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RESUMO 

O trabalho deriva do projeto em vias de conclusão “Práticas de apropriação ilícita por 

assalto: fundamentos e possibilidades de prevenção”. A proposta foi entender os motivos 

que levaram presos por assalto do Centro de Ressocialização de Canhotinho/PE (CRA) a 

delinquir, e levá-los a refletir sobre o que querem para o futuro fora da prisão. Alguns 

conceitos e teorias utilizados para a compreensão do fenômeno foram: ECRO e grupo 

operativo, de Pichón Rivière; violência, tal como aparece nos estudos de Winnicott; e 

desequilibração, em Piaget (1986). Foram realizados quatro encontros de cerca de uma 

hora, com uma média de cinco apenados, entre os dias 11 de setembro e 03 de dezembro 

de 2013, sendo todos acompanhados pela psicóloga da instituição, além de três visitas 

preparatórias ao campo de estudo. O discurso dos reclusos normalmente girava em torno 

das dificuldades da prisão, dos abusos de poder, da situação subumana em que estavam, 

o que, na visão deles, são fatores que praticamente inviabilizam a ressocialização. Mas 

conforme o diálogo se desenrolava, também afirmavam o prazer implícito no jogo do 

assalto – a “adrenalina” e a força do grupo para influenciá-los. Problemas com bebida 

alcoólica e relações familiares difíceis foram aspectos comuns a todos os participantes. 

Para além do trabalho focal com os apenados, as dificuldades de executar o projeto 

dentro de uma instituição penitenciária chamaram nossa atenção: burocracias, relatos de 

violação dos direitos humanos e, principalmente para a nossa área, o sentimento de 

despreparo presente nos relatos dos profissionais de humanas. As reflexões propostas 
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por este trabalho procuram criar novas formas de intervenção neste tipo de ambiente. 

Palavras-Chave: Apenados; ressocialização; grupo operativo; violência; prática 
psicológica. 

PRACTICE OF UNLAWFUL APPROPRIATION FOR MUGGING: RESULTS AND 
REFLECTIONS 

ABSTRACT 

The work derives from the project nearing completion "Practices of unlawful appropriation 
for mugging: fundamentals and possibilities of prevention". The proposal was to 
understand the reasons muggers arrested in Centro  de Ressocialização de Canhotinho / 
PE ( CRA ) commited their crimes, and cause them to reflect on what they want for the 
future outside prison. Some concepts and theories used to understand the phenomenon 
were ECRO and operative group, of Pichon Rivière ; Winnicott with his study of violence; 
desequilibração, by Piaget (1986 ). Four meetings of about an hour were conducted with 
an average of five convicts, between September 11 and December 3, 2013, and all 
accompanied by the psychologist of the institution. The discourse of the inmates usually 
revolved around the difficulties of prison, abuse of power, subhuman situation they were in; 
what, in their view, are factors that make resocialization almost impossible. But as the 
dialogue progressed, it also were claimed the implicit pleasure in the game of the assault - 
the "adrenaline" and the strength of the group to influence them. Problems with alcohol 
and family relationship problems were common to all participants. Beyond the focal work 
with the inmates, the difficulties of exercising the project within a penitentiary institution 
called attention: bureaucracies, violation of human rights and, especially for our area, the 
gap between professional knowledge and the real demand. The reflections here discussed 
seek to create new forms of intervention in this type of environment. 
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