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Itinerários de ócio como estratégia para entender a
dinâmica do ócio
O estudo de itinerários de ócio é parte dos tópicos de
pesquisa emergentes no campo dos Estudos do Ócio.
Sua relevância reside em sua contribuição para a
compreensão
dos
processos
relacionados
ao
nascimento,
desenvolvimento
e
declínio
de
nossos repertórios de ócio em geral, mas também,
acima de tudo, às atividades de ócio que
são especialmente valiosos para nós. O conceito de
itinerário de ócio refere-se à trajetória de ócio que cada
pessoa desenvolveu ao longo de sua vida; envolve,
portanto, o conjunto de experiências de ócio que a
pessoa desfrutou em sua história de vida, pois conhecer
itinerários de ócio envolve a reconstrução de histórias
pessoais de ócio com a intenção de elucidar a
existência de padrões de mudança e/ou os fatores
envolvidos nas decisões que as pessoas adotam sobre
o ócio em cada etapa da sua vida. Basicamente, este
enfoque analisa uma evolução dinâmica do ócio a
partir de uma perspectiva longitudinal e complexa; isto
é, o peso da continuidade em face da mudança como
duas tendências inerentes ao ser humano que estão na
Mais
base de nossos comportamentos de lazer.
Informações

NOTÍCIAS

30o Aniversário do Instituto de Estudos do Ócio. Universidade de Deusto
O Instituto de Estudos do Ócio da Universidade de Deusto comemorou o trigésimo
aniversário de sua fundação no dia 13 de junho (no Auditório do Edifício Central da
Universidade de Deusto, Bilbao). Esta celebração aconteceu, junto com a cerimônia de
abertura da 13ª edição do Fórum Internacional OcioGune (13-15 de junho), organizado no
âmbito da Cátedra Lazer e Conhecimento, patrocinada pelo Banco Santander. Após a
abertura oficial do Fórum, o ato central foi presidido por Douglas A. Kleiber, professor da
Universidade da Geórgia (Atenas, EUA), que realizou a conferência "Cinco afirmações
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baseadas em evidências sobre a influência do lazer no desenvolvimento humano". Mais
Informações

Integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO) da Universidade de
Aveiro realiza Estancia no Instituto de Estudos de Ocio da Universidade de Deusto

Mais uma colaboração se desenvolveu no âmbito da Red Otium.
Desta vez com o estudante do Programa de Doutorado em
Estudos Culturais da Universidade de Aveiro/Portugal, Francisco
Barbosa Jr. Welligton em Estudos do Instituto de Ocio da
Universidade de Deusto. No período de maio a agosto de 2018,
o integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO)
participará de reuniões, seminários e outras atividades
acadêmicas ligadas ao Instituto da institução espanhola. Esta
fase doutoral, vinculada ao programa Erasmus Traineeship, faz
parte do projecto de investigação de Francisco Welligton Barbosa
Jr., referente ao tema ”Experiência de escrever e ocio", que vem
sendo desenvolvido sob a tutoria da Prof. Doutora María Jesús Monteagudo e com
fundamentais orientações da Prof. Doutora María Luisa Amigo. Mais Informações

Pesquisa Seminário do Lazer e Conhecimento, Público e Conexão: Conectando ao
Público dos nossos Museus (25 de Maio de 2018, Instituto de Estudos de Ócio,
Universidade de Deusto)
Na sexta-feira, 25 de maio de 2018, foi realizado o seminário de pesquisa "Conectando com o
público de nossos museus" , organizado por CONNECT e PUBLICUM (dois projetos de pesquisa
do Instituto de Estudos do Ócio) e com apoio da Cátedra Ócio e Conhecimento do referido
instituto. O evento foi realizado na sede da Universidade de Madri, com o patrocínio do Banco
Santander. Mais Informações

Integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO) da Universidade de
Aveiro foi Premiada no III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer
A aluna do Programa Doutoral em Estudos Culturais da
Universidade de Aveiro e integrante do Núcleo de Estudos em
Cultura e Ócio (NECO), Maria Joana Alves Pereira, foi
contemplada com o 2º lugar em um grupo de trabalho "Ócio e
interesses culturais" , ocorrido na cidade de Campo Grande, de
27 a 30 de abril de 2018, na Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no Brasil, e no III Congresso Brasileiro de Estudos
do Lazer - CBEL / XVII Seminário "Lazer em Debate". O trabalho
apresentado pela investigadora no congresso aborda o consumo de música pop através
de plataformas digitais em tempos de ócio/tiempo livre na juventude portuguesa e os
possíveis impactos deste consumo em suas relações afetivas. Mais informações

