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RESUMO 

 

Este memorial descreve e analisa os resultados de pesquisa em arte, a partir da 
experimentação criativa pela lente de uma câmera fotográfica, incluindo nesse labor 
signos da cultura local. A matéria-prima e a atividade produtiva das abelhas, insetos 
sociais que usam a cera como elemento de suporte para a construção dos favos 
servindo de berço e depósito para alimentos, formam o eixo temático da pesquisa aqui 
apresentada.  Com a realização de observações no próprio campo de vida do 
pesquisador/criador, registradas com a linguagem da fotografia, apresenta a 
exploração de cores, formas, sombras e luz, com o objetivo de realçar aspectos 
inusitados da relação entre o meio-ambiente e a cultura, buscando a chave para o 
entendimento da relação homem/natureza, com a preocupação implícita de sublinhar 
o debate sobre a sustentabilidade e criação, natureza e arte. 

 

Palavras-chave: Fotografia, Pesquisa em Arte, Abelhas, Processo Apícola.  

 

 

ABSTRACT 

 
 

This memoir describes and analyzes the results of research in art, from the creative 
experimentation by the lens of a camera, including in this work signs of the local 
culture. The raw material and the productive activity of the bees, social insects that 
use the wax as a support element for the construction of the combs serving as crib and 
storage for food, form the thematic axis of the research presented here. With 
observations made in the field of life of the researcher / creator, recorded in the 
language of photography, it presents the exploration of colors, shapes, shadows and 
light, in order to highlight unusual aspects of the relationship between the environment 
and culture, seeking the key to understanding the relationship between man and 
nature, with the implicit concern of underlining the debate on sustainability and 
creation, nature and art. 

 

Key-Words: Photography, Art Research, Bees, Process Apricot 
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1. INTRODUÇÃO 

O mundo das abelhas sempre exerceu sobre mim uma fascinação inexplicável. 

Trabalho com atividades apícolas há 25 anos. Conhecê-las de forma mais profunda 

me deu subsídio para lançar sobre elas um olhar diferenciado, refletindo a relação do 

homem com a natureza, sob um viés artístico. Lançar um olhar para além da atividade 

apícola, como fonte geradora de renda, foi desafiador, mas, ao mesmo, tempo, 

inevitável. Os temas ecológicos tem encontrado grande receptividade no universo 

estético contemporâneo, seu consórcio com as linguagens da arte pode ajudar a 

melhorar o entendimento do tema e suscitam novas discussões. Lançar esse olhar 

estético sobre as abelhas é uma forma de chamar atenção para este frágil 

ecossistema a que elas pertencem.  

      Também, trazer a minha relação com a natureza, pelas minhas memórias 

afetivas dos elementos naturais utilizados na confecção das velas artesanais, como 

as cabaças e as sementes de biriba, planta encontrada na região de Belém. O 

resultado de tudo isso, se vê no registro fotográfico que realizei e que, posteriormente, 

foi transformado numa exposição.  

A opção pela fotografia vem da minha experiência profissional e artística, 

desde 2006, pelo incentivo e o apoio do poeta e fotógrafo Damário da Cruz, que 

colaborou com a minha primeira exposição fotográfica “Seu Zé1 Também Expia”, em 

2009, em comemoração ao aniversário do Pouso da Palavra. Participei, entre outras 

exposições, das três últimas Bienais do Recôncavo, no Centro Cultural Dannemann, 

em São Felix/BA. Em minha militância ambiental, busco documentar aspectos da vida 

rural e urbana, sobre paisagem e meio-ambiente, assim como os aspectos culturais e 

religiosos do Recôncavo baiano.    

Meu trabalho começou com uma pesquisa bibliográfica para auxiliar nas 

análises da relação do homem com a natureza; sobre as questões de 

sustentabilidade; do equilíbrio ambiental e das relações culturais, entre 

homem-natureza, região do recôncavo, com o foco em Cachoeira.  Após as leituras, 

                                                             
1 Desde pequeno meu apelido era seu Zé, mas foi a partir da exposição “Seu Zé também espia” que tomei este 
apelido como nome artístico para o meu trabalho com a fotografia.  
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passei a observar o trabalho das abelhas, desde a polinização até a construção dos 

favos. Esse olhar sobre o processo lancei por um viés artístico, influenciado pelas 

