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1. Introdução

Osman da Costa Lins (1924-1978) é natural de Vitória
de Santo Antão, Pernambuco. Escreveu romances como
O Visitante (1955), O Fiel e a Pedra (1961), Nove,
Novena (1961), Avalovara (1973) e Rainha dos Cárceres
da Grécia (1976). Estudou dramaturgia na Universidade
de Recife. As companhias teatrais, a de Tônia Carrero,
Adolfo Celi, Paulo Autran e a de Nídia Lícia, encenaram
algumas de suas peças, como Lisbela e o Prisioneiro
(1964) ano de publicação; Guerra do Cansa Cavalo
(1966) e Marinheiro de Primeira Viagem (1961).

Lisbela e o Prisioneiro é uma comédia em três atos,
cuja ação passa-se em uma cadeia pública, em Vitória de
Santo Antão, Pernambuco.

Segundo a professora Sandra Nitrini  “o regionalismo
de Lisbela e o Prisioneiro, fundado no aproveitamento de
incidentes testemunhados por amigos, por familiares e
por Osman Lins (1924-1978) bem como apoiado na
transposição de ditados e expressões populares e dísticos
encontrados em para-choques de caminhões, é
transfigurado por seu autor. Matéria e linguagem
reelaboradas tecem esta peça, regada por equilibrada
dosagem de leveza, comicidade e ternura, assentadas em
valores libertários em prol da vida, o que lhe abre as
portas para outros tempos e outros espaços.

Osman Lins  compôs essa peça entre 25 de julho e 9
de setembro de 1960. A encenação foi feita pela  compa -
nhia teatral CTCA (cujo nome deriva das iniciais do
atores Tônia Carrero, Adolfo Celi e Paulo Autran). A
estreia foi no Teatro Mesbla, no Rio de Janeiro, em 1961.
A peça agradou tanto o público como a crítica. As
personagens por ordem de entrada são:

Jaborandi: soldado corneteiro.
Testa-Seca: prisioneiro da cadeia de Vitória de Santo

Antão.
Citonho: velho carcereiro.
Paraíba: prisioneiro da cadeia de Vitória de Santo Antão.
Tenente Guedes: delegado.
Leléu Antônio da Anunciação, equilibrista em

corda ou no arame, prisioneiro.

Juvenal: soldado.
Heliodoro: cabo do destacamento.
Lisbela: filha do tenente Guedes.
Dr. Noêmio: advogado, noivo de Lisbela, vegeta -

riano.
Tãozinho: vendedor ambulante de pássaros.
Frederico Evandro: também conhecido como Vela de

Libra.
Lapiau: artista de circo, amigo de Leléu.
Dois soldados, personagens mudas.  

2. Síntese e comentários

Primeiro ato

A ação passa-se na cadeia pública da cidade de Vitória
de Santo Antão, Pernambuco. Também há cenas na
calçada da cadeia. O diálogo inicial envolve o soldado
Jaborandi, o corneteiro, e Citonho, carcereiro
octogenário. Jaborandi conta-lhe parte de um episódio do
filme que era exibido no cinema local. Era um filme de
aventura, cuja apresentação dava-se em episódios ao
longo da semana. Os prisioneiros Testa-Seca e Paraíba
intervêm na conversa ironicamente. Citonho afirma que
feitos espetaculares nunca acontecem na vida real.
Jaborandi diz que eles ocorrem, mas é interrompido por
Citonho, que lhe pede discrição, porque Jaborandi
provavelmente falaria sobre a fuga do prisioneiro Leléu,
que se deu na festa de noivado da filha do tenente
Guedes, Lisbela.

Leléu Antônio da Anunciação fora preso por deflorar
várias moças, oito donzelas, e ter vários casamentos.
Artista de circo, equilibra-se em arame, atuou no circo
que estava na cidade de Vitória de Santo Antão. O te -
nente, sabendo do dote artístico do prisioneiro, levara-o
para que entretivesse os convidados da festa de noivado
da filha, Lisbela de Nogueira Lima. Durante a festa, o
prisioneiro artista aproveitou a ocasião e fugiu, pulando
os muros.

