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Há estudos sobre acidentes por múltiplas picadas de abelhas no Brasil, no 

entanto, a divulgação científica dos casos com menos de cem picadas não fatais 
tem sido pouco frequente. Sendo assim, a reflexão sobre as práticas sociais, em 
um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente, demonstra 
a necessidade da articulação com as produções sobre educação ambiental. O 
trabalho teve como objetivo realizar ações educativas com alunos do ensino 
fundamental da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com relação a prevenção de 
acidentes e a importância ambiental das abelhas. Este estudo foi desenvolvido no 
projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, do Centro de Pesquisas em Biologia – 
CEPBIO, da Universidade Castelo Branco, em parceria com o programa social 
“Micro-escola” da Universidade, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A 
metodologia foi o estudo qualitativo e quantitativo, com entrevistas 
semiestruturadas sobre abelhas de importância médica e sua importância 
ecológica. Dos alunos entrevistados 50% já sofreu acidente com abelhas e outros 
50% afirmaram conhecer alguém que tenha sofrido esse tipo de acidente. Antes 
da intervenção 86% dos alunos não sabiam o que fazer em caso de acidente com 
abelhas, enquanto após a intervenção todos disseram saber os procedimentos no 
caso de um acidente. Quando questionados sobre a importância das abelhas para 
o meio ambiente, todos os alunos consideraram esses animais de muita 
importância. É habitual encontrarmos abelhas em jardins e locais floridos e 
arborizados, locais comuns para encontrarmos crianças, isso propicia o encontro 
e a interação das pessoas e esses insetos, podendo gerar acidentes. É 
necessário que haja uma intervenção educadora a fim de conscientizar as 
crianças, a preservar e principalmente como agir em algum incidente envolvendo 
as abelhas, tão importantes para a manutenção dos meios de vida, mas podem 
causar graves acidentes. 
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