


O Sesc - Serviço Social do Comércio - é fruto de um sólido

projeto cultural e educativo. Criado pelo empresariado do

comércio e serviços em 1946, a ação desenvolve-se na procura

pela inovação com foco na transformação social.

Ao longo dos anos, o Sesc inovou ao introduzir novos modelos de

ação cultural e sublinhou, na década de 1980, a educação como

pressuposto para a transformação social. A concretização desse

propósito se deu por uma intensa atuação no campo da cultura e

suas diferentes manifestações, destinadas a todos os públicos,

em diversas faixas etárias e estratos sociais.

Survey

CULTURA E LAZER: PRÁTICAS DE LAZER E FÍSICO-
ESPORTIVAS DOS FREQUENTADORES DO SESC SP



• Capital e grande São Paulo: 17 unidades

• Interior: 16 unidades

• Litoral: 2 unidades (Sesc Bertioga e Sesc Santos)

• Unidades especializadas: Sesc TV, Selo Sesc,

Edições Sesc, CineSesc, Sesc Digital, Centro de

Pesquisa e Formação

TOTAL DE UNIDADES DO SESC EM SÃO PAULO



Inaugurado em agosto de 2012, o Centro de Pesquisa e

Formação do Sesc é uma unidade do Sesc São Paulo

voltada para a produção de conhecimento, formação e

difusão e tem por objetivo estimular ações e desenvolver

estudos nos campos cultural e socioeducativo. Está

composto por Núcleo de Formação, Núcleo de Pesquisa e

Núcleo de Difusão.

sescsp.org.br/cpf

CPF SESC



Programas do Sesc

Assistência | Cultura | Educação | Lazer | Saúde

Dupla proveniência da pesquisa:

• Estudos sobre públicos e prática de atividades

físico-esportivas

• GDFE | Sesc Verão



SESC VERÃO

Intenção de diagnóstico por conta
da longevidade do programa



• Perfil do público frequentador do Sesc

• O que é feito, vivenciado e praticado pelo público

Intenção genérica da pesquisa:

• Sondar as percepções e significados de apropriação da instituição pelo público

em relação à programação ofertada

• Refletir a respeito do que os frequentadores concebem como cultura e lazer e

como realizam suas escolhas na programação ofertada pelo Sesc em São Paulo,

em especial no campo das atividades esportivas

Intenção específica:

• Conhecer as motivações e percepções do público quanto ao Sesc Verão

• Avaliar o impacto da programação do Sesc Verão no tocante às campanhas:

sensibilizar para a prática esportiva

• Verificar o perfil do público frequentador do Sesc

• Permitir maior aproximação com o público e novas abordagens de

relacionamento

• Verificar o que é feito, vivenciado e praticado pelo público como lazer e cultura

• Romper com imagens preestabelecidas a respeito daqueles que circulam pelas

unidades, de maneira a compreender suas escolhas



Preparação da pesquisa: 2015

GDFE | GTI | GERP | CPF

Aproximação com duas instituições:

• LabNAU/USP (Laboratório do Núcleo de

Antropologia Urbana)

• CEDEC – Centro de Estudos de Cultura

Contemporânea



Pesquisa qualitativa: Etnografia

Pesquisa quantitativa: Survey (enquete)

Universo da pesquisa: 10 unidades

Capital: Belenzinho, Consolação, Itaquera,

Pompeia, Santana, Santo Amaro e Vila Mariana

Região metropolitana: Santo André

Litoral: Santos

Interior: Araraquara



Período da pesquisa:

• Quali: janeiro a setembro de 2015

• Quanti: junho a agosto de 2015

"Expedição etnográfica" - principais características (1/2):

• Pesquisa prévia sobre as características das unidades do Sesc, a

programação e o entorno;

• Conversa prévia com funcionários do Sesc de cada unidade

(percepção das singularidades);

• Verificação das "regras" do Sesc;

• Observação sistemática e permanência intensiva em campo: olhar

"de perto e de dentro" (José Guilherme Magnani);

• Vários pesquisadores (9) revezando-se em campo, com

compartilhamento de olhares e relatos;

• Aproximação com o público por meio de identificação pessoal e

institucional (crachá);



"Expedição etnográfica" - principais características (2/2):

• "Conversas longas", "acompanhamento participante nas atividades"

• Elaboração de relatos de campo densos;

• Ao todo, 2500 horas de observação participante e 2000 páginas de

relatos;

• Utilização do software de análise qualitativa MaxQDA: permite

verificar categorias recorrentes (em forma de vocabulário

controlado), correlacionando dados e indicando exceções;

