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BemVindos ao nosso Boletim No. 3. A Associação Iberoamericana de Estudos de Ócio – OTIUM
continua desenvolvendo processos de divulgação relacionados aos estudos do ócio e temas afins. Assim, a
OTIUM publica periodicamente este boletim informativo, mediante o qual se divulgam eventos e publicações
de suas instituições afiliadas ou de qualquer outra instituição ou pessoa que deseje compartilhar ou divulgar
espaços de discussão ou produção sobre ócio e temas afins. Com este Boletim, esperamos facilitar o contato
entre investigadores, estudantes e público geral, interessados nos Estudos sobre Ócio, de forma a fomentar
relações para um desenvolvimento acadêmico pertinente aos temas em foco. Mais informações sobre
OTIUM.

IX Encontro Científico Internacional OTIUM
OTIUM  A Associação Iberoamericana de Estudos de Ócio promove o IX Encontro Científico
Internacional OTIUM, com o tema “A experiência de ócio e sua relação com o território: Ócio, Turismo e
Patrimônio” na Cidade de Villarica (Chile) nos dias 23 e 24 de novembro de 2015. O evento é
organizado pela Universidad Católica de Chile com a colaboração de Universidades afiliadas a
Associação Iberoamericana de Estudos de Ocio.
O encontro acontecerá na cidade de VillarricaChile, localizada na região de Araucanía. Podese
chegar a cidade

por via aérea partindo de Santiago de Chile até o aeroporto de Tem uco. As

companhias aéreas LAN Chile e SKY fazem este trecho de duas a três vezes ao dia. Mais
informações e normas de publicação.
Há algum tempo, o turismo é reconhecido como uma das mais relevantes manifestações de lazer e
de ócio modernos. O volume de recursos que giram em torno do turismo, os variados impactos
sociais, econômicos, sociológicos e ambientais deste fenômeno o converte em um objeto de estudo
muito atrativo para os estudos do lazer e do ócio. Além disso, sabese que a indústria turística por sua
vez cresce na medida em que considera o valor do Patrimônio natural e cultura dos lugares turísticos.
Assim, no âmbito do IX ENCONTRO CIENTÍFICO DA OTIUM assumimos que a experiência turística é
assimilável em relação às experiências de ócio e as atividades de lazer, a partir de uma perspectiva
psicossocial sendo estas, pois, o fundamento conceitual e empírico do fenômeno turístico. Este
enfoque situa o indivíduo no centro da atenção do turismo de ócio e de lazer, tal como afirmam Goytia
e Cuenca: A experiência sempre está em alguém, em uma pessoa específica, tem a ver com algo que
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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acontece ao sujeito. Isso não significa negar o caráter social do ócio ou do lazer, ou de possibilidades
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da experiência ou da atividade na pessoa, ainda que os demais importem muito nas decisões de
quais atividades recreativas realizar ou não. No entanto, a consideração para consigo mesmo
costuma ser maior que as atividades do trabalho ou outras que não sejam de ócio(Goytia e Cuenca,
2011). Nisso está implicado que com referência ao turismo, é o sujeito, e este último que outorga
grande importância, já que é percebido como um dos poucos espaços em que o indivíduo decide em

função de seus interess es e de sua satisfação. Em consideração ao anterior, as temáticas a que o IX
Encontro Científicos da OTIUM convoca são:
O turismo como experiência de ócio (características e particularidades).
Turismo, ócio e as contribui contribuição à conservação do patrimônio.
A educação para turismo e a gestão do patrimônio.
Impactos do turismo na conservação do patrimônio.
O ócio/lazer como agente mobilizador da gestão do patrimônio.
A experiência de ócio e o turismo como geradores de vínculos com o território (sentidos do
lugar, sentidos de pertencimento e identidade).
Modelos de avaliação e análise e experiências de ócio e turismo

INSCREVASE AO BOLETIM OTIUM!
Te convidamos a se inscrever e a convidar a teus
amigos para que recebam gratuitamente nosso
boletim, no seguinte link:
http://www .asociacionotium.org/boletinotium
suscripcion/

Notícias, atividades e investigação

Investigação sobre formação
docente em Recreação
O projeto "La formación docente en los
programas licenciatura en educación
física y licenciatura en recreación y
turismo", financiado pela Universidade
Pedagógica Nacional/C olômbia, é uma
aliança
entre
o
grupos
de
investigação Lúdica, cuerpo y sociedad,
do
programa
Licenciatura
em Recreação e Turismo, e o grupo
Estudios en educación y experiencia
corporal,
do
projeto
curricular
Licenciatura
em Educação
Física.
Especificamente,
propõese
uma
relação entre as linhas Formación de
Maestros en Recreación y Estética y
cultura do primeiro grupo, e Formación
de docentes do segun do, tendo como
eixo comum a formaçã o docente. Sobre
este conceito, esperase haver uma
elaboração teórica que se oriente às

