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RESUMO

A discussão da relação do ócio e religião no Brasil, sobretudo, nas denominações protestantes, se encontra em fase embrionária. Todavia, identifica-se alguns trabalhos que

investigam o assunto (COSTA, 2015; GAROFALO NETO, 2011; GABRIEL; MARCELLINO, 2007; GONDIM, 1999). Adotar a perspectiva das experiências de ócio (CUENCA,

2000), permite compreender a possibilidade de uma relação híbrida existente entre ambas temáticas. Pois é crescente a adoção de diversas modalidades culturais artísticas –

danças, teatro, música – em algumas dessas denominações, como forma de liturgia, socialização e/ou formação humana. 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 projeto “Fábrica de Artes” em Belo Horizonte/MG, que oferece ao público em geral, isto é, não

apenas aos membros da igreja, uma variedade de manifestações artísticas para pessoas de ambos os sexos, e para todas as faixas etárias. A pesquisa encontra-se na fase de

observação não participante, sendo investigado um grupo de dança para adolescentes, e um grupo de Coral para adultos. 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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