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Resumo: O palco desta etnografia acontece na prisão e busca compreender as 

contingências da experiência vivida neste contexto pelos seus indícios registrados em 

cartas escritas por presos e seus familiares e amigos. Etnografar esta realidade significa 

“textualizá-lo” a partir da complexidade múltiplos olhares. Resultado é o prisioneiro 

como personagem: figura liminar. Analisar uma série de cartas escritas neste contexto, 

possibilita a vislumbrar, dois momentos. 1) “background”, um personagem que emerge 

da narrativa de sua experiência vivida e revela as contradições do humano. Isolamento e 

solidão articulam a matéria deste pano de fundo e seu conteúdo revela que o remetente 

se encontra numa situação de limite: a realidade da prisão “pesa” demais. 2) 

“foreground”, um modo de escrita que expressa formas de ação simbólica as quais tem 

origem em fontes da experiência liminar. Ao narrar sua experiência, performatiza por 

meio da narração e da escrita uma ação de busca do outro. É no “peso” de “tirar cadeia” 

que se incide toda a função poética do discurso desse personagem. Em essência, 

performativa.  Richard Bauman (2008) põe em destaque a função poética dos eventos 

performativos, conseqüência dos mecanismos poéticos e estéticos de todas as formas na 

linguagem em ação pelo modo de como a mensagem é expressada. As cartas escritas 

pelos presos produzem uma teoria nativa da alteridade pela integração da escrita num 

sistema de reciprocidades.  

 Palavras-chave: cartas – prisão – narrativa – escrita - alteridade 

 

 



“... Mostrar-se fazendo é performar: apontar, 

sublinhar e demonstrar a ação. Explicar ações demonstrada é 

o trabalho dos Estudos da Performance.” (Schchner, 2003, 

26) 

 

Este artigo representa um esforço para compreender o significado da atividade de 

escrever cartas durante a experiência da prisão. A linguagem silenciosa da prisão se 

assenta sob a lei do silêncio muito difícil de ser captada. No contexto penitenciário a 

violência se torna uma forma de estabelecer relações sociais, uma forma de linguagem. 

Não é tão somente a violência na sua forma física, pois nem é preciso muito esforço 

para evidenciá-la.  Mas também há outros tipos de forças, violências secretas e 

simbólicas que exercem “peso” sobre o preso e a experiência da prisão. Esta é a 

apresentação do cenário onde acontecem os atos desta etnografia. 

Por conta desta realidade obscura, uma carta escrita neste contexto tem muito a dizer 

sobre seus protagonistas. A leitura desta situação, o pano de fundo desta escrita, implica 

em um complexo ponto de vista. Seu significado, embutido na contradição, revela e 

atualiza os contornos desta estrutura social que já foi objeto de inúmeros trabalhos no 

âmbito dos estudos sobre o Sistema Penitenciário em geral. 

A inquietação que motiva a análise presente neste artigo procura avançar alguns passos 

para além da representação já estabelecida sobre a situação do preso na prisão.  

 

A prisão em três atos. 

As contingências da experiência da prisão variam muito. Isso quer dizer que a 

prisão é experimentada de diversos e distintos modos. No entanto, é possível concordar 

que todas as referências, sejam teóricas, literárias ou ficcionais, que possuímos sobre a 

prisão partem inicialmente de um aspecto comum: a imagem do prisioneiro como ser 

humano sendo decomposto em partículas ínfimas, sub-humanidades, resultantes da 

violência mencionada. Representam vários atos de um drama, até que o último elo 

social seja rompido e se consolide o isolamento. 



No primeiro ato deste drama, nos posicionamos diante de um cenário onde o 

preso aguarda sua admissão.  Visão que nos causa um misto de perplexidade e aquela 

sensação “eu já ouvi isso antes, em algum lugar...”. Como descrever ou redescrever o 

que já foi dito de diversas formas. Bastaria afirmar que se trata de um ritual de coerção 

disciplinar que é elaborado e executado em minúcias por todos os seus agentes. Mas vai 

além disso, e sem exagero, não pára até que a alma do prisioneiro esteja dominada e 

possuída.  Tem seu início com a exposição explícita do corpo nu. A exposição da nudez 

para todos atesta a total sujeição. Depois, mãos postas na nuca e tem inicio a revista de 

todos os orifícios seguida de mutilações aceitáveis como o cabelo e a barba, que é 

raspada ou cortada, às vezes, por outro prisioneiro munido de uma imunda “cortadeira”. 

