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Editorial:
Inaugurando nova seção das Vozes Especialistas
Desde suas origens em 2007, um dos objetivos prioritários da OTIUM é
valorizar o conhecimento produzido sobre Ócio e Recreação no contexto
Iberoamericano. A nova sessão que estreia nesta 8ª edição Vozes
Especilistas/Voces Expertas, é uma boa prova do desejo de dar visibilidade
e valorizar o saber de investigadores que desempenharam e/ou
desempenham um trabalho vital na construção do marco epistemológico
dos Estudos do Ócio, sobretudo no contexto iberoamericano. Veja editorial
completa.

VOZES ESPECIALISTAS
Principais desafios do milênio, no campo do ócio, da recreação, a partir de tres
referências iberoamericanas
Nesta edição estreamos uma nova sessão. "Vozes Especialistas" pretende reunir opiniões de
investigadores cuja produção seja de reconhecido valor internacional nas questões de interesse
científico e social no âmbito do ócio, da recreação e do lazer.

Guillermina Mesa Cobo (Universidad del Valle, Colombia)
Desenvolver enfoques teóricos e metodológicos de intervenção por meio da
recreação dirigida como mediação para conectar o global com o local,
promover no local, a recreação guiada ou pedagógica como mediação para
a educação socioemocional, com foco na formação ética e estética das
pessoas, e posicionar a recreação e o ócio nos âmbitos: social,
acadêmico e científico, são os três desafíos com destaque da Dra.
Guillermina Mesa, da Universidad del Valle (Colombia).

Pablo Waichman (Instituto de Tiempo Libre y Recreación, Argentina)
Entretanto, o Reitor Emérito do Instituto de Lazer e Recreação da Cidade de
Buenos Aires (Argentina), alega que um primeiro desafio seria tratarse de
entrarmos em acordo (ou ratificar o desacordo) sobre o que estamos falando
quando nos referimos a ócio e à recreação. Ele também destaca o desafio
de questionar à concepção de homem que é submetido  ou emerge com
infinita crueldade  do tipo de participação nas atividades de
ócio/recreação/tempo/livre/lazer que a sociedade ocidental propõe aos
sujeitos, a consideração da interferência cultural e econômica que, de certa
forma, está incluida no item anterior.
Manuel Cuenca Cabeza (Universidad de Deusto, España)
O Dr. Manuel Cuenca Cabeza, fundador do Instituto de Estudos do Ocio de la Universidad de Deusto
(España), propõe a a necessidade de usar adjetivos que qualifiquem, diferenciem e demarquem os
ócios e recreações que existem e que são centradas na satisfação, no desenvolvimento humano e na
generosidade, ao contrário da diversão e ruptura do que se faz no cotidiano. Ele também destaca o
desafio de aprender a usar de forma construtiva as novas tecnologías que invadem o tempo de lazer,
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do ponto de vista do ócio valioso. E finalmente, alega que num mundo no qual a
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mais jovens, não podemos esquecer a função que toma o ócio humanista para
o envelhecimento satisfatório.
Para as notas completas, siga este link. Vozes especialistas.
* O conteúdo do parágrafo Vozes especialistas é ob ra e responsab ilidade dos
autores envolvidos. OTIUM e seus memb ros não necessariamente aceita como
sua própria as opiniões expressas pelos autores.

NOTÍCIAS
Edital para Pósdoutorado no Institutuo de
Estudos de Estudos de Ócio Universidade de
Deusto.
Este edital se volta para doutores nas áreas de
Ciências Sociais e Humanas para integrar no
período entre 18 e 20 meses a línha de
investigação
"Ócio
como
fator
de
desenvolvimento huymano". O prazo para as
candidaturas é até 21 de Abril de 2017. Mas
informações buscar o siguiente link.
Rede Acadêmica Nacional de Programas
Formadores em Recreação da Colômbia
A Licenciatura em Recreação da Universidade
Pedagógica Nacional e o Instituto de Educação
Física
da
Universidade
da
Antioquia
propuseram recentemente a constitução da
Rede Acadêmica de Programas Formadores
em Recreação e Ócio do país. A finalidade é
incentivar, de forma conjunta a difusão,
promoção, investigação e formação específica
no campo da Recreação e do Ócio.
Conferência  "Estudos do Ócio e Estudos do
Lazer na pósmodernidade
Maria Manuel Baptista (Universidade de Aveiro,
Portugal) ministrou conferência sobre "Estudos
do Ócio e Estudos do Lazer na Pós
modernidade" no âmbito do Programa de Pós
graduação interdisciplinar em Estudos do Lazer
da Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG (Brasil), uma das mais recentes
instituições a Associação OTIUM.
Celebração dos 25 anos do programa
profissional
em
recreação
e
o
reconhecimento
ao
trabalho
da
professora Guillermina Mesa Cobo.
Durante
a
celebração dos 25
anos do Programa
Professional
de
Recreação
do
Instituto
de
Educação e Pedagogia da Universidad del

2017. Ano Internacional do Turismo
Sustentável para o Desenvolvimento
Em dezembro de 2015 a ONU 
Orgnaização das Nações Unidas 
aprovou ser o ano de 2017 como Ano
Internacional do Turismo Sustentável
para
o
Desenvolvimento/Año
Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo. Tal referência
demarca a necessidade de avançarmos
com o pensamento do turismo numa
possibilidade de mais sustentabilidade
em todas suas dimensões e de seu
potencial como um dos pilares se
alcançar os 17 objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável apontados
pela Agenda 2030, apresentados na
Assembléia Geral das Nações Unidas.