Pós Doutorado de Marcos Gonçalves Maciel
Desde maio até dezembro de 2018 o Professor Doutor Marcos Gonçalves Maciel da
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) realiza estágio pós doutoral no Instituto
de Estudios del Ócio na Universidad de Deusto, Bilbao, com supervisão da
Professora Doutora María Jesús Monteagudo. O projeto de pesquisa é intitulado
“Atividade física humanizada e sua relação com a percepção do bem estar subjetivo e a
autoavaliação da saúde em idosos". A pesquisa tem por objetivo analisar a subjetividade
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do itinerário da atividade física entre idosos com percepções de bem estar e de auto
saúde.

Integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO) Colaborou na
Organização de Uma Reunião Internacional da Associação de Investigação de
Imagem em Movimento em Aveiro (Portugal)
Representantes do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO) participaram da
organização do VIII Encontro Anual da Associação de Investigadores da Imagem em
Movimento ocorrido de 16 a 19 de maio de 2018, em Aveiro, nas instalações do
Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro / Portugal. No evento
foram abordados temas como o cinema português, cultura audiovisual digital, o cinema e
a educação entre outros. Este encontro privilegiou a investigação histórica, cultural e
estética das relações entre diferentes regimes de visualidade como o cinematográfico, o
televisual e o artístico. Através do entendimento sobre as formas de desenvolvimento da
arte, tanto por parte de criadores, como por parte de receptores, o lazer pode ser
investigado como prática propulsora da subjetividade, creatividade e da performance
política e social. Mais informações

Processo de Segunda Renovação de Acreditação de Alta Qualidade de Programa
Profissional em Recreação e Tecnologia em Recreação da Universidade Del Valle
(Colombia)
Na Universidade del Valle o Programa Profissional em Recreação e o Programa
Tecnologia em Recreação estão vinculados ao Instituto de Educação e Pedagogia e
formam educadores a nível tecnológico e voltado a profissionais interessados em
dinamizar processos de intervenção ancorados na cultura e na construção de vínculos
sociais em contextos escolares e não escolares. Os Profissionais e Tecnólogos em
Recreação dinamizam processos educativos mediados pela ludicidade, o jogo e as
linguagens lúdico-criativas. Uma das características mais importantes destes programas é
a sua formação por ciclos propedêuticos, isto é, um ciclo inicial a nível tecnológico que
culmina no sexto semestre e conduz ao título de Tecnólogo em Recreação, que tem
continuidade de maneira orgânica e coerente com um ciclo de profissional que outorga o
título de Profissional em Recreação ao final do décimo semestre.

Integrante do Núcleo de Estudos em Cultura e Ócio (NECO) Membros do Núcleo de
Estudos em Cultura e Ócio Presentes no Seminário "Nostalgia por Luce Irigaray:
Políticas Feministas de Lenguagem e Escritura"

Os membros do Núcleo de Estudos en Cultura e Ócio (Neco) estiveram presentes no Seminário
Intensivo "Nostalgia por Luce Irigaray: Políticas Feministas de Linguagem e Escritura", a
comunicação ficou a cargo do Professor Doutor Marek Wojtaszek (Departamento de Estudos
Americanos e Media & Centro de Estudos da Mulher, Universidade de Lodz, Polonia) nos dias 24 e
25 de maio no Programa Doutoral em Estudos Culturais da Universidade de Aveiro. Entre as
discussões sobre as relações entre linguagem, poder e gênero, realizadas por Luce Irigaray,
apontamos a importância do lazer nos tempos livres, tomado como possibilidade de resistência e
produção de identidades e novos lugares de Ser -neste caso em relação às mulheres-, em meio a uma
sociedade cujas identidades e papéis sociais estão pautados e orientados a partir de uma lógica
voltada para o trabalho e produção capital.

