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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo compartilhar algumas experiências do Projeto 

Travessia (PROPIS/SBPRJ), desenvolvido há cinco anos com populações vulneráveis da cidade do Rio 
de Janeiro. A partir das atividades realizadas nos chamados “Grupos de Imaginação”, deparamo-nos com 
uma série de vivências de caráter traumático, marcadas pela dimensão do excesso, a qual se evidencia 
pela intensidade das excitações, bem como pela ausência de continência de tais intensidades. Em 
ambientes vulneráveis, que se organizam com pouquíssimos recursos de amparo social, as falhas, 
excessos e faltas traumáticas encontram-se potencializadas. A metodologia do Projeto Travessia é 
baseada em uma proposta de cuidados, que implica na criação de um espaço de contenção e integração 
grupal, no intuito de favorecer a (re)construção daquilo que encontra-se fragmentado.. 
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Introdução 

  Desde 2003, a SBPRJ, através de seu Programa de Psicanálise e Interface Social (PROPIS), 

contribui de forma sistemática e expressiva ampliando a clínica psicanalítica a settings diferenciados. 

Em 2009, começou a atuar diretamente com atendimento à população de comunidades de risco social 

na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A partir do início de 2011, o Projeto Travessia atua no 

Complexo do Borel (Tijuca), mais especificamente, na Chácara do Céu, localizada no topo do morro. 

Historicamente, a comunidade manteve-se sob o domínio do tráfico a partir de 1980, sofrendo a 
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violência das lutas entre facções criminosas, bem como das constantes e discriminatórias inserções 

policiais. Desde junho de 2010, a comunidade do Borel passou a ser atendida pela 8ª Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP) do Estado. Tal inserção gerou uma inegável modificação na dinâmica da 

comunidade, sendo seus efeitos marcantes para a população. As reflexões que apresentaremos neste 

trabalho têm como base a prática realizada com os moradores desta comunidade. 

O Projeto Travessia desenvolve ações favoráveis à promoção, à proteção e à recuperação de 

saúde integral e melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis, através da associação com 

instituições socioeducativas locais. Atualmente, o projeto trabalha com 150 crianças e adolescentes 

(com idades de 6 a 14 anos), com seus familiares, e com a equipe de 15 educadores da instituição 

parceira na Chácara do Céu. 

As diferentes estratégias terapêuticas são realizadas preferencialmente em grupo, em ritmo 

semanal. Denominamos os grupos que realizamos de “Grupos de Imaginação”. Tais Grupos visam 

desenvolver um ambiente seguro, favorável ao envolvimento de todos num relacionamento 

colaborativo para instalar uma conversa transformadora. 

A preferência pelo trabalho em grupo deve-se à crença de que a contenção grupal é um fator 

propulsor da elaboração psíquica individual. Através de diferentes identificações e vínculos 

emocionais, o espaço grupal possibilita novas experiências de sociabilidade, o exercício das trocas 

intersubjetivas, a construção de novas narrativas, a mudança de organizações defensivas 

problemáticas, bem como o resgate da capacidade de sonhar e fantasiar. Ao agregarmos o termo 

“imaginação” aos grupos, buscamos reforçar o aspecto lúdico e criativo da proposta terapêutica, 

concebendo a imaginação e o brincar como uma forma de pensar constitutivos da capacidade 

simbólica do humano. 

A dinâmica dos Grupos de Imaginação se organiza a partir de estímulos semiestruturados ou de 

sugestões espontâneas. São utilizados diferentes recursos e linguagens para facilitar a atitude reflexiva 

dos seus diferentes participantes, como por exemplo: conversas, dramatizações, instalações, 

informações didáticas, leitura de textos, análise de filmes, dentre outros. Durante os Grupos, são 

analisadas as diversas participações nas suas diferenças, nas suas semelhanças, nos pontos de vista 

conflitantes e contraditórios. 

