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RESUMO 

 

Souza, E G. Fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e 
professores/funcionários em Cursos Técnicos na Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em 
tempos de ensino remoto 

 

A educação tornou-se dependente das tecnologias digitais da informação e comunicação, e esta 
situação tem sido denominada de a “Quarta Revolução Industrial”. Esta tendência universal foi 
catalisada pelo processo da Pandemia COVID-19, pois foi necessária a aceleração da adesão 
tecnológica digital para permitir a continuidade do processo ensino/aprendizagem de forma remota, 
de modo a respeitar o princípio do isolamento social e o andamento dos cursos. Há setores cuja 
clientela já apresentava alguma dificuldade para uso destas tecnologias, justamente por não terem as 
habilidades e familiaridade com os processos digitais. É o que costuma ocorrer com alunos mais velhos. 
O objetivo geral desta pesquisa foi procurar avaliar as dificuldades no processo de ensino-
aprendizagem dos estudantes de Cursos Técnicos das Áreas de Saúde e Bem-Estar do SENAC – 
Itapetininga, no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais da informação. Metodologia: trata-se 
de um trabalho investigativo, transversal, quantitativo efetuado em campo real, com abordagem da 
totalidade do grupo envolvido no processo, a partir de respostas de questionário anônimo, respondido 
através da Plataforma Google FORMS. A análise estatística foi obtida com SPSS/IBM (Statistical 
Package for the Social Sciences/International Business Machines Corporation). Resultados: 
Participaram do estudo 101 estudantes dos cursos de Enfermagem, Estética, Massoterapia, Farmácia 
e Cuidadores de Idosos, 26 professores e 16 funcionários técnico-administrativos do SENAC-
Itapetininga. Conclusão: A pesquisa mostrou um desacordo entre o que consideraram os estudantes 
respondentes e os professores/ funcionários sobre dificuldades para as práticas de aulas remotas, 
sendo que a maior parte dos alunos mais velhos relataram não ter dificuldade no aprendizado remoto 
e os professores afirmaram que a dificuldade existe e que esta se encontra no manuseio dos 
dispositivos digitais. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Educação à distância; Educação Profissionalizante.





 

 

ABSTRACT 

 

Souza, E G. Factors involved in the teaching-learning process of older students and 
teachers/employees in Technical Courses in the Health Area at SENAC in Itapetininga/SP in times of 
remote education 

 

Education has become dependent on digital information and communication technologies; this 
situation has been called the “Fourth Industrial Revolution”. This universal trend was catalyzed by the 
COVID-19 Pandemic process, as it was necessary to accelerate digital technological adhesion to allow 
the continuity of the teaching/learning process remotely, in order to respect the principle of social 
isolation and the progress of the courses. There are sectors whose clientele already had some difficulty 
in using these technologies, precisely because they do not have the skills and familiarity with digital 
processes. This is what usually happens with older students. The general objective of this research was 
to seek to assess the difficulties in the teaching/learning process of students from Technical Courses 
in the Areas of Health and Welfare at SENAC – Itapetininga, with regard to the use of digital information 
technologies. Methodology: this is an investigative, transversal, quantitative work carried out in a real 
field, approaching the entire group involved in the process, based on anonymous questionnaire 
responses, answered through the Google FORMS Platform. Statistical analysis was obtained with SPSS 
/IBM (Statistical Package for the Social Sciences/International Business Machines Corporation). 
Results: The study included 101 students from the courses of Nursing, Aesthetics, Massage Therapy, 
Pharmacy and Elderly Caregivers, 26 professors and 16 administrative technical staff from SENAC-
Itapetininga. Conclusion: The survey showed a disagreement between what the respondent students 
and teachers/staff considered about difficulties in remote classroom practices, with older students 
reported having no difficulty in remote learning and teachers stated that the Difficulty exists and this 
is found in the handling of digital devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação 

 

O meu envolvimento na área da saúde esteve presente desde o princípio da minha formação 
superior. Em 1986, iniciei o curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos – Fundação 
Lusíadas, onde após cinco anos, tranquei a matrícula, por não me sentir segura de que a medicina fosse 
minha opção de carreira profissional no futuro. Sequencialmente, de volta à minha terra natal, cursei 
Educação Física. Na especialização, após a graduação, desenvolvi um tema focado em exercícios físicos 
para mulheres no climatério, mostrando desde então, o meu interesse em assistir adultos mais velhos, 
justificando a motivação e interesse do desenvolvimento deste trabalho. Atualmente, atuo como 
docente nos cursos técnicos da área de saúde e bem-estar do Senac Itapetininga, com olhar 
investigativo para entender o processo de ensino-aprendizagem do adulto mais velho. 

 

1.2 Cenário 

 

No presente cenário de educação, constata-se uma progressiva dependência tecnológica, 
reflexo dos tempos atuais, que tem sido denominada de a ‘quarta revolução industrial’, conforme 
Schwab.1 Esta tendência, que é universal, foi catalisada pelo processo da Pandemia COVID-19, pois foi 
necessária a aceleração da adesão tecnológica digital das informações e comunicação para permitir a 
continuidade do processo ensino/aprendizagem de forma remota, de modo a respeitar o princípio do 
isolamento social e o andamento dos cursos. Podemos considerar que o ensino de modo remoto é 
uma forma temporária e alternativa, utilizada para trabalhar conteúdos, objetivando alcançar o 
processo ensino-aprendizagem oferecido como alternativa nesses tempos em que a convivência 
interpessoal ficou prejudicada pelo risco de contágio pelo SARS-COV-19.2 

Tendo em vista a realidade da pandemia, o Ministério da Educação publicou a Portaria número 
343, de 17 de março de 2020, autorizando a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus.3 

O Decreto nº 64.881 do Governador do Estado de São Paulo4 estabeleceu a quarentena e 
suspendeu atividades de ensino presenciais. Em todos os níveis de ensino, esta transição compulsória 
gerou dificuldades. As dificuldades foram maiores ou menores de acordo com o modo como a 
instituição de ensino encontrava-se preparada para oferecer alternativas aos seus estudantes. O novo 
formato de ensino necessita de recursos didáticos informáticos, exigindo uma preparação dos 
professores e dos alunos para que ocorra, de forma significativa o processo ensino/aprendizagem. 
Igualmente, as dificuldades envolveram a capacidade de seus estudantes se adaptarem aos meios de 
comunicação virtual, sendo obrigatória a reflexão sobre o ensino remoto, acompanhando o processo 
e efetuada de forma contínua.5 

É natural que os mais jovens, já nascidos em ambiente virtual (“nativo digital”), estejam mais 
familiarizados com a linguagem digital e com o uso cotidiano de aplicativos, computadores, celulares 
e outros equipamentos tecnológicos. Para estes, essa demanda provavelmente deve ser absorvida 
com maior facilidade.6 
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Porém, grupos com dificuldades de acesso remoto por diferentes situações, quer seja porque 
não dispõem de rede, porque não dispõem de equipamentos ou porque não sabem fazer uso desta 
modalidade de comunicação, terão maiores entraves para a perfeita transição ao ensino remoto. Tal 
situação foi universal para o setor da educação e provocou busca por soluções individuais e peculiares 
a cada instituição de ensino e seu respectivo público. 

