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Repensando o gênero desde o Ócio e a Recreação
 
Sabe-se que o ócio, como fenômeno social, constitui um terreno
fértil para a reprodução de estruturas, imaginários e estereótipos
sociais diversos, que podem contribuir, entre outras coisas, para
perpetuar as desigualdades e injustiças associadas à questões de
gênero. Ainda hoje, é difícil encontrar práticas ou atividades
(esportivas, festas e danças, jogos digitais, atividades culturais
como o cinema ou a televisão, etc.) estranho à representações de
gênero que, sob o estigma da normalidade, expõem e, em certa
medida, impõem formas de ser, pensar e fazer diferenciadas, em
função de uma determinada atribuição a um gênero ou outro. Mais
informações

OTIUM 
Novas incorporações 

 

Após a última reunião anual da OTIUM
(22-24 de novembro de 2017), realizada
na UNISINOS (Porto Alegre, Brasil), 6
novas entidades se juntaram à
Associação: Universidade do Espírito
Santo (Brasil), Universidade Federal do
Rio Grande Norte (Brasil); Universidade
Federal do Pará (Brasil); Universidade
Federal do Piauí (Brasil); Universidade
Surcolombiana (Colômbia) e Instituto
Universitário Associação Cristã de Jovens
(Uruguai). 
A chegada de novos membros é uma
excelente notícia para a OTIUM,
atualmente composta por 19
universidades e entidades ibero-
americanas, dedicadas ao
desenvolvimento de ações e programas
de formação, pesquisa, inovação e
divulgação do estudo de ócio/lazer,
recreação e tópicos afins.

Próximo Encontro Científico
Internacional OTIUM (XII ed.) 
'Ócio e resistências: crescer e

envelhecer em contextos culturais
diversos' 

Local: Universidade do Aveiro,
Portugal 

Data: 28-30 Novembro 2018

+ Informação

NOTÍCIAS

Subscribe Past Issues Translate

http://asociacionotium.org/pt/2018/01/26/editorial-boletim-otium-11-repensando-o-genero-desde-o-ocio-e-a-recreacao/
http://www.asociacionotium.org/pt
http://eepurl.com/czP7FX
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba
javascript:;


18/04/2018 Boletim OTIUM, nº 11

https://mailchi.mp/f6ef2009633f/boletim-otium-n-11 2/10

  

Rede CEDES desenvolve estudos das Política
Públicas de Esporte e Lazer no Brasil

 

 
Desde 2105, a implementação dos Centros de Desenvolvimento de Pesquisas em
Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes é uma realidade sui generis no paradoxal
quadro político brasileiro de desmanches das políticas públicas e do Estado. Portanto,
pode e deve ser considerada um dispositivo – em disputa - de emancipação e
democracia. São, atualmente, 91 pesquisas desenvolvidas por 27 Centros, em todo o
Brasil, onde um de seus objetivos estratégicos é de mobilizar ações que promovam a
integração de grupos de pesquisa das Instituições de Ensino Superior, no sentido de
qualificar o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer. Segundo
informações do Ministério do Esporte do Brasil, estas pesquisas estão distribuídas da
seguinte maneira entre as regiões: Nordeste (33), Norte (21), Sudeste (18), Centro-oeste
(11) e Sul (8). Mais informações

 
PUBLICUM. O novo projeto de pesquisa do Instituto de
Estudos de Ócio da Universidade de Deusto 
 

O Instituto de Estudos de Ócio da
Universidade de Deusto inicou 2018
com a notícia de obter financiamento
no âmbito do Programa Estatal de
Promoção de Pesquisa Científica e
Técnica de Excelência do Ministério da
Economia, Indústria e Competitividade.
O projeto "Públicos em transformação".
Novas formas de experiência do
espectador e suas interações com a
gestão do museu "(PUBLICUM)
(HAR2017-86103-P), dirigida por
Fernando Bayón e Jaime Cuenca, terá
uma duração de quatro anos e contará

com uma equipe de 13 pesquisadores de três universidades diferentes. Mais informação

       
Lançamento do Mestrado em Ócio, Turismo

                                e Recreação  
 

A Universidade Católica do Uruguai inicia um novo programa semi-presencial de Mestrado
em Ócio, Turismo e Recreação, apontando para a formação de profissionais capazes de
analisar e compreender as experiências de ócio, turismo e recreação contemporâneos, a
partir de uma perspectiva de desenvolvimento humano e sustentabilidade; produzir
conhecimento aplicado a diferentes âmbitos da recreação e do turismo, através de
diversas estratégias de investigação e/ou intervenção; desenhar, planificar, gerenciar e
avaliar propostas de turismo e recreação orientadas ao desenvolvimento humano e
sustentabilidade; desenvolver estratégias de intervenção através do potencial social e dos
processos comunitários de participação, gerenciando eficientemente o capital natural,
cultural e simbólico. 
Início em 24 de abril de 2018. Mais informações
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Judith Butler visita São Paulo, Brasil (7-9 novembro de 2017)

