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Nome do Participante 
 
NOELI KÜHL SVOBODA 
 
Cargo 
 
Psicóloga – Departamento de Gestão de Pessoas / DGP 
 
Email Institucional 
 
nksvoboda@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
 (41) 3250-4115 
 (41) 9901-1500 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Marechal Hermes, 751 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
84010-230 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
RODA TERAPÊUTICA  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 

Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
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implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 
 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

●  Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

●  Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 

Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
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administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Implementar a modalidade de atendimento coletivo/comunitário como atividade 
complementar e sinérgica as atividades em andamento no Departamento de 
Gestão de Pessoas, junto ao “Serviço de Acolhimento Institucional” (SAMP-PR), 
conforme Portaria nº 109/2012, que visa oferecer suporte institucional aos 
usuários, quais sejam: os integrantes da instituição, membros e servidores, 
extensivo aos familiares e/ou dependentes que foram incluídos no Programa de 
Acolhimento Institucional(PAI). 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
A Roda Terapêutica é uma modalidade sistêmica de atendimento inspirada nos 
Estudos de Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa (TC), proposta por 
BARRETO, que complementa o programa de atenção primária na área de Saúde 
Mental, pois utiliza a competência das próprias pessoas e promove a construção de 
redes de atenção e apoio psicossocial. A Roda Terapêutica é um espaço 
comunitário criando dentro da instituição que permite partilhar experiências de 
vida e sabedorias de forma horizontal e circular, onde todos se tornam co-
responsáveis na busca de soluções e superação dos desafios do cotidiano, num 
ambiente acolhedor e caloroso. Cada pessoa torna-se terapeuta de si mesmo, num 
processo de auto-reflexão e de auto-conhecimento ao ouvir as histórias de vida 
relatadas por outros participantes. No contexto do SUS, desde 2008, a TC vem 
sendo considerada como uma prática integrativa e complementar de cuidado 
essencial para a rede de atenção primária à saúde e vem se expandindo a cada dia 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF), de forma exitosa e inovadora (BRASIL, 
2009). A TC deve ser, portanto, valorizada como uma estratégia positiva de saúde 
mental que se baseia na prevenção e cura ao integrar sinergicamente todos os 
elementos culturais e sociais ativos da comunidade. A implantação desta 
abordagem de atendimento no âmbito institucional sustenta a mudança, como a 
que ocorreu na rede SUS e na Estratégia de Saúde da Família, de uma política 
assistencialista para uma política de participação solidária e reorganização das 
redes de atenção à saúde, por meio da qual as políticas centram seus objetivos na 
promoção da saúde e no desenvolvimento psicossocial das instituições e 
comunidades. Esta ação inovadora foi proposta para acolher o sofrimento 
cotidiano, que tira o sono das pessoas, decorrente do estresse, da educação dos 
filhos, etc. e para promover à saúde. É um trabalho que tem por objetivo 
complementar o atendimento realizado pelos especialistas para tratar as patologias 
em consultórios, postos de saúde e hospitais. O espaço clássico dos profissionais 
da área de saúde, em especial de saúde mental, materializa uma demanda da 
sociedade relativa as mazelas humanas, que nem sempre são resultados de 
aspectos sócio-econômicos, propriamente. Pobres e ricos sofrem igualmente 
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quando são instados a superar os desafios que a vida fadadamente coloca no 
caminho.  
 
Descrição do Trabalho:  
1 Objetivo Geral: Propor a metodologia da TC na modalidade de Roda Terapêutica, 
aos usuários na instituição na área de Gestão de Pessoas, incluindo-a como 
estratégia que promove o alívio do sofrimento físico e emocional, o fomento da 
alteridade e o aumento da resiliência, em conformidade com as práticas 
integrativas e complementares do SUS na área de Saúde Mental.  
 
2 Objetivos Específicos: - Contribuir para o processo de autoconhecimento dos 
participantes através da socialização de emoções e experiências de vida do grupo; 
- Fortalecer as atividades de atenção a saúde mental institucional; - Estreitar o 
vínculo entre a equipe técnica com os seus usuários; - Reforçar a auto-estima 
individual e coletiva dos usuários; - Favorecer o desenvolvimento comunitário, 
prevenindo e combatendo as situações de desintegração dos indivíduos e das 
famílias, restaurando e fortalecendo os laços sociais; - Diminuir, pela via da 
prevenção, as demandas de intervenção pontual e de caráter reincidivante junto 
aos usuários do PAI; - Diminuir o absenteísmo na instituição; - Proporcionar um 
espaço de escuta sensível; - Oportunizar experiências de cidadania pela via da 
participação coletiva, esta como requisito fundamental para dinamizar as relações 
sociais na instituição e na comunidade.  
 
3 Metodologia: A metodologia da Roda Terapêutica está organizada em várias 
fases que devem ser observadas a cada roda comunitária realizada. O 
cumprimento dessas fases e das regras, garantem a qualidade da escuta entre os  
participantes que será proporcional à qualidade da sessão da roda de terapia.  
 