Contudo, há setores cuja clientela já apresentava alguma dificuldade para uso destas 
tecnologias, justamente porque já não se apropriavam das habilidades adequadas a esta nova fase 
tecnológica. De fato, no SENAC - Unidade Itapetininga, o Curso Livre para formação de Cuidador de 
Idoso, em que parte dos alunos são indivíduos com mais de 40 anos, teve suas atividades 
interrompidas, sendo impossível o oferecimento de aulas remotas, prática esta que foi aplicada como 
solução nos demais cursos desta Instituição. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é instituição de direito privado criada 
pelo Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, subordinada à Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Tem como antecedentes a situação econômica que vem com a Segunda Guerra 
Mundial que gerou a necessidade de criar serviços de aprendizagem para formação de mão-de-obra 
qualificada. Em 1942, atendendo a solicitações da indústria, o governo federal cria o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Sequencialmente, no Congresso Brasileiro de Economia ocorrido em 1943, o engenheiro Ciro 
Berlink apresenta tese que propõe a criação de um serviço nacional de educação comercial. Ideias 
semelhantes foram defendidas na II Conferência das Classes Produtoras realizada em 1945 e em 04 de 
setembro do mesmo ano, criou-se a Confederação Nacional do Comércio (CNC). Esta entidade 
empenhou-se na criação do SENAC e, em 10 de janeiro de 1946, decreto já citado anteriormente deu 
origem ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Hoje, o SENAC disponibiliza para a população 
uma rede de 548 unidades escolares, 403 centros de educação profissional, 30 empresas pedagógicas, 
10 Centros de educação profissional especializados, 81 unidades escolares móveis, 24 unidades de 
ensino superior, 40 unidades administrativas.7 Totaliza um quadro de 33.234 funcionários, sendo 
20.887 professores e instrutores. Oferece mais de dois mil cursos agrupados em sete eixos 
tecnológicos: ambiente, saúde e segurança; apoio educacional; gestão e negócios; hospitalidade e 
lazer; informação e comunicação; infraestrutura; e, por fim, produção cultural e design.8 

Presente em mais de 1.200 municípios, hoje, de Norte a Sul do Brasil, mantêm uma 
infraestrutura de ponta, em unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis. Em 2020, 
a Rede nacional Senac EAD destacou-se por sua competência, abrangência e capilaridade. Para atender 
ao aquecimento do mercado de cursos on-line, durante a pandemia, a Rede Nacional Senac EAD 
intensificou a oferta de programações nas três modalidades: cursos livres, educação profissional 
técnica e ensino superior. Foram mais de 200 títulos em oferta, que garantiram formação profissional 
a cerca de 233 mil alunos.7 Seu portfólio contempla cursos presenciais e a distância, em diversas áreas 
do conhecimento, que vão da Formação Inicial e Continuada à Pós-graduação e permitem ao aluno 
planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada.9 

O SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma instituição de ensino 
profissional aberta a toda a comunidade, sendo coordenada nacionalmente pela Confederação 
Nacional do Comércio. A Unidade de Itapetininga/SP foi inaugurada em 19 de outubro de 1995, e, 
atualmente, atende 780 alunos, contando com 29 professores e 31 funcionários técnico-
administrativos. Oferece cursos técnicos nas áreas da saúde, gestão, bem-estar e tecnologia da 
informação.8 
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O público-alvo dos cursos técnicos do SENAC tem suas características próprias, segundo o 
objeto de sua formação, mas, de modo geral, os estudantes têm um perfil semelhante com relação às 
expectativas de busca pela qualificação. Com o modelo educacional do Senac São Paulo, cuja proposta 
pedagógica é o seu principal documento norteador, se destacam o modelo de competências e suas 
características, como o desenvolvimento de metodologias ativas que caracteriza a inserção do aluno 
como responsável pela sua própria aprendizagem.10 

Com o aumento da expectativa de vida populacional observamos maior contingente de 
indivíduos com interesse em desempenhar atividades profissionais qualificadas para conseguir ampliar 
seus objetivos de vida e melhorar sua remuneração. A expectativa de vida aumentou em 8,1 anos de 
1940 a 2017. Segundo o estudo do IBGE, em 1940, um indivíduo de 50 anos tinha uma expectativa de 
viver mais 19,1 anos, chegando em média aos 69,1 anos. Com o declínio da mortalidade nesse período, 
um mesmo indivíduo de 50 anos, em 2017 teria uma expectativa de vida de viver mais 30,5 anos, 
esperando viver em média até os 80,5 anos, ou seja, 11,4 anos a mais do que um indivíduo da mesma 
idade em 1940.11 

Ademais, o próprio envelhecimento populacional corrobora para ampliar as necessidades 
especificamente para as profissões que se destinam aos atendimentos nas áreas da saúde, 
especialmente nos cuidados dedicados a esta faixa populacional. Cursos técnicos de enfermagem, de 
cuidadores de idosos, entre outros obtém cada vez mais espaço e oferecem um amplo mercado de 
trabalho, atraindo interessados nestas capacitações técnicas. 

Consideramos que estudos acerca das necessidades sociais relacionadas ao envelhecimento 
populacional e a longevidade, como cuidados com idosos, despesas do sistema de saúde, a formação 
de recursos humanos especializados, atividades ocupacionais e oportunidades educacionais para 
idosos e pessoas de meia idade, tornaram-se fundamentais para atender a esta crescente demanda.12 

Efetivamente observo em minha prática profissional como docente do Curso de Técnico de 
Enfermagem, do Curso Técnico de Estética, do Curso Técnico de Massoterapia e do Curso Livre para 
formação de Cuidador de Idoso do SENAC – Itapetininga, o aumento na procura por candidatos aos 
cursos técnicos nas áreas de saúde e bem-estar oferecidos pela instituição. Observo igualmente que 
há, nessas áreas, um acúmulo de estudantes com idade superior ao que habitualmente ocorre nos 
demais cursos técnicos da mesma Instituição.  

Estudos conduzidos por Baltes e Silverberg demonstram que em todas as fases da vida somos 
desafiados pelas próprias expectativas quanto ao futuro, por novas exigências ambientais, pelo desejo 
de progresso e pela contínua preocupação com o senso de controle, a integração e a produtividade 
social.13 

Por essa observação, é necessário e adequado que os cursos voltados ao ensino de adultos 
procurem usar técnicas andragógicas, destinadas habitualmente aos adultos jovens, que sempre 
correspondeu ao público-alvo de cursos técnicos e na educação superior. Sabe-se que o adulto absorve 
apenas os conteúdos suficientes e necessários para as suas necessidades acadêmicas14 e são mais 
interessados na execução dos conteúdos do que na memorização. Segundo Knowless, a andragogia é 
a arte e ciência de ajudar o adulto a aprender, sendo que o aluno adulto é aquele que tem experiências 
da escola da vida, com expectativas concretas e impaciência com o conhecimento inaplicável.15 

O acesso de um novo público, mais velho, com suas características próprias está criando novas 
demandas, para as quais nem sempre as instituições de ensino técnico estarão preparadas. Fato que 
pode ter se agravado nos tempos de atividades de ensino remoto. 
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Diante deste novo cenário, verificamos a preocupação do atendimento a este público 
específico em relação a sua aprendizagem. Certamente será necessário adequar as práticas de 
ensinagem, que poderão ser focadas em suas áreas específicas, e oferecer a todos que se apropriem 
das ricas experiências de vida de pessoas mais maduras compartilhadas no grupo. O público em 
questão tem idades maiores do que os 40 anos, ou seja, nascidos antes da década de 1980.16 

Montibeller17 caracterizou os reflexos de cursos técnicos na trajetória ocupacional para 
estudantes com idade igual ou superior a 40 anos. São apontados como pontos positivos desta nova 
possibilidade de atividade profissional a valorização e o reconhecimento que eles conquistam, a 
possibilidade de ampliar os rendimentos para o profissional egresso e o otimismo que esta nova 
atividade proporciona, com óbvios reflexos na qualidade de vida. Ademais, são relevantes a 
possibilidade de inserção no mercado de trabalho e a prática de educação continuada ao longo da 
vida. 

É possível que os grandes impactos na aprendizagem aconteçam justamente porque o 
estudante-adulto não se reconheça com sua identificação própria, o que lhe transmite a sensação de 
que muitas vezes é incompreendido. Por outro lado, igualmente, a instituição de ensino, considerando 
tanto os fatores humanos, envolvendo o educador e os funcionários técnico-administrativos, quanto 
a infraestrutura tecnológica oferecida, podem ser fatores que interferem para o estudante conseguir 
alcançar suas metas de formação profissional.18 

Giubilei18 apresenta fortes argumentos neste sentido, sugerindo que deve ocorrer 
investimento na criação e no aprimoramento de uma metodologia para o trabalho educacional, que 
valorize as experiências acumuladas e que torne o aluno maduro um agente do seu próprio 
aprendizado. 

Com a precipitação do processo de atividades remotas decorrentes da quarentena, o SENAC-
Itapetininga passou a oferecer aulas teóricas síncronas e assíncronas através da Plataforma virtual da 
Microsoft®, denominada Plataforma TEAMS, envolvendo todos os cursos ativos naquele momento, 
como nos Técnicos: Administração, Enfermagem, Estética, Farmácia, Informática, Massoterapia, 
Recursos humanos e Segurança do Trabalho. 

