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Queres
ser
um
associado/a de OTIUM?

Translate

investigador/a

# Queres colaborar com OTIUM como
investigador/a associado/a?
# Te interessa participar em algumas das
atividades que a Associação desenvolve
(pesquisas,
congressos
e jornadas
científicas, seminários, publicações, etc)?
# Quais são as vantagens?
# Que condições devem ser atendidas?
Mais informações

O que é OTIUM?
OTIUM, Associação Iberoamericana de Estudos
do Lazer é uma entidade conformada atualmente
por 13 universidades e instituições de 9 páises
iberoamericanos dedic ados ao desenvolvimento
de ações e programas de formação, investigaç ão,
inovação e difusão de estudos do lazr e temas
afins (tempo livre, cultura, turismo, esporte e
recreação). Mais informações
Como participar na OTIUM?
Existem duas maneiras de participar e beneficiar
se das vantagens de se membro da Associa ção
Iberoamericana de Estudos do Lazer: como
entidade
membro
ou como
investigador
associado/a. Mais informações
Onde formarse
como
investigador ou
profissional do lazer?
Conheça algumas das principais universidades
iberoamericanas que oferecem programas de
formação em lazer . Mais informações

Nota de Homenagem

__________________________________________________________________________________________________

Os membros de OTIUM, Associação Iberoamericana
de Estudos do Ócio, expressam seu profundo pesar
pelo falecimento de nosso colega e amigo, Professor
Juan Manuel Carreño, da Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia.
Todos e todas nós que tivemos a sorte de
lhe conhecer e com ele trabalhar e compartilhar
diversas iniciativas junto a OTIUM sabemos a enorme
perda que sua precoce partida supõe. Nos fica como
exemplo a seguir sua dedicação, compromisso,
generosidade e, sobre tudo, sua coragem frente à
vida.
Igualmente, gostaríamos de fazer chegar a todos seus
companheiros e companheiras da Facultad de
Educación Física e do Programa de Licenciatura de
Recreación y Turismo da Universidad Pedagógica
Nacional, assim como aos familiares, amigos e amigas
de
Juan
Manuel,
nossa
mais
sincera
solidariedade nesse momento difícil.
OTIUM – Associação Iberoamericana de Estudos do Ócio.

.....................................................................................................................
Notícias
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Copa Regional Cachu Rodriguez 2016 de Futebol
Callejero
O Movimento de Futebol Callejero promoveu, entre
os dias 23 a 30 de outubro mais um encontro regional
de Futebol Callejero. O encontro teve como sede os
municípios de Pilar, 3 de fevereiro e cidade de Buenos
Aires.
O evento reuniu 250 jovens, da Argentina, Brasil,
Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai e Estados
Unidos, que utilizam a metodologia do Futebol Callejero
para projetos de mudança social em suas
comunidades. Mais informações

Programa Esporte Integral é vencedor do Top
Cidadania
O Programa Esporte Integral (PEI), Programa
de Esporte e Lazer voltado a crianças e
adolescentes em vulnerabilidade social,
desenvolvido pela Universidade do Vale do Rio
dos Sinos a 28 anos, está entre os
vencedores do prêmio Top Cidadania,
promovido pela ABRHRS. A iniciativa foi
contemplada na categoria Organização,
concedida a empresas e instituições sem fins
lucrativos que desenvolvem projetos de
investimento social voltados à comunidade.
Mais informações

29ª Copa UNISINOS
Entre os dias 20 a 23 de outubro de 2016 realizouse a
29ª edição da Copa UNISINOS na Universidade do Vale
do Rio dos Sinos UNISINOS, em São Leopoldo
RS/Brasil. Esta edição contou com a participação de 17
Instituições de Ensino Superior de diferentes Estados
do Brasil e do Uruguai, que se reuniram para a disputa
de 11 modalidades esportivas, envolvendo cerca de
1.000 acadêmicosatletas participantes, comprovando
que esta competição continua sendo uma das
principais competições esportivas universitárias do
MERCOSUL.

XIV Congresso AEISAD Asociación
Española de Investigación Social
Aplicada al Deporte “España ante el
desafío
de
Europa:
identidad,
integración, salud y deporte” (29 a 30
de setembro, Universidad Europea,
Villaviciosa de Odón, Madrid).

