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O que é OTIUM?
OTIUM, Associação IberoAmericana de Estudos
de Ócio é um organismo composto atualmente por

Os estudos do ócio e suas
temáticas afins, como o tempo
livre, a cultura, o turismo, o
esporte e a recreação, estão
em franco crescimento na
região. Cada vez mais, pessoas
se formam profissionalmente
neste campo, as carreiras de
graduação e pósgraduação
aumentam em nossos países,
os
centros
e
redes
de
investigação incorporam estas
temáticas, dando conta do
impacto do ócio em nossas
sociedades.
Ao mesmo tempo, a Associação
IberoAmericana de Estudos do
Ócio desperta maior atenção e
cresce.
Novas
instituições
incorporamse à rede, como o
caso
das
Universidades
Anahuac do Norte do México,
Universidade Federal de Minas
Gerais
e
a
Universidade Nacional de Porto
Rico, também recentemente
incorporadas
junto
a
Associação
Brasileira
de
Pesquisadores
e
Pós
graduação em Lazer (ANPEL).
Damos as boasvindas a estas
instituições, ao mesmo tempo
que
lhe
convidamos
a
incorporarse a nossa rede.

dez universidades, de oito países, dedicadas ao
desenvolvimento de acões de investigação,
inovação, formação e difusão dos estudos de ócio
e temáticas afins (tempo livre, cultura, turismo,
desporto e recreação). Mais informação

Como participar na OTIUM?
Existem duas formas de participar na OTIUM:
Como membro institucional ativo, de pleno direito,
e

como

investigador/a

associado/a.

Mais

informação

Onde se pode formar como profissional
ou investigador especializado em ócio?
Conheça algumas das principais Universidades
IberoAmericanas que oferecem programas de
formação em ócio. Mais informação

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=e2c1d1e03e
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Notícias

IX Encontro OTIUM em Villarrica
Em 24 de novembro passado, realizouse
em Villarrica (Chile) o IX Encontro OTIUM, com o
título “A experiência de ócio e sua relação com
o território: Ócio, Turismo e Patrimônio”, este
encontro científico contou com a apresentação
de uma aula magna proferida pelo Dr. Manuel
Cuenca, presidente da Associação OTIUM,
além de outros nove trabalhos apresentados
por membros da rede.

Assistiram à este evento, mais de 80
pessoas, provenientes de estabelecimentos
secundários
de
educação
técnica,
estudantes de graduação e pósgraduação de
universidades chilenas, acadêmicos da rede
OTIUM e de outras universidades do país
anfitrião
e
público
em
geral.
As comunicações apresentadas versaram
sobre: reflexões sobre o turismo como
experiência de ócio, implicações sociais e
territoriais do turismo, alcances psicológicos
das experiências turísticas, tensões do
turismo, turismo e identidade e a relação
entre o turismo e a valorização do patrimônio
local.

VALEU, ZUMBI
No último dia 12 de novembro de 2015,
em
comemoração
ao
mês
da
Consciência Negra no Brasil, ocorreu no
Centro de Esporte e Lazer da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
UNISINOS/Brasil, a 15ª edição do Valeu
Zumbi. O evento, organizado pelo curso
de Educação Física, objetivou relembrar
o exemplo de resistência e luta contra o
escravismo do grande líder negro Zumbi
dos Palmares e, ao mesmo tempo,
debater sobre as Relações Étnico
Raciais com toda a comunidade
acadêmica e público em geral. Nesta
edição foi privilegiada a reflexão sobre
os Movimentos Migratórios, resgatando
se historicamente a Diáspora Afro
brasileira
como
uma
migração
compulsória, obrigada pelo advento da
escravidão. O debate também abordou
os
processos
migratórios
contemporâneos que estão ocorrendo
atualmente no Mundo. Além destas
discussões, o evento oportunizou
vivências de ócio a partir da cultura
negra, como práticas de Jongo, Afoxé e
Merengue.

II Encontro Científico dos
Inhamuns
De 15 a 17 de março de 2016, na cidade
de Tauá (Brasil), realizouse o II Encontro
Científico dos Inhamuns, com o
objetivo de promover a investigação
científica nesta microregião do Estado
do Ceará e divulgar as atividades de
investigação realizadas por alunos e
professores das instituições cearenses.
O encontro teve como tema: "Ciência e
intercâmbio de saberes", o qual também
abrigou a V Jornada de Estudos de Ócio,
coordenada pelo Laboratório de Estudos
de Ócio, Trabalho e Tempo Livre, do
Programa
de
Pósgraduação
em
Psicologia da Universidade de Fortaleza,
instituição fundadora da Associação
OTIUM.