No momento em que Jaborandi contava para Citonho
que não pôde ver o episódio inteiro do filme, porque teve
que cumprir a sua função de tocar a corneta, entra em
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cena o tenente Guedes, que afirma para os prisioneiros
que é obstinado e que Leléu fora preso novamente e
estava a caminho da cadeia. Cita, como exemplo dessa
firmeza de propósito, o fato de, após quatro anos de
casado, sem gerar filho, e ser considerado estéril,
recomendarem-lhe um elixir de nogueira para que
conseguisse engravidar a esposa. Tomou vários, mas não
obtinha o efeito desejado. Isso não o fez desistir, chegou
a tomar oitenta e quatro vidros e, então, a mulher
engravidou. Por isso, Lisbela tem o sobrenome Noguei -
ra, em homenagem ao santo remédio.

O recém-preso, Leléu, mal chega e discute com o
tenente, que exige que o prisioneiro ajoelhe-se e peça-lhe
perdão por ter traído a confiança da autoridade policial.
Leléu diz que não vai se ajoelhar, nem pedir perdão.
Afinal de contas, foi trabalhar de graça na festa de
noivado de Lisbela com o doutor Noêmio. Foi fazer um
favor ao tenente e tinha o direito e a oportunidade de
fugir. O relapso fora o tenente, que, inclusive, estava
respondendo a um processo por ter mentido, dizendo que
o prisioneiro estava a caminho da Casa de Detenção e,
além disso, ocultou momentaneamente a fuga. Guedes
diz que Leléu só era homem para enganar mulher e fugir.
O recém-preso pergunta com ironia se o tenente tem
coragem de andar no arame e derrubar boi bravo. A partir
daí, conta-se aos demais a recente façanha de Leléu:
interpusera-se heroicamente entre um homem armado e
um boi bravo, agarrando o boi e derrubando-o.

Após a narração desse ato heroico, entra em cena
Lisbela. O pai não quer que ela fique no ambiente da
cadeia, mas ela reluta e nota que Leléu fora novamente
preso. Ele, galanteador, afirma que só fora preso outra
vez para vê-la. Nessa cena, há certo interesse de Lisbela
por Leléu, que não deixa de ser um indício do que
ocorrerá no final da peça. Logo depois, surge o doutor
Noêmio, noivo de Lisbela, advogado. Queixa-se ao
futuro sogro, tenente Guedes, de que a noiva não segue
os princípios de uma alimentação vegetariana.

A próxima personagem a entrar em cena é Tãozinho,
vendedor ambulante de pássaros. Lisbela pede ao noivo
que lhe compre um curió. O doutor Noêmio recusa-se,
dizendo que “os animais foram feitos para viver em
liberdade”. Leléu intervém no diálogo, opondo-se à
opinião do noivo de Lisbela.

O doutor Noêmio diz que vai comprar todos os
pássaros para soltá-los. Leléu e o próprio vendedor,
Tãozinho, opõem-se.

Após essa discussão, Tãozinho relata o motivo que o
levou à delegacia: envolvera-se com uma mulher casada,
Francisquinha, que abandonou o marido, Raimundinho.
O ex-marido não permite que se retirem as peças de
roupa da ex-mulher. O tenente Guedes não toma
conhecimento da queixa de Tãozinho. 

Enquanto isso, na cela, os prisioneiros Testa-Seca e
Paraíba querem vingar-se de Leléu, que fugira sozinho,
traindo um plano de fuga coletivo. Dizem que vão
estuprá-lo.

Nesse momento, chega à delegacia Frederico Evandro,
também conhecido pelo apelido de Vela de Libra. Veio
agradecer a Leléu pelo fato de tê-lo salvado diante de um
boi enfurecido. Fica-se sabendo que Frederico é um
pistoleiro e toda vez que mata alguém acende uma vela
para o assassinado, daí provém o apelido Vela de Libra.
Para recompensar Leléu pelo ato de bravura, Vela de
Libra mataria quem o prisioneiro quisesse. Leléu dispensa
Frederico desse tipo de pagamento.

No final do ato, Leléu pergunta, ironicamente, aos que
estão na mesma cela, Testa-Seca e Paraíba, se eles ainda
pensam em agir com violência contra o companheiro de
cela, depois de ouvir a gratidão, que envolve assassinato,
de Frederico Vela de Libra.

