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SESC Itaquera : análise da promoção de lazer virtual para 

crianças com deficiência 

Esta pesquisa faz parte do Projeto de Pré-Iniciação Científica do Programa

Santander Inclusão, em parceira com a Universidade de São Paulo, para

promover a cultura cientifica e acadêmica para alunos do Ensino Médio da

rede pública. Os alunos com melhor desempenho na prova da CUCo/Vem

pra USP são convocados a participar do projeto. Com este projeto, o

estudante tem um contato com o ambiente universitário, assim incentivado

o ingresso em universidades públicas e também estimulando a carreira

acadêmica e cientifica.

Introdução

1. Aluno da Escola Estadual COHAB  Inácio Monteiro III – São Paulo 

2. Aluno da Escola Estadual Deputado Silva Prado – São Paulo 

3. Aluno da Escola Estadual Antônio Sylvio da Cunha Bueno – São Paulo 

FOTO 3 – Instagram SESC Itaquera

Objetivos

Além disso, elaborou-se um questionário para o SESC Itaquera, com

perguntas sobre a acessibilidade para crianças com deficiência, nesse

momento de pandemia. O envio deste questionário foi feito pelo e-mail

oficial do SESC Itaquera e também foi feito contato com eles pelo fale

conosco da sede, juntamos esses resultados a seguir.

O objetivo geral deste estudo é compreender e identificar como o SESC

Itaquera, enquanto um importante Equipamento de Lazer, está

proporcionando lazer virtual para crianças com deiciência em suas mídias

sociais, tendo-se em vista que, com a pandemia do COVID-19, todas as

unidades do SESC foram fechadas e as atividades presenciais suspensas.

E como objetivos específicos, pretendeu-se identificar os programas de

lazer, esporte e atividade física, realizados pelo SESC Itaquera,

destinados às crianças com deficiência, bem como apurar se há uma

adesão desse publico e o uso dos recursos de acessibilidade nas

programações. Procurou-se também, através deste trabalho analisar como

o lazer pode se inovar em pandemias globais e o lazer virtual acaba

sendo uma nova possibilidade do lazer.

Com a análise feita nas mídias sociais no SESC Itaquera, Facebook,

Instagram, Site Oficial e Youtube, pode-se notar conteúdos sobre

arte , esporte, saúde, alimentação. Dentre as atividades realizadas

Resultados

nestas plataformas,

pode-se citar ações ao

vivo com artistas, vídeos

interativos, monólogos,

peças de teatro. No site

oficial do SESC Itaquera,

durante a realização

deste estudo, a

quantidade de conteúdos

oferecidos foi bem menor

do que em comparação

com o Facebook e

Instagram, somente no

Instagram foram ao todo

80 atividades

disponibilizadas. No

Youtube, a maioria dos

conteúdos eram programas transmitidos ao vivo com músicos e atores,

postados no Canal do SESC-SP, enquanto o canal do SESC Itaquera não

realizou nenhuma ação no período da pesquisa.

Sobre os procedimentos metodológicos, utilizou-se o método qualitativo:

ferramentas de análise de texto, mapeamento de conteúdo em redes

sociais e entrevista aprofundada. Para isso, primeiramente, realizou-se o

fichamento de textos e publicações relacionadas ao tema de pesquisa,

para discutir acerca de conceitos de lazer, esporte e atividade física,

plicados ao SESC Itaquera e em suas plataformas digitais. Já na parte de

análise das redes sociais, foram investigadas as redes oficiais do SESC

Itaquera como Facebook, Instagram, Youtube e site oficial, nos quais

foram analisadas as postagens entre15 de Abril até 15 de Junho.

Procedimentos Metodológicos Com a verificação feita nas redes sociais, pode-se constatar que o SESC

Itaquera disponibilizou uma expressiva quantidade de conteúdos e que

houve uma grande adesão do público acerca das atividades realizadas.

Porém, há uma baixa demanda de conteúdos para crianças e uso de

recursos de acessibilidade como legendas, audiodescrição e libras, os

quais foram identificados somente em uma postagem no Instagram. Tem-

se noção que a acessibilidade é essencial para eliminação de barreiras

sociais e que instituições que promovem lazer, esporte e cultura, como o

SESC Itaquera, são fundamentais no que se diz respeito à promoção de

inclusão e igualdade.

Considerações finais
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