Simultaneamente, o despojar-se de todos os objetos pessoais: o relógio, o óculos, a 

aliança de casamento jogados em uma caixa de papelão ao chão. Um banho frio acentua 

a pele arrepiada que não tem onde se secar. Algemas no punho e uma longa espera. 

Uma foto polaróide complementa a identificação no extenso prontuário, ao lado das 

digitais, 12 no total, incluindo a palma da mão. Por fim, uma camiseta na cor 

fosforescente arremata o primeiro ato do “ritual de iniciação”, e o prisioneiro 

uniformizado pode ser agora trancado em sua cela superlotada sem ter dito uma só 

palavra. Com o mínimo de materiais de uso pessoal ele agora é um objeto semi-humano 

reduzido ao seu corpo. Se tiver sorte ou influência receberá uma cama, mas a maioria 

tem de se contentar com o chão de cimento em meio a sujeira e ratos. Com seu numero 

de prontuário é agora mais um habitante no “purgatório” da civilização reservado aos 

banidos do convívio social. 

O  segundo ato acolhe o preso em sua habitação. Algemas nos punhos e nos 

tornozelos. O comportamento é robotizado, submisso as ordens dos agentes. Sete presos 

um algemado ao punho do outro. Eles adentram obedientemente ao pavimento onde não 

há silêncio. Quietos para não dar “vacilo”. Um som de dezenas de vozes falando ao 

mesmo tempo produz um zunido constante. Ou seriam os ouvidos que estariam mais 

aguçados? O som dos ferros, das chaves e dos cadeados. Os cheiros também ficam mais 

acentuados. Cheiro de comida estragada e dejetos humanos . Cheiro de corpos suados sem 

lavar. Um cheiro próprio do lugar, um odor que adere a pele. A cela que o espera abriga 

mais de 12 pessoas de idades variadas. Ali não há camas, somente colchonetes e papelões 

sobre bancadas de cimento. Algumas redes também disputam lugares no alto. Uma latrina 

e um cano sem o chuveiro indica ser o banheiro. A pia serve de cozinha onde se vê um 



pequeno fogareiro e um “rabo quente”, feito com a resistência do antigo chuveiro, para 

esquentar água. Nas paredes, muitas fotos de mulheres nuas, tracinhos que contam dias, 

que depois de certo tempo são abandonados e calendários igualmente marcados dia após 

dia. Tudo parece ser improvisado. Uma névoa de fumaça de dezenas de cigarros dá um 

toque fantasmagórico ao cenário. O preso entra, senta-se no chão e respira 

profundamente. Os outros presos, geralmente os mais antigos, o recebem com uma 

pergunta que é igual para todos: “ai mano, qual o artigo que tu caiu?”. Pergunta que serve 

para avaliar se ele está no “X” certo. A noite chega e com ela a marmita chamada de 

“blindada”, a mesma do almoço e contém arroz, feijão, salada, e carne com batata. E 

como dormir não é possível, o jeito é ficar “zanzando” com os olhos até o dia amanhecer. 

O isolamento começa a produzir seu efeito, uma sensação de compressão, um peso  é  

sentido no peito e na alma. A cadeia começa a pesar. 

O terceiro ato encerra o circuito. O preso, destituído de sua qualificação como 

pessoa, fato que é concretizado pela prisão, perde sua autonomia e é excluído de qualquer 

relação de reciprocidade com o mundo livre, prerrogativa que deverá conquistar ao longo 

do cumprimento de sua pena. Sua condição de preso é atualizada por todos os agentes 

segregacionistas – outros presos, agentes penitenciários, policiais, psicólogos, assistentes 

sociais, médicos, promotores, juízes e as mídias em geral. Todos agindo em função de um 

ritual de degeneração humana, agentes de um poder simbólico que atua sobre o preso 

generalizado, reduzindo-o ao estado de animalidade produtor de estigma. Monstrualizado, 

destituído de valor humanitário, o preso é reduzido agora a manutenção de suas funções 

fisiológicas. Apenas o monstro e sua jaula. 

Pode-se afirmar que os atributos da monstruosidade, independentes de quão 

bizarros (ou não) sejam os crimes por eles praticados, são construídos discursivamente. A 

caracterização da representação sobre o preso e a sua associação com a monstruosidade e 

a animalidade só é configurada desta forma, porque, de todos os lados está impregnada de 

significações compostas de signos do imaginário histórico e cotidiano, construído por um 

processo de interação social na forma de discurso ideológico. Atuam, deste modo, como 

formas de comunicação, categorias valorativas de um discurso cotidiano estereotipado. 

