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RESUMO

A Amazônia é marcada pela diversidade étnico-cultural. Dentre os vários grupos sociais que habitam a região, o estudo privilegiou o ribeirinho, 
cuja investigação concentrou-se no seu tempo de lazer. Este trabalho é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Pesca e Lazer: 
um estudo de caso na comunidade de pescadores do Bairro Alto, Município de Curuçá, Pará”, que contou com a contribuição do Projeto RENAS 
da área de Antropologia da Coordenação de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Goeldi. Posto isso sabe-se que o lazer é uma prática 
importante para o ribeirinho, pois se configura no tempo mais agradável, já que proporciona uma libertação de suas atividades de trabalho 
cotidianas e se constitui como um prazer para o praticante. Essa prática, realizada de acordo com a vontade do indivíduo, garante a possibilidade 
de liberdade das amarras que a monotonia e o cansaço do cotidiano provocam. O objetivo do trabalho foi verificar as transformações e os 
significados culturais que o ribeirinho atribui ao lazer. A pesquisa concentrou-se na comunidade ribeirinha situada no Município de Curuçá (PA). O 
estudo na referida área torna-se importante porque valoriza um saber cultural amazônico, uma vez que nota-se uma forte presença do segmento 
tradicional ligado a pesca artesanal. Ademais, o município faz parte de Unidade de Conservação, denominada de Reserva Extrativista Marinha 
Mãe Grande Curuçá. A pesquisa baseou-se na metodologia de caráter etnográfico numa perspectiva histórica, buscando realizar um diálogo entre 
História e Antropologia. Assim, a relação que ribeirinho mantém com os recursos naturais faz com que se efetive a suas formas de lazer, 
elaboradas na cultura local, na qual as atividades não exigem gastos elevados. Logo, os espaços aquáticos e terrestres em que a comunidade está 
inserida se constituem como espaços para a realização das suas práticas de lazer. Contudo, nota-se entre os mais jovens da comunidade um 
processo de transformação no que se refere ao seu lazer, pois observa-se uma prática ligada mais as tecnologias consideradas modernas do que a 
relação com os recursos naturais.
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