ANPEL NO OCIOGUNE 2015
Nos dias 11 e 12 de junho passados, celebrou
se em Bilbao, na Espanha, no âmbito da
Universidad de Deusto, a 10ª Edição do Foro
Internacional de Investigación, Pensamiento y
Reflexión en torno al Ocio.
O fórum que teve sua organização pela Cátedra
Ocio y Conocimiento, Instituto de Estudios de
Ocio/Facultad de Ciencias Sociales y Humana s
e Universidad de Deusto se destaca por, ao
longo de 10 anos de ininterruptas atividades, ter
se tornado o mais prestigiado evento sobre o
tema e por a cada ano, reunir os mais
destacados investigadores da Europa e
América Latina.
Para esta edição o tema escolhido foi: Los
efectos sociales de las industrias culturales y
creativas: midiendo lo imprevisto.

condições específicas dos processos
No marco do 10º aniversário do Ociogune, algo
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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vinculados.
Desse
modo,
este
processo
visa
à
consolidação de dois projetos de
investigação, um para cada grupo em
seu respectivo campo. Esses projetos
permitirão a delimitação da formação
docente a partir de fontes específicas
nos programas, de forma que se oriente
a
construção
conceitual
da
compreensão do que foi feito nas
atividades concretas. Os investigadores
do projeto são:Juan Manuel Carreño
Cardozo, Sonia López Domínguez,
Andrés Díaz Velasco e Alfonso Martín
Reyes.

Subscribe dos

Tertúlia “Recriarse pelo ócio criativo”
aborda o ócio no âmbito da atividade
docente
Investigadores brasileiros e portugueses se
reuniram no dia 17 de junho de 2015, em Aveiro
/ Portugal, para a Tertúlia “Recriarse pelo ócio
criativo”, que teve como objetivo discutir sobre a
experiência de ócio na atividade docente. O
evento foi uma iniciativa da Associação para a
formação profissional
e investigação da
Universidade de Aveiro, em colaboração com o
Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio do
Programa de Doutorado em Estudos Culturai s
das Universidades de A veiro (UA) e Minho (UM).
Participaram da tertúlia profissionais da área de
educação e investigadores de diferentes
instituições. Na foto, da esquerda à direita: as
Professoras Dras. Larissa Latif; Profª. Maria
Manuel baptista – UA; Prof. José Clerton de
Oliveira Martins – UNIFOR/ OTIUM  Brasil; Prof.
Maria Eugénia Tavares Pereira – UA; o
estudante do curso de Psicologia e bolsista de
Iniciação Científica, Francisco Welligton de
Sousa Barbosa Junior – Unifor / Basil; e a
Doutoranda em Estudos Culturais – UA e UM /
Portugal, Tatiana Vargas membro do Núcleo de
Estudos sobre Cultura e Ócio da Universidade
de Aveiro.
.

No marco do 10º aniversário do Ociogune, algo
Translate
despertou
atenção
dos
presentes:
o
significativo número de investigadores do Bras il
presente no evento. Pesquisadores, alunos de
mestrado e doutorado de programas de
diversas universidades brasileiras estavam ali,
apontando no livro de resumos, os temas que
atravessam seus interesses entre ócio, lazer e
as Indústrias Culturais Criativas.
No detalhe da foto o registro da presença da
ANPEL  Associação Brasileira de Pesquisa e
Pósgraduação em Estudos do Lazer, a partir
de Silvio, Helder Isayama e Cleber Dias(
UFMG), José Clerton Martins( UNIFOR) e
Mirleide Chaar Bahia ( UFPA), junto ao
Professor Cuenca, Idurre e Aurora Madariaga
(DEUSTO) para citar apenas parte da diretori a
da referida associação presente.
Nos diálogos entre ANPEL e Deusto, avanços
no tratamen to de temas de interesse como por
exemplo, o Congresso Brasileiro de Lazer 
CBEL de 2016, os convênios entre programas e
não só.