Este outro temido por todos está identificado com aquele que rompe com a normalidade, 

uma ameaça a vida e portanto, incapaz de produzir sentido, tem de ser colocado em uma 

categoria que o neutralize. Todos os agentes implicados, consciente ou 

inconscientemente, ao utilizarem uma categoria discursiva naturalizada pejorativamente, 



atuam como produtores de marginalização e criminalização. Estereótipos que comunicam 

e determinam a fronteira entre o campo da ordem e da desordem. Portanto, esta relação é 

marcada, tanto pelos sujeitos que falam, ou seja, os agentes de um discurso de 

criminalização, quanto um sujeito que cala, discursos que são silenciados pela hegemonia 

do sistema. Por isso é importante empreender um esforço para desconstruir essas sínteses 

discursivas que são assimiladas, via de regra, sem nenhum questionamento. 

Isso mostra dois aspectos, dois pólos da mesma realidade. Como a maioria das 

pesquisas neste campo apontam é possível visualizar a apresentação cada vez mais 

especializada de uma vida socializada na delinqüência. Nela, diferentes modalidades de 

crimes violentos se intercambiam. É também um olhar dirigido a camadas mais pobres da 

população onde miséria, juventude perdida e criminalidade se articulam construindo a 

representação cada vez mais monstruosa da população encarcerada, que “merece” o 

tratamento que lhe é reservado. Por outro lado, a realidade das cadeias brasileiras é de 

total abandono, hiperlotaçâo e desrespeito aos direitos mínimos do ser humano. 

Estes três atos, sujeição, isolamento e monstrualização, tipologicamente 

representam três realidades de um ritual cotidiano sobre o sistema penitenciário. Uma 

coreografia claramente performatizada. 

 

Olhares sobre a prisão. 

As contingências sobre o preso, embora verdadeiras não podem ser planas e 

passivas, sustentadas  pela aparência, o que leva a questionar se seria possível construir 

com a mesma verdade, uma versão dinâmica e relacional sobre o preso e a experiência da 

prisão. Relacional no sentido de que existem inúmeras agências e agentes sociais com os 

quais o universo do sistema carcerário se relaciona. Não se trata de uma comunidade 

constituída unicamente de presos. As relações se estabelecem e se estendem para além 

dos muros da prisão. Se estendem aos familiares, agentes penitenciários, advogados, 

agentes de saúde, voluntários, religiosos, estudantes, pesquisadores, trabalhadores e a lista 

segue aumentando produzindo inúmeras impressões. 

Os vários olhares sobre a prisão e o preso articulam diferentes nexos: O olhar 

jurídico, o olhar teórico, o olhar literário, o olhar arquitetônico, o olhar da sociedade, o 

olhar do preso. Esses olhares ora se especializam, ora se mesclam. Olhar o preso como 



personagem de um “drama” significa “textualizá-lo” a partir desta complexidade de 

olhares.  

O preso, sujeito concreto, por meio do discurso se torna “o prisioneiro” a síntese, a 

metáfora: figura liminar. Nexos também construídos pelo preso que simultaneamente olha 

para a figura do prisioneiro, e acaba também se vendo refletido neste espelho construído 

por meio destes múltiplos olhares. 

Desta perspectiva, prisioneiro é a imagem do preso refletida em um “espelho 

mágico”, resultado da subjuntividade que caracteriza um estado performático, liminar. 

Mas é também um espelho mágico estilhaçado, produzindo múltiplas imagens e reflexos, 

refletindo inclusive, a imagem de quem olha para ele. 

É o olhar que se dirige a ruptura social, à interrupção com o tempo da vida. 

Isolamento e solidão articulam a matéria deste pano de fundo. O prisioneiro como 

personagem expressa formas de ação simbólica as quais tem origem em fontes da 

experiência liminar. Um personagem ruidoso que emerge da contradição do humano, 

produto da brutalidade e da misericórdia, da violência e da ternura, do medo e da 

segurança, da clausura e da liberdade, da angustia e da paz. Personagem, intermediário, 

“entre” pares de significado. 