Segundo Ato

A cena inicial é na calçada da cadeia. Leléu, com
apetrechos de limpeza, conversa com o cabo Heliodoro.
Fica sabendo que o cabo, apesar de casado, envolveu-se
com uma moça cuja mãe só aceita Heliodoro como
genro, se houver casamento celebrado por um padre.
Leléu diz que é capaz de arranjar um padre, desde que
Heliodoro lhe traga uma corda. Heliodoro nega-lhe esse
pedido. Leléu então quer que o cabo consiga a visita de
Lisbela, bem tarde da noite. Heliodoro considera isso
totalmente impossível, coisa de doido. Os dois entram no
prédio, e chega uma visita para Leléu. Trata-se de José,
mais conhecido por Lapiau, um artista de circo, que já
dividiu o picadeiro com o amigo preso. Lapiau diz que
veio visitar Leléu e entregar-lhe o violão. Leléu diz a ele
que está preso por ter deflorado uma menina de quinze
anos.

Leléu pergunta a Lapiau se no circo ocorre
representação teatral em que há essa personagem: padre.
Lapiau confirma isso e ouve de Leléu uma explicação
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muito rápida e inconcluída sobre um pretenso casamento
em que essa roupa seria necessária. Trata-se do segundo
casamento do cabo Heliodoro.

Tãozinho reaparece na cadeia para dar outra queixa.
O ex-marido de Francisquinha deseja metade dos bens.
Embora o tenente Guedes não esteja, Tãozinho ouve a
explicação decisiva de Leléu, a qual garante que o
ex-ma rido não tem direito algum: “Você já viu lei pra
corno?”. Tãozinho, agradecido, dá um pássaro com o
nome de “salta caminho” para Leléu. O soldado
Jaborandi e o carcereiro Citonho também opinam sobre
essa questão.

Logo após, entra Lisbela no prédio da cadeia. O
carcereiro fica preocupado com a presença da moça,
principalmente no caso de o pai dela, o tenente Guedes,
aparecer. A presença de Lisbela deixa Leléu emocionado.
Lisbela conta que a moça seduzida por Leléu, Inaura,
procurou-a, disse-lhe que o irmão da ultrajada jurara
matar o sedutor. Lisbela acha melhor Leléu ser
transferido para o presídio de Recife, para estar em maior
segurança. Há, nesse momento, diálogos que mostram o
envolvimento emocional de Lisbela e Leléu.

Leléu diz a Lisbela que o destino dele é ir sempre
atrás do que é bonito, porque aos oito anos viu passar, em
São José da Coroa Grande, o Zepelim atravessando o céu.
A vida dele tem essa sina: ir atrás do que é encantador.

Quando Lisbela vai embora, os companheiros de
cela de Leléu, Paraíba e Testa-Seca, ficam preocupados
com a possibilidade de serem confundidos com Leléu e
serem mortos, por engano, pelo irmão de Inaura. Os dois
comparsas acabam discutindo também pelo produto do
roubo, pois se um fugir, apenas Paraíba sabe onde está o
ouro roubado, embora Testa-Seca afirme que também
sabe, porque, durante o sono, Paraíba falou onde era o
lugar em que o ouro estava enterrado.

Leléu procura tranquilizar os companheiros de prisão
quanto à vingança do irmão de Inaura, afirmando que
tem a gratidão de Frederico Evandro, o terrível Vela de
Libra, que pode matar o irmão de Inaura. O que Leléu
não sabe ainda é que Frederico Evandro é o irmão de
Inaura, o homem que quer a morte de quem a seduziu.

Leléu diz que vai fugir, leva os dois companheiros de
cela, desde que receba um quinto do produto do roubo.
Diz que vai receber uma corda do amigo Lapiau ou do

tenente Guedes, isso a pedido de Lisbela. Ela vai pedir ao
pai uma corda para o prisioneiro treinar a habilidade
circense. Leléu diz aos companheiros de cárcere que vai
contar na fuga com a colaboração do cabo Heliodoro, já
que este vai dever-lhe o favor do casamento, pois Lapiau,
a pedido de Leléu, vai bancar o frade falso do segundo
matrimônio do cabo.

O tenente Guedes chega ao prédio e dá umas ordens
para que se relaxe a vigilância sobre os prisioneiros, que
afinal têm sido bem comportados. Na verdade, isso é uma
estratégia para deixar a cadeia desprotegida e permitir que
Vela de Libra mate Leléu. No final desse ato, Leléu fica
sabendo por intermédio de Heliodoro que o irmão de
Inaura e o terrível matador são a mesma pessoa.

