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Bemvindos ao
Boletim OTIUM Nº 2
A Associação Ibero
Americana de Estudos do
Ócio – OTIUM agradece
seu interesse por nosso
Boletim que aborda o

Translate

IX Encontro Científico Internacional
OTIUM . A experiência de ócio e sua
relação com o território: Ócio, T urismo e
Patrimônio. Villarica, Chile, 23 e 24 de
novembro de 2015. Pontifícia Universidade
Católica de Chile, Campus V illarrica.
Por ocasião da reunião anual da Associação

fenômeno do ócio e
desenvolvimento humano na Ibero
América. Por meio deste boletim,
queremos estabelecer vínculos de
colaboração que nos permitam avançar

Iberoamericana de Estudos de Ócio  OTIUM,
acontecerá o IX Encontro Científico Internacional
Otium,

o qual centrará sua atenção nas

seguintes

questões:
de

O

ócio

turismo

como

no conhecimento e divulgação do ócio,

experiência

(características

da recreação e do lazer nos âmbitos que

particularidades);

lhes são próprios, entre outros:

contribuição

ludicidade, cultura, desporto, turismo,

patrimônio; A educação para o turismo e a

festa, educação e solidariedade. Para

gestão do patrimônio; Impactos do turismo na

tornar este sonho em realidade,

conservação

precisamos de você. Mais informação

agente mobilizador da gestão do patrimônio; A

Turismo

para

a

e

e

su a

conservação

do

do patrimônio;

ócio

e

O ócio como

experiência de ócio e turismo como geradores
de vínculos com o território (sentidos do luga r,
de

identificação,

identidade);

Modelos

de

evolução e análises da experiência de ócio e
turismo.

Notícias, Atividades e Investigações
4ª Copa América de Futebol de Rua

Mestrado

(Futbol Callejero)

Projetos de Ócio, Cultura, Turismo,
Desporto e Recreação.

O evento ocorrerá na cidade de Buenos Aires
(Argentina), entre os dias 16 e 24 de maio de
2015, com a participação de cerca de 300
jovens, que estarão representando 13 paíse s
das Américas do Sul e Central e um da Europa.
O Futebol de Rua é uma prática esportiva e
sociopedagógica que busca entender o futebol
como estratégia
para gerar processos
comunitários de transformação. As iniciativas
buscam apoiar a eme rgência de sociedades
mais justas, inclusivas, igualitárias e dignas ,
em favor dos grupos excluídos e oprimidos.

Universitário

sobre

Aberto o prazo de solicitação de admissão para
o curso 15/16 do Mestrado Universitário em
Direção de Projetos de Ócio, Cultura, Turismo,
Desporto e Recreação do Instituto de Estudos
de Ócio da Universid ade de Deusto. Mais
informação

Para isso, foi criado e é desenvolvido o Futebol
Mestrado
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=5a52b51ca5
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ITINERE

Mestrado
Universitário
em
Organização de Congressos, Eventos Translate
e Feiras

A equipe de Ócio e Desenvolvimento Humano
do Instituto de Estudos do Ócio da Universidade
de Deusto (ES) se encontra imersa no
desenvolvimento da investigação intitulada
ITINERE. Formação para um ócio experiencia l
valioso ao longo da vida: contribuição dos
itinerários
do
ócio
ao
envelhecimento
satisfatório. Essa investigação busca como
objetivo geral elaborar uma proposta formativa
que, à luz da contribuição do ócio valioso ao
bemestar das pessoas idosas, permita
orientar convenientemente e otimizar as
políticas de envelhecimento satisfatório durante
os próximos anos. Mais informação

Aberto o prazo de solici tação de admissão para
o curso 15/16 do Mestrado Universitário em
Organização de Congresos, Eventos e Feiras
do Instituto de Estudos de Ócio da Universidade
de Deusto. Mais informação

A Universidade de Burgos (Espanha)
acolhe o XIV Encuentro Científico de
la Red Española de Investigación

Projeto de Investigação RESORTES

Universitaria en Ocio, OcioGune.
Nos dias 15 e 16 de abril a Faculdade de
Educação da Universidade de Burgos recebe u
o XIV Encuentro Científico de la Red Española
de

Investigación

Universitaria

en

Ocio,

OcioGune, que, nesta ocasião, centrouse no
tema “Educação, ócio e empreendimento em
uma sociedade de redes”. Mais informação

IVº Encontro de Políticas e Gestão do
Esporte.

