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A dimensão ética do ócio. Utopia ou realidade?
De tal maneira é assumido e interiorizado o direito ao ócio nas
sociedades contemporâneas, que ninguém, ou quase
ninguém, concebe a possibilidade de restringir voluntariamente
as suas oportunidades de ócio, pensando nos efeitos
colaterais do seu desfrute, nas e nos reféns do seu próprio
ócio, ou nas implicações das suas experiências. Entretanto,
além das limitações ou barreiras (económicas, sociais,
familiares, laborais, de saúde, políticas, etc.) que, de facto e
por razões alheias à vontade própria, cada pessoa vivencia no
seu ócio, devem ser consideradas outras questões
imprescindíveis para avançar para um ócio sustentável,
responsável e, definitivamente, um ócio humanamente digno. Mais informações

Ócios e Resistências: Crescer e
Envelhecer em Contextos Culturais
Diversos
Encontra-se aberto, de 19 de abril a 16 de
maio de 2018, o período de submissão de
propostas de apresentação de trabalhos
para o XII Encontro Internacional OTIUM
e o VI Congresso Internacional em
Estudos Culturais, que decorrerá nos dias
28, 29 e 30 de novembro de 2018, na
Universidade
de
Aveiro,
numa
organização
da
Associação
Iberoamericana de Estudos de Ócio e do
Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio
(Neco) do Centro de Línguas Literaturas e
Culturas (CLLC) e do Programa Doutoral
em Estudos Culturais da Universidade de
Aveiro (Portugal).
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Cultura no Campus promove integração entre
artistas locais e a UFPI

O Projeto Cultura no Campus, desenvolvido pelo Curso de Música da Universidade
Federal do Piauí, promove a integração entre artistas locais e a UFPI. O responsável pela
iniciativa, Professor Cássio Martins, considera tratar-se de “uma forma de nos fazermos
presentes na sociedade teresinense, estabelecendo trocas e parcerias com aqueles que
produzem arte no Estado do Piauí”. Aquele responsável destaca ainda a qualidade e o
profissionalismo dos músicos envolvidos nesta atividade, que vêm divulgando, através da
sua música, “uma ampla diversidade de gostos e estilos artísticos da nossa região”. Para
além disso, pretende-se que esta seja uma experiência de troca entre os artistas locais e
os alunos do Curso de Música. Mais informações

Intercâmbio Académico de Investigadores da OTIUM

No âmbito do programa de "Reforço de Redes
Internacionais de Colaboração Académica” da Pontifícia Universidade Católica do Chile, o
Intercâmbio Académico de Investigadores da OTIUM visa facilitar a criação de novas
redes com académicos de reconhecido prestígio internacional, aspirando uma veiculação
à nossa universidade por períodos limitados. O Dr. Andrés Ried Luci, membro investigador
da OTIUM, desenvolveu um projeto que permitirá a participação, como professora
visitante, da Drª Maria Jesus Monteagudo, da Universidade de Deusto. Mais
informação. Mais informações

Núcleo de Género e Performance acolhe seminário
sobre palhaçaria

No dia 22 de março, às 15 horas, o Núcleo de Género
e Performance acolheu o seminário “As Palhaças”,
ministrado pela atriz Eva Ribeiro, na sala do Programa
Doutoral em Estudos Culturais do Departamento de
Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.
Com um explosivo despertar da arte da palhaçaria, as
últimas duas décadas levaram também a que muitas
mulheres palhaças afirmassem a natureza única da sua
arte em Portugal. Unidas pelo género e pela força da
linguagem transformadora que utilizam, as palhaças
portuguesas são, em regra geral, mulheres pesquisadoras
e extremamente criativas. Em paralelo ao seu trabalho, como palhaças, são também
encenadoras, contadoras de histórias, professoras, atrizes, músicas, cineastas, biólogas,
agricultoras. Foi lançada a reflexão sobre as mulheres palhaças, a forma como Portugal e
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No passado dia 23 de março, as Universidades Pedagógica Nacional da Colômbia e
Surcolombiana reuniram-se, em Bogotá, para promover ações de intercâmbio académico
e de. A foto mostra o Dr. Angel Miller Roa Cruz, professor da Universidade
Surcolombiana, com a Dra. Bibiana Rodríguez, Diretora do Programa de Recreação e
ainda a Dra. Narda Robayo Dean, da Faculdade de Educação Física da Universidade
Pedagógica.

