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GRUPO DE PESQUISA LUDICIDADE, CULTURA E EDUCAÇÃO 

(LUCE), DA UFMG 

O Grupo de Pesquisa LUCE - Ludicidade, Cultura e Educação (UFMG/CNPq) - desenvolve atividades 

acadêmicas, culturais, sociais e pedagógicas vinculadas ao lazer nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão 

universitária. Essas atividades integram o Centro de Estudos de Lazer e Recreação (CELAR) desde 2006, 

quando foi criado o Mestrado em Lazer na Universidade Federal de Minas Gerais.    

 Com a denominação original de Lazer, Cultura e Educação, o grupo de pesquisa recebeu, em 2014, a 

denominação LUCE, quando passou a agregar também as atividades desenvolvidas pelo grupo Otium – Lazer, 

Brasil e América Latina. A líder do grupo é a professora Dra. Christianne L. Gomes, tendo como vice-líder o 

professor Dr. César Castilho. O grupo faz parte do Centro de Minas Gerais da Rede CEDES. 

 
 

Integrantes do Grupo LUCE (Foto: Foca Lisboa) 
 

CENTRO MG DA REDE CEDES COMUNICA 
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Do ponto de vista da produção do conhecimento, uma peculiaridade do Grupo LUCE é a realização de 

estudos e pesquisas que contribuam com o repensar das abordagens dicotômicas e parciais que concebem o 

lazer como algo oposto ao trabalho. O ponto de partida para a problematização dos significados, restrições e 

alcances do lazer de forma situada, crítica e multidisciplinar, é a discussão conceitual desse fenômeno (Gomes, 

2014: https://seer.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/327), que guia muitas das pesquisas teóricas e 

empíricas desenvolvidas no grupo. 

Além da diversidade temática proposta para aprofundar conhecimentos sobre o lazer, as pesquisas do 

grupo compartilham algumas características, tais como: a abordagem crítica desse fenômeno, a sensibilidade 

política/social ao investigá-lo em contextos de desigualdade e exclusão social, o compromisso com o 

desenvolvimento de projetos e ações interdisciplinares, a utilização de estratégias metodológicas coerentes com 

os objetos de estudo escolhidos e o envolvimento de pesquisadores com formações diferentes e de níveis 

formativos variados: da graduação ao pós-doutorado. 

Conforme consta no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPQ (https://goo.gl/HA4NwY), o grupo 

de pesquisas LUCE conta com quatro linhas de pesquisas: 

 
a) Ludicidade, Lazer, Cultura e Educação; 

b) Lazer e Ludicidade: Conhecimento, formação, política e intervenção no Brasil e América Latina; 

c) Lazer e Cinema; 

d) Geopolítica de Megaeventos Esportivos e de Lazer. 

 

Integrantes do Grupo LUCE 

O grupo LUCE é formado por pessoas oriundas de diversas áreas de conhecimento, que contribuem 

com a realização de estudos e pesquisas multi/interdisciplinares.  

Agustín Arosteguy Doutorando 

Ana Paula Guimarães Santos de Oliveira Doutoranda 

Christianne Luce Gomes Doutora 

César Teixeira Castilho Doutor 

Denise Falcão Doutora 

Eduardo Penna de Sá Doutorando 

Flavienne Couto Ricardo Mestre 

Gabriela Baranowski Pinto Doutoranda 

https://seer.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/327
https://goo.gl/HA4NwY


3 
 

Gleice Aparecida Ferreira Graduada 

Irene Benevides Dutra Murta Mestre 

Iris da Silva Mestre 

Juliana Pieve de Souza Especialista 

Juliana Schirm Faria Mestre 

Juliara Lopes da Fonseca Doutoranda 

Luciana Cecilia Noya Casas Mestre 

Marcina Amália Nunes Moreira Doutora 

Maria de Fátima Queiroz Costa Maia Especialista 

Rodrigo Lage Pereira Silva Mestre 

Salete Gonçalves Doutoranda 

Sandra Akemi Narita Mestre 

Tatiana Néri de Aguiar dos Santos Mestre 

Iuri Cordeiro Graduando 

 
 

Ações realizadas pelos integrantes do grupo LUCE: 

• Publicação de artigos, livros e capítulos de livros; 

• Participação em mesas redondas, palestras, cursos e conferências; 

• Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos; 

• Realização de ciclos de debates sobre o lazer em distintos contextos latino-americanos; 

• Intercâmbios acadêmicos; 

