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O projeto – noções básicas e visão geral
Por Norbert Poeplau (mestre apicultor na Mellifera e.V.)
Será celebrado em 2019 o centésimo aniversário
do movimento das Escolas Waldorf. Tão importante quanto olhar para frente é olhar para trás
e lembrar os impulsos que fizeram surgir esse
movimento educacional ao redor do mundo, os
caminhos específicos que ele tomou até agora
e, a partir disso, tentar descobrir qual ponto no
horizonte pode ajudar a orientar nossa jornada.
“A fundação da Escola Waldorf de Stuttgart
em 1919 aconteceu em um abismo da história
da Europa Central, sendo a primeira centelha
do despontar de um caminho completamente
novo”1, lembra um dos professores fundadores.
Onde podemos ver essa centelha hoje? Quanto
temos que observar e nos empenhar até encontrarmos o caminho certo?
Como ex professor Waldorf que tem, por muitos
anos, cuidado de colônias de abelhas no apiário
voltado para educação e pesquisa em Fischermühle (Mellifera e.V.), fico muito feliz em saber
que o movimento Waldorf, que tem crescido tão
vívido, vai dar atenção às abelhas e fazer delas
um dos projetos de aniversário do festival de
2019. Eu gostaria de pontuar alguns motivos pelos quais os jovens e seus professores deveriam
voltar-se para as abelhas e aprender com elas.
“Aprenda a mudar o mundo” é o lema do Waldorf 100. As abelhas estão empenhadas em mudar o mundo há pelo menos 6.000.000 de anos!
E isso as torna especialistas. Com seu zumbido
silencioso em meio às flores do mundo, elas desempenharam papel decisivo, moldando a evolução durante esses inimagináveis períodos de
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tempo e ganhando muita experiência. Eu gostaria
de enfatizar um aprendizado sobre a natureza das
abelhas que adquiri a partir de muitos anos como
apicultor: uma colônia trabalha principalmente
pelas abelhas que estão por vir, isto é, pelo futuro.
No florescer da primeira escola Waldorf em 1919,
o empreendedor Emil Molt decidiu, movido por
impulsos sociais, fundar sua própria escola para
os filhos dos trabalhadores da “sua” fábrica de cigarros. Ele incumbiu Rudolf Steiner de implementar seu projeto. Em 1928, Emil Molt recebeu um
título de Doutor Honoris Causa da Universidade
Eberhard Karls em Tübingen: “A faculdade de direito e economia [...] concede a Emil Molt o título
de Doutor Honoris Causa em política social em
homenagem a seus serviços pela paz industrial e
para a comunidade industrial”2.
Quando eu observo as colônias de abelhas, sinto
a mesma coisa que sinto ao ler o tributo a Emil.
Apesar disso, não encontraríamos um “Emil Molt
abelha” ali. Nenhum indivíduo dá o tom; a cooperação é controlada na base da democracia. As
abelhas que querem estimular algo, inspiram as
outras a cumprir a tarefa com sucesso extraordinário. O notório esmero das abelhas se transformou em um símbolo. A abelha rainha tampouco
controla a colônia nesse contexto. Ela garante
que haja coesão e não é mais que uma servente
com suas próprias tarefas. Essa característica
esteve profundamente ancorada na essência da
colônia por milhares de anos. Esse é precisamente o motivo pelo qual consideramos as abelhas
insetos sociais. Em linguagem popular, são
chamados de superorganismos.3

Em todas as idades há muitos segredos da
natureza a serem desvelados pela observação
do comportamento das abelhas. E mesmo que
tenhamos descoberto a engenhosa união social
desses “lampejos milagrosos”, como Tom Seeley,
um dos mais renomados pesquisadores de abelhas, as chama, ela seria, a princípio, de pouca
utilidade para nós, humanos. Podemos apenas
usufruir dessa sabedoria se nos conectarmos individualmente com um contexto mais amplo, por
exemplo, a renúncia às vantagens pessoais. Um
crescente abismo social entre ricos e pobres ou a
falta de alimento causada pela especulação dos
grãos nunca serão observados entre as abelhas.
Eu ficaria muito feliz se as abelhas pudessem
se tornar o objeto de fascínio e aprendizado no
máximo possível de escolas e jardins no ano do
jubileu do movimento das Escolas Waldorf.
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Jardim de infância

Do primeiro ao quarto ano

O encanto e o mistério compreendidos no contexto da vida das abelhas e de seus produtos já
podem ser experimentados aos quatro anos no
jardim4.

Nos primeiros anos da escola, as crianças
podem descobrir os segredos das abelhas
por meio de contos de fada e histórias que
transmitam imagens verdadeiras das colônias
de abelhas. O professor e criador de abelhas,
Jakob Streit, escreveu belíssimos livros infantis
como “Kleine Biene Sonnenstrahl” (Abelhinha
Raio de Sol, em tradução livre)5, em que o autor
permite que as abelhas falem por si mesmas,
e “Das Bienenbuch” (O livro das Abelhas, em
tradução livre)6, em que conta a história de um
garoto curioso e seu avô apicultor.

Muitas crianças já viram abelhas pousando em
coloridos cálices de diversas flores. Se você
dedicar um pouquinho mais de tempo para
observar abelhas em diferentes flores, perceberá
que elas se aproximam da flor e se movem de
maneira específica em relação a cada planta.
Elas parecem conhecer suas flores. Às vezes
elas se movem com calma, em outros momentos com vivacidade. Outra experiência magnífica para as crianças do jardim é colocar as mãos
em uma colmeia. Quando as camadas protetoras são removidas, exceto a fina cobertura de
cera que cobre os favos de mel onde as abelhas
vivem, as crianças podem sentir o calor que as
abelhas produzem da primavera ao outono. É
tão quente quanto as mãos que nos acolhem.
Então, quando delicadamente afastamos a cobertura de cera dos favos para o lado, um aroma
característico das abelhas se propaga. Uma
experiência como essa não será esquecida tão
facilmente.

de trabalho com abelhas silvestres para
m Ideias
o jardim de infância, veja página 18.
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É maravilhoso observar a entrada da colmeia
com crianças que carregam essas imagens em
seu coração. No verão, as abelhas aterrissam
com suas coloridas polâinas de pólen nas patas
traseiras e desaparecem rapidamente na escuridão da colmeia. Ao mesmo tempo, outras abelhas saem voando para longe. As abelhas sabem
exatamente onde querem ir e o que devem fazer.
Sem demora, as imagens das histórias em que
as abelhas vivem juntas na colmeia ressurgem
no imaginário das crianças e é como se a luz
surgisse na escuridão profunda.