• Estabelecimento de 4 eixos temáticos:

 O Sesc e a cidade (Circuitos)

 Temporalidades | Férias

 Gerações

 Pertencimento | Acolhimento



SurveySURVEY – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Estabelecido após a expedição etnográfica (eixos

temáticos e categorias analíticas)

Feito levantamento prévio de amostra representativa da

população investigada (público frequentador)



SurveySURVEY – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Enquete com 57 questões, que abrangeram:

• Perfil do público frequentador

• Programação e atividades físico-esportivas e culturais oferecidas pela unidade no

período

• Conjunto de 23 assertivas sobre as motivações que condicionam as práticas de lazer,

de atividade físico-esportiva e de cultura entre os frequentadores das unidades do

Sesc SP

• As assertivas (concordância | discordância) abrangiam três dimensões: instalações e

usos dos espaços; programação físico-esportiva e cultural; convivência social/familiar

no ambiente do Sesc.

• Aplicação da pesquisa: "aleatória em fluxo"

• Aplicação de 3181 entrevistas estruturadas feitas por 9 entrevistadores posicionados

em todos os locais de acesso às unidades em diferentes dias da semana (terça,

quinta-feira, sábado e domingo) durante todo o período de funcionamento (de modo

a garantir a heterogeneidade da amostra)

• Resultados tabulados com o auxílio do software SPSS.



Survey SURVEY

Perfil

Principais Resultados Quantitativos



Survey VINCULAÇÃO AO SESC

44%

23%

7%

2%

24%

Cred. Plena    Dependente    Cred. Ativid.     Cred. MIS        Sem Cred.  



Survey SEXO



Survey FAIXA ETÁRIAS



SurveySEXO POR FAIXAS ETÁRIAS (CRUZAMENTOS)

De 18 a 29 anos De 30 a 44 anos De 45 a 59 anos 60 anos ou mais Total

56%

47%
49%

37%

47%44%

53%
51%

63%

53%

Masculino Feminino



Survey RAÇA/COR



SurveyRAÇA/COR POR FAIXA ETÁRIA (CRUZAMENTOS)



Survey ESTADO CIVIL



Survey
ESTADO CIVIL POR FAIXA ETÁRIA (CRUZAMENTOS)



Survey
ESCOLARIDADE



Survey
ATIVIDADE PROFISSIONAL



Survey
RENDA FAMILIAR POR ESCOLARIDADE (CRUZAMENTOS)



Survey
RENDA FAMILIAR POR FAIXA ETÁRIA (CRUZAMENTOS)



Survey
FREQUÊNCIA FAMILIAR



Survey
FREQUÊNCIA AO SESC COM A FAMÍLIA POR FAIXA ETÁRIA (CRUZAMENTOS)

De 18 a 29 anos De 30 a 44 anos De 45 a 59 anos 60 anos ou

mais

Total

51%

79%

70%

51%

65%

49%

21%

30%

49%

35%

Sim Não



• Possuem filhos:
61% possuem filhos e 39% não possuem

• Frequenta com dependentes:
51% sim, 48% não

• Frequenta com quantos dependentes:
26% frequenta com um, 31% frequenta com 
dois, 22 frequenta com três, 10% frequenta com 
4 dependentes, 11% frequenta com 5 ou mais 

• Anos de frequência ao SESC:
28% até 2 anos, 22% 3 a 5 anos, 12% 6 a 8 
anos e 38% 9 ou mais anos



Survey SURVEY

Atividades

Principais Resultados Quantitativos



SurveyINSTALAÇÕES / ESPAÇOS MAIS UTILIZADOS



SurveyATIVIDADES FÍSICO-ESPORTIVAS

48% dos frequentadores realiza uma atividade físico-esportiva



Survey ATIVIDADES CULTURAIS

51% dos frequentadores realiza uma atividade cultural



SurveyATIVIDADES FISICO ESPORTIVAS E CULTURAISA vidades	 sico	espor vas	e	culturais	

Santo	Amaro	

Consolação	

Belenzinho	

Itaquera	

Vila	Mariana	

Santo	André	

Santana	

Pompéia	

Araraquara	

Santos	

Total	

57%	

55%	

54%	

52%	

50%	

50%	

49%	

42%	

41%	

30%	

48%	

48%	

58%	

38%	

36%	

47%	

44%	

56%	

60%	

66%	

58%	

51%	

Realização	de	a vidades	 sico	espor vas	 Realização	de	a vidades	culturais	



SurveyPRESENÇA EM PROJETOS ESPECIAIS



OBRIGADO

mauriciotrindade@cpf.sescsp.org.br