leituras e por pesquisas em fontes eletrônicas e pela beleza que as colmeias 

carregam, de forma natural. Enquanto observava, registrei (em fotografia e vídeo) 

todos os eventos que compõem a atividade das abelhas. Por último criei o meu 

produto, as velas artesanais, feitas a partir da cera produzida pelas abelhas e das 

sementes de biriba. Dessa forma, busquei utilizar uma linguagem fotográfica para 

desenvolver uma proposta poética, tendo como temática de reflexão e criação o 

processo apícola. 
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2. AS ABELHAS, O MEIO AMBIENTE E A ARTE CONTEMPORÂNEA 

As abelhas têm uma enorme importância para a manutenção e equilíbrio da 

biodiversidade, pois a sua contribuição para o meio ambiente é fundamental com sua 

polinização, favorecendo a propagação da vegetação e assim assumindo uma 

elevada tarefa na vida dos seres vivos do planeta. As abelhas são insetos sociais que 

vivem em colônias muito organizadas, se dividem em castas, com funções definidas 

para uma sobrevivência e manutenção da colônia. Aí existe uma rainha, de 5 mil a 

100 mil operárias e até 400 zangões (ZAVORO, 2007). A rainha tem por função a 

postura de ovos e a manutenção da ordem social da colmeia. Ela é criada numa 

realeira (um alvéolo modificado de formato cilíndrico), sendo alimentada por geleia 

real, produto rico em proteínas, vitaminas e hormônios sexuais. A rainha tem um 

aparelho reprodutor bem desenvolvido e capaz de gerar as abelhas operárias, que 

são fecundadas com os espermatozoides dos zangões (EMBRAPA, 20032).   

A vida reprodutiva da rainha inicia com aproximadamente 5 a 7 dias após o 

nascimento, com o voo nupcial, quando libera substâncias denominadas feromônios, 

atraindo centenas de zangões num voo de mais de 10 metros de altura, onde só os 

zangões mais fortes e rápidos conseguem fecundá-la (até 17 zangões), em pleno 

voo, até encher um reservatório especial denominado espermateca. Esse estoque 

servirá para fecundar os óvulos durante sua existência, diminuindo a postura com o 

passar dos anos, pois somente a rainha produz ovos fertilizados, que dão origem as 

fêmeas (operárias), além de ovos não fertilizados, que dão origem aos zangões 

(machos). Após o terceiro dia de sua fecundação pelos zangões, a rainha inicia sua 

postura depositando um ovo a cada alvéolo (EMBRAPA, 2003).   

Geneticamente, uma rainha é parecida com uma abelha operária, porém um 

pouco maior. Ambas se desenvolvem a partir de ovos fertilizados e alimentados com 

geleia real de operária até o terceiro dia. Após esse período passam a receber uma 

mistura de mel e pólen. O zangão se origina de um ovo não fecundado e é maior do 

que a rainha e a operária. A longevidade dos adultos das três castas também é 

                                                             
2
 Atividades Econômicas Criação de Abelhas, Características e Organização. Disponível em:  

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_sisal/arvore/CONT000fckg3dhb02wx5eo0a2nd
xytqx96jy.html.  Acesso em: 18/08/02017. 

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_sisal/arvore/CONT000fckg3dhb02wx5eo0a2ndxytqx96jy.html
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/territorio_sisal/arvore/CONT000fckg3dhb02wx5eo0a2ndxytqx96jy.html
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diferente: a rainha pode viver até 2 a 5 anos; as operárias, em condições normais, 

vivem de 20 a 40 dias. Os zangões que não acasalam podem viver até 80 dias, se 

houver alimento na colmeia. Durante o período de escassez de alimento, as operárias 

costumam expulsar ou matar os zangões (EMBRAPA, 2003).   

Geralmente na primavera as flores aparecem com abundância e com isso as 

abelhas se desenvolvem mais rápido, iniciando aí o ciclo apícola em algumas regiões, 

principalmente a nossa região do baixo Paraguaçu. Durante o inverno as abelhas 

diminuem sua população, por conta da falta de alimentos. E na primavera acontece a 

sua recuperação com o aumento das floradas. A partir de uma quantidade de 

alimentos, a rainha inicia uma postura maior, que demanda espaços nos favos para 

crias, pólen e mel. Daí vem a necessidade das revisões técnicas para identificar os 

favos velhos e danificados para troca por cera alveolada e a condição de um aumento 

de espaços dentro das caixas. 

