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Análise da promoção de lazer virtual para crianças: 

Fábrica de Cultura do Parque Belém

Para que essa pesquisa pudesse ser possível, a USP, em conjunto com o

Banco Santander, criou o “Programa Santander Inclusão”, presente em cinco

campus da USP. Na EACH, sob a Coordenação do Prof. Dr. Ricardo Ricci,

Uvinha, o tema de pesquisa é “Equipamentos de Lazer/Turismo: interfaces com

a atividade física e a promoção da saúde em ambientes construídos”. Os

bolsistas, estudantes do ensino médio selecionados pelo desempenho escolar,

realizaram uma prova chamada Cuco/Vem pra USP. Desse modo, os alunos

tem a oportunidade de participar e realizar este projeto de pesquisa, além de

aprender como funcionam trabalhos acadêmicos, eles podem também se sentir

mais próximos à Universidade de São Paulo e compreender como ela funciona,

assim, incentivando os alunos a ingressarem no ensino superior.
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Objetivos 

Após isso foi elaborado o mapeamento de todas as ferramentas e mídias

sociais da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Para o mapeamento das

ferramentas e das mídias sociais, foi usado as páginas do Instagram:

@fabricadeculturazl e o @fabricadeculturabelem, o canal do YouTube: Tv

Fábricas de Culturas Zona Leste, o Facebook: Fábrica de Cultura Parque Belém

e o site:http://www.fabricadecultura.org.br/parquebelem/, no período de 01 de

maio a 30 de junho de 2020. Os fatores observados foram os conteúdos e o

engajamento do público nas publicações em relação ao lazer para o público

infantil de até doze anos.

Tem-se como objetivo geral compreender o contexto da instalação da Fábrica

de Cultura do Parque Belém, enquanto equipamento de lazer urbano,

entendendo sua finalidade de criação e relação com o seu público, mais

especificamente o público infantil. Como objetivos específicos deste estudo,

pretendeu-se entender como a Fábrica de Cultura do Parque Belém tem

oferecido ações de lazer em plataformas digitais para as crianças de até 12

anos, durante o período de quarentena e isolamento social, devido à pandemia

do Covid-19, no qual esteve fechada para atendimento presencial. Além disso,

identificar, através de um mapeamento nas plataformas digitais, quais as

atividades e programas de lazer, promovidos pela Fábrica de Cultura do Parque

Belém para o público infantil.

Ao analisar o site, pode-se observar que o site da Fábrica de Cultura do

Parque Belém é utilizada como um meio de transmitir informações enquanto

não havia pandemia e a quarentena. O site disponibiliza apenas os parques que

compõem ações para o público acessar, de acordo com sua localização. Ao

analisar o Facebook, é possível encontrar diferentes distrações e para todos os

Resultados

públicos são postados na página

vídeos sobre música, dança, teatro,

leitura e outros modos de

entretenimento.

Ao analisar o Instagram, encontra-

se: aulas ao vivo de Dança, Teatro,

Circo, Artes Cênicas, Dramaturgia

etc, também se encontra vídeos

de história de terror, vídeos sobre

histórias em quadrinhos e

sugestões de livros para as

crianças lerem.

Ao analisar o Youtube encontra-se vídeos com conteúdo voltado para o público

infantil, com uma variedade de assunto, sendo entre eles vídeos de dança,

teatro, leitura, brincadeiras que utilizem o raciocínio, pintura, também

disponibilizam histórias de terror para crianças.

Para alcançar os objetivos norteadores deste estudo, foi necessário

compreender como a Fábrica de Cultura tem desenvolvido atividades de lazer

por meio digital e virtual. E se a Fábrica de Cultura do Parque Belém tem

utilizado alguma ferramenta para ter comunicação com o público. E para obter-

se as respostas necessárias, realizou-se as seguintes perguntas, por e-mail,

para os gestores e responsáveis da Fábrica de Cultura do Parque Belém.

Procedimentos Metodológicos

Com a análise obtida através de toda pesquisa, pode-se observar que apesar
de um grande número de seguidores em suas redes sociais, a Fábrica de
Cultura do Parque Belém teve um baixo retorno em relação as publicações de
vídeos em suas páginas e em seu canal conjunto com outras fábricas, já que
nesta plataforma, o acesso aos comentários é limitado. Dentro do Facebook e
Instagram, também não teve um alto retorno, já que poucas pessoas viram
ou reagiram aos vídeos e fotos publicados.
Dentro das limitações e com as plataformas disponíveis, nota-se que a Fábrica
de Cultura manteve sua responsabilidade em entreter as crianças, ainda que
de forma limitada, o entretenimento está a disposição das crianças para que
possam continuar suas atividades de casa.

Considerações finais
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