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Resumo: No Brasil os idosos estão cada vez mais ocupando o seu espaço dentro da sociedade. Este público 

passou a participar de forma mais ativa no meio social estudando, trabalhando, comprando, viajando, se 

comunicando e se inserindo com mais frequência no mundo virtual. Os idosos têm tornado o computador um 

grande aliado para estimular a memória e construir/aprimorar os conhecimentos. Portanto, o número de pessoas 

mais velhas aprendendo a usar o computador vem aumentando constantemente. Um dos principais motivos desse 

fenômeno ocorrer é porque, ao longo dos anos, houve mudanças significativas na sociedade, principalmente em 

relação às tecnologias e a expectativa de vida. Essa é a realidade e o perfil da turma na qual inserem-se as 

monitoras desde o segundo semestre do ano de 2011. A aula de informática para idosos é composta entre oito e 

dez alunos, ocorre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e é ministrada pela doutoranda 

Leticia Rocha Machado. Este é um grupo que vem participando e aprendendo sobre informática desde 2009 e, 

tem como característica a dedicação e o interesse em aprender a utilizar novas ferramentas.  O presente trabalho 

tem como foco a importância do papel dos monitores durante as aulas para alunos da faixa etária em questão. A 

atuação dos monitores, na sala de aula, possibilita que os alunos tenham um atendimento individualizado e 

específico para suprir as suas dúvidas, auxiliando nas suas dificuldades e levando em conta suas limitações e 

inseguranças neste campo. A monitoração dos idosos é indispensável, pois eles necessitam de uma atenção 

especial tanto no desenvolvimento das atividades, com dúvidas muito específicas, quanto para o cuidado na 

forma particular de se falar, de se auxiliar, com um tratamento “mais afetivo”. Para isso, é necessário 

atendimento individualizado para poder ajudá-los a se inserirem neste no mundo virtual com a maior 

naturalidade. Busca-se, neste trabalho, destacar a importância do trabalho em conjunto do professor e monitor na 

sala de aula, especificamente com turmas de idosos, a fim de, aperfeiçoar o ensino e aprendizagem para este 

publico. 
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