Representante da Rede
Otium/Portugal ministrará
Curso no Brasil
O represen tante da Rede Otium da
Universidade de Aveiro / Portugal, Prof.ª
Maria Manuel Baptista,

realizará um

curso sobre teorias e metodologias nos
estudos culturais e estudos de ócio. O
curso ocorrerá em setembro de 2015 e é
parte

das atividades do Programa de

Pósgraduação
Estudos

de

Interdisciplinar
Lazer

da

em

Universidade

Federal de Minas Gerais / Brasil. Entre
os temas abordados no curso estarão:
métodos de investigação qualitativa em
ócio e entretenimento; o ócio criativo e
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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envelhecimento humano.

A revista Arroios, de Portugal, dedica seu número 4, referente ao período de julho de
2015, à temática do Ócio. Destacase nesse número a entrevista realizada com uma
de nossas companheiras da rede OTIUM, Maria Manuel Baptista, professora da
Universidade de Aveiro e destacada estudiosa dos campos do ócio e tempo livre.
Convidamoslhes a ler este número e a entrevista da revista Arroios No. 04.

Congressos e convocatórias

VI COLÓQUIO DE PESQUISA QUALITATIVA E MOTRICIDADE HUMANA
Valdivia, Chile 03 a 06/11/2015
O Colóquio de Pesquisa Qualitativ a em Motricidade Humana (CPQMH) é um evento
acadêmico e científico internacional organizado desde 2003 pela “Sociedade de
PesquisaQualitativ a em Motricidade humana” (SPQMH) e que até sua 5ª. edição foi
realizado na Universidade Feder al de São Carlos Brasil (UFSCar). Desde o início
havia a intencionalidade dos/as organiza dores/as a realização do evento de modo
itinerante, ou seja, a cada evento outra cidade, na sede de uma das Instituições
colabor ador as.P ara o ano 2015, foi ap rovada em Assembleia Geral Ordinária a
proposta para realização do “VI Colóqui o de Pesquisa Qualitativ a em Motricidad e
Humana : etnomotricidades do sul” junto a Universidad Austral de Chile (UACh),
localizada na cidade de Valdivia, sul do Chile. O CPQMH tem como foco o diálogo de
temas pertinentes à Ciência da Motricida de Humana (idealizada por Manuel Sérgio
com base, especialmente, nas obras de Maurice MerleauP ont y), fomentando a
socialização dos resultados de estudos, pesquisas e relatos de experiência
realizados por acadêmicos e acadêmicas da graduação , pósgr aduação e
profissionais de diversas áreas que têm suas produções pautadas na abordagem
metodológica qualitativ a . Mais informações no link:
http://www .ufscar.br/~defmh/spqmh/coloq2015/portugues.pdf
Encontro Nacional de R ecreação e Laz er  ENAREL
27º Encontro Nacional de Recreação e Lazer – ENAREL
Destinado aos estudiosos, pesquisadores, profissionais, estudantes e dema is
interessados nas discussões sobre o lazer e na sua gestão . São esper adas 600
pessoas no 27º Encontro Nacional de Recreação e Laz er, que ocorrerá nos dias 4,
5 e 6 de No vembro, no Estádio Nacional de Br asília Mané Garrincha.
O tema desta edição é Gestão Estratég ica das Experiências de Laz er, o evento
discutirá a implantação de políticas públicas voltadas ao lazer. Segundo o
Presidente do Encontro , Professor da Universidade de Brasília Antonio Carlo s
Bramante, os palestr antes são referência na gestão e na inserção de políticas
relacionadas ao laz er, bemestar e qualidade de vida.
Entre os confirmado s, estão o britânico Karl Spracklen, professor de estudos do
lazer na Universidade de Leeds; o especialista em parques e recreação de Clayton
Count y, na Geórgia (EUA), Detrick Stanford; e Carlos Alberto Rico, da Universidad e
de Mar del Plata, na Argentina.O esport e e o lazer integr am a construção cultural
da so ciedade, e para que cumpram seu papel é fundamental que trilhem caminhos
para aprimorar os estudos e assim ter ações que tragam benefícios à comunidade.
Assim, é fundament al que haja gestão qualificada, implantação e avaliação de
planos es tratégicos. Essa edição traz como tema: “Gestão Estratégica da s
Experiências de Laz er”, com vistas à (a) fortalecer e solidificar o processo de
animação sociocultu ral, (b) gerar conhe cimentos e difundilos, (c) potencializar e
qualificar ações profissionais, (d) possibilitar práticas e reuniões técnicocientíficas,
que qualifiquem a interv enção profissional no v asto campo do laz er.
Mais detalhes no link: http://www .enarel2015.com/site/#.V eifdH0sptA
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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no v asto campo do laz er.
Mais detalhes no link: http://www .enarel2015.com/site/#.V eifdH0sptA
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Tema Central: Ócio e Jovens
A revista LÚDICA PEDAGÓGICA da Universidad Pedagógica Nacional informa que
se en contra aberta a submissão de artigos para o número 23 – primeiro semestre
de 2016, cujo tema central intitulase “Ócio e Jovens” . O ócio é um tema que
interessa aos jovens de nossos dias. Interessa também a quem segue seu
período de formação , aos que começam a trabalhar e a quem visa ao
trabalho . Tradicionalmente, os passatempos desfrutados por garotos a partir de
16 anos eram diferentes dos preferidos pelas garotas. No entanto , esta realidade
continua? De que modo a escola influi nas novas práticas de ócio? Vivese o tempo
de modo distinto ao se experiment ar outras experiências de ócio? Que
consequências físicas, emocionais ou so ciais têm as práticas de um tipo ou outro
de ócio? Qual é o pa pel da educação no desen volvimento de um ócio valioso para
os jovens ? O tema central propõe uma reflexão sobre o ócio e os jovens,
delimitando os períodos da juv entude que se iniciam a partir dos 16 anos.
Esse tema central contará com a colaboração , como editor convidado , do Dr.
Manuel Cuenca Cabeza, fundador do Instituto de Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto (Bilbao, España) e presidente das redes de investigação
Otium e OcioGune. Artigos podem ser submetidos até o dia 23 de outubro de
2015
CONBRACE e CONICE
O XIX Congresso
Brasileiro de Ciências do Esporte – CONBRACE e o
CONICE, que acontecerão de 08 a 15 de setembro na cidade de Vitória/ES,
Brasil, são eventos científicos realizados conjuntamente e que são consider ados
de grande importância dentre os organizados por sociedades cientificas. Constitu i
se como o maior evento do Colégio Bras ileiro de Ciências do Esporte (CBCE) e sua
periodicidade é bienal. Link  http://www .conbrace.org.br