IV Encontro da Rede Nacional de Universidades Formadoras em Recreação e Ócio,
IV Encontro da Cátedra Itinerante Juan Manuel Carreño e II Encuentro de
Experiências Significativas de Semeadores de Investigação em Recreação e Ócio
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Durante os dias 26 e 27 de abril foi realizado o Encontro na
Universidade del Tolima sob a coordenação do Doutor Hernan
Gilberto Tovar. O evento contou com a participação de mais de
12 universidades da Colombia que formam profissionais em ócio
e recreação. Durante o encontro foi realizada uma mesa de
trabalho na qual foram discutidos temas pertinentes ao lazer e a
recreação na Colombia. Em conformidade com a Rede
Colombiana de universidades formadoras em lazer e recreação foi socializada a história
dos Programas de Recreação na Colombia, que é semelhante aos estudos dos
programas de Educação Física, Esportes e Recreação de algumas universidades
participantes. Do mesmo modo os doutores Fernando Tabares y Victor Molina professores
de la Universiad de Antioquia apresentaram a conferência: Indicadores para o esporte, a
recreação e a atividade física na Colombia. Participaram do encontro estudantes de
semeadores pesquisa de universidade pedagógica, universidade Surcolombiana,
universidade de Antioquia, Universidade Surcolombiana entre outras. Dentro da jornada
os participantes tiveram a oportunidade de desfrutar de um lazer turístico e cultural pela
cidade musical da Colombia: Ibagué

Primeiro Colóquio de Investigação Realizado pelo Grupo de Investigação Ócio,
Expressões Motrizes e Sociedade-Gocemos do Nstituto de Educação Física da
Universidade de Antioquia
O primeiro Colóquio de investigação realizado pelo grupo de investigação Ócio,
Expressões Motrizes e Sociedade-GOCEMOS do Instituto de Educação Física da
Universidade de Antioquia, teve como propósito homenagear a memória do recreador
popular e comunitário Jorge Luis Páez López, que ensinou a muitas generações de
educadores, e partir da recreação e lazer, pode contribuir para a construção social das
comunidades invisibilizadas para a sociedade hegemônica. O evento também objetivou
marcar espaços acadêmicos locais gratuitos para a comunidade, como uma importante
aposta do grupo GOCEMOS para amenizar a tendência crescente da perspectiva dos
megaeventos, muitos dos quais buscam mais a promoção do espectáculo e o negócio do
que acrescentar ao crescimento dos seres.

IV Congresso Internacional de Experiências Significativas em Educação Física,
Recreação, Esportes e Áreas Afins, II Encontro de Egressos de Licenciatura em
Educação Física e Esportes da Universidade del Quindio e I Encontro de
Semeadores
O evento foi realizado na Universidade del Quindio nos dias 2, 3 e 4 de maio com
excelente participação de universidades nacionais e internacionais quando foram
abordados cinco linhas de investigação: Treinamento deportivo, Atividade física e Saúde,
Pedagogia e didática da educação física, Psicologia da Atividade física e o Esporte, Lazer
e desenvolvimento humano. Na linha do Lazer e Desenvolvimento Humano participaram
com palestras a doutora Luz Mary Zuluaga, o Doutor Angel Miller Roa Cruz e o
Doutorando Jorge López, todos egresos e estudantes da Universidade de Deusto de
Doutorado Ócio, Cultura y Comunicação para o desenvolvimento Humano. Também
participaram estudantes que fazem parte dos semeadores de investigação de varias
universidades que abordaram o tema do Lazer. Dentre eles o semeador OTIUM da
Universidade Surcolombiana.

LIVROS DE INTERESSE
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Isayama, H. F. (org.) (2018). Formação e Atuação Profissional
em Políticas Públicas de Esporte e Lazer: Estudos e
Pesquisas. Belo Horizonte: Editora da UFMG.
Por que pesquisar a formação e a atuação de profissionais que
atuam no campo das políticas públicas de esporte e lazer?
Para responder essa pergunta é importante destacar que o
lazer é um direito social previsto no artigo sexto da
Constituição Federal brasileira. Tendo isso como referência,
observamos um aumento das ações de esporte e lazer
desenvolvidas por órgãos públicos municipais, estaduais e
federais. Diante disso, esse livro apresenta um grupo de
investigações desenvolvidas por membros do Laboratório de
Pesquisas sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer
(Oricolé) da UFMG e por parceiros de outras Instituições
Públicas de Ensino Superior que se preocupam com essa
temática.

