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Editorial: 
Ócio e recreação como termômetros sociais nas sociedades
contemporâneas 
 
Nós, que estudamos lazer e recreação estamos bem conscientes das
potencialidades e oportunidades que ambos os fenômenos oferecem para o
bem-estar e desenvolvimento humano. Embora saibamos que essas
potencialidades só se tornam realidade em certas circunstâncias, elas nem
sempre têm relação com o modelo de ócio que as sociedades
contemporâneas desenvolvidas se esforçam para oferecer como universal.
Nesse sentido é inquestionável a capacidade do ócio e da recreação para se
comportarem como verdadeiros termômetros sociais; reflexos interessantes
tanto das transformações e tendências que promovem o progresso
tecnológico e a própria inovação em termos de cidadania, como desajustes, atritos e conflitos
políticos, econômicos e sociais que caracterizam o período em que vivemos. Mais informação... 
 

VOZES ESPECIALISTAS

"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.
 

Quando o tempo é simplesmente demasiado.
 
Jenny Gil Sousa - (CLLC - Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro)  
(jgil.sousa@gmail.com) 
 

Doutorada, em Estudos Culturais pela Universidade de Aveiro, com uma tese
sobre a velhice na cultura contemporânea. Mestre em Arte e Educação pela
Universidade Aberta e licenciada em Animação Socioeducativa pelo Instituto
Politécnico de Coimbra. É Membro fundador e vice-presidente da atual
direção da Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural – Portugal, além
de integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio da Universidade de
Aveiro. 
  

 
 
É com um interesse cada vez maior que me dedico ao estudo do ócio, do lazer e do tempo livre em
contextos que se encontram “afastados” da sociedade e que albergam pessoas que não participam
ativamente na comunidade. Falo, concretamente, de dois contextos: das estruturas residenciais para
pessoas idosas e dos estabelecimentos prisionais. continue a ler 
 

* O conteúdo do parágrafo Vozes especialistas é obra e responsabilidade dos autores envolvidos.
OTIUM e seus membros não necessariamente aceita como sua própria as opiniões expressas pelos
autores.
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NOTÍCIAS

Integrante da Rede Otium da
Universidade de Aveiro/Portugal é
uma das autoras do The Palgrave
Handbook of Leisure Theory 
 

A integrante da Rede
Otium pela Universidade
de Aveiro, Maria Manuel
Baptista, é uma das
autoras do livro The
Palgrave Handbook of
Leisure Theory publicado
em 2017, pela Palgrave

Macmillan editora. O capítulo
Unproductive Leisure and Resented
Work: A Brief Incursion in Hegel (and in
Nietzsche) foi escrito em conjunto com a
Doutora Larissa Latif e, entre outros
aspectos, reflete sobre a centralidade da
dialética senhor/escravo na obra de
Hegel, discutindo, para tanto, sobre a
relação entre lazer e trabalho. O livro foi
editado por Karl Spracklen, Brett Lashua,
Erin Sharpe e Spencer Swain. Por razões
de direitos de autor, o ebook não está
disponibilizado em pdf, no entanto,
podem obter mais informações através
do
link: https://link.springer.com/content/pdf/
bfm%3A978-1-137-56479-5%2F1.pdf
 
intercâmbio entre membros Otium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O integrante da Rede Otium Universidade
de Fortaleza/Brasil, José Clerton de
Oliveira Martins, esteve em intercâmbio,
de 25 a 27 de Junho de 2017, na
Universidade de Aveiro, membro Otium
Portugal. Entre as atividades
acadêmicas, ocorreu o Seminário de
apresentação de temas de investigação
promovido pelo Núcleo de Estudos em
Cultura e Ócio – NECO, do Programa
Doutoral em Estudos Culturais.  Na
ocasião, serão apresentados resultados

Tema de investigação de
Doutoranda da Universidade de
Aveiro (membro Otium Portugal)
trata da relação entre indústrias
culturais e tempo de fruição do
ócio de jovens portugueses 
 
