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SESC BELENZINHO: LAZER VIRTUAL PARA 
CRIANÇAS AUTISTAS

O trabalho está voltado à pesquisa acerca da promoção de lazer para as

crianças com o espectro autista, durante o período de pandemia do Covid-

19, no Sesc Belenzinho. Esta pesquisa como objetivo, saber se o Sesc

Belenzinho tem feito a inclusão de crianças com TEA em seus projetos

direcionadas para as crianças, já que o mesmo está voltado para ações de

educação não-formal e permanente, com o intuito de valorizar seus

diversos públicos.

Introdução

1. Aluno da Escola Estadual Oswaldo Catalano – São Paulo

2. Aluna da Escola Estadual Prof.ª Thereza Dorothea de Arruda Rego  – São Paulo  

3. Aluno da Escola Estadual Prof.ª Luciane do Espírito Santo – São Paulo

Problema de pesquisa

Foi encaminhado algumas questões para o Sesc Belenzinho via e-mail,

sendo duas delas relacionadas ao público infantil autista. Realizou-se um

mapeamento das atividades no Instagram, Facebook, site do Sesc e

Youtube. O período da pesquisa foi do dia 17/03/2020, data de fechamento

do Sesc Belenzinho, devido à pandemia do covid-19, até o dia 17/06/2020.

O foco do mapeamento foi analisar como o Sesc Belenzinho aborda em

suas mídias sociais a acessibilidade voltada para crianças com autismo.

Metodologia 

O presente trabalho objetiva analisar o Sesc Belenzinho em suas

plataformas online, enquanto equipamento polivalente de lazer, em relação

à sua estrutura e capacitação para atender crianças portadoras de TEA

(transtorno do espectro autista) nas redes sociais. A Lei nº 12.764, a qual

institui a “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista”, institui que que os autistas passem a ser

considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo direito a todas

as políticas de inclusão do país - entre elas, as de Educação e lazer.

Também incluído as atividades propostas nas plataformas online.

Objetivos gerais

Notou-se que o SESC Belenzinho não desenvolveu nenhuma atividade de

lazer em suas mídias sociais pensando exclusivamente nas crianças

autistas durante a pandemia. Na coleta de dados, não foram achados

nenhuma ação especial para o público autista e essa questão foi afirmada

na resposta do e-mail do Sesc, no qual alegou não ter nenhuma ação

voltada para crianças com TEA em suas mídias sociais. Foi observado em

um de seus vídeos no Youtube um comentário de uma mãe relatando que

seu filho autista está adorando as atividades do Sesc. No perfil do

Instagram, identificou-se, nos comentários de suas postagens, pessoas

elogiando o conteúdo e a forma de explicar dos professores.

Conclusão

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

5. Mestrando da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH/USP)

A questão problema da pesquisa é: “Como o Sesc Belenzinho, enquanto

equipamento de lazer, lida com a acessibilidade para crianças com o

transtorno do espectro autista nas plataformas online?”

Plataformas digitais
Em seus canais online, o Sesc Belenzinho conta com uma variedade de

atividades digitais, sendo elas nas redes sociais: Facebook, Instagram,

Youtube e site do Sesc Digital (Sesc São Paulo). Além de posts

integrados no Facebook e Instagram, o site do Sesc São Paulo tem

também atividades EAD (Educação a distância), com cursos livres e

gratuitos. Já o Site Sesc Digital conta com um vasto acervo de conteúdos

como: Dança, Esporte, Literatura, Música, Alimentação, Arquitetura, Artes,

Visuais e outros. O canal do Sesc São Paulo no Youtube é a rede social

com mais interação por parte do público, contendo vários projetos. As

redes sociais do Sesc realizaram uma série de lives semanalmente com

diversos temas para lazer do público em casa nesse tempo de pandemia.

IMAGEM 1 – SESC Belenzinho
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IMAGEM 2 – Canal do Youtube do Sesc São Paulo