Atividades práticas:
Observação de abelhas. Primeiro ano: confeccionar
velas, moldar cera de abelha. Segundo ano: plantar para
as abelhas, pintar abelhas e flores.
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Conforme vão crescendo, as crianças querem
ouvir mais das pessoas que têm uma profissão
tão específica. A apicultura é um dos ofícios
mais antigos e continua existindo até hoje. Em
um belo dia de verão ou primavera, na época
de artes práticas, você pode visitar um criador
de abelhas que abra uma colmeia para mostrar para as crianças a agitação das abelhas
nos favos. O que a princípio pode parecer um
monte de abelhas correndo pra lá e pra cá ao
acaso, torna-se ordenado após a explicação do
apicultor experiente; e logo algumas crianças
começam a reconhecer atividades individuais
das abelhas que acabam de ser explicadas em
outros favos. Muita informação é transmitida
pelas próprias abelhas fazendo uso da sua
linguagem em forma de dança: há a chamada
“dança do requebrado” e também a “dança
em círculo”. As danças servem para estimular
outras abelhas da colmeia a seguí-las e visitar
as flores que encontraram.
É um acontecimento muito especial quando a
abelha rainha dá o ar de sua graça em uma visita à colmeia com o criador de abelhas. Ela não
visita uma flor sequer em toda sua vida e, de
todas as categorias (operária, zangão, rainha),
é a que vive mais tempo. Ela fica quase sempre
na escuridão da colmeia, exceto durante seu
“voo nupcial” ou em processo de enxameação.
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Atividades práticas:
Visitação de um criador de abelhas na época de artes
práticas. O mel pode ser coletado antes das férias de
verão se o clima estiver favorável. As reservas de mel
são abertas, ou seja, “descobertas”. Então o mel é
centrifugado e - muito importante! - transformado em
amostras e provado. São eventos memoráveis.

No quarto ano, após a época de Zoologia e
Humanidades, podemos dar prosseguimento
à observação das abelhas. Diferentemente das
borboletas, que atravessam sozinhas as fases de
pupa e de lagarta, as abelhas têm um berçário,
uma espécie de ninho, cuidado, inclusive, por
abelhas cuja única função é manter o ninho
aquecido.

Em algumas escolas, há projetos de mostruários
de abelhas em classe. Elas podem sair voando
para o mundo lá fora por um buraco na janela
e fazer seu trabalho sem atrapalhar as aulas. As
crianças podem observar as abelhas a apenas
alguns centímetros da ponta de seu nariz, protegidas por uma persiana de madeira e um painel
de vidro. 7 Um número inacreditável de perguntas
surge a partir da observação das próprias crianças
e elas mal podem esperar para ver os próximos
passos do desenvolvimento da colônia.

Atividades práticas:

Pequenos grupos de observação de abelhas, ainda com
ênfase na “experiência na natureza”; além da aquisição
de conhecimento fenomenológico dos insetos pela observação da metamorfose das borboletas desde a lagarta,
passando pela pupação até o desenvolvimento do adulto,
o “desabrochar para o voo”.
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Do quinto ao oitavo ano
A partir do quinto ano, as crianças querem
se envolver mais ativamente nas atividades. É
tarefa dos professores despertar nelas o prazer
pelo trabalhar após os processos de aprendizagem lúdicos dos primeiros anos. A sabedoria
inerente à ação de cada um está profundamente enraizada em nossa linguagem: quando
falamos de entender ou captar, estamos, hoje
em dia, nos referindo predominantemente a
entendimento intelectual. Portanto, aulas de
atividades artísticas ou mais práticas estão começando agora na escola: marcenaria, cultura
de hortas… e quem sabe um grupo de trabalho com abelhas. O trato das abelhas oferece
inúmeras atividades manuais. Começa com a
coleta dos favos, seguida da extração do mel e
enchimento dos frascos, produção de velas a
partir da cera das abelhas e possivelmente termina no inverno, com a construção e manutenção de colmeias de madeira e quadros de favo.
Atividades práticas:
Trabalho em grupo sobre abelhas com ênfase prática:
coleta de mel, produção de velas, construção de
colmeias. Na botânica, a relação entre insetos e flores
pode ser examinada.