Os processos de estigmatização, ou da produção da identidade institucional pela 

coersão, força e violência, de um modo ou outro, acabam se cristalizando em algum 

aspecto desta rede de relacionamentos.  Esta realidade pode ser investigada e analisada 

no interior de um universo simbólico específico, também como um sistema de 

comunicação. Deste modo, é coerente afirmar que existe uma relação dialética, entre 

ruptura, de um lado, e agregação, de outro  no sentido de que, integrado ao processo de 

sujeição da pessoa ao sistema coexistem estratégias de integração e (sobre/com)vivência 

no grupo. Isso porque, durante a internação se vivencia uma ruptura e simultaneamente 

um aprendizado que envolve trocas de valores e novos rituais para aprender a manipular 

referidos nas relações interiores à cadeia, qual seja, o aprendizado de uma identidade em 

trânsito, freqüentemente negociada, que jamais se consolida, apenas se conforma, 

permanecendo sempre em crise.  

As cartas da prisão. 



O ser humano reage de múltiplas formas à solidão e ao isolamento. Uma delas é 

a busca do outro. O meio de comunicação alternativo ao isolamento é a escrita e, por 

essa razão, a grande maioria dos presos escreve cartas.  

Uma das mediações concretas entre esses dois mundos, o mundo de fora e 

mundo de dentro da prisão se dá através da circulação das cartas. Em primeiro plano e 

em grande medida, parte desta experiência é expressa pela narrativa em comum. Obtém-

se por meio delas uma versão sobre a experiência da prisão, uma narrativa que não 

passa necessariamente, ou diretamente, pela versão institucionalizada, menos silenciosa, 

quando consegue burlar a censura. Porém, em um segundo plano maior, seguindo o 

caminho percorrido pela carta, desde o momento de sua produção até chegar ao seu 

destinatário, uma gigantesca rede de relacionamentos se forma, pondo em movimento a 

circulação tanto das cartas bem como de outros objetos. 

Neste contexto, as cartas são tomadas como objetos que circulam, e ao 

circularem entre inúmeros atores, constroem uma rede de relacionamentos. As cartas, 

deste modo, significam, por uma via dupla, ou seja, pela narrativa de seus conteúdos, e 

pelo fato de circularem. 

As cartas dos presos constituem concretamente uma fonte de dados que são 

interpretadas como um corpus narrativo que contrasta com a etnografia das experiências e 

observações realizadas em campo. Elas têm em comum que seus Remetentes Primários, 

ou seja, aqueles que dão o início à comunicação e solicitam que a carta seja aceita pelo 

destinatário, estão presos. O campo de pesquisa neste sentido se dá duplamente: pelo 

referencial geográfico, ou seja, a prisão como lugar, mas também; por uma situação, qual 

seja, que os remetentes são pessoas que compartilham das contingências do banimento 

social e do isolamento.  

Evidentemente, compartilham, inclusive o fato de terem cometido crimes ou estão 

sendo acusados de um lapso moral, para generalizar todas as espécies de crimes 

circunstanciais movidos pela forte emoção, pelo momento. Por conta dessa condição, os 

remetentes primários estão presos cumprindo penas temporalmente estabelecidas segundo 

o crime que cometeram.  

Nesse sentido, as relações estabelecidas para fazer com que a carta chegue a seu 

destino, bem como o conteúdo narrado, destacam elementos das configurações das 

histórias de vida destes personagens. 



No contexto de trocas e favores, existem duas maneiras de enviar uma carta na 

prisão. A primeira opção é submeter-se à via oficial e se render à censura do sistema. A 

outra é recorrer à via paralela, uma rede de reciprocidade que burla a censura e a 

vigilância e integra com mais verdade um circuito gigantesco no qual circulam cartas, 

tanto para fora quanto para dentro da prisão. 

Evidentemente que a experiência da prisão varia não podendo ser generalizada. 

Para alguns, o “peso” da cadeia, em múltiplos sentidos, inspira, por assim dizer, a busca 

do “outro” por meio de cartas. A cadeia “pesa”, principalmente para aqueles que 

deixaram alguém do lado de fora. Entretanto, este “outro” do “lado de fora” nem sempre 

é encontrado. Muitos dos presos jamais recebem visitas. Por isso, entre outras coisas, o 

dia da visita é um dos dias mais “pesados” na cadeia, “um dia que não passa”, que atesta 

a solidão dos encarcerados. Mas também é um dia para ver e ser visto. Um evento que 

muda toda a rotina. Dia de fazer a barba, vestir uma roupa limpa, de lavar o chão e tapar 

os ralos para impedir os ratos saírem. Dia de trocar cartas também. Toda uma 

mobilização com o intuito de passar a imagem para os parentes de que “tudo esta bem”, 

e não ampliar a tensão da preocupação. Ou seja, um esforço para tornar o mundo 

tenebroso da prisão menos agressivo aos de fora.  