Investigação
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=e2c1d1e03e
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ROMERO, SHEILA  La relación entre el ocio serio y la especialización de recreación en
deportistas federados. Contraste entre deportistas con y sin discapacidad.
VIÑALS, Ana  La relación entre el ocio serio y la especialización de recreación en deportistas
federados. Contraste entre deportistas con y sin discapacidad.
CALVO, June  Generación de experiencias de ocio en los festivales de música europeos.
Propuesta de enseñanzaaprendizaje para el desarrollo del gestor experiencial.
LEMA, Ricardo – La recreación educativa como trayecto de formación. Un análisis de prácticas
de recreación organizada en instituciones educativas del Uruguay.
BARRIGA, Carolina Una propuesta de innovación local a través del diseño de una Estrategia de
Ocio en la Municipalidad de Ambato (Ecuador)
CUBO, Roselyn  El ocio como ámbito de integración de los inmigrantes. Representaciones y
vivencias de mujeres brasileñas en el país vasco
Mais informação

Resenhas

Ocio y recreación
para el desarrollo
humano
Cuenca Cabeza, M.
(ed.) (2015).
O livro editado pela
Universidade
YMCA
do
México
reuni
oo
trabalhos
do
VII Encontro Científico Internacional da
Associação OTIUM, celebrado nesta
Universidade, de 21 a 23 de novembro
de 2013. Nove artigos procedentes de
Brasil, Espanha, México, Portugal e
Uruguai abordam temas centrais para o
Ócio e a recreação desde a perspectiva
do desenvolvimento humano.
Abordamse temas vinculados ao bem
estar e a saúde, as práticas de ócio em
idosos, o direito ao ócio e seus espaços,
o ócio valioso e a ludicidade, entre
outros.

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=e2c1d1e03e

El legado de la crisis:
respuestas desde el ámbito del
ocio.
Makua, A. & Rubio, I. (eds.) (2016).
El legado de la crisis:
respuestas desde el
ámb ito del ocio é
uma
publicação
formada por um
série
de
textos
elaborados
por
diferentes
especialistas
e
pesquisadores cujo
propósito é colocar
em evidência as diversas formas de
enfrentar a crise que têm encontrado
lugar no âmbito do ócio, tanto na esfera
individual como social. O fio condutor
desta obra, portanto, a crise que se inicia
em 2007 e cujos efeitos se expandem
desde a esfera econômica até a política,
social e comunitária, deixando notar os
seus efeitos perversos em diversos
âmbitos da vida cotidiana. O ócio é uma
das muitas esferas afetadas pela crise.
Esta obra quer salientar que a
austeridade e as dificuldades que
supostamente acompanham às crise
não são as únicas respostas possíveis
no cenário atual. A crise pode ser vista
também
como
um
espaço
de
oportunidades surgidas a partir de novos
posicionamentos em que pessoas e
entidades se recolocam após as
transformações ocorridas. As propostas
apresentadas neste livro são uma boa
prova disto. Constituem, sem dúvida, o
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uniformes, os textos desta obra
constituem uma série de propostas
abertas, criativas e sustentáveis com
enfoques multidisciplinares variados:
algumas, mais filosóficas ou políticas,
outras, mais centradas na gestão;
algumas baseadas na pessoa, outras,
orientadas para a cidadania ou para
determinados grupos; algumas, que se
referem ao ócio como fenômeno global,
outras,
pensadas
para
âmbitos
concretos como a cultura, o turismo, o
esporte...
Mais informação
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Congressos

II Congresso Brasileiro de Estudos do
Lazer
Lazer,
Desenvolvimento
e
Sustentabilidade. 1416 de setembro de
2016. Belém (Brasil)

Foro OcioGune 2016.
Os riscos do ócio: respostas e
desafios contemporâneos. 0910 de
junho de 2016. Bilbao (Espanha)

12th EASS Conference
4 – 7 de maio de 2016. Kopenhagen
(Dinamarca)
2016 World Leisure Congress.
Challenges, choices and consequences.
27 – 30 de junho de 2016. Durban (África
do Sul)
XV Congreso Nacional de Psicología de
la actividad física y el deporte
30 março – 2 abril 2016. Valência
(Espanha)
9º Encontro Nacional de Animadores
Infantis
Tendências do mercado brasileiro de
festas e eventos infantis. 06 – 09 de
junho de 2016. São PauloSP (Brasil)