4o. Simpósio Internacional: Ócio, Museus e
Turismo
21, 22 e 23 de outubro de 2015 na Cidade
do México, México
A Secretaria da Faz enda e Crédito Público,
a Secreta ria de Turismo, a Universid ad
YMCA, a instituição de fomento cultural
BANAMEX e a Acade mia de Administração
do Tempo livre, em colabor ação com o
Centro Cultural da Espanha, o Conselho
Internacional de Museus, a Embaixada
Holandesa no México, e a Universidad
Autónoma
Metropolitana,
apresentam
o
4°
Simpósio
Internacional:
Ócio,
Museus e T urismo.
Dirigido aos profissionais dos museus,
estudantes e acadêmicos das áreas de
Gestão Cultural, Administração do Tempo
Livre, Turismo e áreas afins ao se tor
turístico , assim como para o público em
geral interessado . O Simpósio tem como
objetiv o gerar estr atégias para um melhor
apro veitamento
dos
museus
e
sua
vinculação com o turismo cultural, criar
espaços
de diálogo
e reflexão
que
beneficiem principa lmente a estudantes
universitários,
ge stores
culturais
e
investigadores do tema, assim como criar
um ponto em comum de encontro e de
possibilidades
criadoras nas quais
o
cidadão po ssa se be neficiar da experiencia
nos museus e viven ciar oportunidades de
desen volvimento humano. O 4° Simpósio
Internacional contar á com a presença de
expoentes
reconhecidos
nacional
e
internacionalmente, que discutirão ace rca
de temáticas nos âmbitos de Ócio, Muse us
e turismo.
Tais discussões
terão a
finalidade
de
estimular
a
colabor
ação e
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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finalidade

de estimular a colabor ação e
com Past
o Issues
setor
privado ,
governos locais e prestadores de serviços
para converter o turismo em uma fonte de
bem estar social.
Link

http://fomentoculturalbanamex.org/cartelera
interior/ivsimposiointernacionalociomuseos
yturismo/
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28ª Copa UNISINOS: 22 a 25 de Outubro de
2015UNISINOS/São Leopoldo Brasil
A
Copa
UNISINOS
é
um
even to
universitário que contempla atividades
esportiv as,
pesquisa
acadêmica
e
atividades
culturais,
que
tem
como
objetiv os promover e incentivar o espo rte
universitário , estimu lando a organização
esportiv a nas Instituições
de Ensino
Superior,
assim
como
fomentar
o
intercâmbio
e
a
integr ação
entre
professores, estudantes e Instituições de
Ensino
Superior
através
das
prática
esportiv a. A competição envolve a disputa
de 11 modalidades esportiv as: Atletismo ,
futebol de campo, voleibol, voleibol de
areia, futsal, basquetebol, handebol, rugb y,
judô, jiujitsu e xadrez. Tradicionalmente
participam do ev ento Instituições de Ensino
Superior do Uruguai, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro .
Link com detalhes 
http://www .unisinos.br/ev entos/28copa
unisinosex copa