 

1. Algumas considerações teóricas 

A partir do trabalho nos Grupos de Imaginação, nos deparamos com experiências traumáticas, 

marcadas pela dimensão do excesso, que se evidencia pela intensidade das excitações, bem como pela 

ausência de continência de tais intensidades. Neste sentido, a teoria do trauma conforme proposta por 

Freud, em especial a partir da postulação do segundo dualismo pulsional em 1920, bem como a 



contribuição de autores pós-freudianos (como S. Ferenczi, M. Khan e D. W. Winnicott) que se 

debruçaram sobre o estudo teórico-clínico do trauma, nos oferecem ferramentas importantes para 

pensarmos a prática que estamos desenvolvendo nesses grupos. Importante ressaltar que nossa 

proposta não é esgotar o tema do trauma, mas fazer um sobrevoo teórico que nos ofereça elementos 

para pensar a prática. 

A questão do trauma nos remete igualmente à singularidade da relação com os objetos 

primários, no que esta tem de marcante na dinâmica intersubjetiva evidenciada no funcionamento 

grupal. Tal singularidade nos permite pensar, seguindo as indicações de Figueiredo (2012), uma 

possível metapsicologia do cuidar como instrumento teórico indissociável da ética do trabalho que 

realizamos. Nesta visada, podemos então refletir acerca da dinâmica transferencial e 

contratransferencial que caracteriza o movimento psicanalítico e encontra desdobramentos e 

particularidades na prática em nossos Grupos de Imaginação. 

 

1.1 As implicações do trauma na constituição subjetiva 

a)-O trauma em S. Freud 

Para iniciar nosso percurso teórico, retomaremos algumas concepções freudianas acerca do 

trauma e de suas implicações na constituição subjetiva.Em “Além do princípio do prazer”, Freud 

(1920/1996) propõe uma concepção econômica do trauma, o qual se instala devido à correlação entre o 

excesso de excitações que comporta o evento traumático e a fragilidade das fronteiras egoicas do 

sujeito diante deste excesso. 

Neste texto, o traumatismo pode ser definido como uma efração, numa larga extensão, do 

sistema paraexcitação, que tem como função filtrar as somas de excitações provenientes do mundo 

exterior. Desse modo, a intensidade das excitações ameaça destruir o aparelho psíquico como um todo, 

sendo sua tarefa mobilizar as forças disponíveis para o processo de defesa. 

Diante da ameaça de irrupção de um excesso pulsional na tópica psíquica e com o fracasso do 

princípio de prazer que ela promove, outras formas de ação são requeridas para dominar o excesso. O 

psiquismo recorre a modalidades de defesa de tipo mais arcaico, o que aponta para um curto-circuito 

dos processos psíquicos mais elaborados. A repetição de vivências traumáticas surge, então, como 

tentativa de dominação das intensidades que inundam o aparelho psíquico e invadem o ego. 

Com a postulação de uma segunda tópica (Freud, 1923), o ego, instância mediadora, tem como 

problemática função atender a três senhores com exigências distintas. Frente às exigências paradoxais 

do id, do superego e da realidade externa, o modo como o ego veio a se constituir assume uma 

importância fundamental. Será a capacidade – mais ou menos efetiva – do ego de se moldar às 



variadas exigências que o acometem o que permitirá que o psiquismo possa emergir das experiências 

traumáticas com graus diversos de coesão e de adoecimento (Rocha, 2012). 

O trauma pode provocar danos precoces no ego sob a forma de feridas de ordem narcísica, 

perturbando e reforçando os mais arcaicos operadores defensivos, tais como a negação, a clivagem, a 

projeção, a idealização, a onipotência etc. Ele provoca “mortificações narcísicas” a partir da ausência 

de representação, de figuração e de simbolização, evocando sempre as categorias do primário e do 

originário em sua articulação com as categorias edipianas clássicas (Bokanowski, 2005). É sobre tais 

questões marcantes que a teoria de S. Ferenczi encontrará vias de desenvolvimento. 