Este evento ocorrerá nos dias 02 de Junho na
Unilasalle (Canoas RS) e no dia 11 de Junho
na UNISINOS (São LeopoldoRS). O foco do
evento será discutir os Jogos Olímpicos de
2016 e o legado para as Políticas de Esporte.
Para tanto, está prevista a participação de um
representante do Ministério dos Esportes do
Brasil, que tratará sobre a BolsaAtleta e
contará aind a com demais representantes dos
âmbitos mu nicipais e estaduais, que também
tratarão sobre as políticas voltadas para o
Esporte.

A experiê ncia de ócio e turismo na
naturaleza: alcanc es, benefícios e
sentidos
do lugar. Projeto
de
Investigação.
Este projeto de investigação dirigido pelo Dr.
Andrés

Ried

Luci,

professor

da

Pontifica

Universidad Católica de Chile, tem o caráter de
estudo de caso e se propõe a identificar,
analisar

e

compreender

os

significados

e sentidos que têm as experiências de ócio ao
ar livre nas pessoas que desenvolveram um
passatempo no campo do ócio e em visitantes
esporádicos

(turistas)

protegidas,

através

em
da

áreas

silvestres

compreensão

da

percepção dos benefícios e a caracterização
dos vínculos que são gerados com o lugar de

Prêmio à melhor apresentação
OcioGune

Na 10. edição de OcioGune  Fórum
internacional de investigação, pensamento e
reflexão em torno ao ócio, a Cátedra de Ócio e
Conhecimento do Instituto de Estudos do Ócio
da Universidade de Deusto outorgará o Prêmio
à melhor comunicação apresentada neste
Fórum. Mais informação
O Projeto de Investigação "Dos tempos
educativos aos tempos sociais: a construçã o
cotidiana da condição juvenil em um a
sociedade
de redes"
(RESORTES) dá
continuidade a uma ampla e diversificada
trajetória científica dos grupos de investigação
que a integram, pertencentes às Universidades
de Barcelo na, Burgos, Deusto, La Rioja ,
Nacional de Educación a Distancia UNED,
Santiago de Compostela e V alência.
RESORTES estuda a natureza e alcance dos
tempos educativos e sociais na construçã o
cotidiana da condição juvenil, analisando de
que forma e em que grau incidem na vida
cotidiana dos jovens pertencentes a distinto s
contextos e realidades, identificando suas
problemáticas específic as e as alternativas que
deverão se adotar para contribuir com o
desenvolvimento integral de sua personalidade
e ao mais pleno exercício de seus direito s
cívicos. Mais informação

Aberto o prazo de inscrição do
Programa de Doutorado em Ócio,
cultura e comunicação
para o
desenvolvimento humano.

Até 19 de julho está aberto o prazo de inscriçã o
para o Doutorado em Ócio, Cultura e
Comunicação para o Desenvolvimento Humano
da Universidade de Deusto. Se trata de um
programa
inovador,
interdisciplinar,
interdepartamental, orientado ao fomento da
investigação e geração de conhecimento em
temas relacionados com o ócio, a cultura e a
comunicação. Mais informação

Tertúlia recriarse pelo ócio criativo

A Oficina de Acompanhamento ao Docente
(OAD), da UNAVE – Associação para a
Formação Profissional e Investigação da
Universidade de Aveiro, promove, no próximo
dia 17 de junho, a partir das 18h30, nas sua s
instalações da Casa Santa Joana (*), em Aveiro
(Portugal), uma tertúlia, “Recriarse pelo ócio
criativo”, dirigida a professores.
É orador convidado o professor José Clerton de
Oliveira Martins, da Universidade de Fortaleza
(Brasil), que estará à conversa com as
professoras Maria Manuel Baptista e Maria
Eugénia Pereira, da Universidade de Aveiro. O
moderador será o professor Jacinto Jardim,
coordenador da Oficina de Acompanhamento
aos Professores.
O objetivo é debater os desafios inerentes ao
ócio criativo e sensibiliz ar os participantes para
os benefícios decorrentes da adoção de
práticas capazes de induzirem mais satisfaçã o
nas suas vidas pes soal e profissional. A
entrada é livre, mas sujeita a inscrição através
do endereço eletrónico carlota@ua.pt. Mais
informação

onde se desenvolvem essas vivências. Mais
informação
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=5a52b51ca5
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Resenhas

Corpo e Currículo: questões de
linguagens , desenvolvimentos
motores,
diversidades ,
experiências,
formações
e
outros plurais.