A aclamada Judith Butler, autora de "Cuerpos
que importan y El género en disputa" (título
original), bem como muitos outros livros que
ainda não foram publicados em espanhol ou
português, esteve em São Paulo/SP, de 7 a 9
de novembro de 2017. O motivo da sua visita
foi duplo: a apresentação de seu livro
“Caminhos divergentes: Judacidade e crítica
do sionismo”, traduzido recentemente para o
português e a coordenação do Seminário
intitulado "Os fins da democracia/The ends of

democracy", organizado pelo Consórcio Internacional de Programas de Teoria Crítica da
Universidade de Berkeley, com a coordenação da Faculdade de Filosofia da Universidade
de São Paulo e da Universidade Northwestern da Fundação Andrew W. Mellon. Este
evento ocorreu no SESC Pompeia. Mais informações

 
 
Visita acadêmica de docentes de Deusto ao
Uruguai

 
Em dezembro passado, as
pesquisadoras da Universidade
de Deusto (Espanha), Dra.
Aurora Madariaga e Dra. Idurre
Lazcano, realizaram uma
jornada acadêmica na
Universidade Católica do
Uruguai, realizando atividades
de formação em pesquisa,
dirigidas a acadêmicos e
docentes de universidades
locais. Além disso, realizaram reuniões com a equipe de pesquisadores em ócio e
recreação do Departamento de Educação da Universidade Católica, definindo
oportunidades para a investigação conjunta. 
Durante a visita, as pesquisadoras participaram do painel “Dos enfoques del ocio en
Iberoamérica”, junto aos professores Helder Ferreira Isayama e Silvio Ricardo da Silva da
UFMG (Belo Horizonte, Brasil). Mais informações

Reconhecimentos institucionais da Graduaçao em 
Recreação da Universidade Pedagógica

Nacional da Colômbia e Universidade
Surcolombiana dos

 

Em 20 de novembro de 2017, o Ministério da Educação Nacional concedeu o
certificado de alta qualidade ao programa de bacharel em Recreação da Universidade
Pedagógica Nacional, por quatro anos; conquista esta obtida por estudantes, professores
e administradores. Este reconhecimento corresponde aos programas de formação da
referida Universidade que atendem aos mais altos padrões de qualidade estabelecidos
pela legislação educacional colombiana. 
 
Da mesma forma que a Universidade Surcolombiana, incorporada recentemente a
OTIUM, no mês de dezembro passado o programa de Licenciatura em Educação Física,
Recreação e Esportes foi reconhecido como de alta qualidade. Trata-se de um importante
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reconhecimento da qualidade do programa o que atesta sua consolidação. Além disso, em
30 de dezembro passado, o Ministério de Educação Nacional da Colômbia, reconheceu
como de alta qualidade institucional  a Universidade Surcolombiana.

 
III Cátedra Itinerante Juan Manuel Carreño Cardozo 
 
 

A realizaão da III Cátedra
Juan Manuel Carreño
Cardozo, contou com a
presença da Dr. María Jesús
Monteagudo, investigadora
do Instituto de Estudos de
Ócio da Universidade de
Deusto (Espanha) e
professora do Doutorado em
Ócio, Cultura e Comunicação
para o Desenvolvimento
Humano desta mesma
universidade. Um dos
principais aspectos apontados
por ela foi o de ressaltar as
diversas investigações sobre
Ócio que estão sendo

realizadas na Colômbia no âmbito do referido doutorado,  apresentando uma visão
otimista dos múltiplos estudos que nutrem o campo de Recreação e Lazer neste
país. Além disso, este evento permitiu fortalecer as relações da Rede de Programas
Formativos em Recreação existentes na Colômbia, bem como a apresentação de
diferentes focos de pesquisa no campo de Recreação e Ócio.

  
Genís Roca (Roca Savatella). Ócio e tecnologia: da gestão da

produção a gestão de públicos. 
Também disponível na página da Cátedra Ócio e Conhecimento na

internet.

LIVROS DE INTERESSE

Spracklen, K. (2017). The Palgrave handbook of leisure
theory. Palgrave Handbooks 
 
This is the first handbook devoted entirely to leisure theory,
charting the history and philosophy of leisure, theories in
religion and culture, and rational theories of leisure in the
Western philosophical tradition, as well as a range of socio-
cultural theories from thinkers such as Adorno, Bauman, Weber
and Marx. Drawing on contributions from experts in leisure
studies from around the world, the four sections cover:
traditional theories of leisure; rational theories of leisure;
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structural theories of leisure; and post-structural theories of
leisure. Resumo Completo 
 

Sánchez Corrales, C. (2017). Los cinco pasos del turismo
experiencial. Madrid: LID
Ante un turista cada vez más entendido y exigente, una buena
experiencia de cliente se ha convertido en la nueva tendencia
dentro del sector turístico. Y es que poco o nada les conquista
los tradicionales paquetes de productos estándar ofrecidos por
la mayoría de las compañías hoteleras o de vuelos. 
Para Carlos Sánchez Corráles, autor de ‘Los cincos pasos del
turismo experiencial’, este viajero del S.XXI ya no se mueve
por factores materiales, todo lo contrario, se decantan por los
sentimientos y las emociones. Resumo Completo 
 