Por vivenciar este cenário, e poder observar os entraves que o grupo de estudantes mais 
velhos experimentaram em seu próprio aprendizado e as limitações das instituições de ensino, o foco 
deste trabalho foi investigar o que leva o adulto de meia idade a buscar esta formação, diagnosticar os 
obstáculos para ambos os grupos – estudantes e profissionais (docentes e técnico-administrativos) das 
instituições de ensino, bem como identificar as estratégias pedagógicas que se utilizaram para que 
ocorresse a construção do conhecimento desta clientela. Isso se refere justamente ao período em que 
as atividades remotas passaram a ser oferecidas como alternativas ao ensino presencial durante o 
período da quarentena. 

 

1.3 Aulas Remotas 

 

Conforme esclarece Alves19, as chamadas aulas remotas nascem a partir de uma configuração 
de ensino-aprendizagem; em outras palavras, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, 
com aplicativos com conteúdo, tarefas notificações em plataformas assíncronas e síncronas como o 
TEAMS(Microsoft), Google Classroom, Zoom e muitos outros. Estas empresas entraram em uma 
competição acirrada por maiores fatias deste mercado. 
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Esta quebra de paradigma, assim como qualquer outra, rompe com a tradição da aula 
expositiva e, neste primeiro momento, impede a aula prática. Sem tempo para treinamento e muito 
menos para o respeito ao tempo da aprendizagem, muitos professores levaram para sua aula remota 
a tradicional aula expositiva, causando um grande desinteresse por parte dos alunos.20   

 

1.4 O Ensino a distância, principais diferenciações 

 

A educação a distância, segundo o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, é uma modalidade 
de ensino que possibilita a mediação didático-pedagógica por meio de tecnologias de informação e 
comunicação, podendo ser usada por profissionais da educação e estudantes em lugares e tempos 
diversos.21 

Este tipo de educação remonta aos tempos, dentro da evolução histórica da comunicação 
baseada na escrita. Destaca-se um marco importante, que foi a criação em 1840, na Inglaterra, do 
Penny Post, que entregava correspondência.22 No Brasil o Instituto Universal foi pioneiro iniciando em 
1941 a desenvolver o trabalho por correspondência, ocupando lugar de destaque nos primórdios da 
educação a distância conforme avaliam Faria e Véchia.23 

 

1.5 Hipóteses 

 

Os estudantes mais velhos que frequentam o ensino técnico estão sujeitos às dificuldades 
intrínsecas de suas formações pessoais e limitações de uso das tecnologias aplicadas ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

Esta situação requer adequação de treinamento aos recursos humanos de docentes e 
funcionários técnico-administrativos para acolher as demandas especiais para este público. 

O período de quarentena contribuiu para expor esta situação de dificuldade de uso de modos 
tecnológicos no ensino, mas igualmente contribuiu para estimular o avanço no uso destas práticas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes mais velhos de 
Cursos Técnicos das Áreas de Saúde e Bem-Estar do SENAC – Itapetininga. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Investigar o que leva o adulto de meia idade a buscar esta formação; 

2. Diagnosticar os equipamentos usados e os obstáculos apontados pelos estudantes mais 
velhos e os profissionais da instituição de ensino para consecução do processo de ensino-
aprendizagem remotos; 

3. Identificar as estratégias pedagógicas utilizadas pelos educadores nestes cursos, durante o 
período de práticas remotas, destacando as que eles consideram como mais adequadas para atingir o 
público em questão; 

4. Reconhecer as práticas de ensino remotas apresentadas como alternativa ao ensino 
presencial durante o período de quarentena decorrente da Pandemia COVID-19 e as dificuldades para 
usá-las. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Desenho da pesquisa 

 

Pesquisa do tipo de trabalho investigativo, transversal, quantitativo efetuado em campo real, 
com abordagem da totalidade do grupo envolvido no processo, a partir de respostas de questionário 
anônimo. 

 

3.2 Detalhes metodológicos 

 

3.2.1 Casuística 

 

Foram convidados a participar todos os estudantes dos Cursos Técnicos oferecidos pelo SENAC 
– Itapetininga nas áreas de Enfermagem, Estética, Massoterapia, Farmácia e Cuidadores de Idosos. 
Esse grupo correspondeu a 277 estudantes, divididos em 81 de enfermagem, 45 de estética, 63 de 
massoterapia, 69 de farmácia e 19 de cuidador de idoso.  

Os alunos respondentes foram divididos em três grupos, conforme a faixa etária: até 29, de 30 
a 39 e acima de 40 anos, sendo estes considerados os estudantes mais velhos.  

Igualmente, foram solicitados a responder os questionários específicos os professores 
envolvidos nas atividades teóricas e práticas oferecidas a estes alunos, bem como os funcionários das 
áreas técnicas e administrativas, com os quais os estudantes tenham algum contato durante seu curso. 
Este contingente abrangeu 26 professores e 16 funcionários. 

 

3.2.2 Método 

 

3.2.2.1 Questionários 

 

Foram elaborados pela autora questionários semiestruturados, produzidos através da 
Plataforma Google Forms®, que se constituíram como os instrumentos de pesquisa. Estes 
questionários semiestruturados foram elaborados pelos pesquisadores e tiveram como objetivo 
responder aos questionamentos descritos nos objetivos geral e específicos, tendo sido enviados a 
todos os sujeitos da pesquisa, que puderam acessá-los através de links remotos; não usamos nenhum 
outro formato para obtenção das respostas. Estabelecemos questionários específicos para os grupos 
de estudantes, de professores e de funcionários técnico-administrativos, com algumas questões 
comuns a todos os questionários para observar a impressão de cada um dos segmentos envolvidos na 
pesquisa (APÊNDICES A, B e C). 

 



16 

 

3.2.2.2 Grupo Piloto  

 

Antes do início do estudo foi executada avaliação piloto dos questionários aplicando-os a um 
grupo de 3 professores, 2 funcionários administrativos, 2 funcionários técnicos e 3 estudantes do Curso 
de Técnico em Enfermagem do SENAC – Unidade Sorocaba; esta participação foi autorizada pelo 
Gerente da unidade de Sorocaba do SENAC, Sr. Rodrigo Buzin Siqueira do Amaral, conforme 
autorização anexa (ANEXO A). Todas as observações que os professores e estudantes fizeram sobre os 
questionários foram aproveitadas e incorporadas na versão definitiva, para aperfeiçoar os 
instrumentos. 

 

3.2.2.3 Aplicação do Instrumento  

 

O link de acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado aos sujeitos 
da pesquisa juntamente com o questionário, que foi enviado por correio eletrônico e/ou telefone. A 
autorização para aplicação no SENAC – Unidade Itapetininga, foi obtida com a Gerente da unidade 
local, Sra. Fabiana Martins Vilela, conforme pode ser constatado na autorização anexa (ANEXO B). O 
acesso ao questionário dependeu necessariamente da aceitação do TCLE, que foi considerado como a 
assinatura eletrônica. Quando foi necessário o consentimento telefônico, obtivemos posteriormente 
a versão impressa já assinada. 

Cada grupo recebeu sua versão própria de TCLE, respectivamente do Estudante (APÊNDICE D), 
do Professor (APÊNDICE E) e do Funcionário (APÊNDICE F). Estes instrumentos deviam ser respondidos 
individualmente, remotamente ou com a presença de um dos pesquisadores, que se prestava a 
responder as dúvidas que surgiram. Todos os questionários eram anônimos. 

 

3.2.3 Análise dos resultados 

 

3.2.3.1 Resultados Quantitativos 

 

Para esta fase do estudo, obtivemos as informações de caracterização pessoal 

e sociodemográficas dos indivíduos estudados, bem como suas respostas às 

questões dispostas nos questionários transcritas para planilha Microsoft® Excel 2019, 

quando pertinentes. 