Enxameação, a reprodução das colônias de abelhas, é um evento impressionante. Milhares de
abelhas saltam para fora da portinha de entrada
como uma cachoeira. A biologia do processo de
enxameação não é fácil de entender. Mas não
é um problema deixar a questão em aberto por
um período de tempo mais longo. Além disso,
é possível discutir sobre a base nutricional das
abelhas. Para onde esses pequeninos insetos
vão durante o forrageamento? O alcance de
voo de um enxame é de uma área incrivelmente
ampla de muitos quilômetros quadrados. Aqui
também há inúmeras oportunidades de explorar
a paisagem das proximidades com as crianças
pela perspectiva das abelhas. E mais: atuar
significativamente, embora em pequena escala,
possivelmente no jardim da escola, criando áreas
de forragem para abelhas8. Há incontáveis possibilidades para serem trabalhadas em um grupo
de estudos sobre abelhas, em aulas ou projetos
escolares.
Atividades práticas:
Sexto ano: na época de geometria, a construção de
hexágonos com compasso e régua e a subsequente
redescoberta dessas formas nos favos podem levar da
surpresa ao conhecimento.
Sétimo ano: jardinagem e lições principais são sincronizadas. Substâncias presentes na colmeia podem ser
examinadas nas aulas de química. Serviços de reparo das
colmeias e dos equipamentos de apicultura podem ser
feitos pelos alunos.
Oitavo ano: produção de unguento a partir de cera de
abelha. No contexto de projeto estudantil anual com
suporte técnico, os alunos podem cuidar de sua própria
colônia de abelhas e processar os produtos.
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Do nono ao décimo segundo ano
Nos últimos anos escolares, a anatomia das
abelhas pode ser examinada através de um
microscópio, por exemplo. Vamos dar uma
olhada em todas as partes do corpo envolvidas
na coleta de pólen. As abelhas coletam o pólen
voando de flor em flor. Em seguida, o misturam
com cola (néctar ou mel) e o colocam em uma
cesta especial em suas patas traseiras. Quando retornam ao favo, entregam essa “bolsa de
pólen” às suas colegas, que o transformam em
comida de abelha e o armazenam nos favos. Há
processos complexos que servem para fornecer
proteína às abelhas. Se olharmos para cada
grão de pólen ao microscópio, perceberemos
que o pólen de cada planta no mundo tem um
formato arredondado específico, individualmente diferente, que os especialistas em laboratórios usam para determinar a variedade do
mel. A composição do espectro do pólen não
apenas faz com que seja possível determinar a
variedade do mel, mas também, por exemplo, se
o mel vem da Bavária ou de Bade-Vurtemberga.
Outras questões fascinantes para os alunos do
ensino médio investigarem dizem respeito à
organização e comportamento da colônia.
Como um enxame de abelhas consegue definir,
nos arredores, qual o melhor local para construir
casa para seus novos favos, movendo-se todas
juntas?9 As abelhas resolvem tarefas comuns
com uma sabedoria que sequer podemos
conceber por um “princípio de delegação e
quorum”. Hoje, até os economistas as estudam
na tentativa de entender seus comportamentos
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e organização. No prefácio do livro “A natureza
ensina”10 de Peter Miller, você pode ler: “Muitos
pensadores estão interessados em como as últimas descobertas sobre multidões, cooperação
em massa, ecologias coletivas e redes podem
contribuir para a melhoria nas nossas organizações tornando-as mais efetivas. Eu estou
pessoalmente convencido de que atualmente as
organizações estão enfrentando uma revolução
estrutural, arquitetônica e operacional. É incrível
que possamos aprender tanto com a natureza”
(tradução livre). Em seu livro, há um capítulo inteiro dedicado às abelhas. Nele, o autor discorre
sobre os motivos pelos quais um grande grupo
formado por não especialistas toma decisões
melhores que um único especialista.
Mas também existem áreas de coexistência entre humanos e colônias de abelhas que fazem
parecer que as colônias são um incômodo. Por
exemplo, grandes problemas ecológicos são
causados pelo fato de as abelhas não aderirem
às regulamentações referentes à distância de
100m entre uma área ecológica com variedade
de polinização aberta e uma área convencional
onde há cultivos geneticamente modificados.
Além disso, por buscar alimento em um raio de
mais ou menos 3 km e ocasionalmente polinizar plantas geneticamente modificadas, acabam correndo o risco de contaminar as plantações de fazendeiros orgânicos. Vale a pena
levantar esses questionamentos com os alunos
do ensino médio sob vários aspectos com o

Atividades práticas:
Nono ano: plantar flores dentro e fora da escola. É uma boa
oportunidade de fazer algo pelo bem das abelhas. “Jardinagem de guerrilha”: plantar em terrenos baldios, ruínas de
construções ou outras áreas que não estão sendo utilizadas
é divertido e ajuda as abelhas. A vivência na fazenda também
pode ser em um apiário orgânico.

estruturas das pernas que permitem o transporte do pólen.
Nas aulas de biologia, a engenharia genética é retomada no
decorrer dos estudos de teoria celular. Nesse momento é
importante discutir a questão das plantações geneticamente
modificadas. Elas podem ser um risco para a saúde das
abelhas e obrigar os apicultores a descartar o mel.

Décimo ano: nas aulas de trabalhos manuais, colmeias
podem ser refeitas ou reparadas respeitando as necessidades das mesmas. Informações sobre abelhas podem ser
apresentadas em feiras ou zonas de pedestres, criação de
locais de nidificação de abelhas silvestres nos arredores da
escola. Introdução de colegas mais jovens ao cuidado com
as abelhas.

Décimo segundo ano: quais comportamentos das abelhas
são herdados e, consequentemente, atribuídos ao instinto?
O que as abelhas aprendem? Como aprendem? Essas podem
ser questões centrais para os alunos do décimo segundo.
Outro tópico de pesquisa que pode ter um grande impacto
é se o papel da colônia é mais que a soma de suas partes.
A questão de como a colônia toma suas decisões e de que
maneira esses processos se relacionam com os processos
humanos é um tópico sociologicamente interessante. Até
que ponto podemos de fato aprender algo a partir do comportamento das abelhas?