OS
RISCOS
TRAZEM
POSSIBILIDADES. Transformações

MANDARINO,

Geolibros.

Cláudio

Marques et al. (2014).
Nos

três

a

e

a

necessidade

partir

antropológicas

Geografía,

Pontificia

Universidad Católica de Chile. Serie
Editores

Bordsdorf,

A.;

regiões de montanha, realizado pelo
de

ampliarmos os significados do corpo na
escola

de

A partir da conferência sobre as

primeiros

aborda

Instituto

Sánchez, R.;Hidalgo R.;Zunino, R. (2015).

capítulos Ednaldo Pereira
Filho

Globais nos Andes Sulamericanos.

de

concepções

estabelece

algumas

associações e adjetivações de corpo ao

Instituto de Geografia da Pontifícia
Universidad Católica de

Chile, em

agosto de 2013, se editou este livro. A
convocação

da

conferência

fundamentou na

tese

de

se

que

os

longo da história. No capitulo 4, Suzana

ambientes de montanha são altamente

Santos compartilha aspectos da sua

sensíveis a mudança climática e às

trajetória como professora universitária e

transformações

apresenta

de

culturais e ambientais, impulsionadas

atividades e brincadeiras que passam

pelos processos de globalização. Estas

pela "via do corpo" como um diferencial

pressões

capaz de elucidar teorias potencializando

importante

as

desastres, mas se detectadas à tempo,

algumas

vivências

aprendizagens

professores.

dos

futuros

No capítulo 5, Cláudio

sociais,

envolvem

podem

de

políticas

uma

quota

probabilidade

ser

de

utilizadas

como

redução

desses

Mandarino nos convida a uma viagem

mecanismos

por

perigos. Um dos capítulos que faz a

sua

experiência

relacionada

à

Educação Física escolar , em que se
utiliza como estratégia de ensino um
elemento
poesia.

da literatura relacionado
E no último

à

capítulo Jesus

Molina baliza seu texto com uma reflexão
política

sobre

o papel

do

sistema

educacional na conjuntura neomoderna
e as marcas disciplina res na formação
dos

professores

que

dificultam

a

de

reflexão sobre estes fenômenos desde
a perspect iva do ócio é chamado “El
ecoturismo como experiencia de ocio
humanista:

sus

alcances

y

potencialidades para la puesta en valor
y conservación del patrimonio natural
de la Araucanía, Chile”, escrito por
Andrés Ried y Manuel Gedda, Pontificia

compreensão de que o diferente é o

Universidad Católica de Chile, Campus

normal.

Villarrica.

Aqui

se

expõem

diversas

abordagens que apresentam o desafio
de pensar em formas de educar e
pedagogias para a recreação, o ócio e o
tempo livre, assim como reflexões que
permitem compreender a importância e
complexidade do tema.

Ócio estético valioso
Amigo

Fernandez,

M.

(2014)
O que é uma experiencia
de ócio estético? Em que
consiste?

Quais

são

seus

recortes

principais? Esta experiência é valiosa?
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=5a52b51ca5

3/6

01/12/2016

Subscribe

Boletim Otium 2

Share

Em que condições? Ócio estético valioso

Past Issues

busca dar respostas a estas perguntas
relacionando

Translate

a teoría do Ócio e da

Estética. Com o apoio constante de
obras de arte, a profesora Mª Luisa
Amigo analisa em seu novo libro a
especificidade da experiência de ócio
estético, se us recortes essenciais

e os

valores des de o ponto de vista criativo e
recreador.

Congressos

Foro OcioGune 2015
Os efeitos sociais das indústrias
culturais
e criativas: medindo
o
imprevisto. 1112 de Julho 2015.
Universidade
de
DeustoBilbao
(Espanha)

XVI ENANPUR Encontro
Nacional da Associação
Nacional de PósGraduação e
Pesquisa em Planejamento
Urbano e Regional.

XIX CONGRACE  Congresso
Brasileiro de Ciências do
Esporte/VI CONICE  Congresso
Internacional de Ciências do
Esporte.