XIV Congreso Nacional y V
Latinoamericano de Recreación
Educação e Recreação, um vínculo
impostergável. 2527 de agosto de 2016.
Bogotá (Colômbia)

IX Congreso Internacional de la
Asociación Española de Ciencias del
Deporte
21 – 23 de abril de 2016. Toledo
(Espanha)

Publicações especializadas
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=e2c1d1e03e
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Revistas de interesse

Revista Lúdica Pedagógica

Journal of Leisure Research

Chamada para recebimento de artigos
ano 2017.

Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria

Número 25 (primeiro semestre de 2017)
Pasado, presente y futuro del deporte, la
gimnasia, la educación física, la cultura
física, el juego, la recreación y la danza.
Su historia, su enseñanza, sus métodos
Data de encerramento: 29 de julho de
2016

Annals of Tourism Research

Translate

RICYDE. Revista Internacional de
Ciencias del Deporte
Revista Subjetividades
Revista Lusófona de Estudos Culturais

Número 26 (segundo semestre de 2017)
Cuerpo, ocio y fenomenología
Data de encerramento: 30 de setembro
de 2016

World Leisure Journal
ENCATC Journal of Cultural
Management an Policy

Revista Brasileira de Estudos do
Lazer

Revista de Psicologia del Deporte

Publicação quadrimestral da Associação
Brasileira de Pesquisa e Pósgraduação
em
Estudos
do Lazer (ANPEL).
Chamada de fluxo contínuo.

Leisure Sciences

Revista LICERE
Revista do Programa de Pósgraduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer.
Universidade
Federal
Minas
Gerais. Chamada de fluxo contínuo.

RIPED. Revista Iberoamericana del
Ejercicio y el Deporte
The International Journal of Aging &
Human Development
Theory, Culture and Society
Journal of Sustainable Tourism

Outras publicações de impacto
A) JaumotPascual, N.; Kleiber, D.A.; Monteagudo, M.J. & Cuenca Amigo, J. (2015). Gender differences in Leisure
Continuity Follow ing Major Life Events among Older Adults in Northern Spain. Journal of Leisure Research, 48, 1, 83
103. ISSN: 00222216
Partindo da análise de 20 entrevistas realizadas com pessoas maiores de 65 anos residentes em Bizkaia (Espanha),
este estudo evidencia que o ócio das pessoas maiores mantém a este coletivo significativamente comprometido,
ainda que diferente em função do gênero. Os resultados evidenciam que as práticas de ócio destas pessoas são
resultado de suas histórias pessoais e dos modelos de ócio desenvolvidos em etapas anteriores da vida; mas
também são resultado da influência de acontecimentos vitais posteriores próprios desta etapa tardia da vida como
são a aposentadoria e a viuvez. Estes acontecimentos proporcionam para boa parte deste grupo de população a
abertura para novos âmbitos de interesse e compromisso. As atividades de ócio percebidas como especialmente
significativas por parte das pessoas maiores da amostra permitem para estas o desenvolvimento de novas
habilidades, interesses e relações sociais. Os resultados mostram também diferenças de gênero importantes quanto
a modelos de início e continuidade das práticas de ócio significativas ao longo da vida. Enquanto as mulheres
apresentam uma maior tendência a inovação, após a aposentadoria e a viuvez, os homens tendem a seguir
participando de suas atividades de ócio que têm desenvolvido ao longo da vida. A incorporação de uma perspectiva
de gênero era importante para a identificação dos diferentes processos através dos quais as pessoas adultas
maiores desenvolvem expressões significativas de ócio.
B) Llopis Goig, R. (dir.); López de Subijana, C.; Aldaz, J.; Monteagudo, M.J.; Martos, P.; Ispizua, M. y Martín, A.
(comps.) (2015). Crisis, cambio social y deporte. XIII Congreso internacional AEISAD, núm. 12. Valencia: Nau
LLibres.
Esta publicação envolve 71 comunicações apresentadas durante o XIII Congreso AEISAD organizado em Valência
nos dis 25, 26 e 27 de setembro de 2014. Os trabalhos apresentados tratam sobre assuntos de interesse da
associação: gestão esportiva, educação física, ócio, recreação e turismo, política esportiva, economia e sociedade.
Podese consultar esta publicação através do seguinte link.

http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=e2c1d1e03e
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