No dia 23 de Maio, a Doutoranda
em Estudos Culturais pela
Universidade de Aveiro, Maria
Joana Alves Pereira, apresentou
resultados parciais do seu trabalho
de investigação durante a
apresentação da Campanha
Nacional de Combate à Violência no
Namoro. Sua tese está vinculada ao
projeto UNPOP, desenvolvido pelo
Movimento Democrático de
Mulheres - MDM  (financiado pela
Secretária de Estado para a
Cidadania e Igualdade) do qual é
coordenadora. 
O projeto Unpop, por meio de um
contexto educativo e de
aproximação com jovens
portugueses, pretende perceber o
impacto das indústrias culturais nas
suas vidas e na percepção que
estes têm sobre o seu tempo de
ócio. Após um estudo exploratório,
chegou-se à conclusão de que com
a ferramenta – videoclipe – pode-se
trabalhar diversos conceitos, tais
como:  amor fusional, estereótipos
sexuais, relações de dependência,
valorização/desvalorização do “eu”,
omissão e deturpação de papéis,
intolerância, falta de respeito pelo
outro, entre outros aspectos.
Acredita-se que esses aspectos
possam permitir a desconstrução
de mensagens e
consequentemente um pensamento
crítico direcionado a detectar a
fruição do ócio por parte dos jovens
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do projeto de investigação “Recriando-se
nas temporalidades da velhice” através
de vídeo sobre a abordagem etnográfica
realizada na prainha do Canto
Verde/Ceará – Brasil. 

estudados.  
 

Ampliar notícias

RESENHAS DE LIVROS

Animação turística para o diálogo de saberes 
 
A crise ambiental e social que recai sobre o Planeta é
uma prioridade que todos nós indivíduos da espécie
humana devemos, não somente reconhecer, mas
também estabelecer iniciativas que ajudem em sua
mitigação, ao mesmo tempo em que aprendemos a nos
adaptar. Uma das atividades em que os seres
humanos estão mais receptivos é a atividade turística.
Esse momento de relaxamento quando se pratica o
lazer e a recreação pode se converter também em uma
plataforma de aprendizagem. Mas isto deve estar
imerso em processos solidários e reflexivos sobre a
adversidade que vivem alguns indivíduos de nossa
própria espécie; e também de outras espécies. 
É neste sentido que o livro ‘Animación turística para el
dialogo de saberes’ está concebido. Na busca de uma estratégia que permita aos seres
humanos se reconhecerem como mais uma espécie do Planeta. O livro é o resultado da
implementação de uma estratégia denominada Alfabetização Sócio-ecológica do Turista
no Destino. Apresenta-se como marco teórico a proposta de Paulo Freire, o pedagogo
brasileiro, que destaca que a alfabetização que nos é dada na escola apenas se
restringe à parte instrumental, como unir as letras e realizar operações aritméticas; o que
deixa de lado a alfabetização reflexiva. Essa que nos conecta com a realidade e que nos
permite realizar valorações éticas sobre o que observamos. Quando se estabelece essa
aproximação, podemos verificar que alguns indivíduos se encontram em situações
adversas, não porque estejam carentes de criatividade; mas apenas porque as
estruturas sociopolíticas os esmagam, deixando-os inertes. O turista quando consegue
“ler” esta realidade, é tocado no seu sentimento de solidariedade; quando consegue “ler”
desta maneira, está alfabetizado para além do que aprendeu em sua infância. Não é
necessário submeter os turistas a férias repletas de movimentos contestatórios; a não
ser que, nesses momentos, esteja disposto a desfrutar e ter uma experiencia lúdica,
vivendo uma versão diferente do moderno. continue a ler

PUBLICAÇÕES DE INTERESSE

Anuário AC/E 2017 de Cultura Digital 
 

A Ação Cultural Espanhola (AC/E) publica sua quarta edição do
Anuário AC/E de Cultura Digital, seguindo uma linha editorial que se
propõe difundir, entre os profissionais do setor cultural, as principais
tendências digitais a considerar nos próximos anos. Suas páginas
evidenciam o impacto que os avanços da tecnologia estão tendo na
nossa sociedade e têm o propósito de aprofundar a transformação
do setor cultural e ajudar as entidades e profissionais a criarem
experiências alinhadas com a expectativa dos usuários do século
XXI. http://www.accioncultural.es/es/anuario2017 
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Guia para um uso responsável das tecnologias digitais por menores de idade,
pelas entidades desportivas 
 