 

3.2.3.2 Análise estatística 

 

Utilizando-se de ferramentas computacionais, SPSS/IBM (Statistical Package for the Social 
Sciences/ International Business Machines Corporation) foi possível: 1) o levantamento do perfil dos 
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respondentes; 2) conhecer a percepção e sensibilidade quanto a presença da TDIC nos processos 
educacionais; 3) desenvolver a análise de correlações para verificar a dificuldade do grupo mais velho 
no uso da tecnologia, através da análise dos respondentes alunos, funcionários e professores. 

 

3.2.4 Aspectos Éticos 

 

O projeto, bem como as autorizações das Instituições de Ensino envolvidas (FCMS - PUC/SP, 
SENAC – Itapetininga) foram submetidos à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, através da 
inserção na Plataforma Brasil do CEP da FCMS- PUCSP. Sendo aprovados segundo o parecer N. 
4.531.984 deste mesmo CEP em 09/02/2021. 

Todos os participantes assinaram o TCLE (APÊNDICES D, E e F) individualizado segundo sua 
categoria no estudo (estudante, professor e funcionário técnico-administrativo), assim cumprindo-se 
o exigido pela resolução que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos. 
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4 RESULTADOS 

 

Os questionários específicos para cada sujeito da pesquisa foram respondidos através de links 
remotos, sendo que obtivemos total de 26 respondentes professores, 16 respondentes funcionários 
técnico-administrativos e 101 respondentes estudantes. O processo de coleta do questionário para os 
professores teve início no dia 15/03/2021, com término no dia 18/03/2021, sendo que sete 
professores respondentes não atuam na área de saúde e bem-estar. A coleta do questionário para os 
funcionários foi do dia 18/03/2021 ao dia 22/03/2021. A obtenção dos dados coletados do 
questionário para os alunos ocorreu entre 23/03/2021 ao dia 01/04/2021. 

 

4.1 Respostas dos questionários aplicados aos alunos 

 

Do total dos respondentes, 94,1% são do sexo feminino, fato constatado em todos acima de 
40 anos, sendo esta uma predominância muito característica na área de saúde e bem-estar.24 

As profissões relatadas pelos respondentes foram diferentes, sendo as mais habituais 
massoterapeuta, esteticista, enfermeiro, administrador, babá, manicure, cuidador de idoso, bióloga; 
havia ainda 10 estudantes que se designaram como ‘desempregados’ e 29 que eram estudantes 
exclusivamente (Gráfico 1) 
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Gráfico 1 - Distribuição das profissões dos alunos nos cursos das áreas de saúde do SENAC – 
Itapetininga. 

 

Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

 

Com relação ao estado civil, eles se distribuíram entre 43,56% que são solteiros; 33,66% que 
são casados; 12,87% que referem ‘união estável’ e 8,91% que são separados. (Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 - Estado Civil dos alunos nos cursos das áreas de saúde do SENAC – Itapetininga. 

 
Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

Tivemos distribuição homogênea entre aqueles que disseram ter filhos e que não têm filho. 
(Tabela 1) 
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 Tabela 1 - Referência a ter ou não ter filhos pelos alunos nos cursos das áreas de saúde do SENAC - 
Itapetininga. 

 
Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

 

Para se matricular em um curso técnico há necessidade de pelo menos formação escolar em 
nível de ensino médio completo, mas há alguns dos alunos que são possuidores de outras formações 
prévias. Assim, tivemos 80,2% dos respondentes que possuem ensino médio completo, 9,9% que 
possuem outras graduações completas, sendo 5 pedagogas, 1 educadora física, 1 bióloga, 1 
enfermeira, 1 administradora de empresa e 1 que não especificou e outros 10 alunos (9,9%) que 
possuem outra graduação incompleta.  

Alguns dos alunos referem que ficaram durante intervalos mais ou menos prolongados sem 
estudar, desde finalizar suas formações escolares anteriores. Assim, houve 10 dos respondentes que 
nunca ficaram sem estudar; 24 dos respondentes ficaram entre 5 a 10 anos sem estudar e 9 dos 
respondentes ficaram mais de 10 anos sem estudar. (Gráfico 3) 

Gráfico 3 - Intervalo sem estudar antes de iniciar o curso técnico dos alunos nos cursos das áreas de 
saúde do SENAC - Itapetininga. 

 
Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

 

Itapetininga é sede de região administrativa, e a localização do SENAC nesta cidade atrai 
estudantes de outras localidades. A distância maior ou menor da cidade de origem para participar das 
aulas em Itapetininga poderia interferir no processo de ensino-aprendizagem, assim, verificamos a 
localidade de habitação de cada um dos alunos. Encontramos que a maior parte dos respondentes 
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mora em Itapetininga (79,1%); os demais se distribuíram entre as cidades de Alambarí (19,9 Km de 
Itapetininga), Sarapuí (33,6 Km de Itapetininga), Guareí (37,3 Km de Itapetininga), Rechan (39,7 Km de 
Itapetininga), Tatuí (45,0 Km de Itapetininga), Angatuba (46,7 Km de Itapetininga), São Miguel Arcanjo 
(46,8 Km de Itapetininga), Capão Bonito (63,5 Km de Itapetininga) e Paranapanema (94,2 Km de 
Itapetininga).  

A despeito de alguns dos alunos morarem em cidades distantes da sede do SENAC, 76,2% dos 
respondentes não possuem dificuldade para chegar no Senac; 23,8% relatam ter dificuldades, sendo 
as mais frequentes: falta de ônibus; os horários dos ônibus não coincidem com os horários dos cursos; 
apenas dois horários de ônibus, pós pandemia; tem que pegar dois ônibus para chegar no Senac e ter 
que pegar táxi. 
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Considerando-se que os alunos serem adultos, há 51,5% dos respondentes que não trabalham 
presentemente. Entre aqueles que exercem uma atividade remunerada, 90,1% recebem de 1 a 2 
salários-mínimos; 6,93% recebem entre 2 a 3 salários; 1,98% recebem de 3 a 4 salários e 0,99% mais 
de 4 salários. (Gráfico 4) 

 Gráfico 4 - Distribuição de remuneração atual dos alunos nos cursos das áreas de saúde do SENAC - 
Itapetininga. 

 

Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

Questionados sobre os motivos por terem iniciado o curso técnico, os estudantes relataram 
que buscavam ter uma profissão, ingressar no mercado de trabalho, qualificar-se e trabalhar em uma 
nova área, ter independência, adquirir conhecimento, abrir o próprio negócio, conclusão rápida, ter 
novas oportunidades. Para os respondentes acima de 40 anos, surgiram outras respostas, como ter 
autonomia no trabalho, cuidar de pessoas, oportunidade de emprego, crescer na área em que atua, 
realização pessoal e possuir uma renda maior. 

Com relação às possíveis dificuldades no aprendizado, tivemos 70,30% que afirmaram não 
sentir nenhuma dificuldade. Quando analisamos todo o grupo de alunos, entre aqueles que 
descreveram dificuldades, tivemos 11,88% associando a dificuldade com as aulas estarem ocorrendo 
de forma remota, apontando sentir que, por causa disso, eles enfrentam situações de falta de atenção, 
falta de foco, reclamam das interferências domiciliares, a falta de boa conexão de internet; declararam 
não conseguir manusear o computador satisfatoriamente e que não conseguem ter um ambiente 
adequado para acompanhar as aulas. Houve 4,95% que não especificaram qual seria a dificuldade; 
4,95% que relataram que essa situação propicia a demora para entender os conteúdos; 3,96% dos 
respondentes afirmam ter dificuldade em concentração; 2,97% relatam falta de memorização e 0,99% 
relatam dificuldade em lidar com a autonomia.  

Ao analisar isoladamente as respostas dos alunos acima de 40 anos sobre dificuldades no 
aprendizado remoto, tivemos 11 deles (68,75%) que relataram não encontrar nenhuma dificuldade; 
os demais apresentaram as respostas conforme pode ser verificado na Tabela 2. Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre encontrar dificuldade no ensino remoto para a totalidade do grupo 
e para os alunos mais velhos (mais de 40 anos). 
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Tabela 2 - Relato de dificuldades de aprendizagem com o ensino remoto dos alunos nos cursos das 
áreas de saúde do SENAC – Itapetininga, em relação às faixas de idade dos alunos. 