O fascinante mundo das abelhas, a lógica que rege suas comunidades e 

estrutura social despertam o interesse de estudiosos da natureza e seus elementos e, 

mais além, desperta também inspiração artística, a partir da observação desses 

elementos. A arte contemporânea busca também nos elementos naturais inspiração 

para a criação. É isso que faz a pesquisadora canadense, Aganetha Dyck (2008), que 

tem interesse em questões ambientais e na comunicação entre espécies. Através de 

minhas pesquisas eletrônicas sobre o tema, identifiquei a autora e seu brilhante 

trabalho com cera.  

Aganetha utiliza o trabalho dos insetos para adaptar peças tradicionais como 

estatuetas de porcelana, artigos esportivos e calçados. Basicamente os objetos são 

deixados em apiários especialmente projetados. Com o passar dos dias, os itens são 

lentamente transformados com os favos de cera produzidos pelas abelhas, 

transformando-se em verdadeiras peças de arte. É quase impossível não se 

impressionar com essa construção conjunta do homem com a natureza (Fig.1).   
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Figura 1 - Aganheta Dick - Objetos de porcelana envolvidos com favos de cera / 
Fonte: http://www.demilked.com/honeycomb-bee-art-sculpture-aganetha-dyck .  

Acesso em: 18/08/2017 

 

Destaca-se também o trabalho do artista e designer eslovaco Thomás Gabzdil 

Libertiny, com seu pioneirismo e experimentação. O processo que o artista chama de 

“Prototipagem lenta” em um contraponto irônico às tecnologias atuais de fabrico 

rápido, poeticamente traz um fenômeno natural de círculo completo, começando com 

as flores, que alimentam as abelhas e as induzem a produção (Fig. 2). Libertiny 

intervém no processo extraordinário da natureza e é assim que pretendo interagir com 

as abelhas, criando diversas formas na cera alveolada e observar seu comportamento 

com essas intervenções, pois aproximadamente quarenta mil abelhas levaram uma 

semana para construir esse vaso de favo de mel. 
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   Figura 2 - O vaso de favo de mel "Made by Bees" (Protótipo)2006 
      Fonte: https://www.moma.org/collection/works/110254. Acesso em 18/08/2017. 

 

Utilizo ainda como referência o trabalho monográfico de Dominique Miranda 

Martins, sobre a geometria das abelhas. Martins discorre e esclarece 

geometricamente o problema econômico de construção dos favos de uma colmeia, no 

qual, do ponto de vista biológico, a situação ideal é o máximo de aproveitamento de 

volume em uma área de superfície mínima, com vistas a reduzir os gastos na 

produção de cera. O estudo conclui que o melhor formato do alvéolo está relacionado 

ao ângulo apresentado no seu ápice e conduz à medida angular ideal da construção 

dos favos, uma obra espetacular.  

 

https://www.moma.org/collection/works/110254


12 
 

3. SIMBOLOGIA DOS ELEMENTOS  

À luz da simbologia dos três elementos; abelha, vela e luz, procurei construir a 

minha interpretação poética, utilizando a cera - fruto do trabalho das abelhas - para 

produzir uma nova consciência, através da luz da vela. Essa nova consciência intenta 

lançar a uma reflexão da ação do homem na natureza.  

 

 

3.1 A abelha 

A figura da abelha carrega várias simbologias: imortalidade, ordem, diligência, 

lealdade, cooperação, nobreza, alma, amor e dor. A elas está associado ainda 

o labor, a organização e a disciplina. Presente na maioria das zonas sazonais da 

terra, a simbologia das abelhas varia conforme as culturas que as descrevem. No 

antigo Egito, a abelha era um símbolo de realeza. Acreditava-se que ela foi gerada a 

partir das lágrimas de Rá, o Deus-sol egípcio. Entre os egípcios era difundida a 

imagem das abelhas como símbolo da alma, aquela que purifica pelo fogo e nutre 

como mel, conforme dicionário de símbolo3 (2008). Já na civilização grega, a abelha 

simbolizava a alma e era associada a Deméter: a deusa mãe da agricultura e da 

colheita. Segundo, o filósofo grego Platão, “A alma dos homens sombrios reencarnam 

sob forma de abelha.” (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008).  