Décimo primeiro ano: se há alguma época em que se usa
microscópio, a anatomia da abelha pode ser detalhadamente
examinada. Alguns exemplos são os olhos facetados e as
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objetivo de levar os jovens a desenvolver seu
próprio julgamento. Um outro desafio contextual para o ensino médio é o tópico da reprodução na colônia de abelhas. De acordo com as
leis clássicas de hereditariedade, conjuntos de
cromossomos haplóides e diplóides aparecem
nas colônias. Os primeiros resultam em zangões, os últimos em operárias. Isso explica por
que, em situações especiais, operárias podem
colocar ovos, mas nascem apenas zangões
(abelhas macho). Apenas a rainha é capaz
de fertilizar ovos que se tornarão operárias
(abelhas fêmeas). Mas as relações se tornam
ainda mais complicadas, porque, assim como
acontece com todos os animais de fazenda, a
reprodução intensiva também é realizada em
abelhas. Isso faz com que haja preferência por
certas características. Assim como acontece
com outros animais de fazenda, as práticas incluem inseminação artificial de abelhas rainha
entorpecidas. Além da produção de mel, na
Europa se dá atenção especial à docilidade das
colônias. Outros critérios incluem resistência ao
frio, bom desenvolvimento na primavera e baixa
tendência a enxameação. Os ácaros varroa
também estão no jogo há aproximadamente
uma década e causam a morte de milhares de
colônias todos os anos ao redor do mundo. Há
algumas colônias resistententes ao varroa na
Europa, mas suas propriedades não podem ser
exportadas para outras áreas.
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Pesquisas na área de epigenética atualmente
mostram que alterações genéticas também
são causadas por fatores ambientais ou por
comportamentos recém adquiridos. É, portanto,
contraditório criar uma certa linhagem que será
posteriormente vendida aos apicultores como a
“cura” para o ácaro varroa. Cientistas sérios não
têm dúvidas sobre incluir aspectos de biodiversidade, condições locais e fatores específicos
que diferenciam colônias em sua pesquisa.
Esses são desafios interessantes que Goethe já
identificou quando escreveu:
Epirrema
Ao contemplar a natureza
Tenha em vista a inteireza:
Nada está fora, nada é interno.
O que está dentro sim é externo.
Agarre sem demora
O que já não é segredo agora!
Alegre-se com o jogo sério, em suma,
e com as verdadeiras aparências fortuitas
Nenhuma coisa viva é uma
Mas sempre muitas

Bibliografia (em alemão):
1 Hahn, H. et.al. Wir erlebten Rudolf Steiner.
Verlag Freies Geistesleben
2 Poeplau, N. (1995). Festschrift — 50 Jahre
Tübinger Freie Waldorfschule
3 Tautz, J. (2012). Phänomen Honigbiene.
Spektrum Akademischer Verlag
4 Irmgard Kutsch, Gudrun Obermann (2010).
Mit Kindern im Bienengarten. Verlag Freies
Geistesleben
5 Streit, J. (Auflage: 12 (1. April 2017)). Kleine
Biene Sonnenstrahl. Verlag Freies Geistesleben
6 Streit, J. (2012). Das Bienenbuch. Verlag Freies
Geistesleben
7 Mellifera e.V. (2017). Bienen machen Schule.
Handbuch Mellifera e.V.
8 Mellifera e.V. (2011). Wege zu einer Blühenden
Landschaft. Handbuch Mellifera e.V.
9 Seeley, T. D. (2015). Bienendemokratie. Fischer
Taschenbuch
10 Miller, P. (Auflage: 1 (2010)). Die Intelligenz
des Schwarms: Was wir von Tieren für unser Leben
in einer komplexen Welt lernen können. Campus
Verlag
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Uma vez criador de abelhas, sempre criador de abelhas
Por Rebecca Schmitz (Bienen machen Schule, Mellifera e.V.)
Há muitas formas de integrar a complexidade da
vida das abelhas às ciências naturais e sociais,
bem como às matérias interdisciplinares. A apicultura é uma forma de experimentar as estações
diretamente na natureza. Ao observar e trabalhar
com as abelhas, as crianças e jovens têm a chance de descobrir por conta própria as conexões
entre as abelhas, os seres humanos e a natureza;
e, a partir disso, perceber a importância desses
insetos para a conservação da diversidade biológica. Isso é educação para o desenvolvimento
sustentável (EDS) no melhor sentido. O trabalho
com as abelhas é caracterizado principalmente
pela participação das próprias crianças. É dessa
forma que elas aprendem a lidar e se familiarizar
com esses animais. Assim que se empolgarem
com o projeto, provavelmente se dedicarão a ele
até o os últimos anos da escola.
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Como começar:
1. Leia um bom livro sobre apicultura natural.
Sugestões em alemão:
a. Lehnherr, Matthias (2017):
Imkerbuch. Aristaios Verlag, Basel.
b. Friedmann, Günter (2016):
Bienengemäß imkern: Das Praxis-		
Handbuch, BLV Buchverlag.
c. Bentzien, Claudia (2006): Ökologisch imkern, KOSMOS Verlag.
2. Faça um curso de apicultura/meliponicultura
natural que tenha como base o respeito e que
leve em consideração as particularidades de
cada espécie.
3. Encontre um apicultor/meliponicultor experiente que possa supervisionar seu trabalho
como criador de abelhas.

4. Adquira uma colônia de abelhas de uma associação local de apicultores/meliponicultores
e as ferramentas necessárias para a manutenção dessa colônia.
5. Encontre um belo local que seja adequado
para as abelhas e espalhe plantas apropriadas.
6. Se você tem alguma experiência com criação
de abelhas, esclareça quaisquer questões legais
e organizacionais com seus colegas.
7. Apresente o projeto para os pais e obtenha
as permissões necessárias para os alunos que
querem trabalhar com as abelhas.
8. Inspire os alunos a colocar a mão na massa.
9. Desenvolva com os alunos uma forma de
organização que faça com que eles se responsabilizem ao máximo por suas tarefas.
10. A partir do momento que você tiver abelhas,
elas estarão com você para sempre!