I
Simpósio
internacional
Ocio,
Recreación, Deporte y Educación Física
SIORDE
(2830
setembro
2016,
Universidad Pedagógica Nacional de
Colômbia (Bogotá)
Entre os dias 28 e 30 de setembro de 2016
realizouse em Bogotá o 1º Simpósio
Internacional de Ocio, Recreacion, Deporte
y Educación Fisica SIORDE , organizado

O XIV Congreso Internacional de la
Asociación Española de Investigación
Social Aplicada al Deporte (AEISAD) foi
realizado em Madri nos dias 29 e 30 de
setembro de 2016, no campus de
Villaviciosa de Odón da Universidad
Europea de Madri. O tema desta edição
foi “Espan ha frente ao desafio da
Europa: identidade, integração, saúde e
esporte. Esta décima quarta edição
contou
com
a
participação
de
congressistas de reconhecido prestígio
nacional e internacional, como o
professor Nicola Porro, da Università
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pela Universidad Pedagógica Nacional. O
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teve como objetivo
gerar um

espaço de reflexão e debate sobre o
campo da Recreação, Ócio, Educação
Física e Esporte, desde um olhar
transdisciplinar , susten tada nos avanços
teóricos sobre seus campos do saber . O
Simpósio também pretende consolidarse
como o principal evento acadêmico de
divulgação de pesquisas sobre Ócio e
Recreação na América Latina. O Professor
Emérito da Universidad de Deusto, Manuel
Cuenca, e a Professora María Jesús
Monteagudo, do Instituto de Estudos do
Ócio
desta
mesma
universidade
participaram como convidados neste I
Simpósio. Suas colaborações tiveram lugar
no
marco
de
OTIUM Associação
Iberoamericana de Estudos de Ócio, rede
de investigação e formação em ócio da
qual faz parte a Universidad Pedagógica
Nacional. Mais informações

degli studi di Cassino , Álvaro Rodríguez
Díaz, da Universidad de Sevilla , Nuria Translate
Puig, Manager External Relations and
Academic Programmes Olympic Studies
Centre e Antonio Rivero Herraiz, da
Universidad Politécnica de Madrid INEF ,
entre outros. Contou também com mais
de 72 comunicações divididas em
sessões
paralelas que abordaram
temas diversos associados com o eixo
central do congresso: desde as políticas
e ins talações esportivas até o esporte
saúde, pass ando por um amplo elenco
temático centrado no fenômeno dos
Eventos Esportivos; Esporte e valores;
Gênero e esporte; Esporte, Turismo e
indústria
esportiva; Participação
e
hábitos esportivos; Desenvolvimento
profissional e dupla carreira. Mais
informações

Publicações de Impacto

__________________________________________________________________________________________________

The importance of leisure in older adults living in Spain
Macarena CuencaAmigo, Iratxe Aristegui, Manuel Cuenca, María Luisa Amigo, Annals of
Leisure Research, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1080/11745398.2016.1217493
O artigo analisa a importância atribuída ao ócio pelas pessoas idosas residentes na
Espanha em 2014. Para desenvolver o estudo, se aplicou um questionário através do
telefone para uma amostra representativa de 1.239 pessoas com idades compreendidas
entre os 65 e 74 anos. A análise dos resultados compara o grupo de aposentados que
considerava o ócio como importante ou muito importante em sua vida com o grupo que,
ao contrário, o considerava pouco ou nada importante. Apesar de existir muitas pesquisas
sobre as atitudes frente ao ócio e sua relação com os benefícios do ócio ou bemestar,
nenhuma destas tem abordado diretamente a questão da importância atribuída ao ócio.
Este trabalho contribui para a compreensão do binômio ócio e envelhecimento ao chegar
a conclusão de que existe uma relação significativa entre a importância atribuída ao ócio
por parte das pessoas idosas e os benefícios percebidos do ócio e o bemestar subjetivo
e psicológico.

Pesquisas

__________________________________________________________________________________________________

Vereda Últimos Gigantes: Proyecto Interpretación del Patrimonio, Casa Collores,
Orocovis, PR.
Dra. Sandra Bravo, Catedrática
http://us10.campaignarchive2.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=dfe6bcf567
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Um trabalho coletivo de investigação e filmografia realizado pelos estudantes do
Bacharelado em Recreação da Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedras. Dentro
do curso de Interpretação, selecionouse como tarefa grupal desenvolver um caminho
interpretativo (aplicar os princípios estabelecidos pela Asociación Nacional de Interpretación )
para a organização do terceiro setor, Nossa Escola. Teria que se estabelecer a relação entre
a escola, a comunidade e a propriedade onde está localizada Casa Collores, buscando
convergência entre a cultura local, aspectos sócio econômicos e a razão de ser desta
entidade.O resultado do esforço estudantil é o que apresentamos como: Vereda Los Últimos
Gigantes. Mais informações

Resenhas

Improving Sustainable T ourism
in XXIst Century

Pelos Sulcos do Ócio

Makua, A & Ahedo, R. (eds.) Documentos
de Estudios de Ocio, núm. 57. Bilbao:
Universidad de Deusto.

Laura L. Ortiz Negrón, Ph.D, Diretora do Centro
de Investigaciones Sociales, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico,
campus Rio Piedras.