Dificuldades de aprendizagem (ALUNOS) 
até 29 
anos 

30 - 39 
anos 

40 anos ou 
mais 

NENHUMA DIFICULDADE 36 18 11 

falta de atenção 4 0 3 

dificuldade de concentração 0 0 0 

dificuldades com aulas on line 1 0 0 

dificuldade com a autonomia 0 0 0 

dificuldade em manusear o computador 0 0 0 

depender de internet ruim 3 2 0 

lentidão no aprendizado 3 0 1 

não possuir um local específico na casa para aulas on 
line 

6 6 0 

Não especificado 0 0 1 

Fonte: Próprio autor  
 
A possibilidade de ser necessário algum atendimento personalizado para superar as 

dificuldades descritas, fez com que 97,03% dos respondentes dissessem não necessitar de um 
atendimento diferenciado. Houve um dos alunos que também relatou que não necessita de atenção 
diferenciada, mas que gostaria que o conteúdo fosse apresentado de modo mais lento e outro deles 
que disse ter dificuldade, mas acredita que isso seja um problema seu, pois tem déficit de atenção. 

Igualmente, houve grande destaque para a boa atenção que os alunos recebem dos 
funcionários técnico-administrativos, com 95,4% relatando receber atendimento que considera 
adequado dos funcionários; e 99,1% que afirmaram não necessitar de cuidado especial deste setor, 
nenhum respondente especificou qual cuidado especial necessitaria. 

O dispositivo de acesso remoto (Tecnologia Digital da Informação e Comunicação – TDIC) 
utilizado mais frequentemente por 74,26% dos respondentes é o smartphone, houve 20,79% que 
utilizam o notebook e 4,96% usam o computador de mesa.  

Com relação ao conhecimento do uso de plataformas de ensino remoto, tivemos 83,17% dos 
alunos respondentes que relataram já ter usado uma plataforma de ensino remoto, porém 75,2% 
desses alunos disseram não receber nenhum treinamento para tal.  

Correlacionamos os meios de acesso remoto (TDIC) em relação à faixa de idade dos alunos, 
conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Modo de acesso (TDIC) para o ensino remoto dos alunos nos cursos das áreas de saúde do 
SENAC – Itapetininga, em relação às faixas de idade dos alunos. 

MODO DE ACESSO AO ENSINO REMOTO (ALUNOS) até 29 anos 30 - 39 anos + 40 anos 

Smartphone 38 27 10 

notebook 12 4 5 

computador de mesa 1 3 1 

não informou 0 0 0 

Fonte: Próprio autor  

 

O equipamento mais usado pelos alunos para acompanhar as aulas remotas é o smartphone, 
independente da faixa de idade. 

Para a questão que perguntou aos alunos se consideravam o ensino remoto produtivo, as 
respostas segundo as faixas de idade dos alunos, podem ser observadas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Dificuldades na aprendizagem com o ensino remoto dos alunos nos cursos das áreas de 
saúde do SENAC – Itapetininga, em relação às faixas de idade dos alunos. 

Avaliação do ensino remoto ALUNOS X IDADE até 29 anos 30 - 39 anos + 40 anos 

ENSINO REMOTO PRODUTIVO 35 29 15 

cansativo 1 1 0 

ambiente não apropriado para aulas 5 2 1 

não tem contato com professores e outros alunos 1 1 0 

problemas com internet 4 2 0 

ambiente familiar não é propício para manter o foco 10 1 0 

dificuldades com a plataforma 2 0 0 

falta de dinâmica no ensino remoto 2 0 0 

Ensino remoto é maçante e exaustivo 5 0 0 

Fonte: Próprio autor 

 

A maioria dos alunos respondentes considera o ensino remoto produtivo, sendo que apenas 
um aluno acima de quarenta anos não achou apropriado. 

Por fim, correlacionamos o apontamento de alguma dificuldade na aprendizagem e o tipo de 
TDIC utilizado pelos alunos, como pode ser observado na Tabela 5. Não foi possível proceder-se à 
análise estatística nesta tabela. 
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Tabela 5 - Dificuldades na aprendizagem com o ensino remoto dos alunos nos cursos das áreas de 
saúde do SENAC – Itapetininga, em relação ao equipamento utilizado para proceder ao acesso 
remoto (TDIC). 

Avaliação do ensino remoto ALUNOS X DISPOSITIVO Smartphone notebook desktop 

ENSINO REMOTO PRODUTIVO 54 16 4 

cansativo 0 0 0 

ambiente não apropriado para aulas 2 1 1 

não tem contato com professores e outros alunos 1 1 0 

problemas com internet 4 2 0 

ambiente familiar não é propício para manter o foco 11 2 0 

dificuldades com a plataforma 1 0 0 

falta de dinâmica no ensino remoto 0 1 0 

Ensino remoto é maçante e exaustivo 3 1 1 

Fonte: Próprio autor  

 

4.2 Respostas dos questionários aplicados aos funcionários Técnico-Administrativos 

 
Os dezesseis respondentes funcionários técnico-administrativos ao serem questionados a 

respeito das dificuldades que os estudantes mais velhos genericamente poderiam apresentar, 
observamos distribuição equilibrada nas respostas, ou seja, metade (exatamente 50,0%) acha que o 
público mais velho é mais exigente, por serem mais focados ao que vieram buscar. As informações 
sobre o curso devem ser bem explicadas e apresentam maior resistência a novas metodologias. 

Foram listadas, por 56,25% dos respondentes, como dificuldades em atender o público mais 
velho, a característica deste público possuir resistência a mudanças. Segundo os respondentes, muitas 
vezes eles já apresentam uma formação anterior, e descreveram a dificuldade em saber utilizar 
tecnologias digitais, pois seriam pouco focados nos seus objetivos.  

 

Foi relatado por 81,25% dos respondentes funcionários, que os estudantes de meia idade não 
apresentam maior incidência de faltas, que é acompanhado pelo sistema de chamadas, sendo 
realizada em todas as aulas. 

Quando os funcionários foram questionados sobre a dificuldade dos estudantes de meia idade 
em manusear computadores, 93,8% responderam que sim, essa é uma verdade. 
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4.3 Respostas dos questionários aplicados aos Professores 

 

Do total de professores respondentes, a maioria afirma lecionar em cursos técnicos há mais 
de 10 anos. 

Os professores respondentes ministram aulas nos cursos técnicos de Enfermagem, 
Massoterapia, Estética, Farmácia, Segurança do Trabalho, Recursos humanos, Informática e 
Administração e no curso Cuidador de Idoso. Sete dos professores não atuam na área de saúde e bem-
estar. Os professores da área de saúde e bem-estar trabalham em mais de um curso, conforme a 
Tabela 6. Caracterizando o modelo educacional do SENAC, que utiliza da interdisciplinaridade com 
interação dos especialistas de diversas disciplinas para reorganizar o processo do saber,25 firma-se um 
compromisso de cooperação entre a equipe de docentes, alcançando os objetivos propostos, 
promovendo a aprendizagem.26 

 

Tabela 6 - Professores do SENAC-Itapetininga conforme o curso em que ministra aulas. 

PROFESSOR- ATUAÇÃO EM CURSO(S) quantidade 

enfermagem 7 

estética 6 

massoterapia 6 

farmácia 4 

cuidador de idosos 4 

Fonte: Próprio autor 
 

Questionados sobre qual(is) recurso(s) didático(s) são mais utilizado(s) nas práticas de ensino 
aprendizagem, os professores informaram que a associação de quadro branco e canetão com a 
pesquisa através dos computadores é a prática mais usada. Outros recursos adicionais foram listados 
pelos próprios professores respondentes como pode ser observado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Outros recursos pedagógicos que os professores respondentes usam nos cursos técnicos 
do SENAC – Itapetininga para ministrar suas práticas de ensino-aprendizagem. 

 

Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

 

Todos os professores relataram possuir alguma dificuldade em trabalhar com pessoas acima 
de 40 anos, com a citação para a dificuldade na utilização de computadores aparecendo em maior 
frequência como entrave neste processo. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6 - Relatos de dificuldades em atender alunos mais velhos nos cursos técnicos do SENAC - 
Itapetininga relatadas pelos professores. 