Desse modo, é possível perceber na dinâmica da circulação clandestina das 

cartas o espelhamento de uma organização social bastante peculiar, e na narrativa de um 

discurso comum os aspetos da experiência da prisão. Ao acessar esse universo 

simbólico tratando-o como um sistema de comunicação torna possível analisar um 

conjunto de cartas, aparentemente dispersas, e reconstituir o seu caminho.  

Por meio desta etnografia foi possível distinguir dois grupos distintos de 

remetentes que por sua vez produzem gêneros discursivos com diferentes expectativas: 

A) cartas cujo conteúdo biografam suas vidas bem como as cartas familiares 

levando em conta a condição humana expressada em solidão, doença, lealdade, 

amizade, amor, estratégias de sobrevivência, injustiças, isolamento e a prisão 

propriamente dita. Dizem respeito, ou, estão ligadas principalmente ao grupo de 

prisioneiros com vínculo social mais comprometido com a família, amigos, vida social 

constituída. Para este grupo, as cartas são dirigidas principalmente “de dentro para fora” 

especialmente para figuras femininas, como a esposa no caso dos homens, à irmã, à mãe 

e  depois a filhos, amigos, sobrinhos etc. A carta neste sentido faz parte da circulação de 



outros referentes que atualizam a memória e a presença do preso na “vida”.  A prisão é 

representada como um sofrimento e como uma lacuna temporal, um tempo da vida que 

se perde. Semelhante ao paciente doente que tem de vencer a doença, o preso deve 

vencer a adversidade da prisão. 

B) cartas que tematizam a busca da companhia do outro, o convite ao 

relacionamento, as cartas de amor, são redigidas principalmente por aqueles prisioneiros 

cujos vínculos sociais externos são precários ou não existem. Ao que tudo indica, são 

indivíduos cujos vínculos sociais externos, que, de um extremo são solitários e de outro 

extremo levam em conta a socialização na carreira criminosa. Nelas o artigo pelo qual o 

preso ou a presa “caiu” é, via de regra evocado, um valor que produz identidade. Para 

este grupo, as cartas são dirigidas principalmente “de dentro para dentro”, e buscam 

companheiros(as) na mesma condição de prisioneiros. Por outro lado, as cartas deste 

grupo quando destinadas “de dentro para fora” tematizam logicamente as contingências 

da experiência da prisão, porém, em relação ao “adianto” de cigarros, alimentos, roupas 

etc, podendo inclusive solicitar drogas, bebidas, celulares e outros contrabandos. 

Através destes dois pontos de vista, o grupo A, que geralmente escreve no 

circuito das cartas “de dentro para fora” e vice-versa, via de regra, procura manter vivos 

os vínculos sociais, atualizando reciprocamente os sentimentos que nutrem esses laços. 

O conjunto de cartas trocadas entre outros personagens que representam o grupo 

B e ilustram em grande medida o segundo grupo “de dentro para dentro”, cujo conteúdo 

se caracteriza pela “busca do outro”, ou seja, uma busca pelo complemento que está 

ausente, um companheiro ou companheira para dividir a solidão. Este tipo de carta 

representa a grande maioria, visto que, a realidade das cadeias brasileiras está repleta de 

pessoas que perderam seus vínculos sociais externos e ficam a mercê do acaso e do 

destino, dependendo de advogados, defensores públicos e das benesses de religiosos. 

Evidentemente que a maioria das cartas deste gênero circula pela via clandestina. 

Estes gêneros discursivos, quando submetidos à análise no interior do paradigma 

analítico da performance revelam padrões, marcas performáticas, tanto no conteúdo 

quanto na forma evidenciando que a carta, enquanto objeto relacional estabelece 

conexões com o mundo social que ultrapassam a função lingüística. Como objeto 

relacional, a carta concebe uma função poética que a caracteriza como expressão 

performativa, visto que, concentra em si, camadas paralelas, representadas pelos 



argumentos do personagem, pela caligrafia, desenhos decorativos, dobras, cheiros. 

Camadas produtoras de significados que chamam, ou seduzem o destinatário por meio 

de uma eficácia retórica a uma relação mútua de trocas no interior de um circuito de 

ausências. 

As cartas “de dentro para dentro” seguem um elaborado ritual de mútuo 

conhecimento. Nelas, dois argumentos batem e rebatem: primeiro, a situação de 

prisioneiro é atualizada, reforçando o “peso” de cada dia, e segundo, o compromisso é 

reafirmado, no qual, apesar de tudo “estamos juntos” hoje e também estaremos amanhã, 

na “liberdade”.  

