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RESUMO

O ócio compreendido como fenômeno psicossocial, pautado pela subjetividade e intencionalidade, pode ser vivenciado em qualquer contexto social, por meio de distintas

manifestações culturais (CUENCA, 2000). Assim sendo, embora ainda incipiente, há uma discussão acadêmica a respeito da relação desse fenômeno no âmbito religioso

(GAROFALO NETO, 2011; GABRIEL; MARCELLINO, 2007; GONDIM, 1999). Nessa perspectiva, há denominações protestantes que legitimam a vivência de atividades culturais

como meio de evangelização e também de socialização. Pode-se citar, por exemplo, os moto clubes cristãos. Estes são compostos por pessoas – de diferentes idades, sexo e

nível socioeconômico – que cultivam o ideal de liberdade e aventura que é vinculado à motocicleta. Esses grupos, costumeiramente organizam viagens e/ou encontros – com o

intuito de confraternização e divulgar a sua fé – em nível regional, nacional e internacional, sendo permitida a participação do público em geral. Considerando essa temática, o

objetivo deste trabalho é analisar se as vivências culturais promovidas por um moto clube cristão podem ser compreendidas como experiência de ócio. Como proposta

epistemológica adota-se a perspectiva fenomenológica, tendo a hermenêutica como base analítica. De acordo com os procedimentos metodológicos, o trabalho é classificado

como descritivo-exploratório, por meio de um estudo de caso. A investigação está sendo realizada, convenientemente no moto clube denominado "Águias de Cristo” em Belo

Horizonte/MG. A pesquisa encontra-se na fase de observação não participante. Posteriormente, será adotada uma entrevista semiestruturada em profundidade, sendo a escolha

dos participantes feita de forma intencional; a definição desse número será conforme a proposta da técnica de saturação dos dados (STRAUSS; CORBIN, 2008). A interpretação

dos dados será pela técnica da análise do discurso (ORLANDI, 2005). A expectativa de término deste estudo está prevista para dezembro do corrente ano.
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