LIVROS DE INTERESSE

“Lazer no Brasil: Representações e Concretizações das
Vivências Cotidianas”
“A obra intitulada “Lazer no Brasil: Representações e
Concretizações das Vivências Cotidianas”, é resultado de uma
pesquisa de âmbito nacional e traz elementos importantes para
quem estuda, milita e pensa o lazer. Ao reconhecer na
metodologia dessa investigação a dimensão territorial brasileira
e toda a sua diversidade cultural, o livro recorre à experiência e
competência de outros pesquisadores do campo do lazer de
diversas regiões e estados brasileiros.

"Futebol, Linguagens, Artes, Cultura e Lazer"
Este livro é resultado da contribuição de pesquisadores
brasileiros e estrangeiros que tem se dedicado aos estudos
sobre futebol nas mais diversas áreas do conhecimento, tanto
no Brasil quanto no exterior.
O livro é resultado da parceria entre o Grupo de Estudos sobre
Futebol e Torcidas (GEFUT) da UFMG e o Núcleo de Estudos
sobre Futebol, Linguagens e Artes (FULIA) da Faculdade de
Letras da UFMG.

Csikszentmihalyi, M., Latter, P. & Weinkauff, C. (2018). Fluir
en los corredores. España: Tutor.
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"Feminilidades
no
transdisciplinar"

Uma leitura reconfortante, um texto que outorga aos corredores
as ferramentas necessárias para potencializar sua prática, com
a intenção de conduzir-los a uma experiencia ótima (Flow).
O libro Once a runnerescrito por John L. Parker foi publicado
em 1978, e tem sido considerado um dos mais importantes
sobre running, denominado como a obra prima entre os
corredores de elite. Resumo Completo

campo:

Turismo

e

pesquisa

Editado por Brooke A. Porter e Heike A. Schänzel
A proposta deste livro é refletir sobre as experiências de
mulheres pesquisadoras em turismo durante as suas
investigações em campo. Utilizando uma linguagem reflexiva, o
livro relata estudos de caso com temas globais, incluindo o
acesso, o vestuário, a conduta, o assédio sexual, a segurança
pessoal, a pesquisa e o bem-estar. Resumo Completo

Lazcano, I. y Doistua, J. (2017). Desafíos contemporáneos
del ocio. Documentos de Estudios de Ocio, núm. 59.
Bilbao: Universidad de Deusto
Após várias décadas de desenvolvimento e consolidação dos
estudos do ócio, foi possível alcançar um estado de maturidade
tanto no nível acadêmico como das instituições e entidades
vinculadas, direta e indiretamente, às atividades de ócio . Do
ponto de vista social e político, inúmeras projetos e ações de
intervenção no ócio , voltados para o aprimoramento da
cidadania em geral, partindo da ideia de que o
desenvolvimento do ócio permite uma melhoria pessoal e
social em múltiplos aspectos: gera uma cidadania mais ativa,
melhora a condição física e mental, favorece a socialização
dos indivíduos, etc. Essa capacidade de atração e visão
positiva do ócio foi rapidamente percebida pelas grandes
potências econômicas, sendo hoje em dia fácil de encontrar
bens e serviços tradicionais vinculados à experiência de ócio ,
como lojas de departamento e shopping centers que se
apresentam como espaço de ócio , mas também bens
tradicionais que afirmam ser atraentes não por sua função
principal, mas pelo derivado que sua experiência de ócio pode
gerar. Se trata, portanto, de uma atividade que cresceu
exponencialmente em nossos ambientes/entornos, mas talvez,
em ocasiões e especialmente em determinados contextos, de
uma maneira descontrolada. Por isso, reflexões que nos
permitem vislumbrar os riscos que o ócio pode acarretar em
nossas sociedades podem ser muito atuais. Resumo Completo