Desta forma, se por um lado, a dinâmica da circulação das cartas remete ao 

contexto das representações sociais sobre a cadeia e exercem sobre o prisioneiro a 

formulação de estratégias de convívio, por outro lado, o conteúdo escrito expressa em 

grande medida, aquilo que preenche ou esvazia a alma do preso. Melhor dizendo, do 

conjunto se extrai a representação das formas pela qual o indivíduo preso se relaciona 

com valores culturais da sociedade e de como a experiência da prisão espelha a 

dimensão vivida da cultura, em particular, a cultura da prisão. 

Além da elaboração do texto, as cartas também comportam grafites, desenhos a 

mão que ilustram sentimentos como amor, paixão, saudades, traição. São desenhos de 

corações, flores, pergaminhos, pessoas, faixas, composições com flechas, facas e 

corações partidos. 

Estes desenhos complementam a mensagem. Informam ao remetente  a síntese 

de um sentimento.  Alguns desenhos são encomendados e papéis decorados podem ser 

comprados ou trocados por contrabando.  Às vezes aparecem no centro da mensagem, e 

em outras, se tornam a sua moldura. O vermelho é a cor predominante, indispensável 

para representar o sentimento de amor. Os motivos religiosos também aparecem, 

comportando versículos bíblicos e hinos religiosos. Comportam símbolos que reforçam 

os dois tipos de discurso mais recorrente nas cartas: o discurso amoroso e o discurso 

religioso, que englobam a maior parte do conteúdo sobre o sofrimento e a esperança de 

libertação. Geralmente, as flores são utilizadas para representar as pessoas de estima. 

Uma rosa vermelha, por exemplo, enfatiza que a pessoas é amada, e é oferecia às 

namoradas e esposas. Um coração representa o sentimento de amor e a flor açucena 



representa a saudade. Estes elementos aparecem em grande parte das cartas que versam 

sobre paixão, casamento mensagens de compromisso e mútua fidelidade.  

Em algumas cartas esses elementos aparecem combinados formando mensagens 

simbólicas mais complexas. Por exemplo, uma rosa, um coração e uma Bíblia aberta diz 

respeito a uma pessoa que ama e esse relacionamento é transpassado pela mensagem 

religiosa de apoio e fortalecimento mútuo. 

Entretanto, em outro exemplo, duas flores representam duas pessoas, se são 

rosas é por que existe um compromisso de amor entre elas. Porém o coração, símbolo 

deste amor está partido por uma faca, geralmente utilizada para representar a traição. A 

flecha e os caules das flores dizem respeito ao sentimento que de amor se tornou 

incompatível e é inevitável a separação. 

Neste sentido, é possível ler as cartas também pelas ilustrações que elas 

comportam. Uma mensagem simbólica associada à escrita, em que ambas, procuram 

produzir mais força ao discurso, seja amoroso ou religioso. Este simbolismo se estende 

aos cheiros, às dobras, ao tipo de material. Todos “falam” em conjunto. 

Abordagem Performática 

O preso, que é um sujeito concreto, banido do convívio social, gradativamente 

vai sendo decomposto, pelo aparato institucional de disciplinamento, em sub-

humanidades até que o todos os elos sociais sejam rompidos. O indivíduo, 

aparentemente passivo, aparenta encarnar uma nova identidade institucional imposta e 

simultaneamente negociada. Por sua vez, há de mobilizar estratégias, atualizando-se, 

por meio de mediações, construindo para si, uma nova identidade, “em função” da nova 

realidade, ou seja, uma identidade funcional1, ficcional no sentido narrativo, que lhe 

permita assumir novos papéis e compreender novos códigos de conduta. E desse 

movimento de fragmentação e estratégias de reconfiguração é que surge a representação 

do prisioneiro como liminaridade de seu personagem.  