Monteagudo, M.J.; Ahedo, R.; Doistua, J. y Makua, A.
(2017). Hábitos deportivos de la población escolar de
Bizkaia. Servicio de Deportes. Bilbao: Departamento de
Euskera y Cultura. Diputación Foral de Bizkaia
Este estudio, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y
realizado por el equipo de investigación Ocio y Desarrollo
Humano del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto proporciona un conocimiento exhaustivo de los hábitos
deportivos de la población escolar de Bizkaia, considerando
tanto la práctica deportiva organizada como no organizada,
llevada a cabo fuera del horario lectivo. Resumo Completo

Smith, L., Waterton, E. & Watson, S. (2017). The cultural
moment in tourism. London: Routledge.* 
 
This book is a response to the burgeoning interest in cultural
tourism and the associated need for a coherently theorized
approach for understanding the practices that such an interest
creates. Cultural tourism has become an important and popular
aspect of contemporary tourism studies, as well as providing a
rich seam of upscale product development opportunities in the
industry as a whole. Much of the related literature, however,
focuses upon describing and categorizing cultural tourism from
a supply-side perspective. Resumo Completo 
 
 

ARTIGOS DE INTERESSE
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Ruiz, J. F., Baena, A. & Baños, R.
(2017). Nivel de actividad deportiva
en el tiempo libre desde las etapas
de cambio y motivación en
estudiantes de Costa Rica, México y
España. Cuadernos de Psicología
del Deporte, 17, 53-64.

Porta Navarro, A. & Herrera Torres,
L. (2017). La música y sus
significados en los audiovisuales
preferidos por los niños. Comunicar:
Revista científica iberoamericana de
comunicación y educación, 52, 83-
92.

Bernard, A. & Sigmund L. (2017).
The ecology of sport: From the
practice of body ecology to emersed
leisure. Loisir et Société / Society
and Leisure, 40(1), 1-6.

Berrios, M. A., Lazcano, I. &
Madariaga, A. (2017). Intervención
en educación del ocio para la
infancia en Honduras desde un
enfoque humanista. Contextos
Educativos: Revista De Educación,
Extra 2, 131-145. 
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Zawadzki, M. J.,  Di Paolo, M. R.,
Johson K. T. & Ayazi, M. (2017).
Dimensions of self-selected leisure
activities, trait coping and their
relationships with sleep quality and
depressive symptoms. Leisure
Studies, 36, 838 – 851.

Hebblethwaite, S. (2017). The
(In)Visibility of Grandparents in
Family Leisure Research: A Call for
Expanded Conceptualizations of
“Family”. Leisure Sciences, 39(5),
415-425. 

CONGRESSOS

IV Encuentro de la Red de Universidades en
Recreación y Ocio, IV Cátedra Itinerante Juan

Manuel Carreño y II Encuentro de Experiencias
Significativas de Semilleros de Investigación en

Ocio y Recreación, 26-27 de abril de 2018,
Universidad del Tolima, Ibagué, Colômbia.

O III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL)/XVII Seminário “O
Lazer em Debate",  27-30 Abril de 2018, Universidade Federal do Mato Grosso

do Sul, Campo Grande, Brasil. Mais informação
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2nd International Research Symposium in Tourism Hospitality & Events:
Contemporary Issues & Future Scenarios: Sunderland (UK), 24 de Maio 2018. 

Deadline: 4 de fevereiro de 2018. Mais informação

 
 

 
Congreso Internacional de Juego, Recreación y

Tiempo Libre: Construyendo la identidad del
campo de la Recreación desde una perspectiva

de derechos, 25-27 Mayo de 2018, Buenos Aires,
Argentina. Mais informações 

Gran Canaria SSTD2018: III Spring Symposium on Challenges in Tourism
Development: Gran Canaria Island (Spain), 7-8 de Junho 2018. 

Deadline: 7 de Maio 2018. Mais informação 
 

O Fórum Internacional OcioGune 2018 terá como tema "O Ócio como fator de
desenvolvimento humano". O evento é uma realização da Cátedra de Ócio e

Conhecimento, Instituto de Estudos de Ócio, Universidade de Deusto, com data
prevista para acontecer de 13 a 15 de junho de 2018, em Bilbao, Espanha, na

celebração do 30º aniversário do Instituto de Estudos de Ócio.

Mais informação
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26th ENCATC Congress on Cultural Management and Policy: Bucharest
(Romênia), 26-28 de Setembro 2018. Mais informação

 
 

Expomotricidad 2018: construção de um tecido
social a partir da  educação física, esportes,

recreação e atividade física, 31 de outubro a 2 de
novembro, Universidade de Antioquia, Medellín,

Colômbia. Mais informação
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