No Cristianismo, ela está relacionada a luz, lealdade, diligência, ordem e 

colaboração, e guarda várias simbologias. Ainda no pensamento cristão, a abelha 

representa o bem e o mal, fazendo referência ao ferrão como o mal e ao mel, como o 

bem. Da mesma maneira, a abelha é considerada um emblema de Cristo, uma vez 

que ele, por um lado, possui uma grande doçura e misericórdia, associadas ao mel; e, 

por outro, a justiça, representada pelo ferrão da abelha. Não obstante, por sua vez, as 

operárias da colmeia simbolizam o servo de Deus, o leal, ordeiro e diligente 

(DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008). Para os adeptos do Hinduísmo, a abelha está 

associada ao deus do amor Kama, que é representado por um jovem montado num 

                                                             
3
 Dicionários de símbolos, A Abelha. Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/abelha/. Acesso 

em 18/08/2017. 
 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/abelha/
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papagaio, que carrega um arco e uma flecha, o fio do arco é feito por abelhas pode 

ser associado ao cupido e simboliza a dor e o amor. 

     

3.2 Fotografia (Luz)  

A fotografia é como um recorte da realidade que se eterniza, para sempre 

congelada um momento. Roland Barthes (1915-1980), na obra A Câmara Clara  

abordou com precisão o congelamento do tempo e a fixação da realidade. Afirma que 

seu interesse pela fotografia possui um caráter cultural:  

Vejo fotos por toda parte, como todo mundo hoje em dia; elas vêm do mundo para 
mim, sem que eu peça; não passam de "imagens", seu modo de aparição e o 
tudo-o-que-vier (ou o tudo-o-que-for). Todavia, entre as que foram escolhidas, 
avaliadas, apreciadas, reunidas em álbuns ou revistas, e que assim passaram pelo 
filtro da cultura [...] (BARTHES, 1984, p.37). 

 

O fotógrafo, etnólogo, antropólogo e pesquisador francês Pierre Edouard 

Léopold Verger (1902-1996), realizou um trabalho fotográfico baseado no cotidiano e 

nas culturas populares, preferindo sempre a companhia do povo e dos lugares mais 

simples. Os negros retratados que se tornaram seus amigos. A religião, a história e os 

costumes do povo Iorubá, passaram a ser o tema principal de sua obra e pesquisas. 

Trabalhou nas melhores publicações do mundo entre as décadas de 30 e 1950.        

Assim, tomando como base os trabalhos acima referenciados, inicialmente a 

elaboração do meu trabalho buscava uma interação com a produção de cera das 

abelhas, relacionando com a arte contemporânea, na confecção de velas artesanais 

com cera de abelhas, usando suportes encontrados na natureza, como: Cabaça4 de 

Coité e sementes de Biriba (madeira utilizada no berimbau nas rodas de capoeira). 

Antes de iniciar o registro, selecionei algumas fotos de favos velhos e descartados 

pelas abelhas para fotografar e num primeiro contato vi algumas possibilidades de 

ângulos dentro da estrutura dos alvéolos (favos). Alguns quadros com favos velhos 

estão sob o ataque de traças e assim mostra algumas formas interessantes. São as 

traças interagindo (na verdade destruindo) nos favos/alvéolos. Coloquei alguns 

quadros com favos no varal e fotografei os detalhes explorando os pontos e planos 
                                                             
4 Cabaça é o fruto do coité depois de seca.  
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que a luz de trás oferecia. Nesse ponto, inspirei-me também na forma como Barthes 

enxergava a realidade sob um recorte pessoal, quando determinada cena lhe 

causava um punctum:                                                                                                                

Nesse espaço habitualmente unário, às vezes (mas, infelizmente, com 

raridade) um "detalhe" me atrai. Sinto que basta sua presença para mudar 

minha leitura, que se trata de uma nova foto que eu olho, marcada a meus 

olhos por um valor superior. Esse "detalhe" é o punctum (o que me punge). 

[...]” (BARTHES, 1984, p. 68). 