Dica:
Cursos, contatos e mais dicas práticas serão publicados no site www.waldorf-100.org/en/project/bees-trees/

Informações adicionais:
• “Bienen machen Schule” (As abelhas vão à
escola, em tradução livre) é uma iniciativa
da Mellifera e.V.: www.bienenschule.de. A iniciativa tem como compromisso permitir que
crianças e jovens aprendam com as abelhas.
Nós reunimos educadores e apicultores que
entendem a importância da disseminação do
conhecimento sobre o fascinante mundo das
abelhas e os levamos para jardins de infância,
escolas, centros ambientais e associações de
apicultores. Você é professor, apicultor ou meliponicultor? Junte-se a nós e ajude a difundir
o interesse pelas abelhas!
• Manual (em alemão): www.mellifera.de/shop/
handbuch-bienenmachen-schule
• Cursos e eventos sobre abelhas (em alemão):
www.mellifera.de/veranstaltungen
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Ideias de trabalho com abelhas silvestres para o jardim de infância
Por Irmgard Kutsch (autor, professor waldorf e criador de abelhas)
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“Quem mora atrás da placa da porta da frente?”
pergunta Franz, de seis anos, que está visitando
a oficina de jardinagem com a sua turma pré
escolar. Essa questão é tão nitidamente interessante que outras crianças do grupo se viram, de
súbito, para a porta com a tal placa de madeira.
Olhos, ouvidos e boca abertos e atentos esperam em silêncio, tensos, até que algo enfim se
move: um serzinho rasteja para fora do buraco.
“Parece um amendoim peludo com asas” exclama um dos pequenos observadores. Mas a
criaturinha está com pressa e sai voando zunindo com determinação, para tristeza dos jovens
exploradores. Franz fala para seus companheiros permanecerem calmos e preparados; ele
tem certeza absoluta que o bichinho vai voltar.
O grupo segue as claras instruções do colega
porque, com frequência em sua experiência,
a espera paciente vale a pena quando se quer
conhecer a fundo os segredos da natureza com
o Franz. O interesse das crianças nesse serzinho, que fica entrando e saindo do buraco, dura
mais de meia hora. Elas percebem que ele está
transportando alguma coisa e que às vezes entra de frente, outras, de costas. Elas suspeitam
que ele tenha alguma coisa muito importante
para fazer nesse lugarzinho, que provavelmente
more alí e talvez até tenha uma família.

para o insetinho: Bernardina. Elas percebem
que a Bernardina tem seis pernas e que em
algumas delas há um pozinho amarelo-acinzentado (pólen) grudado. Observam também
que ela tem uma língua que mergulha nas flores
e olhos grandes e escuros com formato muito
diferente dos seus.

Em outra visita, as crianças encontram o inseto
“delas” em uma flor de papelão em meio a um
mar de flores naturais e finalmente podem ver
mais de perto. Elas ficam maravilhadas com o
“casaco de pele” cor de âmbar e dão um nome

É importante que os educadores adquiram
esse conhecimento para alimentar a curiosidade da criança em relação ao mundo. Entretanto, apresentá-lo cedo demais significaria acabar com a alegria e a inquietação envolvidos

Seria muito fácil chegar como adulto e dizer:
“Esse animal é uma Mamangava. Ela pertence
à família das abelhas, mas vive solitária, não em
uma colônia. Ela está construindo seu ninho
em um orifício entre a placa e a porta com ma-

teriais minerais que coletou de seu entorno para
produzir alvéolos de reprodução individuais. Se
ela entra na incubadora de frente, está produzindo ou depositando alimento. Se entra de
costas, está depositando um ovo. Em seguida,
ela construirá outra parede, colocará outro ovo,
trará mais alimento, fechará a célula e assim por
diante”.
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É possível ver perfeitamente os alvéolos nas incubadoras
de vidro do mostruário.

intelecto da criança não deve ser sobrecarregado cedo demais em nenhuma idade. Hoje,
fazer algo pelos animais e plantas é uma tarefa
importante. O livro Mit Kindern im Bienengarten
(Com as crianças no jardim das abelhas, em
tradução livre) tem muito mais informação
do que caberia nesta publicação. O objetivo
é implementar atividades de conservação da
natureza que sejam simples e que possam
ser praticadas pelas crianças no dia a dia. Em
espaços ao ar livre, a ordem do dia é cultivar
a biodiversidade favorável às abelhas, desde
vasos no parapeito da janela até o design de
jardins. Além disso, é muito importante que os
jardins de infância proporcionem às crianças a
oportunidade de trabalhar com várias ferramentas manuais e diversos materiais de forma
imitativa e libertadora, já que hoje em dia é improvável que tenham essa chance no ambiente
em que vivem.

na descoberta, assim como limitar a inesgotável imaginação infantil. O conhecimento sobre
a natureza leva os adultos a agir de forma respeitosa, apreciativa e apropriada em ambientes naturais, o que serve de exemplo para as
crianças no dia a dia. Naturalmente, crianças
como o Franz precisam de respostas para suas
perguntas. Porém, que sejam apropriadas para
sua individualidade e desenvolvimento. No
ensino Waldorf, o conhecimento é construído
gradualmente, do jardim ao ensino médio, e o

É recomendável buscar pessoas com habilidades manuais e tempo (como muitas vezes é o
caso dos avós) para assumir a tarefa do jardim
caso você, como educador, não se sinta apto
para a tarefa. Viveiros para abelhas silvestres,
mamangavas e afins são facilmente preparados sem a necessidade de mão de obra muito
qualificada. É importante que eles fiquem em
um local ensolarado, protegido do vento e das
chuvas em parapeitos, paredes de casas, sob
telhados ou em hotéis para abelhas silvestres
estáveis e bem cobertos.

Você pode usar hastes de plantas ocas com
pelo menos 10 cm de comprimento com aberturas de 2 a 10 mm de diâmetro. Agrupe-as em
um aro e amarre-as juntas em pelo menos dois
pontos. Pendure os feixes de caule horizontalmente em locais protegidos, do lado de fora ou
em grandes hotéis para abelhas silvestres.
Os ninhos podem ser feitos de argila ou barro.
Eles devem ter uma base segura e podem ter
furos profundos, que devem ter fundo fechado
para evitar ventilação.
É possível abrir túneis de diferentes diâmetros em pedaços de madeira de bétula, faia,
carvalho, freixo, árvores frutíferas, entre outras
madeiras duras. Madeiras macias, como abeto
e pino, não são adequadas porque os furos se
deformam tanto quando úmidos que os insetos
podem ficar presos lá dentro.
Essas atividades fazem com que as crianças
percebam claramente que qualquer pessoa
pode cuidar de uma criaturinha bizarra do
mundo fantástico dos insetos com materiais
simples. Nós, humanos, levamos o estresse às
abelhas com o nosso modo de vida. As abelhas
foram responsáveis pela fertilidade de milhares
de flores por cerca de 60 milhões de anos aqui
na Terra. Aprenda a mudar o mundo - com sua
mente e com as suas mãos!