• Pesquisas para aprofundar e ampliar conhecimentos. 
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Pesquisa do Grupo LUCE apoiada pela Rede CEDES:  

"O direito ao lazer nas Políticas Públicas das capitais dos países andinos: 

limites e possibilidades da sua concretização" 

Esta pesquisa objetiva compreender as possibilidades e limitações para a concretização do direito à 

recreação/lazer nas políticas públicas de recreação/lazer implementadas nas capitais dos países integrantes da 

Comunidade Andina: Bogotá, La Paz, Lima e Quito, em relação a seus respectivos contextos nacionais. É na 

fase de implementação de uma política pública que acontece (ou não) sua materialização em ações que podem 

contribuir com a garantia de um direito. A investigação dessa temática foi proposta por Luciana Noya, como 

parte de seus estudos de mestrado, sob orientação da professora Christianne.    

 O estudo de implementação de políticas públicas de recreação/lazer propõe responder aos seguintes 

questionamentos: Quais são os objetivos das políticas implementadas? Qual compreensão de recreação/lazer 

predomina nas mesmas? Quais os conteúdos culturais privilegiados por essas políticas? As políticas públicas 

desenvolvidas priorizam a atenção de algum grupo da população? Como essas políticas são implementadas e 

promovem o acesso a ações, espaços e equipamentos de recreação/lazer?      

 A metodologia inclui análise documental das leis e planos que contêm orientações para a implementação 

da política pública de recreação/lazer e entrevistas com gestores dessas políticas nos níveis nacionais e 

municipais.  

Equipe:  

• Prof.ª Dra. Christianne Luce Gomes (coordenação);  

• Prof.ª Ms. Luciana Cecilia Noya Casas (pesquisadora);  

• Iuri Francisco Mustafa Cordeiro (bolsista de Iniciação Científica). 

Objetivo geral: Analisar as políticas públicas de lazer nas capitais dos quatro países integrantes da Comunidade 

Andina a partir da perspectiva dos gestores, em relação às possibilidades e limitações que possuem para a 

concretização do direito ao lazer.  

Objetivos específicos:  

• Compreender os parâmetros norteadores, os objetivos, os sujeitos e os conteúdos culturais priorizados 

nas políticas públicas de lazer vigentes nas capitais dos países andinos, correlacionando-os com as 

políticas públicas nacionais vigentes na Bolívia, Colômbia, Equador e Peru; 

• Verificar de que maneira essas políticas democratizam o acesso a ações, espaços e equipamentos de lazer, 

sendo implementadas na vida cotidiana da população; 
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• Compreender se as políticas públicas de lazer analisadas apresentam especificidades vinculadas aos 

modos de vida da Comunidade Andina. 

 
Metodologia: A metodologia prevê a pesquisa documental de planos, leis e programas que os governos 

nacionais e municipais desenvolvem como política pública de lazer, a fim de analisar os objetivos, instituições 

responsáveis, os sujeitos e os conteúdos culturais priorizados nessas políticas públicas. Foram realizadas 

entrevistas com gestores dessas políticas públicas, no intuito de verificar e analisar de que maneira essas políticas 

são implementadas e democratizam o acesso a ações, espaços e equipamentos de lazer/recreação no contexto 

em que eles atuam.  

Desenvolvimento:  

 
Foram cumpridas as etapas de:  

 

• Implantação do projeto, atividades administrativas;  

• Orientações de bolsista;  

• Coleta de dados/entrevistas em La Paz, Lima, Bogotá e Quito;  

• Realização de reuniões de estudo e pesquisa;  

• Pesquisa bibliográfica;  

• Pesquisa documental sobre os países: Bolívia e Equador, e as cidades: La Paz e Quito;  

• Transcrição de entrevistas;  

• Discussão e análise dos resultados; 

• Preparação de trabalhos para apresentação em eventos científicos e publicações. 
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Livros publicados por membros do Grupo LUCE com o apoio do Ministério 

do Esporte/Rede CEDES 

Livro "Horizontes latino-americanos do lazer" 

 

 