       A cada mudança manual de centímetros nos quadros, os detalhes me atraíam 

cada vez mais, a luz se mostrava de outra forma, mudando os formatos e cores. A 

mudança de plano, pelo mínimo que seja provoca outro tipo de imagem. 

 

3.3  O fogo e a vela 

Já o fogo, tanto para as civilizações orientais quanto as ocidentais, simboliza a 

purificação e regeneração, seu significado vai desde as almas errantes até o espírito 

livre. As duas civilizações conceituam o fogo como símbolo da vida, do conhecimento 

intuitivo, da iluminação, da paixão e do espírito. A ele está atribuído o renascimento e 

renovação pelas forças divinas e da natureza. Por outro lado, possui um aspecto 

destruidor, “representado pelo fogo do inferno que possui a função diabólica de 

queimar eternamente sem excluir, não permitindo assim a regeneração” 

(DICIONÁRIOS DE SÍMBOLOS, 2008).  

O fogo também é muito usado nos rituais de passagem. Nos rituais iniciáticos 

de morte e renascimento, o fogo é associado ao seu princípio antagônico, que é a 

água. A purificação pelo fogo é complementar à purificação pela água, que também é 

regeneradora. Mas o fogo distingue-se dela, por simbolizar a purificação através da 

compreensão até a sua forma mais espiritual, pela luz e pela verdade.   

Por último, a vela simboliza a luz resultante de uma atitude compreensiva. Ela 

representa a clareza da mente que se abre para penetrar no inconsciente e o fertilizar. 

O mesmo simbolismo é partilhado pela chama (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2008). 

Acender uma vela para fazer um pedido, por exemplo, simboliza a elevação do pedido 

a um plano etéreo, superior ao plano da carne. Quando usada em aniversários e 
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conjugada com o número de anos de vida, a vela representa as etapas no caminho da 

felicidade e ao apagar em um único sopro simboliza a persistência de um sopro de 

vida superior a tudo que foi vivido. Já a vela próxima a um defunto simboliza a pureza 

do espírito que sobe aos céus (DICIONÁRIOS DE SÍMBOLOS, 2008). 

As velas artesanais possuem aspecto autobiográfico, quanto à minha memória 

afetiva, quanto aos materiais naturais, como a cabaça do pé de coité que eu mesmo 

plantei, há alguns anos atrás, e nos caminhos que percorro por onde sempre vivi, 

desde minha infância, que tenho que coletar para serem utilizados na confecção das 

velas.      
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4. DA OBSERVAÇÃO À CRIAÇÃO 

A apicultura tem a sua própria ética, uma cultura de preservação ambiental, 

pois no cultivo e manutenção de determinadas vegetações, há plantas que são 

necessárias às abelhas para que possam produzir seus alimentos e produtos. Para os 

apicultores é importante a manutenção ecológica, evitando queimadas, agressão à 

natureza com a devastação das matas para a monocultura e pecuária, que por tabela 

tira o alimento das abelhas e de outros animais. Esta cadeia de ações possibilita a 

atividade apícola e produz a sustentabilidade ao homem, a partir da natureza 

(árvores, flores, abelhas, sustentabilidade), promovendo o desenvolvimento 

sustentável local e trazendo uma complementação de renda ao pequeno produtor 

rural.  

O Sítio onde faço as minhas experiências com a apicultura 5  e com a 

agricultura é o mesmo que passei toda minha infância e adolescência. Cada canto 

que ando posso visualizar histórias e vivências com a natureza. Depois de receber 

como herança uma parte desse sítio, me senti na obrigação de manter todas as ações 

em defesa da sustentabilidade que meu pai sempre me ensinou e ampliei essas 

ações a partir da criação racional de abelhas. 

Fascinado pelo mundo das abelhas, procurei me associar a uma entidade 

apícola do Recôncavo, a fim de ampliar meus conhecimentos na atividade e a partir 

dai, iniciei uma profissão de apicultor. Coordenei a montagem e o acompanhamento 

do projeto apícola nas comunidades quilombolas de Cachoeira e Maragojipe, onde 

capacitamos mais de 100 famílias na apicultura racional. Este projeto complementou 

a renda dessas famílias e também serviu para conscientizar os atores locais a 

preservar a natureza, não matando os enxames, não fazendo queimadas nos locais 

próximos aos apiários, etc. 