21

Abelhas silvestres
por Markus Menke (Freie Waldorfschule Sankt Augustin)
Quando ouvimos a palavra “abelha”, normalmente pensamos na Apis - a espécie mais
comumente criada por humanos, apesar da
existência de outras 570 espécies nativas,
solitárias ou não. Todas são abelhas.
As silvestres solitárias são muito importantes
em seu papel de polinizadoras, tanto de plantas
selvagens quanto cultivadas. Apesar de não
produzirem mel, geralmente são polinizadoras
mais eficientes que as Apis. Muitas plantas
dependem das abelhas silvestres e os campos
seriam menos floridos e coloridos sem elas.
As menores têm 3 mm e as maiores, 3 cm de
comprimento. Elas podem ser peludinhas, peladas, corpulentas, esguias, coloridas, algumas
parecem vespas, outras têm o clássico padrão
listrado de amarelo e preto. Além disso, fêmeas
e machos diferem entre as espécies. Apesar de
algumas (entre elas a Apis) viverem em pequenas comunidades, a maior parte delas é solitária. Uma fêmea acasalada toma conta sozinha
de sua ninhada. Ela coleta alimento para levar
para o ninho que ela mesma construiu, deposita ali seus ovos e o fecha. Dali nascem, no
ano seguinte, larvinhas que viram abelhas que
nunca vão conhecer sua mãe. Sejam sociais
ou solitárias, somente as fêmeas alimentam
as crias. Muitas abelhas, como as Bombus,
por exemplo, têm pelos coletores nas patas. As
Megachilidae têm uma espécie de escovinha na
barriga. Já as Colletidae carregam o pólen em
uma espécie de papo.
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As abelhas silvestres precisam de:
• Flores: o doce néctar principalmente para
subsistência e o pólen rico em proteínas
como alimento principal das larvas.
• Materiais para a construção dos ninhos:
algumas espécies precisam de materiais
como argila, pedrinhas, resina de árvores,
folhas, pétalas, algodão…
A falta de algum deles impossibilita a
reprodução!
Se houver poucas flores ou uma distância muito longa entre os materiais e o ninho, a prole
não será tão forte. As profundas alterações nas
paisagens, decorrentes da ação humana, que
ocorreram nas últimas décadas, levaram à diminuição drástica desses recursos e, hoje, mais
da metade das abelhas silvestres da Alemanha está correndo risco de extinção.
O impacto foi sentido principalmente pelas
polinizadoras e por aquelas abelhas que ficaram
sem materiais para construção de seus ninhos.
Por isso, as medidas de proteção das abelhas devem dar atenção especial a esses dois
grupos.
As polinizadoras especialistas coletam pólen
de apenas algumas plantas selecionadas. Na
ausência das mesmas, as abelhas não podem
simplesmente migrar para outras flores, o que
faz com que desapareçam em determinado
ambiente.

Andrena fuscipes
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Anthophora furcata

Melitta haemorrhoidalis

Muitas abelhas cavam seus ninhos no solo.
Áreas ensolaradas com pouca vegetação são
especialmente boas, como barrancos, paredes
íngremes, superfícies ruderais (terras em que
atividade humana ou natural causaram danos),
pastos, campos, etc. Outras espécies precisam
de caules sem vida que elas mesmas escavam. Algumas “roem” troncos secos expostos
ao sol, algumas fazem seus ninhos em casas
abandonadas de caracóis, outras usam buracos
já existentes. Nesse último grupo, há aquelas
que gostariam de se mudar para “hotéis para
insetos”, apesar de essas estruturas vendidas
prontas normalmente não suprirem as necessidades das abelhas.
Não há muitos locais de nidificação em paisagens desmatadas desocupadas, por isso é
essencial proporcionar às abelhas áreas de
campo aberto, caules contendo cabaças (ex.:
verbasco) e evitar remover troncos secos de
locais ensolarados.
Com frequência, acontece de cada recurso
se encontrar em um lugar diferente. Algumas
abelhas não voam mais de algumas centenas de
metros, e, além disso, voos longos consomem
energia e são associados a perigos, por isso, é
importante assegurar que os recursos estejam
agrupados e não separados por obstáculos,
como estradas movimentadas, por exemplo.

Megachile ericetorum

Eucera nigricans

Para proteger as abelhas nativas, é preciso
preservar e criar recursos! E isso inclui:
• Tolerar e permitir que as plantas selvagens
cresçam em uma bagunça organizada.
• Onde for necessário, criar interligações com
as paisagens com cercas vivas e paredes de
pedra.
• Abster-se de fertilização.
• Ceifar prados em forma de mosaico a fim de
criar um elevado número de habitats possíveis que atendam às necessidades nutricionais das abelhas silvestres.
• Abster-se do uso de herbicidas e pesticidas.
Escolas e jardins de infância floridos não agradam apenas aos nossos olhos. Proporcionar
grande variedade de fontes adequadas de pólen
é uma forma muito eficiente de ajudar as abelhas silvestres e nos permite fazer observações
fascinantes. Vale a pena criar esses ambientes
porque, uma vez que as condições estejam

Andrena labiata

favoráveis, as abelhas constroem suas casas
por si sós. É importante também preservar os
habitats criados, senão populações que haviam
se estabelecido com sucesso podem colapsar
outra vez.
Dica:

Essa é uma forma alternativa ou adicional de participar do nosso projeto Abelhas & Árvores do Waldorf
100. O fomento às abelhas silvestres é uma atividade
especialmente boa para escolas em que criar um enxame parecer uma tarefa difícil. As abelhas silvestres
se mantêm sozinhas e se desenvolvem uma vez que
as condições corretas estejam presentes. Além da
criação de Apis, o estímulo ao desenvolvimento das
abelhas nativas também é muito importante. Muito
cuidado deve ser tomado ao escolher as plantas
para poder atender às necessidades das abelhas
silvestres. As Apis também se beneficiarão dessas
medidas.
Não apenas flores e pequenos arbustos são boas
fontes de forrageamento, mas também plantas mais
robustas, incluindo diversas árvores (veja o primeiro
link).
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Links
• wildbienen.info (Dr. Paul Westrich)
abrangente, claro e fácil de entender

•
•
•
•

gaiabees.com
themelissagarden.com
honeybeesuite.com/
https://www.naturalbeekeepingtrust.org

• rudolfsteinercollege.edu/beekeeping
• waldorf-resources.org:
O portal internacional da Seção Pedagógica no Goetheanum disponibiliza aos professores Waldorf uma rica
seleção de materiais e ideias. Materiais adicionais sobre
o tema das abelhas serão continuamente adicionados à
área de Lições até 2019.

• spikenardfarm.org:
Excerto: “Nossa missão é promover a apicultura biodinâmica e sustentável através da educação, da pesquisa
baseada na experiência e do santuário de abelhas, além
de contribuir com a restauração da saúde e da vitalidade
das abelhas ao redor do mundo”.

• wildbienen.info (Dr. Paul Westrich)
Informações com utilidade prática apresentadas de forma
abrangente, clara e fácil de entender, incluindo diversas
medidas de proteção (com relação a forrageamento e a
construção correta de ninhos, por exemplo) e duas misturas de sementes. O conteúdo desse artigo é abordado
de forma mais detalhada por esse especialista.
• naturgartenfreude.de (Werner David)
Textos interessantes sobre ninhos feitos de forma correta
e errada, boas fontes, flores para varanda e muito mais.
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• wildbienen.de (Hans-Jürgen Martin)
Retratos de espécies, muitas fotos geniais que podem te
ajudar a determinar uma espécie, informações, literatura,
resenhas de livros e mais.

• wildbiene.com (Volker Fockenberg) Enciclopédia de
espécies, fórum de perguntas sobre abelhas silvestres,
“loja de abelhas” (com materiais para ninhos e plantas),
cursos de treinamento, etc.

• wildbienen.info/eucera (Dr. Paul Westrich)Jornal “Eucera
– Beiträge zur Apidologie” (disponível gratuitamente)

• Publicações da BUND Niedersachsen na internet

Referências

• Wildbienen – die anderen Bienen by Paul Westrich,
Munich 2011

• Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis
by Antonia Zurbuchen and Andreas M üller, Zürich, Bern,
Stuttgart, Vienna 2012

• Taschenlexikon der Wildbienen Mitteleuropas
by Erwin Scheuchl and Wolfgang Willner, Wiebelsheim
2016
• Bienen Mitteleuropas by Felix Amiet and Albert Krebs,
Bern 2012

Eucera nigricans

Hylaeus hyalinatus

Andrena bucephala
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Árvores
por Norbert Poeplau (Mestre apicultor na Mellifera e.V.)
Elas crescem em direção aos céus.
Provavelmente foi coincidência que houvesse
uma árvore recém cortada quando fui caminhar pela floresta com meu pai mais de 50
anos atrás. Próximo ao toco e às remanescentes raízes foi que aprendi como descobrir
a idade de uma árvore contando os anéis do
tronco. Porque a árvore tinha mais de cem
anos, a contagem só deu certo na segunda
tentativa. Eu estava fascinado pela idade,
mas também por esse método simples de
determiná-la: como cada ano de vida estava
inscrito de forma clara na madeira. Com uma
visão completamente transformada, olhei para
as demais árvores a minha volta e me perguntei por quantas coisas elas já haviam passado, quanto elas já haviam visto no decorrer
de uma vida tão longa no mesmo lugar. Será
que elas sabem que está faltando uma delas
agora?
As relações entre as árvores e os humanos
podem ter naturezas muito distintas. Por serem
criaturas silenciosas e gigantes da floresta, as
árvores podem parecer um tanto assustadoras.
Imagens como a da Floresta Negra com ventos
e chuvas que fazem os galhos envergarem e
partirem logo aparecem em nossa imaginação.
Mas também podemos nos conectar às árvores
de forma totalmente diferente imaginando uma
bela e convidativa sombra num dia de sol, onde,
após uma caminhada, podemos nos deitar sob
uma ampla copa e talvez até tirar uma soneca.
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Ou então, podemos nos divertir em momentos
de intensa luminosidade em que a luz solar, que
passa entre folhas que se movem, dança no
chão, perto dos nossos pés. Em algumas vilas,
a árvore da praça central segue sendo o alicerce
da vida comunitária, além de ser o centro dos
encontros festivos e celebrações.
As árvores têm o poder de nos conectar como
humanos. Elas ficam alí, imóveis, durante toda
sua vida e em alguns casos se tornam ponto de
referência de um vilarejo por várias gerações.
Muitas vezes é a silhueta da árvore que nos
permite identificar a espécie em locais completamente diferentes, independentemente da
época do ano.
Podemos encontrar inúmeros integrantes do
reino animal vivendo em diversos “andares” de
uma única árvore. Mamíferos como os esquilos
vivem nas árvores, pássaros constróem ali seus
ninhos e vários insetos moram entre os galhos
e cascas. Precisamente na época da floração,
há ainda mais visitantes diurnos. O zumbido
dinâmico e agradável de uma tília no auge de
sua floração é o som puro e melodioso de um
coro de insetos para os nossos ouvidos. Os
enxames de abelhas com frequência encontram um duradouro lar no tronco de árvores
ocas, sem ajuda de nenhum criador de abelhas.
Descobriu-se que essas populações se valem
de seus próprios mecanismos de defesa para
se protegerem de doenças e parasitas, estratégias que são suprimidas nos cuidados de um
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apicultor que visa maior produção possível de
mel. Alguns milhares de anos atrás, árvores
ocas ainda eram as principais moradias das
colônias de Apis. Essa conexão foi preservada
na língua alemã na palavra “Bienenstock” (que
literalmente significa “tronco de abelhas”) para
se referir à forma consistentemente regular da
colmeia.
Trabalhos científicos atuais estão se abrindo a
uma abordagem que leva o contexto mais amplo em consideração em muitas áreas. O termo
“ecossistema” pretende agrupar uma rede quase infinita de agentes. A literatura popular sobre
as florestas busca esclarecer como as árvores
se comunicam umas com as outras através da
Micorriza (um fungo) do solo e os benefícios
dessa comunicação. Outros estudos demonstram que o ecossistema da floresta tem influência positiva e de longo prazo nos sintomas de
estresse dos seres humanos. Podemos inclusive
pôr essa informação à prova confiando nos
nossos próprios sentidos em uma caminhada
pela floresta após um longo período em frente
a um computador ou executando alguma outra
tarefa compenetrada em um ambiente fechado.
A consciência sobre a natureza a nossa volta
está mudando rápido. E isso não afeta só um
pequeno grupo de ambientalistas, mas toda a
sociedade. Está despertando a visão geral de
gestão da terra e não acreditamos mais quando
os “especialistas” alegam que monoculturas, na
floresta ou nos campos, são a melhor e única
maneira de salvar o mundo da fome.