Editora: UFMG 

Autores: Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde 

Ano de publicação: 2012 

Resumo: Quais são as implicações históricas, culturais e sociais das abordagens que desconsideram e 

invisibilizam o lazer na América Latina? A partir de quais perspectivas o lazer pode contribuir com o 

enfrentamento dos múltiplos desafios presentes nas sociedades latino-americanas atuais? Neste livro, os 

pesquisadores Christianne Gomes e Rodrigo Elizalde buscam compreender questões tão complexas e instigantes 

como essas a partir da ressignificação dos conheciementos sobre o lazer numa persectiva contra-hegemônica e 

transformacional. A leitura desta obra é indispensável aos pesquisadores, professores, profissionais e estudantes 

de distintas áreas de conhecimento interessados em ampliar os horizontes dos estudos latino-americanos do 

lazer.    
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Livro "Lazer na América Latina – Tiempo libre, ocio y recreación en Latinoamérica" 

 

 

 

Editora: UFMG 

Organizadores: Christianne Gomes, Esperanza Osorio, Leila Pinto e Rodrigo Elizalde  

Ano de publicação: 2009 

Resumo: Esta obra pioneira trata de uma temática atual: o lazer na América Latina. O livro revela as 

diversidades históricas, políticas e culturais de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Uruguai e 

Venezuela. Com distintos pontos de vista, os autores nos mostram variadas perspectivas para se entender lazer, 

ócio, tempo livre e recreação na América Latina, apresentando um rico material para fomentar o debate, as 

reflexões críticas e a busca de novos conhecimentos que auxiliem na construção de um mundo mais humano, 

solidário e feliz. 
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Livro "Lazer, turismo e inclusão social – Intervenção com idosos" 

 

Editora: UFMG 

Organizadores: Christianne Gomes, Marcos Pinheiro e Leonardo Lacerda 

Ano de publicação: 2010 

Resumo: Ao reconhecer o lazer e o turismo como direitos, este livro discute aspectos relacionados à velhice e 

propõe uma reflexão sobre possibilidades de intervenção educativa. O tratamento do tema é relevante para as 

políticas públicas nos campos do esporte, do lazer e do turismo, contribuindo para qualificar a formação 

profissional, estimular a vivência lúdica de atividades culturais na velhice e para potencializar propostas, destinos 

e atrativos turísticos no Brasil. Estes e outros aspectos evidenciam a importância de qualificar agentes da 

comunidade, profissionais, grupos e instituições públicas, privadas e do terceiro setor para trabalharem com o 

lazer e o turismo, visando, sobretudo, à inclusão social de pessoas idosas. 
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Conhecendo um pouco mais sobre Christianne Gomes, coordenadora do 

Grupo LUCE

Nome completo: Christianne Luce Gomes 

 
Formação:  

• Graduação em Educação Física; 

• Especialização em Lazer pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG); 

• Mestrado em Ciências do Esporte pela 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); 

• Doutorado em Educação pela UFMG; 

• Pós-doutorado em Ciências Políticas e 

Sociais pela Universidad Nacional de Cuyo; 

• Estágio Sênior na Universidade de 

Barcelona, Espanha (2017-2018). 

 

 

 
Atuação: É professora Associada da UFMG, onde ingressou como docente efetiva em 1996 e se dedica à 

realização de projetos e ações multi/interdisciplinares. Professora da graduação em Turismo, em Educação 

Física e em Terapia Ocupacional; leciona, orienta e pesquisa na pós-graduação - Mestrado e Doutorado 

Interdisciplinar em Estudos do Lazer. Foi a primeira coordenadora do Mestrado em Lazer, único do Brasil, e 

subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, o único da América 

Latina. Integra o Comitê coordenador do Centro de Estudos Latino-americanos (CELA) da Diretoria de 

Relações Internacionais da UFMG desde 2013. É líder do Grupo de Pesquisa LUCE - Ludicidade, Cultura e 

Educação (UFMG/CNPq) e do Grupo OTIUM - Lazer, Brasil & América Latina. Foi coordenadora 

institucional de pesquisa multidisciplinar de desenvolvimento tecnológico e inovação sobre megaeventos 

esportivos, solicitada pelo CNPq à UFMG/Pró-Reitoria de Pesquisa. No campo das políticas públicas de lazer, 

integra a Equipe Gestora/coordenadora dos processos formativos de Programas Sociais desenvolvidos pelo 

Ministério do Esporte em âmbito nacional (PELC e Vida Saudável). É Editora da Revista Brasileira de Estudos 

do Lazer (RBEL) e Membro do Conselho Editorial/Parecerista de periódicos brasileiros e estrangeiros 

indexados nas áreas de Turismo, Educação Física e Educação. Participa de sociedades científicas no Brasil e no 

exterior. Publicou vários livros e artigos sobre a temática do Lazer. No CNPq, é Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa (2015-2018 e 2018-2021) e foi Pesquisadora de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação DTI-A 