Segunda Cátedra Juan Manuel Carreño
Cardozo
Em 31 de março de 2017 aconteceu na
Universidade de Antioquía a Segunda Cátedra
Juan Manuel Carreño Cardozo, a cargo do
professor José Fernando Tabares Fernández,
Doutor en Ocio e Potencial Humano da
Universidad de Deusto. Sua reflexão se
sustentou na conferência que o professor
Carreño proferiu no XIII Seminario “O lazer em
Deb ate” realizado em Belo HorizonteMinas
Gerais/Brasil, em Junho de 2012, intitulada: “a
construção do conhecimento sob re ócio: poder,
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Valle, programa de formação único no país, foi
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realizada uma
professora Guillermina Mesa Cobo, fundadora
destes programas e pioneira na ampla
compreensão da importância da formação em
Recreação.
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SeIntercambios entre miembros da OTIUM
1. Estancia Doctoral de Cathia Alves en la
Universidad de Aveiro. + info
2. María Jesús Monteagudo, professora e
pesquisadora do Instituto de Estudos do Ocio
da Universidad de Deusto (Bilbao, España)
visitou a Universidade de Aveiro. + info

RESENHAS DE LIVROS
García Ferrando, M.; Puig Barata, N.; Lagardera Otero, F.;
Llopis Goig, R y Vilanova Soler, A. (comps). (2017). Sociología
del deporte, Madrid: Alianza editorial (4ª ed.). ISBN: 97884
91046325.
Este manual de "Sociología do esporte" em sua quarta edição,
se propõe dar conhecimento sobre a dimensão social da
atividade física e esportiva. A partir de enfoques que se
complementam (global, comunitário, pessoal, midiático, etc.) a
obra analisa aspectos que se somam e completam o
fenômeno esportivo tais como as estrutura social da pratica do
esporte, o papel do esporte na integração social das pessoal e
das comunidades, a interdependência entre esporte e meios
de comunicação de massa ou a função dos eventos esportivos
na sociedade contemporânea. Com fins de oferecer uma obra
prática e útil para os que não tenham escolhido a sociologia
como objeto central de seus estudos, cada capítulo apresenta
de forma breve e sintética, noções e teorias sociológicas
necessárias para a compreensão dos aspectos estudados. Veja completa

TESES DOUTORAIS

Teses defendidas sob a Programa de lazer, cultura e comunicação para o Desenvolvimento
Humano, do Instituto de Estudos do Ócio, da Universidade de Deusto.
Susana Pérez: Análise do Turismo de compras como um elemento de condução do
turismo de fim de semana na cidade, a partir das teclas do Ócio Humanista. O caso de
Bilbao.
Lora Markova: Imaginative Extension of the Self into Cultural Others: A conceptual model
for building crosscultural understanding in Europe via transcultural aesthetics.
Amaia Sánchez Contador: A moda, uma experiência de ocio em Bilbao.
Hernán Gilberto Tovar Torres: Benefícios do ócio físicodesportivo para a saúde de
estudantes da graduação de música do Conservatório de Tolima (Colômb ia)
Outras teses de doutoramento de interesse:
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés: Ciclovia da cidade de
Bogotá: espaço púb lico produtor de sub jetividades.
Defendida em: Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Elide Di Clemente: Variáveis experienciais como determinantes da qualidade de vida,
satisfação e fidelização dos turistas no contexto do turismo gastronômico
Defendida em: Universidade de Extremadura (Espanha).
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=be806dab42
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CURSOS

Gestão Cultural, ócio, acessibilidade e Igualdade
Seu objetivo é dotar os participantes de conhecimentos e habilidades para o
desenho de projetos de Gestão Cultural, incorporando a perspectivas de gênero e
acessibilidade para todos, assim como favorecer o desenvolvimento humano
através de experiências de ócio significativas. Duração: 120 hs. presenciais. Email
para contato: informes@ocioymuseos.com.mx. Mais informações.

EVENTOS

XI Encontro Internacional OTIUM.
Ocio e Cidade: o papel do ócio na
transformação das cidades.
Porto Alegre – São Leopoldo / RS
(Brasil)
2224 de novembro de 2017

European Network on Cultural
Management and Cultural Policy
Cultural Management Education in
Risk
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=be806dab42
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2729 de setembro de 2017

Cadeira Lazer e Conhecimento. Instituto de Estudos do Ócio
Bilbao (España)
CFA deadline: 21 de abril

ANZALS 13th Biennial Conference
Sandy Bay Campus, University of
Tasmania, Hobart,
Tasmania (Australia)
47 de dezembro de 2017
CFA deadline: 19 de maio

World Leisure Congress 2018 Sesc
Sao Paulo
São Paulo (Brazil)
28 agosto  1 setembro de 2018
CFA deadline: não confirmado

Mais informações

Facebook Website
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Copyright © 2016 OTIUM, All rights reserved.
Usted recibe este correo debido a su interés en OTIUM.
Nos puedes encontrar en:
OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Instituto de Estudios de Ocio
Avenida de las Universidades, 24
48007 Bilbao, Bizkaia,
España
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