4 Fases da Roda Terapêutica:  

I Acolhimento: É o momento de ambientação e de deixar as pessoas à 
vontade, de preferência na forma de um círculo para que os participantes 
possam se ver mutuamente. É indicado que haja música ou alguma 
dinâmica para criar um clima de descontração. É recomendado, também, 
perguntar se algum participante está de aniversário e cantar parabéns, pois 
este é um gesto de valorização e de celebração da vida da pessoa. Em 
seguida, dar as seguintes informações que são de vital importância para o 
sucesso da terapia:  
 
II Regras da Roda Terapêutica: As regras devem ser seguidas durante 
todas as fases da roda.  

a. fazer silêncio: o silêncio não intimida o grupo e é um ato de 
respeito por quem está falando.  
b. falar da própria experiência: usar o verbo sempre na primeira 
pessoa do singular, por exemplo: “eu fiquei abalado”, “eu me sinto 
assim”, para que as pessoas aprendam a falar de si e por si mesmas.  
c. não dar conselhos: as pessoas estão no grupo não para fazer 
julgamentos e sim para falar da sua experiência e aprender com a 
experiência dos outros.  
d. não fazer fofoca: o que se fala durante a Roda Terapêutica não 
deve servir de comentário fora deste ambiente.  
e. não palestrar: respeitar o tempo para que todos possam se 
expressar. 
f. intervir no momento da emoção: quando alguém se emociona o 
grupo deve parar, levantar, dar as mãos e o terapeuta pergunta se 
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alguém quer oferecer um “presente” (uma música, um abraço, uma 
poesia).  
g. respeitar a história da própria pessoa: a Roda Terapêutica é um 
espaço de escuta e de compreensão do sofrimento do outro.  

 
III Escolha do tema:  

a. Neste momento o co-terapeuta anota as informações de quem 
veio a primeira vez: nome, telefone e o porquê de ter procurado a 
Roda Terapêutica. Após isso, pergunta-se para os outros 
participantes, que frequentam a Roda Terapêutica, como eles estão 
e porque vieram. Caso o grupo seja sempre o mesmo, pode-se 
perguntar se alguém quer falar sobre alguma coisa que esteja 
incomodando naquele momento para ser trabalhado na Roda 
Terapêutica ou, então, pode-se fazer a pergunta testemunho ou 
pular para a fase 1.4., que é a pergunta reflexiva.  
b. Depois disso, o co-terapeuta repete o que anotou para que os 
participantes que vieram a primeira vez possam corrigir se a 
percepção anotada está correta. O terapeuta não deve interpretar, 
somente anotar literalmente o que o participante relatar.  
c. No terceiro momento pede-se para as pessoas escolherem com 
qual dos temas relatados se identificou, ou o qual acha mais 
importante, para que esse seja trabalhado na roda de terapia 
comunitária. Nesse caso, o terapeuta submete ao grupo a escolha do 
problema fazendo a seguinte pergunta: “Qual desses casos você 
acha que é mais urgente, com qual você mais se identifica e poderia 
ser escolhido para nossa terapia de hoje?” E continua perguntando: 
“Porque você escolhe este tema?” Logo após, coloca-se em votação 
1 ou mais dos problemas relatados.  

 
IV Contextualização Pedir mais informações, na forma de perguntas, acerca 
dos temas escolhidos anteriormente, para que se possa compreender o 
problema no seu contexto. Todos os participantes podem fazer uma 
pergunta de cada vez. Nesta etapa, a função do terapeuta é cuidar para que 
as pessoas não façam julgamentos, não dêem conselhos e, então, o 
terapeuta deve formular uma pergunta reflexiva baseado nas experiências 
de vida relatadas pelos participantes na Roda Terapêutica.  
 
V Problematização A pergunta reflexiva (mote) é uma pergunta-chave que 
vai permitir a reflexão do grupo durante a terapia, deve fazer sentido pelo 
menos para a maioria dos participantes. Conforme Barreto (2010): “... o 
tema que será discutido é a alma da terapia. Ele promoverá a reflexão 
coletiva capaz de trazer a tona os elementos fundamentais que permitem a 
cada um rever seus esquemas mentais, seus preconceitos e reconstruir a 
realidade. É a qualidade da escuta que vai determinar a escolha de um bom 
mote.” (BARRETO, 2010, p. 80). VI Finalização O encerramento é sempre 
um momento muito especial e singular na Roda Terapêutica. As pessoas 
podem sugerir músicas, poemas que tenham relação com o tema 
trabalhado e falar do que aprenderam, do que estão levando para casa 
dessa experiência. O término da Roda Terapêutica deve ter uma conotação 
positiva, pois é um momento de reconhecer, valorizar e agradecer o 
esforço, a coragem, a determinação, a sensibilidade e a vontade de cada 
um em superar as dificuldades. Este é um momento de síntese, que pode 
ter várias dinâmicas, conforme o clima e a disponibilidade de todos os 
participantes. 
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Resultados / Impacto Social 
 