Evocar o termo liminaridade significa trazer para a discutição a análise 

antropológica dos rituais, especialmente e tradicionalmente os ritos de passagem onde 

os indivíduos são convocados a mudar de posição dentro de um sistema social em 

particular. Os ritos de passagem se prestam a função de aparar os conflitos que 
                                                            
1 Inserir uma nota 



implicam, por exemplo a passagem da infância para o mundo adulto. Portanto, um 

indivíduo que estava “fora” e passa por uma transição para “dentro” da sociedade em 

comum2. Um dos aspectos que envolve o comportamento ritual, a liminaridade, (onde 

os iniciandos são seres que estão “betwixt and between”3) ou, estados liminares, é 

experimentada culturalmente de forma diversa e distinta, como esclarece Roberto 

Damatta, quando analisa o Carnaval brasileiro para ali descobrir o lado positivo da 

liminaridade no livro, Universo do Carnaval: Imagens e Reflexões (1981).  Durante o 

Carnaval brasileiro o folião experimenta a suspensão temporária da sensura social 

burguesa e se entrega a loucura, ao descontrole, ao exagero, a caricatura, ao grotesco, 

entre outras para vivenciar novas identidades pelas quais encontra possibilidades de 

leituras inovadoras sobre o mundo, tal qual acontece com os sábios, os xamãs  e 

feiticeiros, ou seja, adquirem um conhecimento novo e diferenciado da sociedade e de si 

próprio. 

“Meu argumento central é o seguinte: o que caracteriza a fase liminar dos 

ritos de passagem é a experiência da individualidade vivida não como 

privacidade ou relaxamento de certas regras (pois o neófito está sempre 

sujeito a inúmeras regras), mas como um período intenso de isolamento e de 

autonomia do grupo. Mas, o que temos aqui é a experiência com a 

individualização como um estado, não como uma condição central da 

condição humana. Ou seja, a individualização dos noviços nos ritos de 

passagem não envereda pelo estabelecimento de uma ruptura, por meio da 

ênfase extremada e radical em um espaço interno ou em uma subjetividade 

paralela ou independente da coletividade; antes, pelo contrário, essa 

individualização é inteiramente complementar ao grupo. Trata-se de uma 

autonomia que não é definida como separação radical, mas como solidão, 

ausência, sofrimento e isolamento que, por isso mesmo, acaba promovendo 

um renovado encontro com a sociedade na forma de uma triunfante 

interdependência quando, na fase final e mais básica do processo ritual, os 

noviços retornam à aldeia para assumir novos papéis e responsabilidades 

sociais. Tudo se passa como se nos ritos de passagem, a reclusão, a 

individualização e a invisibilidade dos noviços fossem classificadas como 

                                                            
2  
3 Turner (1964) ‐ betwixt and between in an intermediate, indecisive, or middle position. 



estados negativos, como situações perigosas e anti-sociais que o estar fora-

do-mundo (com sua pletora de mortificações) caracteriza, e que aproxima os 

neófitos dos feiticeiros, dos xamãs, dos heróis civilizadores, dos profetas e 

de outras figuras associadas a esse estado de distanciamento da 

sociedade4.”(DAMATTA, 2000). 

Seja em rituais ou festas, é pontual na ênfase performática, de que, em 

determinadas condições, especialmente aquelas que envolvem um separação radical 

como o banimento e o isolamento social, repercute em um estado de intensa 

individualização, que paradoxalmente se apresenta anexada ao coletivo (transformação 

dos indivíduos). Este aspecto, fundamental neste conjunto de referencias teóricas, 

evocadas para fundamentar o significado da liminaridade na experiência da prisão, 

demonstra que este estado liminar suspende o indivíduo (como em um balcão) entre 

dois mundos, fora e dentro.  

Ao narrar sua experiência, performatizar por meio da escrita uma ação de busca 

do outro, se coloca entre a realidade e a ficção, aos quais ele não pertence nem a um 

nem a outro, ou seja, encontra-se localizado “entre” eles, uma posição intermediária, ou 

seja, o espaço da alteridade. Esse aspecto que ressalta o prisioneiro como o personagem 

é construído pelo preso por intermédio de uma performance discursiva que pode ser 

capturada em suas cartas. 

Portanto, o personagem que é o foco da atenção na análise que vimos 

construindo não é tão somente a ficção do preso ou a de outros agentes sobre a sua 

realidade, muito menos a representação tipificada do pesquisador imposta sobre seu 

“objeto de pesquisa” e sim, é a manifestação de um fenômeno discursivo, dotado de 

uma função poética, ou seja, o prisioneiro neste sentido é um ente relacional, que 

emana das relações configuradas socialmente em situações limites e nisto reside um 

aspecto universal, guardadas as devidas proporções. Este fenômeno não é uma 

exclusividade do “eu” ou do “outro”, mas se manifesta como produto desta teoria da 

                                                            
4  DAMATTA,  Roberto. Individualidade  e  liminaridade: considerações  sobre  os  ritos  de  passagem  e  a 

modernidade.Mana [online]. 2000, vol.6, n.1, pp. 7‐29. ISSN 0104‐9313. 

