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Em 'Lisbela e o Prisioneiro', Guel Arraes repete a fórmula do 'Auto da Compadecida'  
 
 
Lisbela e o Prisioneiro pode ser visto como mais um capítulo da história das relações entre o 
cinema brasileiro e a televisão. Mais um, porque o diretor Guel Arraes, experiente nas artes das 
mini e microsséries, já havia apresentado antes um híbrido dos mais interessantes. Auto da 
Compadecida foi um verdadeiro milagre. Apresentado na TV como microssérie, foi depois lançado 
nos cinemas e levou grande público às salas, tornando-se um dos recordistas da retomada.  
 
Como costuma se raciocinar, em time que está ganhando não se mexe. Ou, ainda: por que não 
repetir experiências bem-sucedidas? Assim, quando se assiste a Lisbela e o Prisioneiro, sente-se, 
à flor da pele, a tentativa de repetição da "fórmula" Auto da Compadecida. Mesmo diretor, elenco 
muito parecido, origem teatral e texto ilustre (Ariano Suassuna no Auto; Osman Lins em Lisbela), 
ambientação nordestina, tom farsesco, sotaques estranhos, etc.  
 
Os enredos são completamente diferentes, mas guardam algumas semelhanças no apelo aos 
qüiproquós, aos equívocos e a situações só contornáveis pela esperteza de algum personagem. No 
Auto, o personagem encantadoramente malicioso era João Grilo (Matheus Nachtergaele). Em 
Lisbela, trata-se do dom-juanesco Leléu (Selton Mello, o Chicó do Auto), que dorme com Inaura 
(Virginia Cavendish), mulher de um matador (Marco Nanini), mas se apaixona pela doce Lisbela 
(Débora Falabella).  
 
Tramas diferentes, mas os tipos são muito parecidos, em especial o herói. Um herói problemático, 
bem ao macunaímico gosto nacional. Como seu antecessor João Grilo, também Leléu é um mestre 
do engano, manipulador das fraquezas alheias. Ele próprio um fraco, sobrevive pelo conhecimento 
das frestas por onde pode escapar dos poderosos - do delegado, do matador enciumado, etc.  
 
Enfim, têm estruturas semelhantes, o que não é problema nenhum em si. De fato, as formas 
dramatúrgicas existem em número limitado e fazem sucesso, de público e crítica, desde a Grécia 
Antiga.  
 
Só que precisavam avisar à turma de Lisbela que nem sempre as repetições tão explícitas dão 
certo, em especial se ocorrem em intervalos de tempo muito curtos. Não se sabe se Lisbela irá 
repetir o êxito de Auto da Compadecida, e é até provável que isso aconteça. De fato, alguns 
elementos extracinematográficos estão mobilizados para que o resultado seja o melhor possível. 
Atores conhecidos no dia-a-dia das novelas e séries, inserções publicitárias na própria TV, que é 
co-produtora, merchandising em novelas e tudo o mais que for necessário. Uma grande 
organização sabe mexer todos os seus braços em harmonia para promover cada um dos seus 
produtos e é por isso que alguns países civilizados limitam a verticalização de mídias.  
 
Independentemente do resultado em termos de bilheteria, Lisbela suscita algumas reflexões sobre 
o casamento das linguagens entre televisão e cinema.  
 
Hoje em dia não cabe mais, parece, uma atitude purista, de isolamento entre uma e outro. São 
produtos audiovisuais diferentes, e vivem, queira-se ou não, em troca constante. Muito do que se 
faz no cinema pode ser importado com êxito pela televisão e o caminho de volta também é válido. 
Tudo isso já tem sido feito e não há motivos para puritanismo.  
 
No entanto, também é conhecida a vocação da TV para a repetição e a facilitação. Na TV o curso 
das novelas muda de acordo com pesquisas sobre expectativas dos espectadores - o freguês, esse 
tirano de controle remoto nas mãos, não pode ser contrariado. Eufemisticamente, diz-se que as 
novelas seriam uma espécie de "obra aberta", apropriação indébita da expressão de Umberto Eco. 



O semiólogo pensava na possibilidade de diferentes interpretações para a obra, conforme a ótica 
do receptor. Não falava de uma obra sujeita a humores de pesquisas de mercado e 
patrocinadores. A prática já está chegando ao cinema sob a forma dos screen tests, há muito 
praticados nos Estados Unidos. Uma platéia "significativa" assiste ao filme, antes do lançamento, 
e diz o que gostou e o que não gostou. Baseados no resultado, diretores e produtores modificam o 
produto. O fato é que ao assistirmos Lisbela e o Prisioneiro estamos assistindo a um especial da 
Globo. Nada contra, mas a vida não se resume a isso.  
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