 

Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 

 

Além da dificuldade principal descrita no Gráfico 6, há algumas dificuldades adicionais, 
conforme se verifica no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Relatos de dificuldades adicionais em atender alunos mais velhos nos cursos técnicos do 
SENAC – Itapetininga relatadas pelos professores 

 

Fonte: Criado pelo programa IBM/SPSS, tomando como base a pesquisa realizada 
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Para 65,38 dos professores, os alunos mais velhos têm dificuldades com a atual metodologia 
utilizada pelo SENAC. 

Recentemente, durante o processo para se adequar o SENAC às práticas remotas houve uma 
enquete perguntando aos alunos qual(is) dispositivo(s) os alunos utilizavam para as aulas ‘online’, 
nessa ocasião 73% responderam ser o smartphone associado a desktop ou notebook e somente pelo 
smartphone para 23,08%. 

Em contraponto ao que afirmaram os alunos, para 57,69% dos professores respondentes 
consideram que os alunos apresentam dificuldades em manusear os dispositivos para as aulas ‘online’.  

Os professores da área de saúde e bem-estar relataram que o uso de computadores, por 
parte dos alunos, é a dificuldade mais frequente no processo ensino/aprendizagem. (Tabela 7) 
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Tabela 7 - Razões apontadas pelos professores para as dificuldades no processo de 
ensino/aprendizagem dos alunos do SENAC – Itapetininga, segundo o curso que frequentam. 

Dificuldades de aprendizagem 

 (PROFESSORES) - por curso 

Enferma 
gem 

Estéti
ca 

Massote 
rapia 

Farmác
ia 

Cuidad
or 

NENHUMA DIFICULDADE 0 0 0 0 0 

usar computadores 6 4 4 2 3 

falta de interação com alunos mais jovens 4 1 0 1 2 

atenção diminuída 4 1 1 2 2 

longo período afastado dos estudos 3 0 1 1 2 

associar família e estudos 0 0 0 0 0 

carência de conteúdos básicos 1 0 0 0 0 

dificuldade em entender as competências 1 0 0 1 1 

dificuldade na aprendizagem 1 1 0 1 0 

dificuldade em assimilar novas tecnologias 0 0 0 0 0 

limitação com métodos tecnológicos 0 0 0 0 0 

limitação na escrita e em exercícios individuais 1 0 0 0 0 

dificuldade de atenção/ organização na rotina 
de estudos 

1 0 1 1 0 

dificuldade em se adaptar aos métodos 0 0 1 0 0 

Fonte: Próprio autor 

 
A Tabela 7 não foi possível ser analisada estatisticamente para caracterizar significância. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os questionários aplicados referem-se aos cursos técnicos do Senac-Itapetininga, na área de 
saúde e bem-estar. Os resultados obtidos podem não representar a população de outros SENAC, visto 
que o processo de amostragem não é probabilístico.27  

A predominância do sexo feminino (94,1%) nas áreas de saúde e bem-estar, em que as 
atividades principais desempenhadas estão associadas ao cuidar e ao servir, pode ser explicada pela 
construção social, em que o cuidar e servir são vocações femininas por serem uma extensão do 
trabalho realizado no âmbito familiar.24 

Verificou-se que 18 alunos respondentes com mais de 10 anos sem estudar, relataram 
dificuldade na aprendizagem, encontrando neste grupo um depoimento relacionando a dificuldade 
com o tempo afastado do estudo. 

A distância e o meio de locomoção não foram impactantes no processo de aprendizagem; 
considerando o cenário atual (pandemia), essas respostas não têm relevância. 

A procura por cursos técnicos pode ser justificada, pois mais da metade do contingente 
analisado não trabalha e, destacando também, que 90,1% dos que trabalham recebem de 1 a 2 
salários-mínimos. Conforme apresentado, no texto acima, a predominância feminina na procura dos 
cursos técnicos na área da saúde, pode ser explicada pela herança negativa típica das profissões 
femininas, justificando a presença de mulheres de classe sociais mais baixas.28  Dessa forma 
compreende-se que as respostas apresentadas: “estabilidade financeira”; “encontrar emprego”; 
“ingressar no mercado de trabalho”; “melhor colocação no mercado de trabalho” e “ter oportunidade 
no mercado de trabalho” vem ao encontro justamente de buscar superar situações de dificuldades 
financeiras ou ampliar os ganhos pecuniários dos estudantes. Neri destaca na sua obra “Psicologia do 
envelhecimento”, a necessidade de atividades ocupacionais e oportunidades educacionais para 
pessoas de meia idade, compreendendo o relato das pessoas acima de 40 anos busquem “ter uma 
profissão e crescer” e “autonomia no trabalho”. 

Em desacordo com a primeira hipótese desse estudo, não foram encontradas dificuldades na 
aprendizagem e nem limitações no uso das tecnologias, a partir dos relatos de alunos mais velhos, 
apesar do número pouco expressivo de nossa casuística, como pode ser observado na Tabela 4. Mais 
interessante do que isso, encontramos divergência com as respostas dos professores (Tabela 5), que 
citam algumas dificuldades no contato com estudantes de áreas técnicas. Observa-se uma quantidade 
menor de pessoas mais velhas, nos cursos técnicos na área de saúde e bem-estar no Senac-
Itapetininga, neste último ano, deixando a dúvida se a queda na procura pelos cursos foi devido ao 
ensino estar ocorrendo de forma remota, ou estar associado à dificuldade no uso das tecnologias 
digitais da informação e comunicação, por este público. 

A metodologia utilizada pelo Senac coloca aluno como o agente do processo de ensino e 
aprendizagem, deixando o estado de passividade, de receptor, para assumir o papel principal com suas 
vivências pessoais e culturais, conforme citado na introdução.10 Os professores, ao serem questionados 
se os alunos mais velhos têm dificuldade em entender a metodologia utilizada pelo Senac, 65,38% 
respondem que sim. 

Reconhecido pelos alunos e pelos professores que o dispositivo mais utilizado foi o 
smartphone, este equipamento agrega em suas funções de comunicação e recreação, ser o meio 
principal para o processo ensino-aprendizagem, necessitando de uma boa internet, uma familiarização 
com a plataforma utilizada, além de organizarem o tempo de aprendizagem durante as aulas 
remotas.29 Este dispositivo também se destaca por sua usabilidade pelo público mais velho. 
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O principal obstáculo apontado pelos estudantes mais velhos, no processo de ensino-
aprendizagem remota foi o ambiente não apropriado para aulas, conforme tabela 4. Já os professores 
relatam como principal obstáculo o manuseio de computadores, apresentado no gráfico 6. Observa-
se, novamente um desacordo entre os estudantes e professores. Esta característica verificada nos 
alunos é atestada por Rodrigues-Romero et al.30, que classifica o aluno como “Analfanauta”, que tem 
proficiência no ambiente virtual, mas faltam as ferramentas fundamentais para determinar a validade, 
relevância e veracidade das informações que consomem, geram, divulgam e ou compartilham no 
ambiente real.  

Dentre os objetivos específicos dos quais destacamos “Identificar as estratégias pedagógicas 
utilizadas pelos educadores nestes cursos, durante o período de práticas remotas, destacando as que 
eles consideram como mais adequadas para atingir o público em questão”, seria mais pertinente a 
aplicação da técnica de grupos focais, impedida pela condição de pandemia, conforme orientação da 
diretoria da Instituição em pauta. Utiliza-se como estratégias pedagógicas para o ensino remoto: 
exposição dialogada, construção de mapa conceitual, atividades individualizadas de internalização, 
atividade em grupo (através de canais do Microsoft Teams), apresentação e discussão de vídeo, 
gameficação e utilização de ferramentas digitais. Para utilização das práticas de ensino remoto, temos 
que contar com uma boa infraestrutura de comunicação, facilidade esta que nem sempre está 
disponível ao nosso público, conforme apontado pelos próprios alunos, nesta pesquisa. 