Nas última s décadas o turismo tem
experimentado
um
constante
crescimento
em
todo o mundo.
Diferentes estudos desenvolvidos por
diversas organizações sinalizam uma
taxa média de cresci mento anual no
número
de
desembarques
internacionais e a estim ativa é que esta
taxa continuará aumentando. O impacto
deste setor reforça a ideia de
desenvolver o turismo em virtude dos
princípios
de
sustentabilidade
e
constituem
múltiplos
desafios
ambientais,
os quais devem ser
enfrentados por gestores, reguladores e
acadêmicos, porque se bem gerido ,
pode ser um eleme nto de grande
revitalização econômica.
Este livro
apresenta 6 contribuições baseadas em
distintos modelos e experiências com
um objetivo comum centrado em gerar
conhecimento sobre como fazer eficazes
e exequíveis em diferen tes realidades o
amplo conceito de turismo sustentável.

Um dos grandes desafios que os estudiosos
do ócio têm ao redor de sua importância vital é
que este seja reconhecido ideológica e
discursivamente como uma experiência e
aspiração básica da vida. Que o ócio seja uma
experiência de socialização essencial para
cada criança, desde o seu lar, sua formação
na escola e sua experiência no espaço
público em todas as suas etapas, essa é a
nossa aposta. Este desafio tornase mais
imperativo naquelas culturas onde o ócio
encontrase desvalorizado ou inimaginável
frente a chamada crise generalizada e a
centralidade do trabalho como uma panacéia
social e religiosa. Em países de crescente
desemprego, com uma economia informal
significativa ou em um estado de guerra,
talvez o ócio resultasse ser pouco importante
ou relevante. O paradoxo é que, na medida em
que as crises sócioeconômicas obrigam a
muitos espaços populacionais possuir vários
empregos formais e trabalhos informais para
sobreviver, as mesmas se convertem em uma
extensão
do
ócio
como experiência
socializante ou aspiração de vida. Mais

informações

Do Turismo de Massas ao Sustentável: o desafio dos recursos de Porto Rico
Sandra Bravo, Ph.D Programa de Recreação, Faculdade de Educação, Universidade de Porto Rico,
campus de Río Piedras.
O Turismo, ainda que seja um processo econômico e sociocultural com suas próprias
complexidades, é a prática de viajar a outro lugar distinto ao que se reside, quer seja pelo desejo de
aventura, prazer, saúde e educação, entre outras razões.
O Turismo é um direito e às vezes um privilégio. Como direito o encontramos na Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU, onde em seu quinto ponto expõe:
“... o direito a troca de residência e de trabalho, ao deslocamento e nas viagens ."
Se conside ra um privilégio, pois nem todas as pessoas podem viajar devido as condições
econômicas em que vivem. De fato, entre os fatores que afetam ou influem na decisão de viajar se
encontram: o custo, o tempo que se dispõe para viajar e a distância do lugar que nos interessa
visitar. Mais informações
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Congressos

World Leisure Congress 2018 SESC São Paulo (Brasil)
Leisure beyond constrainst

Data à confirmar.

Esta edição será centrada no binômio Ócio e Acessibilidade, entendendo este último
conceito em seu sentido mais amplo que compreende, ao menos, três dimensões
das barreiras: Física, sócioeconômica e simbólica. O propósito deste congresso é
refletir, discutir, reconhecer e contribuir para superar ditas barreiras de forma que
todas as pessoas possam otimizar o disfrute e benefícios que podem obter de seu
ócio.
Subtemas
Ócio além das barreiras; Direitos, acesso e o desenvolvimento humano; Ócio
superando barreiras: a superação de barreiras físicas, sócioeconômicas e
simbólica/culturais; Ócio para todos: acessibilidade, mobilidade e aceitação; Ócio
como uma possibilidade de transformação social; Desafios atuais e tendências.Mais
informações

Cursos

Origens e desenvolvimento da Recreação como campo de estudos na
Universidad de Puerto Rico, campus de Río Piedras
Profs. Josué Giménez, Sandra Bravo, Rubén Malavé e estudantes do Programa de Bacharelado em
Recreação, Universidad de Puerto Rico, campus de Rio Piedras

A Recreação como campo formal de estudos na Universidad de Puerto Rico,
campus de Río Piedras, tem suas origens em uma proposta desenvolvida em
1971 por iniciativa dos professores José Seda e Samuel Brindle, do
então Departamento de Educación Física. Esta proposta foi a base para que o
campus começasse a oferecer os primeiros cursos relacionados propriamente
ao campo da recreação. Graças a posterior entrada de outros professores,
entre os quais se destacam, Angelita Gallart e Víctor Mario Pérez, o
oferecimento dos cursos em recreação foi consolidandose com uma grande
aceitação dentro da comunidade universitária. Este processo culminou com a
aprovação do mesmo por parte do Consejo de Educación Superior de Puerto
Rico, o qual dispões que:
[…] o Consejo de Educación Superior, em sua reunião ordinária de 21 de novembro de 1980, previa
recomendação do Senado Académico do campus de Rio Piedras e da Junta Universitaria a aprovação do
estabelecimento de um Programa de Bacharelado em Artes em Educação Secundária com Especialidade em
Recreação. (Certificação #91, 198081). Mais informações
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