Espaço, planejamento

Territorialidade e diversidade regional no
Brasil e na América Latina:suas
conexões com a Educação Física e
Ciências do Esporte. 08  13 Setembro
2015. Vitória (Brasil)

(Brasil). Mais informação

12th European Association for
Sociology of Sport Conference .
Esporte, Unidade e Conflito. 1013 de
Julho 2015. Dublin (Irlanda)
ANZALS 12th Biennial
Conference 2015 .
Lazer como um direito Humano. 1012
Dezembro

2015.

Adelaide,

South

Austrália. University of South Australia
(Austrália)

V Interna tional Conferences on
Tourism (ICOT)
Política
de
turismo
em
prática:
Problemas
e desafios
envolvendo
decisões políticas e us uários finais. 24
27 de Julho 2015, Faculdade de
Marketing, Marcas e Turismo
da
Universidade Middlesex, Londres, UK

4º Simposio Internacional: Ócio,
Museus e T urismo.

alternativas

e insurgências

contempo râneas

para

o

desenvolvimento urbano e regional. 18
22

Maio

2015.

Belo

HorizonteMG

Annual Conference of the
Leisure Studies Association .
Criando
Lazer. 79
Bournemouth (UK).

Julho

2015.

Third ISA Forum of Sociology .
O Futuro que queremos: Sociologia
global e as lutas por um Mundo melhor .
1014 Julho 2016. V iena (Áustria).

3rd International Conference on
Hospitality, Leisure, Sports, and
Tourism
2224 de Julho 2015, Waseda University,
Tokio, Japão.

23 rd ENCATC Annual Conference
A ecologia da cultura: engajamento
comunitário, cocriação e fertilização
cruzada. 21–23 Outubro 2015, Lecce,
Itália.

Conferência

internacional

"Riesgo en Viajes y Turismo:
geografías, comportamientos y
estrategias"
O Centro de Estudos Geográficos da

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=5a52b51ca5

4/6

01/12/2016

Subscribe

Boletim Otium 2

2123 Outubro 2015. Museu de Arte

Universidade de Lisboa (CEGULisboa)

da SHCP, Palácio Antiguo Arzobispal,

sediará e organizará, entre 20 e 23 de

Centro Cultural de Espanha e no Fondo

outubro

Histórico

internacional intitulada "Riesgo en Viajes

Share
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de Hacienda

"Antonio Ortiz

Mena" no Palácio Nacional.

de

2015,

a

Translate

conferência

y Turis mo: geografías, comportamientos
y estrategias". Este evento corresponde
a conferência

anual

da Associação

ATLAS de Turismo.

Revistas sobre o tema

O que é OTIUM?
OTIUM, Associação IberoAmericana de
Estudos

do Ócio é um

composto

atualmente

Journal of Leisure Research

organismo
por

Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria

dez

universidades, de oito países, dedicadas
ao

desenvolvimento

investigação,

de

inovação,

ações

de

formação

Annals of Tourism Research

e

RICYDE. Revista Internacional de
Ciencias del Deporte

difusão dos estudos do ócio e temáticas
afins

(tempo

livre,

cultura,

turismo,

Revista Subjetividades

desporto e recreação). Mais informação

Revista Lusófona de Estudos Culturais

Como participar na OTIUM?

World Leisure Journal

Existem duas formas de participar na
OTIUM: Como
ativo,

de

membro

pleno

investigador/a

direito,

LICERE  Revista do Programa de Pós
graduação Interdisciplinar em Estudos
do Lazer

institucional
e

como

associado/a .

Mais

Revista Lúdica Pedagógica

informação

ENCATC Journal of Cultural
Management an Policy
Revista de Psicologia del Deporte

Onde se pode formar como
profissional ou investigador
especializado em ócio?
Conheça

algumas

Universidades

das

Leisure Sciences
RIPED. Revista Iberoamericana del
Ejercicio y el Deporte

principais

IberoAmericanas

que

The International Journal of Aging &
Human Development

oferecem programas de formação em
ócio. Mais informação

Theory, Culture and Society
Journal of Sustainable T ourism
Revista Brasileira de Estudos do Lazer 
RBEL

Facebook

Twitter

Website

unsubscribe from this list update subscription preferences
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=5a52b51ca5
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