Espelt, N. G. (org.) (2010). Itinerários culturais. A
experiência do Caminho dos Diamantes. Girona, Espanha:
Documeta Universitária.
Através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento-AECID as Universidades Brasileiras Universidade Católica de Minas Gerais / PUC Minas e a
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri /
UFVJM junto com a Universidade de Girona elaboraram, por
medio de seus professores, e sob a coordinação da professora
Núria Galí Espelt, o livro em portugues e espanhol.O trabalho
apresentado é o resultado de um projeto de cooperação
interuniversitária e investigação científica da AECID, que
pretende abordar o tema dos itinerários culturais sob diferentes
perspectivas. Por um lado, apresentam-se os aspectos mais
teóricos sobre o conceito de itinerário e itinerário cultural, as
principais teorias, sua organização e estruturação como
produto turístico e seu papel como instrumento para a
planificação turística. Por outro lado, mostra os resultados de
algumas das investigações realizadas, na área do projeto, do
Caminho dos Diamantes da Estrada Real. Os capítulos que se
apresentam são uma incursão ao Circuito e os modelos de
gestão e promoção do mesmo. Mais informações

Monteagudo, M. J. (2017). Leisure Experiences,
Opportunities
And
Contributions
to
Human
Development.Documentos de Estudios de Ocio, 61. Bilbao:
Universidad de Deusto.
The new human development paradigm rests on the human
and cultural capital of peoples and revolves around the
challenge of increasing the well-being and happiness of people.
Therefore, leisure understood in today’s societies as one of the
key means to feel good, satisfied with life and reaffirmed in the
pursuit of a meaning for life, seems to be ultimately called to
play a key role in promoting human development processes.
The contents of this book are a good proof of it. Each chapter
focuses on a different approach, discipline or group and
highlights the potential of leisure experiences for human
development. This book is an invitation to reflection and thought
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on issues that, far from being irrelevant, have a bearing on
people’s future, in terms of happiness, well-being and quality of
life. It is everyone’s responsibility to ensure that future leisure
develops under the guidelines of a leisure that contributes to
human development.

Hampel, A. (2017). Fair Cooperation a New Paradigm for
Cultural Diplomacy and Arts Management. Cultural
Management and Cultural Policy Education. Brussels:
P.I.E-Peter Lang S.A.
In the book Fair Cooperation: A New Paradigm for Cultural
Diplomacy and Arts Management, Annika Hampel analyzes the
working conditions of partnerships to understand how current
artistic collaborations function, what structures and processes
they involve, on what premises and within what frameworks the
collaborators work, and what challenges they have to cope
with. The foundations of her reflections are the experiences and
insights of actors in cooperative projects who are responsible
for the implementation of the goals of the European Cultural
Policies in practice. By using five case studies, which offer
insights across the spectrum of artistic cooperation, she is
displaying a wide range of Indo-German collaborations in the
arts. From her analysis of the practical reality, Annika Hampel
develops and proposes cultural and political measures to foster
a new culture of international cooperation on an equal footing.
The author shows how to minimize power relations, promote
cultural diversity, and exploit the underused potential of
cooperative work.

Molina, V. (2016) Historia de Vida do Ocio e a Recreação em
Antioquia – Colombia. O Ator e a Experiência. Bogotá:
Editorial Kinesis Colombia
O livro que se apresenta é resultado da investigação
posdoutoral em estudos de lazer, do professor Víctor Alonso
Molina Bedoya. Na obra sâ reverenciadas vozes dos
historiadores, que desde posições ideológicas diferentes,
dimensionaram o lazer e a recreação como potenciadores do
direito e a dignidade humana na região de Antioquia-Colombia.
A partir de uma consciência ético-crítico os autores
promoveram prazeres e sorrisos em contextos comunitários
reprimidos e marginalizados pelo Estado colombiano. Neste
texto são restituidas as vozes, para a partir delas, imaginar
outras formas possíveis de fazer a história de um campo que
tem sido subordinado por lógicas centradas mais na
acumulação e na rentabilidade do capital que no disfrute e a
boa vida das pessoas e os coletivos. Assim, o texto destaca
contribuições ao conhecimento do campo recreativo e do lazer
comunitário, popular, e sócio- cultural para o viver bem e a
transformação social.