IX Congresso de investigadores de
Turismo de Chile
VIII Foro Nacional de Turismo
A “Socie dad de Investigador es del
Turismo” (SOCIETUR) e o “Centro
de Investigación en Turismo y
Patrimonio” (CITYP), agradecem o
interesse
de
investigadores,
profissionais,
estudantes,
empresários, autoridades públicas
e
privadas
e
membros
da
sociedade civil no IX Congresso da
Sociedade de investigadores de
Turismo de Chile e no VIII Foro
Nacional de Turismo. A temática
central escolhida das atividades de
2015
foi sobre
Turismo
e
Patrimônio a partir do tema:
“TURISMO
Y
PATRIMONIO:
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA
LAS COMUNIDADES EN LA PUESTA
EN VALOR SUSTENTABLE DE SUS
TERRITORIOS”. Este é um tema
necessário de ser abordado como
marco
do
desen volvimento
harmônico , inclusivo e integr ado da
atividade turística, tanto no Chile
como em outros locais .
Simpósio de Formação Docente
Universidade Pedagógica Nacional
(Bogotá) 28 e 29 de outubro
Os grupos de investigação Lúdica,
Cuerpo y Sociedad e Estudios en
Educación
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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Educación y Experiencia Corpor al,
da Faculdade de Educação Física Translate
da
Universidade
Pedagógica
Nacional,
convidam ao
evento
Simpósio de Formação Docente,
que foi progr amado par a os dias 28
e 29 de outubro deste ano . O
evento é parte do processo da
investigação
intitulada
“La
formación
docent e
en
los
progr amas
licenciatura
en
Educación Física y licenciatura en
Recreación y Turismo”
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Rede Lationamericana de
Recreação e Tempo Livre 2015
A partir da Fundación Colombiana
de Tiempo Libre y Recreación
(FUNLIBRE), estamos em processo
de
reactivação
da
Red
Latinoamericana de Recreación y
Tiempo Libre, um espaço no qual
são fomentados a participação , o
diálogo e construção em torno aos
conceitos, investigações, vivências
e experiências em Recreação , Ócio
e Tempo Livre, que de maneira
silenciosa
contribuem
para
melhorar as condições de vida de
nossos po vos Latinoamericanos .
Con vidamos par a que faça parte....
Em breve mais informação
Obrigado ,
Vladimir Cruzado Bello
Funlibre
vladimir.cruzado@funlibre.org

O que é OTIUM?

Revistas sobre o tema

OTIUM, Associação IberoAmericana de Estudos
do Ócio é um organismo composto atualmente por dez
universidades,

de

oito

países,

dedicadas

ao

desenvolvimento de ações de investigação, inovação,
formação e difusão dos estudos do ócio e temáticas

Journal of Leisure Research
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria
Annals of Tourism Research

afins (tempo livre, cultura, turismo, desporto e

RICYDE. Revista Internacional de Ciencias

recreação). Mais informação

del Deporte
Revista Subjetividades

Como participar na OTIUM?

Revista Lusófona de Estudos Culturais

Existem duas formas de participar na OTIUM: Como

World Leisure Journal

membro institucional ativo, de pleno direito, e como

LICERE  Revista do Programa de Pós

investigador/a associado/a. Mais informação

graduação Interdisciplinar em Estudos do
Lazer
Revista Lúdica Pedagógica

Onde
desenvolver
estudos,
formação profissional ou investigar
sobre ócio?
Conheça algumas das principais Universidades Ibero
Americanas que oferecem programas de formação em
ócio. Mais informação

ENCATC Journal of Cultural Management an
Policy
Revista de Psicologia del Deporte
Leisure Sciences
RIPED. Revista Iberoamericana del Ejercicio
y el Deporte
The International Journal of Aging & Human

http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=1859b86127
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Journal of Sustainable Tourism
Revista Brasileira de Estudos do Lazer 
RBEL
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