https://mailchi.mp/82c219bba994/boletim-otium-n-12

4/13

18/04/2018

Boletim OTIUM, nº 12

Muriel, D. y San Salvador del Valle, R. (eds.)
Subscribe
Issues digital y nuevas formas de ocio
(2017). Past
Tecnología
tecnológico, núm. 60. Documentos de Estudios de Ocio,
núm. 60. Bilbao: Universidad de Deusto
Nas últimas décadas, a tecnologia digital transformou, sem
dúvida, nossas práticas de ócio , mediando as existentes e
promovendo novas formas de ócio . Além disso, ajudou a
promover o embasamento das fronteiras entre ócio e outros
aspectos de nossas vidas diárias. Segundo Boltanski e
Chiapello (2005, p.155) no novo espírito do capitalismo não
está "clara a distinção entre atividade pessoal ou mesmo ócio e
atividade profissional". O digital facilita a multitarefa, o
imediatismo nas práticas, o rápido intercâmbio entre as
atividades e a ocupação dos interstícios entre as situações. A
tecnologia digital não apenas multiplica e amplia as
possibilidades de ócio existentes, mais também opera uma
profunda transformação e, eventualmente, um questionamento
da própria noção de ócio . Assim, o livro aqui é apresentado
como uma introdução rica e diversificada à relação entre ócio e
tecnologia digital. Resumo Completo

ARTIGOS DE INTERESSE

Casado Muñoz, R. y Lezcano
Barbero, F. (2018). Inclusión
Los

digital y envejecimiento activo: la
participación de los mayores en

destinos turísticos y su relación
con centros de promoción y

las redes sociales.Aula abierta,
47(1), 113-122

Bautista,

M.

M.

(2018).

difusión de actividades artístico–
culturales. Caso Localidad de
Santa

Fe

(Bogotá,

Colombia).PASOS. Revista de
Turismo y Patrimonio Cultural,
16(1), 161-178.
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Chen, HY., Yarnal, C. & Chick, G.
(2018). White or Sun-Kissed: A
Cross-Cultural Exploration of
Skin Color and Women’s Leisure
Behavior. Sex Roles, 78(3-4), 255271.

Poza Vilches, M. F., Fernández
García, A. Ferreira-Delgado, J. P.
(2018). La práctica profesional de
los agentes sociales en materia de
ocio juvenil: estrategias para la
intervención.Pedagogía
social:
revista interuniversitaria, 31, 93105.

Middleton, R., Lorna M. & Parrish,
D. (2017). An effective leisure

Rasul A. Mowatt. (2018). The Case
of the 12-Year-Old Boy: Or, The

program for older people with
diabetes.World Leisure Journal,59
(1), 30-37

Silence of and Relevance to
Leisure Research.Leisure
Sciences, 40(1-2), 54-70.

Revista Licere

https://mailchi.mp/82c219bba994/boletim-otium-n-12

6/13

18/04/2018

Subscribe

Boletim OTIUM, nº 12

Foi lançada em março de 2018 o
Past Issues
volume 21, número 1 da Revista
Licere. Revista Publicada pelo
Programa
de
Pós-graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer
(PPGIEL) da UFMG.
http://seer.lcc.ufmg.br/index.php/licere

Ocio y desarrollo juvenil - Cuenca,
Jaime; Madariaga, Aurora

CONGRESSOS
Congreso Internacional Cubamotricidad 2018
Palacio de Convenciones de la Hábana, Cuba
Data: 22 y 26 de Outubro
Prazo submissão: 15 de Agosto 2018
Organização: OMEEDI, IAPESGW, TAFISA,
INDER
Web em construção

AASP 33º Conferencia Anual
Lugar: Toronto, Canadá | Data: 3-6 Outubro de 2018
Prazo submissão: 1 Junho 2018
Organização: Association for Applied Sport Psychology (AASP)
Mais Informação
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VII Congreso Iberoamericano de Psicología del Deporte
Universidad Andrés Bello | Data: 3-5 de outubro 2018
Lugar: Campus Casona de Las Condes Santiago de Chile
Mais Informação

ICCSVAC 2018
20th International Conference on Cinema Studies, Visual Arts and Culture
Lugar: Venice, Italy | Data: Novembro 14 - 15, 2018
Mais Informação

Festival Production Management Training 2019
Lugar: Antwerp, Belgium
Data: 16-19 Janeiro 2019
Mais Informação
https://mailchi.mp/82c219bba994/boletim-otium-n-12