 

b)-O trauma em S. Ferenczi 

Como aponta Uchitel (2001), o conceito de trauma se estende ao longo de toda a obra de 

Ferenczi, mas assume maior importância no seu final, com os textos “Análise de crianças com adultos” 

(1931) e “Confusão de língua entre os adultos e a criança” (1932). Sua concepção de trauma difere em 

importantes pontos daquela freudiana. Ferenczi põe ênfase sobre a importância das forças traumáticas 

do fato externo e real, criticando a superestimação da fantasia que a psicanálise de seu tempo vinha 

empreendendo, o que subestimava a realidade traumática.   

Para Ferenczi, o trauma corresponde a uma excitação externa ou interna que provoca efeitos 

autoplásticos (que modificam o ego), mais do que aloplásticos (que modificam a excitação). Neste 

sentido, o ego, impossibilitado de modificar a excitação externa, acaba por modificar a si mesmo para 

suportá-la. Tal impacto, que é sempre da ordem do excessivo, produz uma clivagem egoica, como 

reação defensiva diante do trauma. É a força desse choque que determina o grau e a profundidade da 

decomposição do ego do sujeito. 

A categoria do desmentido é de especial importância na teoria ferencziana do trauma, e diz 

respeito a uma busca de sentido e sua posterior negação. O evento traumático, tendo o seu sentido 

negado por um outro a quem se recorre em busca de auxílio, permanece irrepresentável, pois não se 

pode atribuir representações e sentidos ao evento, o que impede sua inscrição psíquica. 

Frente ao trauma do desmentido, são mecanismos mais radicais e mais arcaicos que entram em 

cena para dar conta, mesmo que precariamente, dessa dimensão de excesso: clivagem, autotomia, 

identificação com o agressor, progressão traumática, repetição, regressão narcísica e alucinação 

negativa, dentre outros mecanismos que não cabem no escopo de nosso trabalho. 

 

             c)-O trauma em D. W. Winnicott 

O conceito de trauma se encontra em toda a obra de Winnicott, mas especialmente em três 

textos: “Recordações do nascimento, trauma do nascimento e ansiedade” (1949), “O medo do colapso” 



(1963) e “O conceito de trauma em relação ao desenvolvimento do indivíduo dentro da família” 

(1965). 

O trauma, para Winnicott, tem grande importância quando ocorre no início da vida, de modo 

que o nível de desenvolvimento e de integração do ego, quando o trauma acontece, é fundamental para 

compreender os diferentes significados que ele assume. 

O trauma no início da vida se relaciona com a ameaça de aniquilamento, com as agonias 

primitivas ou angústias impensáveis. Elas provocam o medo do retorno a um estado de não integração 

e o medo da perda do contato com a realidade. São “impensáveis” porque os estados que dão origem a 

tais angústias ocorrem antes da organização das relações pulsionais de objeto e antes que se 

estabeleçam relações de representação de objetos. As angústias impensáveis remontam à falta de 

cuidados maternos, de uma mãe suficientemente boa, de holding, e indicam a regressão à dependência 

em que se deu o colapso traumatizante. 

Para Winnicott, o trauma é o efeito da ausência de um ambiente facilitador. Quando a criança 

pequena depende da mãe e ainda não diferencia o eu do não eu, ela precisa da mãe no papel de ego 

auxiliar para que seu eu vá gradualmente tomando forma. Os cuidados maternos não estão referidos 

somente à figura da mãe, mas da família, das pessoas em seu entorno, que podem não só evitar, mas 

também produzir traumas. 

O trauma provoca um congelamento da situação de fracasso, uma interrupção da continuidade 

do self e um sentimento de desamparo presente pela natureza intolerável de se experimentar alguma 

coisa que não se sabe quando termina e que, na verdade, não acaba. O trauma remete constantemente 

ao fracasso na organização das defesas na luta contra a “agonia original” e a possibilidade de 

desintegração do self. 