Conforme relatado pelos funcionários Técnico-Administrativo: “o público mais velho é mais 
exigente, por serem mais focados ao que vieram buscar” e “possuir resistência a mudanças, porque 
muitas vezes já apresentam uma formação anterior” e relatos de alunos mais velhos, como lentidão 
no aprendizado, que são características do público mais velho, em que a andragogia deve ser aplicada. 
Assim, recomenda-se um movimento de esclarecimento desta técnica para os professores, 
funcionários Técnico-Administrativos. Relacionado às respostas dadas pelos funcionários e por alguns 
professores, evidenciando a idade como uma dificuldade no processo de ensino aprendizagem, pode-
se pensar em um possível preconceito etário, denominado de ‘ageism’ ou idadismo, por Butler (1969), 
significando a estereotipação ou até mesmo a exclusão social de um indivíduo baseado na sua idade.31  
Temos que entender que “a idade cronológica é uma 'variável vazia' e um guia extremamente pobre 
para prever com precisão o comportamento, necessidades, desempenho, perda de função, doença e 
comorbidade.” (citação traduzida por nós).32 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Os estudantes dos Cursos Técnicos das Áreas de Saúde e Bem-Estar do SENAC – 
Itapetininga em sua maioria afirmaram não sentir nenhuma dificuldade nas práticas de ensino-
aprendizagem. Aqueles que apontaram dificuldades, na maior parte estavam associadas ao ensino 
remoto quando citaram falta de atenção, dificuldade de concentração no ensino remoto, dificuldades 
com as aulas ‘online’, dificuldade com a autonomia, dificuldade em manusear o computador, depender 
da internet ruim, lentidão no aprendizado, não possuir um local específico na casa para assistir as aulas 
‘online’. A maioria dos estudantes mais velhos relatam não ter dificuldade no aprendizado.  

2. Todos os professores, por sua vez, consideraram que têm dificuldades em lidar com os 
estudantes mais velhos. 

3. Os funcionários técnico-administrativos se dividiram igualmente entre aqueles que 
consideram que há maiores dificuldades em atender o público de estudantes mais velhos. Contudo, 
quando os funcionários foram questionados sobre a dificuldade dos estudantes de meia idade em 
manusear computadores, responderam que sim, essa é uma verdade. 

4. Os motivos que os estudantes dos Cursos Técnicos das Áreas de Saúde e Bem-Estar do 
SENAC – Itapetininga, levaram a buscar por essas formações específicas, foram ter uma profissão, 
ingressar no mercado de trabalho, qualificar-se e trabalhar em uma nova área, ter independência, 
adquirir conhecimento, realização pessoal, conclusão rápida, ter novas oportunidade. 

5. Entre os equipamentos usados para o acesso das atividades de ensino remotas mais 
utilizado foi o smartphone. Os estudantes com mais de 40 anos usam de modo mais consistente esse 
mesmo dispositivo. 

6. Com relação aos métodos mais utilizados pelos professores, encontramos como 
referência mais comum o uso da associação de quadro branco e canetão, seguido da pesquisa através 
dos computadores.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO – ALUNO 

 

Data de nascimento:  __________________________________________  
1- Sexo:              (     )  F                (     )  M  
2- Profissão:  ___________________________________________________ 
3- Ocupação:______________________________________________  
5- Estado civil:   

               (     )solteiro(a)                   (     )viúvo(a)                   (    )união  estável  

               (     )casado(a)                    (     )separado(a)  

6- Filhos:    
               (     )  não                               (     )sim  –  quantos?______________________________  

7- Nível de escolaridade:        (     )  Ensino  médio  incompleto  (cursando)  
                                                                (     )  Ensino  médio  completo  

                                                                (     )  Graduação  incompleta  

                                                                (     )  Graduação  completa  

                                                                (     )  Outros  __________________________________  

8- Quanto tempo ficou sem estudar:  ________________________________ 
9- Local de moradia:    

          (     )  Itapetininga  

                                                   (     )  Alambari  

                                                   (     )  Sarapuí  

                                                   (     )  Outro(qual?)_______________________________  

10- Dificuldade no transporte para chegar ao Senac:  

             (     )  não                             (     )  sim,  qual?  _____________________________   

       11- Trabalha atualmente:  

             (     )  não                             (     )sim  

    10-Qual sua faixa salarial:  

                 (     )  1  a  2  salários-mínimos.  

                 (     )  2  a  3  salários-mínimos.  

                 (     )  3  a  4  salários-mínimos.  

                 (     )  mais  de  4  salários-mínimos.  

 

    11-Qual o principal motivo de iniciar o curso técnico?  

                 (     )  Ingressar  no  mercado  de  trabalho.  
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                 (     )  Realização  pessoal.  

                 (     )  Ter  uma  nova  fonte  de  renda.  

                 (     )  Outros  _____________________________________________ 

 12- Tem dificuldade no aprendizado?  

             (     )  não                                (     )  sim  

13- No caso dá resposta anterior ter sido sim, qual a dificuldade encontrada:  

             (     )  Dificuldade  de  atenção.  

             (     )  Muita  informação.  

             (     )  Não  encontra  sendo  no  que  está  aprendendo.  

             (     )  Outras  __________________________________________________  

14- Você considera que necessita de um atendimento diferente dos outros alunos devido a sua 
faixa etária?  

        (     )não                                 (     )sim, por  que?___________________________  

 Você considera que recebe um atendimento adequado dos funcionários?  

        (     )não                                 (     )sim,  por que?___________________________  

 Necessita de algum cuidado especial?  

        (     )  não                                (     )sim,  qual?_____________________________  

17- Qual é o dispositivo que você tem acesso em termos de Tecnologia Digital da Informação e 
Comunicação (TDIC)? 

        (    ) Smartphone. 

        (    ) Notebook ou similar (ultrabook, netbook). 

        (    ) Computador de mesa. 

        (    ) Não tenho acesso. 

18- Você já usou uma plataforma de ensino remoto? (Microsoft TEAMS, ZOOM, Meet. ou outro) 

       (    ) Sim  (    ) Não 

19- Se sua resposta foi SIM, você recebeu algum tipo de treinamento? 

      (    ) Sim  (    ) Não 

20- Você acha produtivo o ensino Remoto? 

     (    ) Sim  (    ) Não 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

 

1- Há quanto leciona em cursos técnicos: 
      (    ) Menos de 1 ano. 

      (    ) De 1 a 5 anos. 

      (    ) De 5 a 10 anos. 

      (    ) Mais de 10 anos. 

2- Quais cursos que ministra aulas:  
______________________________________________________________ 

       3- Quais recursos didáticos mais utilizados: 

    (    ) Quadro branco e canetão. 

    (    ) Pesquisas em computadores. 

    (    ) Datashow. 

    (    ) Outros _____________________________________________________ 

4- Já observou dificuldades em trabalhar com pessoas acima de 40 anos, durante as aulas? 
    (    ) Sim                    (    ) Não 

5- Se a resposta da questão anterior for sim, qual dificuldade mais frequente: 
     (    ) Uso de computadores. 

     (    ) Falta de interação com alunos mais jovens. 

     (    ) Atenção diminuída. 

     (    ) Outras ____________________________________________________ 

6- Em relação a metodologia, atualmente, utilizada pelo Senac, você observa uma maior 
dificuldade pelo público de meia idade: 
      (    ) Sim                  (    ) Não 

 

7- Que tipo de dispositivo você verifica, presente em sua sala de aula? Marque mais que um se 
necessário. 
(    ) Smartphone. 

(    ) Notebook ou similar (Ultrabook, Netbook) 

(    ) Computador de mesa (desktop). 

