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PROJETO: Equipe Ponte 

  

Sentido e direção do Projeto 

 

 Um projeto se sustenta e conquista sentido, na medida em que não se reduz a um saber fazer 

determinado conjunto de práticas. Ao contrário, um conjunto de práticas se sustentam a partir dos 

fundamentos de um Projeto. Porque é através desses fundamentos que as práticas do tratamento 

serão organizadas apostando numa direção, sem dirigir os sujeitos. Qual direção? Aquela que 

reconhece a possibilidade de, através de investimentos que não priorizam o fazer como uma 

obrigação, sensibilizar cada um, investindo, no que a dinâmica dos encontros promove. 

Efetivar um Projeto implica em sustentar a ressensibilização por via de seus fundamentos, 

que permitem a cada um avançar de forma diferenciada. No caso do Projeto Ponte, trata-se de 

fundamentos que irão privilegiar o olhar e a voz. Entendendo que esse destaque mobiliza e facilita 

outras expressões subjetivas que concorrem para a construção de um Outro lugar. Lugar, esse, que 

não é o mesmo daquele em que o sujeito se conta e é contado. Para avançar nessa direção, investe-

se em atividades que promovem as condições para que o sujeito se redescubra e se reapresente, por 

via da participação nos espaços que experimenta. 

   Sabe-se das diferentes limitações que síndromes e condições psíquicas agravadas 

introduzem na vida dos sujeitos.  Tais determinantes aliam a eles uma tendência do sujeito e do 

mundo à sua volta, de se contar e ser contado mantendo essas referências como irreversíveis ou 

sólidas o suficiente para impedir deslocamento. E, de fato, há limites que pouco se alteram. 

Principalmente quando só se escuta em função deles. Para que haja deslocamento é preciso que o 

sujeito possa ser escutado em função dos diferentes dispositivos ou atividades, que promovem uma 

Outra presença dele. Assim, os fundamentos se atualizam nas atividades que passam a contar com 

a presença do sujeito, uma vez que nelas, ele é incluído desde uma Outra referência. Condição para 

surpresa, compartilhamento inédito de intimidades, e cultivo de realizações inacessíveis até então. 

 

Fundamentos 

 

 O Projeto da Equipe Ponte é sustentado por três princípios que nodulam seus fundamentos. 



 

 

 

- O primeiro é a colocação, em exercício, de uma concepção de tratamento que se sustenta na 

criação de experiências orientadas. As experiências são orientadas, cada uma delas, em função de 

uma aposta que coloca em ato uma suposição. Qual suposição? A da existência de particularidade 

do lado daquele que fala e participa do tratamento. Assim, o primeiro princípio introduz como 

fundamento a distinção, enquanto elemento que se mostra para além do visível. Particularidade, 

portanto, para além da gravidade de cada uma das limitações que cada um porta. 

  

- O segundo princípio introduz como fundamento a realização de abordagens, como tratamentos, 

que visam o advento da distinção, como particularidade. 

Para tanto, é necessário reconhecer que tal advento se realiza, em primeiro lugar, através de um 

circuito com o Outro. A reconstrução e a construção da noção de circuito dependem sempre daquele 

que escuta e daquele que se faz escutar, tanto quanto daquele que olha e se faz olhar.  

É por via do circuito com um Outro que se pode cultivar as raízes da voz. O crescimento dessas 

raízes irá sustentar as condições para que cada um possa ocupar um lugar e uma função, redefinindo 

a relação com o espaço e o tempo. Condições, essas, de onde irão brotar as diferentes 

particularidades, insistindo na passagem para um Outro lugar. A ponte, na verdade, as pontes, são, 

portanto, invenções que irão permitir que essa passagem tenha sustentação. O segundo princípio do 

Projeto ponte, como tratamento, liga raízes da voz com as pontes que são inventadas por cada um 

para se recontar e reapresentar. Não sem ter de lidar com as consequências que produzem como 

impasses, conflitos e retrocessos acompanhados de avanços. 

  

- O terceiro princípio estabelece como fundamento a sustentação de uma ética, acompanhada de 

seus fundamentos teóricos, que conta com os impasses e evitações que são produzidas pelo próprio 

sujeito para a realização de deslocamentos. Pode-se acompanhar tal orientação de forma 

diferenciada daquela que visa a conquista e progresso de habilidades funcionais. Sem negar a 

importância de tais habilidades que permitem aos sujeitos circularem socialmente, seja pela 

frequência nas escolas, seja pelo exercício do diálogo com inteligibilidade.  O que se visa na 

proposta do Projeto ponte é a construção de pontes que, insistindo nas particularidades, não as 

reduzem a condição de conquista de atividades que são esperadas de acontecer segundo as faixas 

etárias no meio social. 