                                                             
5
Desde cedo venho me dedicando às causas ambientais e à proteção do meio ambiente, militando em 

organizações locais em defesa do Rio Paraguaçu. Fui presidente por duas vezes da Associação de 
Apicultores do Recôncavo, fundada em 1990. Através dela ministramos dezenas de cursos e 
seminários e hoje somos a entidade apícola mais antiga em atividade na Bahia.  
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    Devido a essas experiências nasceu então a inspiração para desenvolver 

também um trabalho com vela como experimentação criativa do material proveniente 

da cera derretida contida nos favos. Em um primeiro momento observei atentamente 

como as abelhas utilizavam a cera para produzir os favos que guardariam o mel. 

Ainda sem ter definido o que queria produzir, realizei inicialmente vários testes 

artísticos com a cera e os alvéolos até me decidir por produzir as velas artesanais. Fiz 

monotipias com os alvéolos, mas apesar dos resultados satisfatórios, descartei por 

me parecer que não teria variação na imagem impressa. Em paralelo, realizei 

experimentações com a cera de abelha para confecção de velas artesanais, utilizando 

sementes de biriba (Fig. 3) e cabaças (Fig.4) como recipientes e formatos das velas. 

 

 
 

Figura 3 – Vela artesanal feita com cera de abelha e semente de biriba 
Foto do autor, 2017 
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Figura 4 – Vela artesanal feita com cera de abelha e cabaça 

Foto do autor, 2017 
 
 

      Seguindo a minha proposta de trabalhar com o bioartesanato, busco evidenciar 

a necessidade do homem em resgatar tudo o que é natural, feito de forma artesanal, 

utilizando produtos exclusivos e ampliando o seu nível de consciência e preocupação 

com o papel que ele representa na Terra. 

      Logo após o derretimento dos favos velhos obtemos a cera bruta (pura), que 

normalmente seria processada para se transformar em cera alveolada, mas vendo a 

semente de biriba, logo pensei em usar para fazer as velas como suporte, pois tinha 

visto o processo da vela com suportes diversos, mas não com uma semente.      

No sítio tem uma árvore que chamamos de Coité, que produz uma cabaça grande e 

que por um acaso estava quebrada em forma de concha. Então pensei em 

experimentar também como um suporte para as velas. Como esses suportes ficariam 

sem acabamentos de lixas e cortes mais apurados, optei em deixá-los o mais natural 

possível (ver detalhes no apêndice /fotos do processo). 

 

4.1  O Processo de Criação com a Linguagem Fotográfica  

No ano de 2009, incentivado pelo grande poeta e fotógrafo Damário da Cruz, 

montei a primeira exposição fotográfica “Seu Zé Também Expia”, em comemoração 

ao aniversário do Pouso da Palavra. Participei, entre outras exposições, das três 
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últimas Bienais do Recôncavo, no Centro Cultural Dannemann, em São Felix/BA. Em 

minha militância ambiental, busco documentar aspectos da vida rural e urbana, sobre 

paisagem e meio-ambiente, assim como os aspectos culturais e religiosos do 

Recôncavo baiano. E agora, movido pela experiência da apicultura, lanço sobre ela 

meu olhar fotográfico, pelas lentes da minha câmera busco revelar a beleza do 

trabalho das abelhas, que se converte em arte.  

Na apicultura é possível antecipar alguns eventos das atividades das abelhas. 

Desse modo, registrei a chegada de um enxame numa caixa isca (caixa preparada 

com cera alveoalada e com o cheiro de capim limão/ capim santo que é esfregado na 

parte interna). O processo se inicia com a chegada de algumas abelhas que fazem o 

reconhecimento da nova morada, e com o aumento dessas abelhas temos uma 

grande chance de receber um enxame. Com a aproximação da rainha a quantidade 

de abelhas aumenta consideravelmente e ficam circulando ao redor da caixa até a 

entrada da rainha. Daí acontece uma fase importante de comunicação das abelhas; 

quando as operárias fazem uma dança no alvado (rampa na frente da caixa) 

indicando a permanência da rainha dentro da caixa (Fig. 5). 