(2013-2014). É Pesquisadora do Programa Pesquisador Mineiro PPM/FAPEMIG (2008-2014 e 2015-2017) e da 

Rede Cedes/Ministério do Esporte (desde 2006); Consultora Ad hoc da CAPES e CNPq. 
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Com a palavra: Iuri Cordeiro - Bolsista de Iniciação Científica do LUCE 

Nome completo: Iuri Francisco Mustafa Cordeiro  
 
Data de ingresso no Grupo LUCE: novembro de 
2016 

 
Formação: Graduando do 8º período do curso de 
Turismo da UFMG 

 
1) Quais funções você realiza? 

Iuri: Minhas atividades começaram com o apoio à Luciana Noya (integrante do grupo LUCE, e Mestranda em 

Estudos do Lazer, na época), no tocante ao material por ela desenvolvido em sua dissertação 

(https://goo.gl/A2cbA5), onde eu participei realizando a pesquisa documental de apoio a este trabalho. 

Atualmente, os frutos do mesmo trabalho estão sendo transformados em um livro sobre o mesmo tema, onde 

eu atuo na tradução de alguns capítulos da obra original para o português. Além disso, devo em breve prestar 

apoio ao desenvolvimento de um segundo livro, em andamento. Durante esse período como bolsista, também 

participei das atividades da Revista RBEL (https://seer.ufmg.br/index.php/rbel), dando suporte à formatação 

de artigos e à indexação da revista em novas bases de indexação. Ainda, participei do evento da Semana de 

Iniciação Científica 2017, pela UFMG (dentro do evento da Semana do Conhecimento), apresentando um 

resumo (https://goo.gl/skSjGn) em formato de Pôster sobre a pesquisa documental realizada anteriormente, 

durante as atividades iniciais com a Luciana. 

2) O que te motivou a participar do Grupo LUCE? 

Iuri: Acredito que uma das motivações que acabaram por me aproximar do grupo LUCE foi o contato que tive 

com a área de Lazer ainda durante os primeiros anos de graduação, com alguns dos professores da EEFFTO-

UFMG, e em especial, através da própria prof.ª Christianne Gomes. Tivemos algumas boas conversas sobre o 

tema ao longo dos anos, o que mais tarde acabaria me influenciando no meu interesse acerca dos estudos na área 

acadêmica dos Estudos do Lazer, até eventualmente ser selecionado como bolsista do grupo LUCE. Para mim, 

participar da pesquisa proposta na Iniciação Científica junto à Christianne e à Luciana foi realmente uma 

experiência acadêmica enriquecedora, e acredito que o tema proposto pelo grupo foi importante para mim por 

ter me proporcionado uma visão mais completa sobre o que de fato se entende por Lazer, tanto no nosso país 

como na América do Sul. 

3) De que forma essa experiência no Grupo LUCE contribui para sua formação acadêmica e profissional? 

Iuri: Acredito que as contribuições e experiências que vivenciei no grupo ao longo desse tempo contribuíram 

para minha formação, já que o processo em si acabou por me moldar academicamente, ao promover o meu 

crescimento e amadurecimento enquanto pesquisador. Hoje, percebo isso na prática, nas minhas próprias 

pesquisas de graduação, assim como também percebo a importância disso para a carreira acadêmica que 

pretendo seguir, através do estudo do Lazer na pós-graduação (e também alguns de seus conteúdos de interesse, 

como os turísticos e os virtuais). 

https://goo.gl/A2cbA5
https://seer.ufmg.br/index.php/rbel
https://goo.gl/skSjGn
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REALIZAÇÃO: 

 

APOIO: 

 

Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas 

Públicas de Esporte e Lazer da Rede Cedes MG 
 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Avenida Antônio Carlos, 6627 CEP: 31270-901 

 

Contate-nos 
Email: centromgredecedes@gmail.com 

 

Estamos nas Redes Sociais. Siga-nos 
Facebook: https://www.facebook.com/centroredecedesmg 

Instagram: https://www.instagram.com/redecedesmg 

 

 

 
 

EDITORIAL 
 

Coordenação do Centro: Ana Cláudia Porfírio Couto 

 

Coordenador Adjunto do Centro: Luciano Pereira da Silva 

 

Bolsista de Apoio Técnico: Davi Marins Penido 

 

Bolsista de Iniciação Científica: Gabriele Álvares Silva 
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