  

             d)-O trauma em M. Khan 

Em consonância com as ideias desenvolvidas por outros autores, Masud Khan também pensa o 

trauma como um excesso incontrolável de estímulos provenientes do exterior, o qual seria capaz de 

romper a barreira protetora do psiquismo, de modo que o domínio desses estímulos falha. Para Khan, a 

mãe exerce essa função de escudo protetor contra os estímulos externos e, portanto, nos casos 

traumáticos, é a essa falha que ele se refere. 

Como nos aponta Rocha (2012), 

 

Masud Khan - em sua obra de 1963 - descreve o trauma cumulativo como a exposição a 
relacionamentos perturbados na primeira infância que, por sua qualidade de intrusão 
continuada, tornar-se-ia patogênico para os processos de desenvolvimento. Para o autor, o 
trauma cumulativo resulta de fendas do escudo protetor durante o curso de desenvolvimento da 
criança, da infância até a adolescência. Khan considera que a função de escudo protetor é o 



resultado das funções de ego maternas autônomas e isentas de conflito e é realizada pela mãe 
como ego auxiliar para poder sustentar a função de ego ainda imatura e instável da criança 
(s.p.) (Rocha, 2012 citando Khan,1963) 
 

 Quando as falhas na função materna são frequentes e intensas, uma personalidade estável e 

integrada não se consolida, o que evidencia o efeito desestruturante do trauma, que se expressa 

principalmente sob a forma da clivagem enquanto defesa principal (Uchitel, 2001) 

 

 e)-Articulações e atravessamentos 

 Tendo feito esse ligeiro sobrevoo através do imenso terreno que a teoria psicanalítica 

compreende a respeito do trauma, é hora de fazermos algumas articulações com o trabalho que 

desenvolvemos nos Grupos de Imaginação em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro. 

 É imenso o número de pessoas que, impedidas ao acesso aos bens sociais e culturais, e 

expostas a grande magnitude de violências sentem-se relegadas à condição de invisíveis sociais, que 

não teriam nada a dizer e de quem nada teríamos a escutar. Desta forma, a grande população das 

comunidades nas favelas conhece desde muito cedo as regras de apartheid social, o que significa uma 

experiência traumática que dificulta a construção pessoal de uma singularidade e enfraquece a noção 

de convívio em sociedade. 

O conjunto de hipóteses de nosso trabalho é de que esta realidade traumática (1) gera entraves 

na constituição do sujeito; (2) dificulta os processos de sociabilização; (3) se encontra na base dos 

bloqueios cognitivos, que provocam atrasos nos processos de aprendizado; (4) concorre para a 

concepção do fenômeno da gravidez adolescente que em grande parte está motivada pela falta de 

perspectiva de futuro e ausência de outras aspirações pessoais; (5) ajuda na compreensão da 

constituição de grande número de famílias disfuncionais. 

 De acordo com Marcelo Viñar (2007), a condição de exclusão rompe a condição de inventar-se 

para suportar a condição de estar vivo, e o homem volta a ser sujeito de necessidade e de urgência, de 

modo que seu tempo vivencial interior não é a articulação de uma memória de sua origem e de um 

projeto para o amanhã. A exclusão e a marginalidade não devem ser definidas só pelo estado carencial, 

mas pela perda de um horizonte de futuro e por uma perda na inscrição da genealogia. 

Frente a isso tudo, como pensar uma prática de cuidados que abarque a complexidade dessas 

formações psíquicas, muitas vezes traumatizadas em seus fundamentos? 