30

Isso se torna ainda mais perceptível se, após a
destruição da diversidade local, essa monocultura “automaticamente” acionar uma cadeia de
eventos como o uso de herbicidas e pesticidas
químicos. Em alguns lugares, nos lamentamos
pela diversidade que foi sacrificada. E fazemos
isso pelo manejo florestal que prioriza o valor
recreativo, não lucro.
Eu vejo no projeto “Abelhas & Árvores” da Waldorf 100 o potencial para transformar o poder
das árvores em uma experiência para alunos
waldorf em todo o mundo. Em cada região do
globo podemos certamente acessar diferentes tradições da relação entre os humanos e
as árvores. Afinal de contas, nós, humanos,
passamos um tempo considerável convivendo
com as árvores no nosso Planeta Terra. Esse
potencial enorme pode ser desenvolvido e
revitalizado para desabrochar, principalmente
fora das salas de aula. Aí sim as abelhas ficarão
felizes conosco.
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Melitta haemorrhoidalis

Dicas de leitura

• The bee-friendly beekeeper. A sustainable approach.
by David Heaf (2010): Northern Bee Books

• Natural beekeeping with the Warré hive - a manual.

•
•
•
•

gaiabees.com
honeybeesuite.com
naturalbeekeepingtrust.org
rudolfsteinercollege.edu/beekeeping

by David Heaf (2013): Northern Bee Books

• Global Hive: Bee Crisis and Compassionate Ecology.
by Horst Kornberger (2012): This book was published by
the author himself

Filmes

•

• Honeybee democracy by Thomas D. Seeley (2012):
Princeton Univers. Press

• The buzz about bees. Biology of a superorganism. by
Jürgen Tautz (2009): Springer>> Traduzido para o português: O fenômeno das Abelhas

• Die Biene im Lehrplan der Freien Waldorfschulen (Abe-

• Rainha do Sol (Queen of the sun: What Are the Bees

lhas no currículo das escolas Waldorf) - será publicado
até 2019. O projeto do livro contém sugestões para o
ensino em todas as idades, exemplos concretos, receitas,
etc.

Telling Us?)
Quando o premiado diretor Taggart Siegel saiu em busca
de material sobre a morte das abelhas, ele se deparou
com as previsões de Rudolf Steiner sobre o que aconteceria a elas num mundo de agricultura industrializada.
Siegel, então, visitou criadores de abelhas em várias partes do mundo para descobrir como cuidar das abelhas de
forma correta. Trata-se de um filme sério e emocionante
que dá esperança aos retratos dos muitas vezes originais
apicultores.Trailer: queenofthesun.com/about/trailer/

Links

• waldorf-100.org/en/project/bees-trees/
Página do projeto Waldorf-100 Bees & Trees
(Abelhas & Árvores)

•

•

waldorf-resources.org
O portal internacional da Seção Pedagógica no Goetheanum disponibiliza aos professores Waldorf uma rica
seleção de materiais e ideias. Materiais adicionais sobre
o tema das abelhas serão continuamente adicionados à
área de Lições até 2019.
www.spikenardfarm.org
Excerto: “Nossa missão é promover a apicultura biodinâmica e sustentável através da educação, da pesquisa
baseada na experiência e do santuário de abelhas, além
de contribuir com a restauração da saúde e da vitalidade
das abelhas ao redor do mundo”

• bee-friendly.co.uk/

“Mais que mel” (More than Honey)
Um documentário alemão dirigido por Markus Imhoof
(2012), Senator Film Verleih. Acompanha materiais que
fornecem ideias de como “Mais que mel” pode ser usado
em sala de aula. Material educativo para acompanhar o
filme disponível em: bienenschule.de/fix/doc/MoreThanHoneybegleitmaterial1%20Schule.pdf

Para as crianças

•

100 Plants to Feed the Bees: Provide a Healthy Habitat
to Help Pollinators Thrive. by The Xerces Society (2016):
Storey Publishing, LLC

• Busy, Buzzy Bee. by Karen Wallace (1999): DK Readers
• Bumble Bees: buzzing, beautiful, beneficial, big bees.
by Carol Ann Kearns (2017): Northern Bee Books

• Das Bienenbuch (A partir dos 9 anos) by Jakob Streit,
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2012

• Kleine Biene Sonnenstrahl. Ein Bienenmärchen (A
partir dos 5 anos) by Jakob Streit, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2014
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