Instituições Bascas ( Governo Basco e Assembleia
Legislativa de Álava, Gipuzkoa e Bizkaia) criaram um
guia para o uso adequado do Whatsapp e outras
tecnologias digitais, dirigido a treinadores de clubes
escolares. 
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-instituciones-
vascas-crean-guia-uso-adecuado-whatsapp-dirigida-

entrenadores-clubes-escolares-20170518182647.html 
 

TESES DOUTORAIS

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da
UFMG/Brasil 
 
Divulgamos as Dissertações e Mestrados e Teses de Doutorado defendidas no
Programa de Pós-graduação no primeiro semestre de 2017. A partir do segundo
semestre os trabalhos serão disponibilizados no site do Programa:
http://www.eeffto.ufmg.br/eeffto/pos_graduacao/estudos_do_lazer_mestrado__dout
orado/ 
 
Teses de mestrado

Juan Sebastian Restrepo Gonzalez: Ao Vaivém do Ócio: Circulação e Tradução da Rede
de Dormir no Comércio Eletrônico
Tereza Nair De Paula Pachêco: A gente precisa ter tempo pra gente. E eles (meus
amigos) sempre entendem. Eu acho que eu puxo o bonde aí todo mundo segue a
minha onda”: as narrativas contadas pelos(as) jovens do Poço da Draga sobre o
aprender a ser eles(as) mesmos(as) e o aprender a viver com os outros no tempo-
espaço do lazer
Cristina Carvalho de Melo: Práticas de Gestão do Conhecimento no Programa Esporte e
Lazer da Cidade e Vida Saudável

 Teses de doutoramento 

Cáthia Alves: Lazer e Programa Escola Da Família: Análise do Currículo a Partir de
Aspectos Pedagógicos e Políticos
Leandro Ribeiro Palhares: O Berimbau Ensina! O Segredo De São Cosme Quem Sabe
É São Damião, Camará...
Hilton Fabiano Boaventura Serejo Bernardini: Discursos Sobre A Recreação E O Lazer
Na Escola De Educação Física Da Ufmg (1952 A 1990)
Flávia da Cruz Santos: Uma história do conceito de divertimento na São Paulo do século
XIX (1828-1889)
Khellen Cristina: A Vida Cotidiana Do Povo Akwẽ - Xerente: O Lazer “De Perto E De
Dentro”
Nei Jorge Santos Junior: A Vida Divertida Suburbana: Representações, Identidades E
Tensões Em Um Arrabalde Chamado Bangu (1895-1929)

 
Teses defendidas pelo Programa Ócio, Cultura e Comunicação para o
Desenvolvimento Humano do Instituto de Estudos de Ócio da
Universidade de Deusto 
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Teses de doutoramento 

Nerea Ayerbe: A permanência do efêmero. Para uma nova compreensão da
performance a partir de sua materialização.
Fernando Richter Iturregui: As hortas urbanas e o cultivo de si. A agricultura urbana na
Espanha e no País Basco como experiência de ócio emergente e fenômeno social em
expansão.  

Mais informação

MEDIATECA

Mais informação

EVENTOS

XI Encontro Científico
Internacional de OTIUM. Ócio e
Cidade: o papel do ócio na
transformação das cidades. 22  a 24
de novembro de 2017, UNISINOS,
Porto Alegre – São Leopoldo / RS
(Brasil).
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Mais informação

ANZALS 13th Biennial Conference 
Sandy Bay Campus, University of
Tasmania, Hobart, 
Tasmania (Australia) 
4-7 de dezembro de 2017 
CFA deadline: 19 de maio

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

Mais informação

CHAMADA DE TRABALHOS
APRESENTAÇÃO 
 
Organizadores: Sociedade de
Pesquisadores em Turismo do
Chile (SOCIETUR) e Centro de
Estudos de Políticas Públicas e
Desenvolvimento Regional
(CEDER), Universidade de Los
Lagos. Colaboração: Centro de R &
D em Turismo, Universidade
Austral de Chile. Data: 28 a 30 de
setembro de 2017 Data limite para
submissão de resumos: 15 de
junho de 2017.
Mais Informação
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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, 

Mais informações
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España 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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