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Introdução: Esse trabalho se trata de um relato de experiência de uma prática de
Estágio Supervisionado Básico I, presente no 7º período do curso de Psicologia, do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais- Unileste, realizada em uma Instituição
de Acolhimento de Idosos situada na região do Vale do Aço. Tal experiência
aconteceu no decorrer do 1º semestre do ano de 2016, com intervenções aplicadas à
realidade de um idoso com vistas a promover melhorias em sua qualidade de vida.
Com essa prática se fez possível também aplicar os conteúdos estudados, utilizando de
técnicas diversas. Objetivo: Objetivou-se interferir na realidade do usuário buscando
estratégias para auxiliá-lo a desempenhar atividades que melhore sua qualidade de vida
em seu cotidiano, melhorando assim seu nível de satisfação com a vida. Outro objetivo
foi contribuir para que o usuário ampliasse seu repertório de comportamento e
desenvolvesse habilidades de relacionamento. Metodologia: O público alvo dessa
prática foi um idoso do sexo masculino, com idade de 84 anos, usuário de uma
instituição de acolhimento de idosos do Vale do Aço. Inicialmente foi realizada uma
primeira visita na instituição, a fim de se explicar a procedência da prática à Psicóloga
e Assistente Social.  Nas visitas subsequentes foram realizadas observações
participativas a fim de selecionar um participante. A seguir, foram realizadas análises
de documentos e prontuários, observações categorizadas, entrevistas e intervenções de
maneiras diversificadas, de modo a compreender melhor a demanda para
posteriormente se intervir de modo eficaz. Resultados: No decorrer dos encontros o
foco maior foi dado ao usuário, no sentido de que a esse foi dada a oportunidade de se
manifestar e expressar suas questões. Tendo em vista sua queixa inicial de sentimentos
de vazio existencial, ausência de sentido na vida, dificuldades em se estabelecer
relacionamentos, arrependimento por suas escolhas e insatisfação com sua condição,
percebe-se que esse estava a vivenciar um tédio existencial, não enxergando portanto,
razão ou sentido para continuar a seguir com autenticidade sua existência. Contudo,
vê-se que há presença de altos e baixos, evoluções e regressões, no repertório de
comportamentos do sujeito, uma vez que por hora ele sinalizava estar relativamente
bem consigo e com a vida e por outras vezes demonstrava uma visão totalmente
negativa e insatisfeita com a vida. Dessa maneira, acredita-se que esse trabalho pôde
oportunizar boas vivencias a esse usuário, melhorando em partes seu bem estar e
qualidade de vida. No entanto, acredita-se ser necessário uma constante atenção e
monitoramento desse, a fim de que seu estado de humor não oscile tanto e de que ele
consiga manter um equilíbrio com maior estabilidade em suas relações cotidianas.
Conclusão: Houve relevância ao abordar um assunto pertinente à vida de todo ser
humano, que consiste na motivação ou sentido que se dá à vida. Percebe-se que em
instituição de acolhimento de idosos é necessário buscar sempre estratégias inovadoras
para estimular os idosos a buscarem sentido e alegrias na vida.
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