 

 

     Figura 5 – Dança indicativa da presença da rainha na caixa 

Foto do autor, 2017 
 
 

Então todas as abelhas que estão circulando vão entrando, até não restar 

nenhuma voando. O trabalho dentro da caixa começa imediatamente com a assepsia 
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do local e a coleta de néctar e a construção dos favos. Quando lemos nos livros esse 

processo e depois presenciamos esse evento impressionante, o seu registro 

acontece com momento de reflexão e tensão. Reflexão por presenciar uma 

comunicação entre outros seres que nos parece inacreditável e tensão pela 

proximidade das abelhas em movimentos circulares, em que há um grande perigo de 

acidente.  

     A opção por fazer uma exposição fotográfica das atividades das abelhas 

e da construção das velas artesanais nasce da minha paixão pela fotografia e 

experiência profissional adquirida ao longo do tempo. Fiz uma série de fotos, às quais 

usei na exposição “Asas à imaginação”, dando outros sentidos aos favos construídos 

pelas abelhas. Iniciei utilizando um varal para que a abelha construa seus favos (Fig. 

6).  

 

Figura 6 – Varal construído para ensaio das fotos nos favos 

Foto do autor, 2017 
 

Esta série de fotos com os favos possibilita a experimentação de ângulos 

diferenciados de um mesmo favo, pois fazer de um favo descartado ser utilizado 

como modelo/tema para uma série fotográfica, com imagens inusitadas e com 

interessantes formas, me fez refletir de como ainda não exploramos tudo nas mais 

diversas imagens que visualizamos no dia a dia. Os favos escuros, ressecados, com 
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os alvéolos fora de padrão são o retrato do tempo de uso, no qual o abandono será 

inevitável e deles surge imagens com formas distintas, que a partir do ângulo 

utilizado, outras formas aparecem (Fig. 7).  

 

Figura 7 – Formas distintas, exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 

 

 

Podemos pensar nesses favos no âmbito do abandono, do descartado, do que 

não presta, mas nesse caso, os favos serão derretidos e transformados em cera bruta 

com diversas utilidades. Outras fotos foram focadas nos detalhes externos dos favos, 

onde se formaram outras possibilidades de imagens no desgaste do ressecamento, 

das texturas que aparecem em diversas fases, dos alvéolos deformados que nos 

remete a outra imaginação ou a iniciação de uma construção de um novo favo, com 

suas milimétricas e exatas medidas.  

Em uma dessas séries, o traçado de cera de abelhas visto pela lente do 

fotógrafo sugere analogia ora voltadas para representação dos hexágonos 

superpostos; ora encantado com a luz dourada que servindo de fundo para os 

alvéolos lembra os vitrais das igrejas góticas (Fig. 8).  
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O bordado do artesanato da colmeia quando envelhecida à textura dos favos, 

cria enigmáticos relevos. Equiparando-se a cela real, cápsula de onde emerge a 

abelha rainha, a uma curiosa gruta solitária (Fig.9).  

 

Figura 9: Capsula real, exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 

Figura 8: Efeitos da incidência da luz, exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 
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A puxada da cera captada pela câmera registra o encontro de dois mundos, a 

natureza de um lado e a cultura do outro, cujo caminho passa pela magia da arte. 

Asas à imaginação busca interpretar a arte desses seres alados (Fig. 10). 

 

Figura 10: Encontro de mundos, exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 

 

Outro registro revela como, a partir de uma cera laminada e passada no 

cilindro alveolador, obtém-se a base de um favo. Nesta foto vemos o início da 

construção dos alvéolos do favo, com suas milimétricas formas. 

 
Figura 11: Construção dos alvéolos, exposição “Asas à 

Imaginação” 

Foto do autor, 2017 
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5. A EXPOSIÇÃO 

 

A exposição coletiva "Andanças – Entre o Sertão e o Recôncavo" (Fig. 12) foi 

parte do trabalho de conclusão do Curso de Artes visuais da UFRB. Lançamos um 

sistema de aplicativo QR Code, ligado ao site da exposição com detalhes de cada um 

dos sete artistas, inclusive o ensaio fotográfico "Asas à Imaginação", que realizei 

antes da exposição. Para a exposição, selecionei seis fotografias em molduras de 

alumínio, duas medindo cada foto 50x70cm, e quatro fotos medindo 50x40cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Exposição “Asas à Imaginação” 

 

 

 