8/13

18/04/2018

Subscribe

Boletim OTIUM, nº 12

Past Issues

ICAHS 2019 : 21st International Conference on Arts, Humanities and
Sustainability
Lugar: London, United Kingdom | Data: Abril 24 - 25, 2019
Prazo submissão: Junho 24, 2018
Mais Informação
ICCSDT 2019: 21st International Conference on Culture, Society and Digital
Tourism
Lugar: London, United Kingdom | Data: Abril 24 - 25, 2019
Prazo submissão: Junho 24, 2018
Mais Informação

XV Congreso Internacional AEISAD 2018: La
práctica deportiva en el proceso vital, estado de
la cuestión y retos de futuro.
Lugar: Granada | Data: 27 e 28 Setembro 2018
Mais Informação

ICCATC 2019: 21st International Conference on Cinema: Art, Technology,
Communication
Lugar: Barcelona, Spain | Data: Março 6 - 7, 2019
Prazo submissão: 6 Maio, 2018
Mais Informação
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24th annual congress of the European College of Sport Science
Lugar: Charles University in Prague (CUNI) | Data: 3 - 6 Julho 2019

26th European Sport Management
Lugar: Suecia | Data: 5 y 8 de septembro
Prazo submissão:: 31 de maio de 2018.
Mais informação

VII Seminário de Políticas Públicas de Esporte e Lazer da UNISINOS
https://mailchi.mp/82c219bba994/boletim-otium-n-12
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Ócio, Juventudes e Resistência: os 30 anos do Projeto Esporte Integral
Past Issues
Local : UNISINOS – Campus São Leopoldo/Brasil | Data: 14/06/2018

TESES PUBLICADAS

Título: Lazer, dança e Educação Física escolar
Autor: Vagner Miranda Conceição
Orientador: Profa. Dra. Luciana Karine de Souza
Título: Villa Nova Athletic Club: Histórias do Futebol Operário em Minas Gerais
(1908 - 1952)
Autor: Roberto Camargos Malcher Kanitz
Orientador: Prof. Dr. Cléber Augusto Gonçalves Dias
Link da Tese:
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__douto
rado/defesa/590/
Título: El binomio ocio y familia desde el enfoque del ocio humanista. El caso de las
familias de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Neiva (Colombia).
Autor/a: Angel Miller Roa Cruz
Data de Defesa: 19 de janeiro de 2018
Orientador/a: Dra. María Jesús Monteagudo

Palestra do SeminárioVideoludificación de lo real
Consumo Cultural, gamificación y tecnopolítica: como lo lúdico se desborda
en la participación política
Luca Carrubba
Se você estiver interessado neste tópico, os áudios dos demais trabalhos
apresentados no Seminário, La videoludificación de la realidad: lo que los
videojuegos como práctica de ocio dominante pueden decir sobre la realidad
contemporánea,, organizado pela Cátedra Ócio e Conhecimento do Instituto de
Estudos de Ócio da Universidade de Deusto, estão disponíveis no site da Cátedra
Ocio e Conhecimento

https://mailchi.mp/82c219bba994/boletim-otium-n-12

11/13

18/04/2018

Subscribe

Boletim OTIUM, nº 12

Past Issues

I Congresso Internacional de Educação “Motricidade – Jogo e Desporto”
Organiza: FUNDACIÓN MI PAIS RECREO
Data: 13 a 15 de Abril
Local: SOGAMOSO -BOYACA
II Congresso Internacional de Experiências em Formação de Professores
Organiza: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Data: 16 a 18 de Abril
Local: NEIVA
IV Encontro Rede Universidades em Recreação
IV Encontro da Cátedra Itinerante JUAN MANUEL CARREÑO
II Encontro de Experiências Significativas Sementes de Investigação
Organiza: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Data: 26 e 27 de Abril de 2018
Local: IBAGUÉ
IV Congresso Internacional de Experiências Significativas em Educação Física,
Recreação e Desporto e Áreas Afins
II Encontro de Alunos de Licenciatura em Educação Física e Desporto da
Universidade do Quindio
I Encontro Internacional de Sementes de Investigação
Organiza: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
Data: 2 a 4 de Maio
Local: ARMENIA

Facebook Website

Email
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Nos puedes encontrar en:
OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio
Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
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