 

1.2 Uma possível metapsicologia do cuidar 

 Em seu livro As diversas faces do cuidar, Luís Cláudio Figueiredo (2012) propõe um 

atravessamento de paradigmas, recorrendo a diversas correntes de pensamento da psicanálise na 



tentativa de criar uma possível metapsicologia dos cuidados. Segundo ele, a vida nos desafia insistente 

e inevitavelmente com falhas, excessos e faltas traumáticas, contra as quais é nossa tarefa opor um 

“fazer sentido”. “Fazer sentido implica estabelecer ligações, dar forma, sequência e inteligibilidade aos 

acontecimentos que ao longo de uma vida evocam e provocam o retorno às experiências da loucura 

[precoce] e da turbulência emocional” (p. 134). Em outros termos: fazer sentido equivale constituir 

para o sujeito uma experiência de integração. E a contínua atividade de “fazer sentido” é tarefa dos 

cuidados. 

O autor divide os cuidados em três eixos dinâmicos que devem estar em equilíbrio. O primeiro 

eixo é o de “sustentar e conter”, que engloba as tarefas de acolher, nomear, tolerar, as quais podem ser 

referidas à função de holding (Winnicott), bem como à função de continência (Bion). Estas funções 

garantiriam a continuidade e a transformação das vivências psíquicas, possibilitando o pleno 

desenvolvimento da capacidade de sonhar e fantasiar – imprescindíveis para o crescimento emocional 

de qualquer indivíduo e tão em falta nos dias de hoje. 

O segundo eixo dos cuidados é o de “reconhecer”, que engloba as funções de testemunhar e de 

refletir/espelhar. “Muitas vezes, cuidar é, basicamente, ser capaz de prestar atenção e reconhecer o 

objeto dos cuidados no que ele tem de próprio e singular, dando disso testemunho e, se possível, 

levando de volta ao sujeito sua própria imagem” (p. 138). Este eixo do cuidar resume-se em prestar 

atenção e responder na medida, quando e se for pertinente, o que fala fundamentalmente do 

reconhecimento preciso do outro, no que ele tem de mais próprio. 

O terceiro eixo é o de “interpelar e reclamar”, no sentido de que aquela que presta cuidados 

deve ser fonte de questões e enigmas, despertando (Green) ou introduzindo (Laplanche) a 

pulsionalidade. “A isto corresponde a função de excitar, chamar para fora, chamar às falas” (p. 139). É 

apenas como resposta a essas interpelações colocadas que o indivíduo pode vir-a-ser. 

Nos Grupos de Imaginação que realizamos, é exigida do terapeuta/cuidador uma função 

semelhante a de um “objeto absolutamente necessário que se deixa apagar”, de modo que lhe é exigido 

uma atuação que seja simultaneamente de presença implicada e presença reservada, nos termos de 

Figueiredo (2012). Nesta condição, o cuidador pode exercer sua dupla função de estimular e despertar 

a pulsionalidade, bem como de contê-la e lhe dar um sentido. 

O mais importante sobre a dupla injunção da presença implicada e em reserva é a possibilidade 

de o cuidador oferecer ao objeto de seu cuidado “um espaço vital desobstruído, não saturado por sua 

presença” (p. 143), e é nesse espaço vital “que o sujeito poderá exercitar sua capacidade para alucinar, 

sonhar, brincar, pensar e, mais amplamente, criar o mundo na sua medida e segundo suas 

possibilidades” (p. 143). 



Desse modo, tal postura envolve a disponibilidade de recepção em relação às produções 

psíquicas vindas do grupo, as quais devem ser toleradas e compreendidas. O cuidador se empresta 

como suporte da transferência e de outras demandas afetivas profundas e primitivas, deixando-se afetar 

e interpelar pelo sofrimento alheio: “O desafio para o psicanalista será criar este estado mental que 

possibilite essa apreensão de algo, por natureza, fugidio” (Rocha, 2012). 

O processo de trabalho nestes Grupos de Imaginação, envolvendo crianças, adolescentes e 

adultos com organizações psíquicas fragilizadas, exige um esforço de investimento libidinal para criar 

espaços potenciais para o prazer de brincar, poder suportar ficar bem e usufruir da satisfação. Tendo 

em vista a fragmentação psíquica que parece prevalecer nestes Grupos, a situação analítica terá que se 

adequar a ela. 