Apesar de ser uma exposição coletiva, minha instalação ficou numa área 

separada das outras, coloquei as velas acesas com cera de abelhas e no suporte de 

cabaças de Coité no chão (Fig. 13), numa composição com uma mesinha (Fig. 13) 

com outras velas, com suportes de sementes de biriba (árvore do qual se faz o 

berimbau), além das fotos na parede. 
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Figura 13: Exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Exposição “Asas à Imaginação” 

Foto do autor, 2017 
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Durante a exposição pude observar o interesse e a surpresa do público com as 

formas, texturas, cores e todos os detalhes dos favos e da vida das abelhas e de 

como se relacionam com a natureza. Foi muito importante mostrar onde são 

armazenados os alimentos, as crias e de como fui aproveitando esses favos depois 

de derretidos para criar as velas artesanais com novos suportes. Esse processo foi 

muito elogiado pelo público, abrindo caminho para novos horizontes na confecção do 

bioartesanato. Busquei ainda salientar que a planta da biriba, usada para o suporte 

das velas, também é polinizada pelas abelhas, sendo também uma atitude 

sustentável utilizá-las nesse processo e refletir sobre a preservação das mesmas.   

Os detalhes dos favos chamaram muito a atenção de todos os observadores, 

pois não é praxe serem mostrados, ainda mais numa exposição fotográfica. Isso 

também aproximou a arte e cultura da sustentabilidade, pois ficou evidenciada a 

necessidade de boas condições para a polinização das plantas, mantendo o equilíbrio 

ambiental.  Algumas observações de diferentes categorias de público foi importante 

para um melhor entendimento do trabalho exposto. Alguns fotógrafos emitiram suas 

opiniões, expressando surpresa com o resultado obtido, assim como outros se 

surpreenderam com as informações acerca dos trabalhos das abelhas em relação 

aos favos fotografados.  

Uma estudante de 12 anos, do Colégio Sacramentinas, me chamou no final da 

mediação com um pouco de timidez e disse que queria ser fotógrafa, pois gostou 

muito das fotos e lhe expliquei então o processo. Isto evidencia a importância do 

contato da juventude com a arte. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pretendo aqui fazer uma reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza, 

sob o ponto de vista do equilíbrio ambiental, da sustentabilidade e da cultura. Com 

esse objetivo elaborei um projeto intitulado de “As Abelhas e a Arte Contemporânea”, 

onde o foco foi utilizar os favos descartados pelas abelhas, fotografando as formas 

que aí se apresentaram e em seguida utilizando essa cera para a construção de velas 

artesanais, após o seu processamento.  Isso serviu para uma reflexão a respeito da 

preservação ambiental, em relação ao importante trabalho de polinização feito pelas 

abelhas no planeta.  

As abelhas têm uma enorme importância para a manutenção e equilíbrio da 

biodiversidade, pois a sua contribuição para o meio ambiente é fundamental com sua 

polinização, favorecendo a propagação da vegetação e assim assumindo uma 

elevada tarefa na vida dos seres vivos do planeta. Pesquisando os trabalhos dos 

artistas Aganheta Dick e Tomas Libertiny, não imaginava como poderia juntar a arte e 

a apicultura do modo que eles o fizeram, mas usei a minha experiência como apicultor 

para aguçar a criatividade e buscar nos favos esse caminho.  

Com a luz da simbologia dos três elementos: abelha, vela e luz, procurei construir 

a minha interpretação poética, utilizando a cera - fruto do trabalho das abelhas - para 

produzir uma nova consciência, através da luz da vela. Essa nova consciência intenta 

lançar a uma reflexão da ação do homem na natureza. A figura da abelha carrega 

várias simbologias: imortalidade, ordem, diligência, lealdade, cooperação, nobreza, 

alma, amor e dor. A elas está associado ainda o labor, a organização e a disciplina. A 

vela simboliza a luz resultante de uma atitude compreensiva. Ela representa a clareza 

da mente que se abre para penetrar no inconsciente e o fertilizar.  

Assim à luz dessas experiências pessoais e somando-se ao meu interesse pelo 

trabalho das pequenas operárias do mel, a proposta de fazer velas artesanais da cera 

de abelhas pretende analisar o simbolismo e elucidar uma reflexão sobre como nós 

temos nos relacionado com a natureza, nossas responsabilidades sobre o equilíbrio 

ambiental. 
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