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ANÁLISE DA INTERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE LAZER PARA O 

PÚBLICO JOVEM NO SESC AV. PAULISTA

O tema escolhido se deu pelo fato de que, apesar da frequência dos jovens

em locais de lazer, foi perceptível que eles não estão muito em total

sintonia com o local ou em ambientes digitais. Por isso gerou-se uma

curiosidade em saber como estes jovens interagem nas plataformas

digitais do Sesc Avenida Paulista.

Introdução

1. Aluno da Escola Estadual de Ensino Médio Integral Dom Paulo Rolim Loureiro - Guarulhos

2. Aluno da Escola Estadual Raul Fonseca – São Paulo

3. Aluno da Escola Estadual de Ensino Médio Integral Dom Paulo Rolim Loureiro – Guarulhos

Objetivo da Pesquisa  
Os objetivos da pesquisa são entender como o Sesc Avenida Paulista tem

focado no público jovem de 13 a 17 anos nas redes e mídias sociais da

instituição. Analisar as redes sociais Sesc Ao Vivo, Instagram e Facebook

do Sesc Av. Paulista para entender a interação Sesc e Juventude,

percebendo como se dá a interação do Sesc com os Jovens

Devido à pandemia do Covid-19, o Sesc teve que se fazer presente por meio

das mídias sociais (Facebook, Instagram, Youtube e site). O SESC Av. Paulista

tem usado o Instagram como uns dos seus meios de comunicação, a página

oficial tem agora mais de 100 mil seguidores contando com mais de 1.800

publicações desde que foi criada. Por não ser algo distinguível pela equipe de

pesquisadores a quantidade de jovens que interagem com a rede, eles optaram

buscar informações em postagens dedicadas para o público jovem, foi

encontrado somente um (54 posts registrados de 01 de maio a 01 de julho),

publicado no dia 29 de maio, com o conteúdo de lazer focado em artístico /

intelectual, o post abordou filmes com foco em protagonistas jovens com

problemas sociais no Brasil. Atualmente, a aba do site direcionada a unidade

apresenta um informativo sobre o porquê do fechamento temporário da unidade

e pop-ups que levam o usuário a outra parte do site, ou redirecionam o mesmo

para o canal do YouTube, onde são disponibilizados vídeos sobre vários

assuntos.

Sesc em Meio ao Isolamento

Levando em conta os dados coletados e análise dos pesquisadores,

mesmo com limitação do SESC não ter respondido, as hipóteses criadas

no começo do trabalho se concretizaram parcialmente. A interação não é

tão grande quanto o esperado, e se da por conta da falta de divulgação ou

da forma que é feita, ou também pelo formato das atividades. Ao longo do

trabalho foi perceptível a falta de conteúdo com foco no adolescente, mas

levando em conta que jovens não consomem somente conteúdos

destinados a eles, o SESC Av. Paulista tem se empenhado para fazer

diversas atividades como forma de entretenimento.

Conclusão da Pesquisa

4. Vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP)

5. Mestrando em Turismo na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP)

Analisando um período de maio a junho de 2020, o Sesc Av. Paulista tem

interagido com bastante frequência com seus seguidores através da rede

social do Facebook. São postados conteúdos praticamente diariamente

com diversas temáticas. Os conteúdos mais compartilhados pelo Sesc são

voltados para a área da *culinária* (com receitas e dicas), do *esporte*

(dicas para manter um corpo ativo e relaxado durante a quarentena) e do

*entretenimento* em geral (como filmes e documentários). Também foi

possível observar que são feitas lives e shows para todos os públicos e

que abrange diversos gostos. Porém, dentre todos os conteúdos postados,

poucos são voltados exclusivamente para os jovens (no caso da pesquisa,

jovens entre 13 e 17 anos). Foi possível encontrar apenas duas postagens

que interessariam mais estes jovens em questão.

Figura 1 – Unidade SESC Av. Paulista

Figura 2 – Cronograma da Programação ao Vivo (Site do SESC)