Em ambientes que se organizam com pouquíssimos recursos de amparo social, o desafio ainda 

é maior para criar um espaço que favoreça a (re)construção daquilo que foi fragmentado pelas 

experiências traumáticas. 

 

2. Vinhetas e Depoimentos 
 
Tendo em vista tudo o que foi exposto anteriormente, trazemos pequenos recortes de 

depoimentos e de vinhetas do trabalho realizado nos Grupos de Imaginação, para ilustrar nossa prática, 

considerando estas falas como indicadores de transformação na sociabilidade da população envolvida. 

A proposta é estimular a discussão.  

Estes são alguns testemunhos do trabalho desenvolvido junto às crianças, adolescentes, 

familiares e educadores. É importante ressaltar que este trabalho demanda grande disponibilidade do 

agente de cuidado, devido à precariedade que neles se encontram e ao grau de violência a que estas 

pessoas são submetidas. Suportar angústias tão primitivas, situações tão primárias, nos faz dar conta da 

falta de recurso, no imediato, que é causado pelo impacto do escutado, e que somente depois de um 

respirar mais profundo conseguimos nos reerguer, integrando-nos novamente para continuar 

sustentando o grupo. 

 

2. 1 Educador: “As crianças passaram a ter conversas e interesses mais variados; o assunto não é mais 

só o defunto do dia, ou a violência policial” 

 

2. 2 Criança: “Nos grupos falamos de coisas que não podemos falar em nenhum outro lugar. Aqui 

podemos falar dos nossos medos e do que queremos ser no futuro” 

 



2. 3 Coordenadora: “Os educadores mudaram sua atitude com as crianças. Eles frequentemente 

perdiam a cabeça. O trato cotidiano deles mudou, parecem mais conscientes de serem exemplos 

importantes para elas. Eles também estão respeitando mais as diferenças de cada um” / “Outro dia 

fiquei surpresa ao observar o diálogo de um educador com uma mãe. Era uma mãe muito complicada 

e, no entanto, ele pôde questionar com delicadeza, o que favoreceu a mãe a se desarmar. No passado, 

seria fácil termos uma cena bem distinta desta. Acho que os educadores estão mais conscientes de suas 

funções e mais criativos na busca de soluções. Acho que são bons exemplos do resultado do trabalho 

dos grupos de imaginação e das oficinas de artes” 

 

2. 4 Adolescente: desconfiada da equipe, frente ao aviso de férias, diz “Sei que vocês não vão voltar; 

bem sei que estão mentindo”. Surpresa ao nos ver de volta: “Vocês por aqui? Achei que vocês não 

iriam voltar nunca mais” 

 

2. 5 Música criada pelas crianças (9-11 anos): “Chego em casa da escola / Tenho um dia chato / Não 

sou um mané, muito menos um otário / Vou pro Roda Viva, e na quarta-feira / Chega o grupo só da 

brincadeira / Que psicologia boa, me deixa aqui à toa / Hoje ninguém vai estragar o Roda Viva / Só 

vou gastar energia com a psicologia / Vamos viver e brincar, o que importa é a nossa alegria / Vamos 

viver e brincar, curtir com a nossa família / Vamos contar pro grupo: o (...) deixa a gente maluco / Mas 

a gente elogia, o grupo da psicologia” 

 