 
Com esta proposta se pretende constituir novos meios de aproximação e 
fortalecimento das relações humanas, na construção de redes de suporte social em 
um mundo cada vez mais individualista. A metodologia da Rosa Terapêutica está 
baseada, principalmente, no pressuposto de que as soluções dos problemas estão 
no coletivo e no compartilhamento das experiências e emoções que proporcionam 
a identificação com o outro e com o respeito às diferenças. A Terapia Comunitária 
é um instrumento que permite construir redes sociais solidárias de promoção da 
vida e mobilizar os recursos e as competências dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades. Procura-se suscitar a dimensão terapêutica do próprio grupo 
valorizando a herança cultural dos nossos antepassados indígenas, africanos, 
orientais e europeus, bem como o saber produzido pela experiência de cada um. É 
essa diversidade cultural que faz a grandeza da comunidade. Possibilitar a cada um 
agregar novos valores é uma riqueza inestimável no processo de empoderamento 
e na construção da cidadania. Enquanto muitos modelos centram suas atenções na 
patologia, nas relações individuais, privadas a Roda Terapêutica nos convida a uma 
mudança de olhar, de enfoque, sem querer desqualificar as contribuições de outras 
abordagens, mas ampliar seu ângulo de ação.  
 
Propõe:  

1. Ir além do unitário para atingir o comunitário;  
2. Sair da dependência para a autonomia e a co-responsabilidade;  
3. Ver além da carência para ressaltar a competência;  
4. Sair da verticalidadde das relações para a horizontalidade;  
5. Da descrença na capacidade do outro, passar a acreditar no potencial de 
cada um;  
6. Ir além do privado para o público;  
7. Romper com o clientelismo para chegarmos a cidadania;  
8. Romper com o modelo que concentra a informação para fazê-la circular.  

A metodologia da Roda Terapêutica evoca a cidadania e a subjetividade pelo viés 
ético, pois se trata de uma atividade coletiva dirigida, que se operacionaliza a 
partir de regras e limites previamente estabelecidos e acordados pelo grupo. Face 
ao exposto, entendemos que o impacto institucional da Roda Terapêutica como 
atividade complementar reporta-se a ampliação da oferta de recursos e 
metodologias do Departamento de Gestão de Pessoas para melhor atender aos 
usuários do Serviço de Acolhimento Institucional(SAMP/PR), além das pessoas da 
comunidade encaminhadas por instituições sociais e que integram a rede 
psicossocial deste MPPR, oportunizando o acesso às ações primárias de saúde 
mental complementar, visando melhor cuidado e qualidade de vida aos 
participantes.  
Pontos Fortes: criação de um espaço para escuta sensível, aprimoramento dos 
processos de comunicação, integração institucional via interação entre os 
integrantes da instituição e a comunidade, ação terapêutica sobre o estresse no 
trabalho, qualidade de vida, assim como a implementação de metodologia de 
trabalho de natureza estratégica na área de Gestão de Pessoas.  
Oportunidades: desenvolver a autonomia e a co-responsabilidade, ressaltar a 
competência, incentivar a horizontalidade nas relações, acreditar no potencial de 
cada um, ir além do privado para o público, romper com o clientelismo para 
alcançar a cidadania, fazer circular a informação. 
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Descrição dos Recursos Envolvidos 
 
 
1. Órgãos Envolvidos/Parceiros:  

Coordenação Executiva da Subprocuradoria para Assuntos Administrativos 
(COE), Assessoria de Governança de Gestão de Pessoas (AGGP), 
Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) e Assessoria de Comunicação (ASCOM). 
Público Alvo: integrantes do MPPR lotados na Capital (membros, servidores 
(efetivos, comissionados e adidos), estagiários e aposentados), usuários do 
SAMP-PR, incluindo o atendimento para pessoas encaminhadas por 
instituições sociais que integram a rede de atenção e apoio psicossocial 
deste MPPR. Em princípio, todas as unidades deste MPPR, na capital do 
estado, devem ser impactadas pela implementação deste projeto, uma vez 
que a participação deve ser estendida a todos os Membros e Servidores 
lotados em Curitiba. DGP, AGGP e Assessoria de Comunicação (ASCOM), 
este último com o mister de promover a divulgação de todas as ações que 
envolvem o projeto. Os Centros de Apoio e os Departamentos, 
representados por suas chefias, deverão oportunizar a participação dos 
integrantes ao permitir sua participação nas atividades que tomarão algum 
tempo do horário de expediente.  

 
2. Estimativa de Recursos:  

a) Local: Disponibilização de uma sala ampla para acolher as reuniões - 
Custo estimado: Interno;  
b) Recursos Humanos: Contratação estagiário de Pós Graduação em 
Psicologia - Custo estimado:R$ 15.720,00;  
c) Divulgação: Atividade junto aos veículos de comunicação interna - 
ASCOM - Custo estimado:Interno;  
d) Custo estimativo total:R$ 15.720,00 

 
 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
1. Pontos Fracos:  

a)Alto risco na execução do projeto, visto que depende da adesão dos 
interessados, das chefias e da comunidade em participar;  
b)Neste momento a implantação da atividade como rotina só é possível na 
Capital.  

 
2. Ameaças:  

Mudança de Gestão Superior e desmotivação à participação. 
 
 