 

 

O terceiro princípio que fundamenta o Projeto ponte, introduz como efeito de sua ética a 

possibilidade de descoberta de um outro tipo de satisfação para os envolvidos. Isso porque, tais 

satisfações surgem a medida em que cada um se experimenta a partir desse Outro lugar que as 

atividades introduzem. 

  

Sustentação do Projeto 

  

O Projeto Ponte só se sustenta a partir de uma indissociabilidade entre os três princípios 

apresentados. Ao retirar um deles, os outros dois não funcionam para o que foram propostos. Isso 

porque, não há como sustentar um tratamento que vise o surgimento da particularidade, sem que 

aquilo que orienta as atividades tenha como base a distinção, primeiro princípio, por via de uma 

ética, terceiro princípio. 

Em virtude de tal interdependência é preciso reconhecer, como afirmado no segundo 

princípio, que as atividades, como alternativas de tratamentos, não são imutáveis. Não somente elas 

se modificam em função das particularidades daqueles que as frequentam, contudo, isso não 

significa que sejam implementadas sem uma elaboração por parte dos responsáveis. Por isso mesmo 

há um compromisso ético dos profissionais envolvidos para a discussão e elaboração dos diferentes 

momentos do trabalho, como exigência que condiciona a participação de cada um. Tal 

responsabilidade é compartilhada com o supervisor clínico e orientador do Projeto Ponte. 

A sustentação do Projeto Ponte não se reduz aos diferentes dias, períodos e atividades que 

podem ser realizadas em sua sede, ou fora dela. A inclusão dos pais, tanto quanto de cada um 

daqueles que reconhecidamente convivem com os sujeitos de forma assumida, constituem presença 

decisiva para lidar com os efeitos do tratamento.  

Diferentes alternativas se apresentam como necessárias para levar a cabo tais orientações. 

Isso porque, contamos também com as limitações que muitos familiares possuem para lidar com 

seus entes queridos. O que nos leva a promover diferentes espaços de encontros para a abordagem 

deles.  

Um Projeto, tal como o da equipe ponte, não tem como se restringir a execução de atividades 

que, com maior ou menor índice de deslocamento, permitem sustentar ligações inéditas. Mais além, 

se visa construir uma rede que, formada pelos três princípios, permita aos sujeitos, tanto quanto 



 

 

aqueles que habitam seu cotidiano, sustentar lugares diferenciados. Entendendo que nessa noção de 

rede inclui-se a possibilidade de ela ser refeita ou reparada quando apresentar limitações.  

  

Os tratamentos no Projeto Ponte 

  

Os tratamentos são compostos por um conjunto de atividades que mantêm a insistência para 

a reinvenção de posições subjetivas: 

  

1 - A música ocupa o primeiro lugar devido ao fato dela promover uma ressensibilização que não 

acontece necessariamente ligada a palavra falada. Tal condição, ao fazer exceção à proliferação de 

discursos, promove a experiência de ser tocado pelos ouvidos sem autorização, constituindo um 

outro tipo de experiência com os sons.   Fica evidenciado que aquilo que promove a 

ressensibilização pela música não é sinônimo de escutá-la para relaxar, o que pode acontecer, mas 

sim de participar de uma experiência onde os sentidos não se restringem ao sentido do que é dito 

aos sujeitos. Por outro lado, a presença da música no ambiente, mais do que demandar um tempo e 

atenção para escutá-la, inaugura a possibilidade de ativar um tipo de sensibilidade para o corpo, 

onde outras experiências passam a ter lugar, como é o caso do canto e da dança. Além da ligação 

do corpo com a dança, pela música, enquanto expressão dos movimentos causados pelos sons, 

destaca-se também uma nova presença no tempo e no espaço, levando os sujeitos a experimentar a 

imagem própria segundo uma movimentação que a libera para se fazer ver e se contar de uma Outra 

maneira. 

  

2 - A presença da dança e do canto, com a música, mantém em comum o fato de que a entrada em 

cena delas não é preparada por qualquer tipo de ensino formal relativo à expressão. Tal concepção 

visa privilegiar a sintonia que cada um estabelece com o ritmo, a harmonia e a melodia.  Assim, a 

dança e o canto na companhia da música, permite estabelecer um circuito elementar de ligação, de 

conexão. Consideramos que tal conexão não se limita a vocalização dos sons na cadência do tempo, 

assim como no tempo dos movimentos da dança. O que se visa na ligação da música com o canto 

e a dança, é um tipo de presença em que o sujeito, a partir de suas limitações, consiga reativar a 

ligação com uma musicalidade que precede as palavras na sua constituição, tanto quanto com um 

movimento que, na espécie falante, é efeito de sua incoordenação estrutural, a partir da qual a 



 

 

unidade ilusória de seu eu, como imagem própria, se produz. Considere-se, também, que a 

suposição  de poder ativar o circuito do canto com a música, implica admitir que o ser falante 

quando vem ao mundo, é primeiramente acolhido pela sonata materna, ou seja, ele é encantado pela 

voz da mãe. Assim,  o infans poderá se encantar pela palavra e a fala, e se fazer ver e escutar de 

uma forma diferenciada.  