Díaz, A (2017). Recreación, Turismo y Educación:
Construcciones Académicas de la Licenciatura en
Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica
Nacional. Bogotá: Xpress Estudio Grafico y Digital S.A.S. Xpress Kimpress.
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É o título do último livro do coletivo de acadêmicos
interessados no tema da Recreação. Compilado pelo professor
Andrés Díaz da Universidad Pedagógica Nacional. Este texto
tem como propósito compartilhar os desenvolvimentos da
Licenciatura em Recreação da Universidad Pedagógica
Nacional. Na primera parte o texto apresenta
“lições
inaugurais” da licenciatura expostas nos períodos 2014-I, 2015I e 2015-II. A segunda seção contem reflexões suscitadas pelo
Documento Mestre dentro do “Seminário Docente”. Finalmente
são apresentados três ensaios em que são analisadas, desde
distintas perspectivas, as relações entre a educação, a
recreação e o turismo, relacionada à formação de mestres. No
total, os dez capítulos apresentam, de manera rigorosa e
franca, as possibilidades formativas, investigativas e de
projeção social da Recreação e do Turismo.

ARTIGOS DE INTERESSE

CRUZ, Renata R. M. da, Cavalcante,
Sylvia e MARTINS, José Clerton de
O.Mobilidade, Lazer e Sustentabilidade:
A Bicicleta no Contexto Urbano da

Cidade de Fortaleza. Licere. 21, n. 1,
2018, 241-266.
Dos Santos Neto, S. C., DenardinCardoso, V., Santos, T., De Oliveira, A.
F., Terezani, D.R. De Castro Haiachi,
M. (2018). Rio 2016 Olympics: Urban
regeneration and social legacy. Journal
of
Human
Sport
Exercise, 13(Extra 1), 116-133
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Layland, E.K., Stone, G.A., Mueller,
T. & Hodge, C.J. (2018). Injustice in

Mobile Leisure: A Conceptual
Exploration of Pokémon Go.Leisure
Sciences, 40(4), 288-306.
Glover, T. D. (2018). All the Lonely
People: Social Isolation and the Promise
and

Pitfalls

of

Leisure.

Leisure

Sciences, 40(1-2), 25-35.

Middleton, R., Lorna M. & Parrish,
D.

(2017).

program

An

for

effective

older

diabetes.World

leisure

people

with

Leisure Journal,59

(1), 30-37
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Sato, M., Jordan, J. S., Funk, D. &
Sachs, M. L. (2018). Running
involvement and life satisfaction:
The role of personality. Journal of
Leisure Research, 49(1), 28-45.

COSTA, Jean Henrique; CÂMARA.,
Hionne Mara da Silva A
Impossibilidade Estrutural do ‘Ócio
Criativo’ sob a Acumulação Flexível
do Capital: Estudo Crítico da Obra
de Domenico de Masi. Revista
Brasileira de Estudos do Lazer. Belo
Horizonte, v. 4, n. 3, p. 154-171,
set./dez. 2017.
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CONGRESSOS

15 Th.World Leisure Congress
Sao Paulo-Brasil
tema : Lazer sem Restrições
28 Agosto a 1 de Septiembre 2018

http://worldleisure.org/events/congress/2018sao-paulo/

III Simpósio Internacional "Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer" e II
Futebol nas Gerais.
Museu Brasileiro do Futebol (Estádio do Mineirão),
13-15 de Setembro de 2018
Belo Horizonte - MG -Brasil
Mais informações em:

http://www.gefut.com.br

XV Congreso Internacional AEISAD 2018

La práctica deportiva en el proceso vital, estado de la cuestión y retos de futuro.
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AEISAD. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL
DEPORTE
Lugar: Granada
Deadline: 18 de Junio 2018
Fecha: 27 y 28 Septiembre 2018

Más información

VII Congreso Iberoamericano de Psicología del Deporte
Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile
Lugar: Campus Casona de las Condes
Fecha: 3-5 octubre 2018

Más información

International Parks and Leisure Congress
Place: Melbourne, Australia.
Organizers: World Urban Parks and Parks and Leisure Australia
Date: 14-17 October 2018

More information
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XII Encuentro Internacional OTIUM y VI Congreso Internacional en Estudios
Culturales
Ocios y Resistencias: crecer e envejecer en contextos culturales diversos
OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio y Universidade de
Aveiro
Lugar: Aveiro, Portugal
Fecha: 28-30 Noviembre 2018

Más información

V International Congress on Visual Culture
Place: San Juan, Puerto Rico
Organizer: Global Knowledge Academics
Deadline: 1 June 2018
Date: April 15-16, 2019
More information
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Fourth International Conference on Tourism & Leisure Studies
Florida International University
Place: Miami, USA
Date: 16–17 May 2019

More information
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