 



alteridade nativa, ou seja um “Rosto” que surge “entre nós”5 atuando simultaneamente 

no “ator” que o “interpreta” quanto na “platéia” com a qual interage. 

Este prisioneiro, ao escrever e compartilhar suas angústias, seus medos, sua 

sexualidade, bem como toda espécie de ausências, lembranças e saudades, congrega 

experiências de vida num texto comum, um enredo que o constitui em personagem. Pelo 

ato de narrar cria uma identidade constituída na narrativa em função da experiência 

vivida, qual seja, a vivência de enfrentar uma situações traumatizantes, as quais incidem 

no personagem a partir da realidade externa. Pelo ato de narrar-se, de autobiografar, de 

romancear o sentido de sua vida e a dos outros, seu discurso muitas vezes revela que o 

remetente se encontra numa situação de limite: a realidade da prisão “pesa” demais.  

É no “peso” de “tirar cadeia” que se incide toda a função poética do discurso 

desse personagem. Toda poética é, em essência, performativa6.  

O conceito de performance condensado por Richard Bauman (2008) põe em 

destaque a função poética dos eventos performativos. Para o autor, a experiência 

invocada pela performance é conseqüência dos mecanismos poéticos e estéticos de 

todas as formas na linguagem em ação. Esses eventos performativos vividos produzem 

no espectador um efeito de estranhamento em relação ao cotidiano, criando assim um 

olhar não cotidiano, visto que a experiência está em relevo (. Assim, a performance se 

constitui de um evento em um contexto particular em conjunto com os participantes. 

Deste ponto de vista, a função poética ressalta essencialmente o modo de como a 

mensagem é expressada. Neste aspecto também se situa a principal diferenciação das 

abordagens no campo da lingüística a qual dirige seu olhar para o conteúdo da 

mensagem no interior de um ato de comunicação. Desse ponto de vista, a análise 

performática realizada pela antropologia procura identificar quais os gêneros podem ser 

reconhecidos e são realizados pelos membros de um grupo, como esses gêneros são 

                                                            
5 LEVINAS, 1988. 
6 As abordagens de análises culturais e sociais orientadas pela noção de performance 
ocuparam um lugar de destaque na antropologia nas últimas décadas (Turner 1982; 1986; 
Schechner 1985; Goffman 1974; Tambiah 1985; Grimes 1995). A maior expressão da 
antropologia da performance é norte-americana, a qual surge em parte da sociolingüística, dos 
trabalhos relativos a etnografia da fala e análises do papel da linguagem na vida social. Os 
autores mais expressivos que constituíram este campo desde o final da década de 70 foram 
Richard Bauman, Joel Sherzer, Gary Gossen, Dennis Tedlock, Charles Briggs e Dell Hymes. 
 



reconhecidos e realizados nos atos performáticos  e como seus significados emergem da 

interação7. 

“ Na linhagem intelectual à qual me filiei, toda poética é 

poética em ação, na medida em que toda expressão 

lingüística é situada, socialmente constitutiva e 

polifuncional. Ou seja, toda poética é performativa. 

Somando ao trabalho de referência e predicação, ainda 

comumente considerado como a função primária da 

linguagem, qualquer ato de expressão serve ao mesmo 

tempo para dar voz ao falante que o produz, estabelecer 

contato com seus destinatários e outros receptores, trazer à 

tona efeitos no mundo, instanciar a linguagem na qual está 

codificado, olhar para os discursos anteriores, antecipar 

discursos futuros, e chamar atenção para as propriedades do 

próprio ato de expressão”. (Bauman, 2008). 

 

Aplicando tal referencial teórico ao desenvolvimento rumo a compreensão dos 

processos de construção de identidade funcional do preso, é possível fundamentar a 

hipótese de que as cartas escritas por eles produzem uma teoria nativa da alteridade, 

uma subjetividade liminar na qual o prisioneiro produz, pela integração da escrita num 

sistema de reciprocidades, um “outro” que não é exatamente o seu reflexo, mas uma 

imagem holografada, uma biografia de múltiplas faces, derivada igualmente de olhares 

e expectativas diversas, como já foi demonstrado. 

 

 

 

 

                                                            
7 Sobre uma abordagem mais ampla sobre a evolução do conceito de performance consultar: Performance 
e sua Diversidade como Paradigma Analítico: A contribuição da Abordagem de Bauman e Briggs, por 
Esther Jean Langdon, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
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