 

3 - Em cada uma das referências anteriores, é preciso admitir que não se as conduz em linha reta, 

sem limitações. Não se pode garantir que tudo se cumpra como avanço num tratamento, nas 

atividades que são propostas. Pode-se , sim, haver trabalho sustentado numa direção que mostra 

suas provas, ou seja, situa os diferentes momentos em que cada um dos sujeitos se encontra, na 

medida em que os profissionais participam ao lado deles. Essa participação permite apreender a 

necessidade de introduzir, para alguns, a possibilidade de experimentar uma ressensibilização do 

corpo. É nesse sentido que a prática de alongamentos, tanto quanto de pequenos esboços de 

expressão corporal se introduz como necessária para alguns. E mesmo durante a pandemia ele se 

mantém prioritário, reduzido em relação aos efeitos presenciais. Ao levar a sério as limitações que 

se nos apresentam, somos conduzidos a introduzir experiências de tratamento, pelas atividades, 

com profissionais que as conduzem. Não se trata, em nosso caso, de promover atividades 

ocupacionais, tampouco recreativas. Cada uma das atividades é fundamentada como alternativa de 

tratamento, e não de tratamento alternativo.  

 

4 - Uma das atividades privilegiadas é o lanche. Desde o início do Projeto agora apresentado, o 

horário do lanche, antes da pandemia, foi visado como um momento importante das atividades. 

Afinal, para que reservar esse momento a somente comer e comer. Pode-se fazer da fome, da 

oralidade repetitiva, ser deslocada para a preparação do lanche, ou seja pela não imediaticidade ao 

comer. Além disso, algumas conversas, gostos e ranhetices para colaborar na cozinha e na limpeza, 

passam a vir à tona como motivo de riso e redução das limitações. O cultivo  do gosto, do sabor do 

lanche, passa a ser um elemento diferenciado para aqueles que só pensavam em engolir e devorar. 

 

5 - A presença do teatro é um passo decisivo na busca da consolidação de uma presença de si mesmo 

que não precise ser sempre a mesma. Tanto os personagens a serem representados, quanto o roteiro 

que é composto sem texto prévio, se mantém em linha de continuidade com a música e a dança. 



 

 

Isso porque, a busca pelas raízes da voz introduz, no limite, condições para o sujeito que pôde se 

desprender de sua representação habitual, experimente, no papel de um Outro, aquilo que lhe é 

íntimo. Ao trazer o interior para o exterior por via de personagens, o sujeito começa a se contar de 

uma forma onde a censura de sua particularidade decai de potência. Assim, se cultivam as condições 

necessárias para que o sujeito se faça ver e escutar pela boca de um Outro ele mesmo. Não somente 

se trata da criação de um dispositivo para ser visto e escutado, mas sim que, a partir de então, sua 

existência inclui um Outro diferente de si mesmo, como lhe sendo íntimo.  

  

6 - A pintura se encontra diretamente ligada ao segundo princípio, uma vez que, através dela, os 

sujeitos buscam sua própria voz, no sentido daquilo que, sem saber, terminam mostrando. A 

diferença se faz notar pelo que a voz que é mostrada nela é, inicialmente, expressão de cores, 

formatos, linhas e rabiscos, que moldam uma presença do olhar. Antes ainda de se valer da pintura 

como recurso para entender o que cada um quer mostrar, interpretando seus respectivos conteúdos, 

se trata de dar voz ao sujeito para comparecer de uma maneira que muitas vezes escapa a ele mesmo. 

Sem a pretensão e sem a insistência de colocar palavras em cada pintura ou combinação de cores e 

formas, a atividade da pintura revela que o sujeito se conta de uma forma que não é representada 

por aquela que ele mesmo se expressa. É somente a partir da vigência de uma concepção de 

tratamento que permita ao sujeito não precisar cumprir um roteiro já decidido por suas limitações, 

sejam psíquicas ou motoras, que o advento de sua particularidade pode, enfim, criar raízes. 

Condição que é a base para estabelecer um lugar e uma posição, a partir dos quais poderá se 

relacionar e avançar na ligação consigo mesmo e com seus próximos. 

  

 

Mauro Mendes Dias 

Fevereiro, 2021. 

 

 
 
 


