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Resumo 

O objetivo é realizar uma pesquisa exploratória acerca 

da produção de mel (apicultura e meliponicultura) nos 

Campos Gerais a partir da década de 1950, ou seja, no 

contexto da então chamada Revolução Verde, no campo 

da História Ambiental. Busca-se compreender os sujeitos 

que produzem mel, o meio no qual é praticada essa 

produção (seja urbano e/ou rural), e as relação 

socioambientais que ocorriam entre essas pessoas e 

como isso poderia ser pensado historicamente.  

Introdução  

Parte-se da premissa maior de que haveria no Brasil 

uma tendência de queda na quantidade geral de 

enxames de abelhas (Apis mellifera L.) em todo território 

nacional atualmente, o que particularmente, seria 

apreendido também nos Campos Gerais. Estava dado o 

fenômeno primeiro, junto à certeza empírica da 

existência de trabalhadores apícolas no município de 

Ponta Grossa, que seriam as bases dessa pesquisa. 

Material e Métodos 

Foram procurados textos que ajudassem a compor a 

ideia do que se estudava, a categoria principal acabou 

sendo a de “apicultura”, pois foi aquela que primeiro 

emergiu como já historicizada na América Latina. No 

primeiro momento da pesquisa foram buscados 

camponeses que produzissem mel em Ponta Grossa, 

partindo da esfera de circulação de mercadorias (Feira), 

para a da produção.  

De modo geral, os materiais realmente usados foram os 

Censos Agropecuários do IBGE, mídia impressa, artigos 

científicos, e livros que informassem sobre os elementos 

essenciais do movimento objetivo. A forma sobre a qual 

foram tratados os dados foi a decomposição, exposição 

e apreensão das tendências históricas por eles 

expressa. A metodologia que seria necessária para 

produção de fontes orais, a História Oral, não foi 

realizada. 

Resultados e Discussão 

Não foi possível efetivar as entrevistas que já haviam 
sido arranjadas em decorrência da pandemia, assim a 
pesquisa perdeu elemento importantíssimo. A premissa 
geral sobre a diminuição do número de enxames no 
Brasil não se confirmou, de modo reflexo, pelo exame 
mais imediato das quantias produzidas de mel no país, 
se essa dinâmica é real necessitará de outros elementos 
para ser apreendida em sua plenitude. Dada a 
impossibilidade das entrevistas e seu posterior estudo a 
compreensão das pessoas que trabalham com esse 

ofício ficou limitada a sua expressão quantitativa. O que 
havia sido proposto e mais se avançou foi no estudo da 
relação campo/cidade e na mediação entre ser social e 
natureza. 

Conclusão ou Conclusões 

É lícito concluir que a apicultura é um trabalho específico 

no Brasil com importância suficiente para aparecer nos 

recenseamentos feitos sobre a produção agropecuária 

desde 1940. O ser humano modificou e modifica por 

meio da apicultura a dinâmica de polinização no meio 

em que atua. A partir da aparência naturalizada das 

abelhas africanizadas hoje viventes em grande parte do 

continente americano e empiricamente verificáveis se 

desvelou, em parte, como essas foram trazidas para o 

Brasil e sua relação com a totalidade do momento em 

que isso ocorreu, assim a trazida dessas para o 

continente americano no contexto de Guerra Fria, 

compõe os desenvolvimentos realizados nas técnicas 

agrícolas no período, na ingerência de fundações 

estrangeiras nas pesquisas realizadas no Brasil e em 

países da África, e nas modificações que ocorriam em 

solo brasileiro, com a intensificação do movimento de 

êxodo rumo às cidades, transformação dos meios 

produção (agrotóxicos, tratores, implementos) no campo 

e na cidade, e alteração no abastecimento alimentar 

urbano. 
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