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RESUMO

INFLUÊNCIA DA COLHEITA DO AÇAÍ (Euterpe oleracea Mart.) NA
 ESCOLARIDADE DE CRIANÇAS RIBEIRINHAS NA ILHA DO COMBU, BELÉM-
PA

Roseane Rodrigues SIQUEIRA (1,2)
Simey Thury Vieira FISCH (2)

O extrativismo florestal proporciona uma grande parcela no incremento econômico
 da região Amazônica, destacando-se no Estado do Pará o açaí como o produto
 mais importante. Neste contexto, a presente pesquisa teve como foco a colheita
 do açaí (Euterpe oleracea Mart.) e suas implicações na escolaridade de crianças
 ribeirinhas da Ilha do Combu, Município de Belém/PA. O método utilizado nesse
 trabalho foi baseado na análise documental da Secretaria Municipal de Educação
 e da Escola Silvio Nascimento (Escola Sede e das três Unidades Pedagógicas-
UP presentes na ilha) e nas entrevistas a três pessoas do corpo técnico-
administrativo e nove professores das UPs. Comparando-se os dados da
 frequência escolar, com as respostas das entrevistas e a fenologia da espécie,
 constatou-se que a colheita do açaí não é o único causador das crianças saírem
 da escola. Colabora com isso o currículo escolar voltado à realidade urbana, as
 doenças tropicais e a situação socioeconômica. Por meio desses resultados foi
 possível elencar os problemas ambientais que corroboraram com a retenção e
 evasão escolar e evidenciar a área estudada como promissora para aplicação de
 uma Proposta Curricular adequada à realidade peculiar do ambiente insular, onde
 a sazonalidade do meio e a exploração de produtos florestais não madeiráveis
 fazem parte do modo de vida da população.
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