(    ) Cadernos e similares (blocos de nota, folhas soltas) 

8- Você verifica dificuldade por parte do aluno no manuseio destes dispositivos? 
(     ) Sim  (    ) Não  
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APENDICE C - QUESTIONÁRIO – FUNCIONÁRIOS 

 

1- É observado maiores exigências pelo público mais velho: 

(    ) Não                              (    ) Sim, quais?____________________  

       2- O atendimento ao público de meia idade é mais difícil: 

(    ) Não                              (    ) Sim, por quê?__________________ 

      3- Apresentam maior incidência de faltas: 

(    ) Não                              (    ) Sim 

4- Apresentam maior dificuldade em manusear computadores: 

               (    ) Não                              (    ) Sim 
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APÊNDICE D - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDOS - TCLE – ESTUDANTE 

 

(cópia do participante voluntário) 

Pesquisa: Fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e 
professores/funcionários em Cursos Técnicos na Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em 
tempos de ensino remoto 

Pesquisadores responsáveis: Pós-Graduanda Elenil Gozzo de Souza e Dr. Luiz Ferraz de Sampaio 
Neto (orientador)  

Instituição da Pesquisa: Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação nas Profissões da Saúde 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde/ PUC-SP. 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa denominada: Fatores envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e professores/funcionários em Cursos Técnicos na 
Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Sua participação nesse projeto é voluntária. A qualquer momento, você poderá recusar-se a 
continuar a entrevista, a responder perguntas específicas ou mesmo retirar seu consentimento, sem 
que isto cause qualquer prejuízo em relação às etapas do projeto que você participou. Caso você 
tenha alguma dúvida sobre a aprovação no Comitê de Ética desta pesquisa, pode acessá-lo no 
horário comercial (8-16 horas) de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 3212-9896, que fica 
localizado no 5º andar do Prédio da Faculdade de Medicina da PUCSP, na sala 506, na Rua Joubert 
Wey, 290 ,Bairro Vergueiro  em Sorocaba -SP - CEP: 18030070-  e-mail: cepfcms@pucsp.br.com Sra. 
Debora. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os pesquisadores Elenil Gozzo de Souza – 
tel. (15)981527883 – e-mail elenil.gsouza@sp.senac.br ou Luiz Sampaio – tel.(15) 3232-2374 – e-mail 
lfsampaio@pucsp.br. 

 

Declaro que fui informada dos objetivos do projeto “” de maneira clara e detalhada. Esclareci minhas 
dúvidas e sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Esse termo consta em 
duas vias, ficando uma com a participante e outra com o investigador. 

Eu, ________________________________declaro que, após ter sido convenientemente esclarecida 
e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar desta pesquisa.   

Itapetininga, _____ de ______________ de 2020.  

 

Nome e assinatura da participante voluntária:  

RG:  

Elenil Gozzo de Souza - pesquisadora responsável 

RG:  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  
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(cópia da pesquisadora) 

Pesquisa: Fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e 
professores/funcionários em Cursos Técnicos na Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em 
tempos de ensino remoto 

Pesquisadores responsáveis: Pós-Graduanda Elenil Gozzo de Souza e Dr. Luiz Ferraz de Sampaio Neto 
(orientador)  

Instituição da Pesquisa: Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação nas Profissões da Saúde 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde/ PUC-SP. 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa denominada: Fatores envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e professores/funcionários em Cursos Técnicos na 
Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Sua participação nesse projeto é voluntária. A qualquer momento, você poderá recusar-se a 
continuar a entrevista, a responder perguntas específicas ou mesmo retirar seu consentimento, sem 
que isto cause qualquer prejuízo em relação às etapas do projeto que você participou. Caso você 
tenha alguma dúvida sobre a aprovação no Comitê de Ética desta pesquisa, pode acessá-lo no 
horário comercial (8-16 horas) de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 3212-9896, que fica 
localizado no 5º andar do Prédio da Faculdade de Medicina da PUCSP, na sala 506, na Rua Joubert 
Wey, 290 ,Bairro Vergueiro  em Sorocaba -SP - CEP: 18030070-  e-mail: cepfcms@pucsp.br.com Sra. 
Debora. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os pesquisadores Elenil Gozzo de Souza – 
tel. (15)981527883 – e-mail elenil.gsouza@sp.senac.br ou Luiz Sampaio – tel.(15) 3232-2374 – e-mail 
lfsampaio@pucsp.br. 

 

Declaro que fui informada dos objetivos do projeto “” de maneira clara e detalhada. Esclareci minhas 
dúvidas e sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Esse termo consta em 
duas vias, ficando uma com a participante e outra com o investigador. 

Eu, ________________________________declaro que, após ter sido convenientemente esclarecida 
e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar desta pesquisa.   

Itapetininga, _____ de ______________ de 2020.  

 

Nome e assinatura da participante voluntária:  

RG:  

Elenil Gozzo de Souza - pesquisadora responsável 

RG:  
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

PROFESSOR 

 

Pesquisa: Fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais 
velhos e professores/funcionários em Cursos Técnicos na Área de Saúde no SENAC de 
Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Pesquisadores responsáveis: Pós-Graduanda Elenil Gozzo de Souza e Dr. Luiz Ferraz de 
Sampaio Neto (orientador)  

Instituição da Pesquisa: Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação nas Profissões da 
Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde/ PUC-SP. 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa denominada: Fatores envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e professores/funcionários em Cursos 
Técnicos na Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Sua participação nesse projeto é voluntária. A qualquer momento, você poderá recusar-se a 
continuar a entrevista, a responder perguntas específicas ou mesmo retirar seu consentimento, sem 
que isto cause qualquer prejuízo em relação às etapas do projeto que você participou. Caso você 
tenha alguma dúvida sobre a aprovação no Comitê de Ética desta pesquisa, pode acessá-lo no 
horário comercial (8-16 horas) de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 3212-9896, que fica 
localizado no 5º andar do Prédio da Faculdade de Medicina da PUCSP, na sala 506, na Rua Joubert 
Wey, 290 ,Bairro Vergueiro  em Sorocaba -SP - CEP: 18030070-  e-mail: cepfcms@pucsp.br.com Sra. 
Debora. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os pesquisadores Elenil Gozzo de Souza – 
tel. (15)981527883 – e-mail elenil.gsouza@sp.senac.br ou Luiz Sampaio – tel.(15) 3232-2374 – e-mail 
lfsampaio@pucsp.br. 

 

Declaro que fui informada dos objetivos do projeto “” de maneira clara e detalhada. Esclareci 
minhas dúvidas e sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Esse termo 
consta em duas vias, ficando uma com a participante e outra com o investigador. 

Eu, ________________________________declaro que, após ter sido convenientemente 
esclarecida e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar desta pesquisa.   

Itapetininga, _____ de ______________ de 2020.  

 

Nome e assinatura da participante voluntária:  

RG:  

Elenil Gozzo de Souza - pesquisadora responsável 

RG:  
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APÊNDICE F - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

FUNCIONÁRIO TECNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Pesquisa: Fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais 
velhos e professores/funcionários em Cursos Técnicos na Área de Saúde no SENAC de 
Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Pesquisadores responsáveis: Pós-Graduanda Elenil Gozzo de Souza e Dr. Luiz Ferraz de 
Sampaio Neto (orientador)  

Instituição da Pesquisa: Programa de Estudos Pós-Graduados de Educação nas Profissões da 
Saúde da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde/ PUC-SP. 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa denominada: Fatores envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem de estudantes mais velhos e professores/funcionários em Cursos 
Técnicos na Área de Saúde no SENAC de Itapetininga/SP em tempos de ensino remoto 

Sua participação nesse projeto é voluntária. A qualquer momento, você poderá recusar-se a 
continuar a entrevista, a responder perguntas específicas ou mesmo retirar seu consentimento, sem 
que isto cause qualquer prejuízo em relação às etapas do projeto que você participou. Caso você 
tenha alguma dúvida sobre a aprovação no Comitê de Ética desta pesquisa, pode acessá-lo no 
horário comercial (8-16 horas) de segunda a sexta-feira pelo telefone (15) 3212-9896, que fica 
localizado no 5º andar do Prédio da Faculdade de Medicina da PUCSP, na sala 506, na Rua Joubert 
Wey, 290 ,Bairro Vergueiro  em Sorocaba -SP - CEP: 18030070-  e-mail: cepfcms@pucsp.br.com Sra. 
Debora. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com os pesquisadores Elenil Gozzo de Souza – 
tel. (15)981527883 – e-mail elenil.gsouza@sp.senac.br ou Luiz Sampaio – tel.(15) 3232-2374 – e-mail 
lfsampaio@pucsp.br. 

 

Declaro que fui informada dos objetivos do projeto “” de maneira clara e detalhada. Esclareci 
minhas dúvidas e sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Esse termo 
consta em duas vias, ficando uma com a participante e outra com o investigador. 

Eu, ________________________________declaro que, após ter sido convenientemente 
esclarecida e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar desta pesquisa.   

Itapetininga, _____ de ______________ de 2020.  

 

Nome e assinatura da participante voluntária:  

RG:  

Elenil Gozzo de Souza - pesquisadora responsável 

RG:   
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA -SENAC 

SOROCABA 
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ANEXO B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA - 

SENAC ITAPETININGA 
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