2. 6 Uma evolução pela identificação: Em um grupo com familiares, o tema de ciúme entre os filhos 

oscila com o da agressividade e das formas de lidar frente a essas situações. Falamos do sentimento de 

impotência que muitas vezes vivemos como pais. Por algum tempo, o tema fica direcionado aos 

sentimentos da criança. Perguntamos se o adulto também tem ciúmes, e alguém toma a palavra com 

um sonoro “com certeza sinto ciúmes”. Propomos que elas pensem quando eram crianças e sobre a 

maneira que achavam para resolver os problemas ou o ciúme. A conversa passa aos relatos do tempo 

de quando eram crianças, quando eram agredidas e resolviam os conflitos agredindo. Alguém lembra 

que o irmão até hoje é o preferido e é tratado de forma diferente pela mãe e que isso a faz se sentir 

rejeitada. Indagamos se elas acham que pensar como vivemos quando éramos crianças pode nos ajudar 

inclusive na função de pais. Uma das mães toma a palavra dizendo que quando pensa no seu passado 

procura fazer diferente e busca dividir sua atenção entre os filhos; diz com altivez: e estou 

conseguindo! 

 



2. 7 Uma experiência do excesso (crianças de 6-8 anos): Em determinado dia, as crianças, que 

anteriormente se encontravam em outra atividade, estavam completamente contidas e silenciosas a 

nossa espera. Ao entrarem em nossa sala, partiram para uma explosão pulsional, demonstrada por meio 

de uma intensa agressividade entre eles e conosco. O elemento sexual, além de se fazer presente nas 

evocações de filmes pornográficos, desenhos bem realistas referentes ao tema, também se mostrava 

através de atuações, nas quais elas tentavam expressar com o próprio corpo o que não conseguiam 

verbalizar. Quando, de alguma maneira, tentávamos interferir nesse movimento, elas não suportavam, 

e através de falas extremamente agressivas, demonstravam o quanto aquela situação era insustentável 

para elas. Esse grupo se mostra um desafio aos terapeutas presentes. Pontuar a diferença do dentro e do 

fora do grupo e mostrar que ali pode ser um espaço de exortação, tentando incluir elementos 

fantasísticos e saindo da concretude que tais crianças estão habituadas está sendo uma das maneiras 

que encontramos para continuar nosso trabalho. 

 

 

“Groups of Imagination” as a counterpoint to traumatic situations: the experience of the Project Travessia in 

vulnerable communities in Rio de Janeiro 
 
Abstract:The purpose of this study is to share some experiences of the Project Travessia (PROPIS / SBPRJ), that has been 
in development for five years with vulnerable populations in the city of Rio de Janeiro. From the activities carried out in the 
so-called “Imagination Groups”, we are faced with a series of traumatic experiences, marked by the excess, which is 
evidenced by the intensity of excitation, and by the absence of its continence. In vulnerable environments, which are 
organized with very few resources of social support, failures, excesses and traumatic faults are maximized. The 
methodology of the Project Travessia is based on a proposal of care, which implies the creation of a space of containment 
and group integration, in order to support the (re)construction of what is fragmented. 
Keywords: imagination; trauma; care 

 
 

 

 
 
“Grupos de la Imaginación” como contrapunto a la situación traumática: la experiencia del Proyecto Travessia en 

comunidades vulnerables en Rio de Janeiro 

 

Resumen:El presente trabajo tuvo como objetivo compartir algunas experiencias del Proyecto Travessia (PROPIS/SBPRJ), 
desarrollado hace cinco años dirigido a poblaciones vulnerables de la ciudad de Rio de Janeiro. A partir de las actividades 
realizadas en los llamados “Grupos de Imaginación”, enfrentamos  una serie de vivencias de carácter traumático, marcadas 
por la dimensión del exceso, la cual queda evidenciada por la intensidad de las excitaciones, así como por la ausencia de 
continencia de dichas intensidades. En ambientes vulnerables, que se organizan con poquísimos recursos de amparo social, 
las fallas, excesos y faltas traumáticas se muestran potencializadas. La metodología del Proyecto Travessia se basa en una 
propuesta de cuidados, lo cual implica en la creación de un espacio de contención e integración grupal, objetivando 
favorecer la (re)construcción de aquello que se encuentra fragmentado. 
Palabras clave:imaginación; trauma;cuidado 
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