Terceiro ato

Citonho e Heliodoro, do lado de fora, estão bebendo
e comendo, e conversam sentados no chão. São mais ou
menos 21 horas. A lâmpada dos presos está apagada.
Lapiau, que espreitava através das grades, aproxima-se
do carcereiro Heliodoro.

Lapiau diz que o pessoal do circo vai embora.
Citonho pergunta se os cavalos para transportar o pessoal
já estão arreados. Lapiau espanta-se com a pergunta. Ao
que parece, há um plano secreto de fuga. O tenente
Guedes acabou entregando uma corda para Leléu treinar
o equilíbrio, atendendo ao pedido da filha, Lisbela.

Heliodoro nota que Lapiau é muito semelhante ao
frade que realizou seu segundo casamento. E comenta que
Lisbela, noiva do Dr. Noêmio, já visitou Leléu por três
vezes. Heliodoro permitia essa visita ao preso Leléu,
porque devia a ele o favor de ter arranjado o frade, para
uni-lo à segunda esposa. Esse frade, na verdade, é Lapiau.

O tenente Guedes sai da festa de casamento da filha,
vai ao prédio da delegacia e nota que Heliodoro está
bêbado e pede para que Citonho vá à festa.

Apesar de dizer que autoridade é um fardo, há
contradição na atitude do tenente quando pede para
Citonho deixar o prédio da cadeia e ir à festa de
casamento e depois ir para casa. Isso deixa a cadeia sem
proteção e facilitaria a ação de Frederico: matar Leléu.
Na verdade, a autoridade policial não dá garantia de vida
ao preso, ao contrário, arbitrariamente está colaborando
para o assassinato do prisioneiro.

– 3

11_Aulas Especiais_Unicamp_Lisbela e o Prisioneiro_GK  16/09/15  14:23  Page 3



4 –

O tenente conta a Heliodoro o plano que tem para
que Leléu seja morto por Frederico Evandro. A cadeia
vai ser vigiada apenas por Heliodoro, que ficará
escondido nas redondezas, atrás de uma árvore. Vela de
Libra vingará assim a irmã Inaura, matando o sedutor
Leléu. Quando Vela de Libra sair da cadeia, será morto
por Heliodoro.

Ao entrarem no prédio, o tenente e Heliodoro veem
que os presos fugiram, usando a corda que o tenente
havia dado a Leléu. O tenente pensa em reunir seus
comandados, que estão na festa de casamento, para que
saiam atrás dos fugitivos. Nesse instante, chega à cadeia
o noivo, Dr. Noêmio, dizendo que Lisbela sumiu.

O tenente Guedes diz que os prisioneiros fugiram.

Nesse momento, chega à delegacia Lisbela, mal
disfarçada de homem, perguntando se Leléu fugiu.
Quando o tenente Guedes diz que os presos fugiram,
Lisbela diz que ia fugir com Leléu, para espanto do
recém-marido Dr. Noêmio. A decepção do noivo e a do
pai de Lisbela são notáveis.

Repentinamente, Heliodoro e os soldados entram em
cena, trazem Testa-Seca e Paraíba, recapturados e
feridos. Leléu armou uma situação, enganando os
companheiros de fuga. Fez com que Testa-Seca e Paraíba
desconfiassem um do outro, já que o dinheiro do roubo
não era achado. Esses dois brigaram, depois perceberam
que foram enganados por Leléu, que os abandonou.

Ouve-se, então, a chegada de um cavaleiro. É Leléu
que vem se entregar. Voltou por amor a Lisbela.

O tenente Guedes manda os soldados colocarem
Leléu na mesma cela de Testa-Seca e Paraíba.

Lisbela protesta, pois Leléu pode ser morto, afinal de
contas ele enganou-os.

O tenente Guedes pede que Dr. Noêmio leve Lisbela
para casa. Ela desafia o pai. Citonho, que presencia a
cena, diz que Lisbela é insubmissa.

Lisbela pede ao pai que a deixe ir embora com Leléu.
O pai ameaça-a com chibatadas na frente de todos.
Citonho desafia-o dizendo que o tenente Guedes só
baterá em Lisbela, se passar sobre o cadáver do
carcereiro.

O tenente ofende a filha, chamando-a de “galinha”.
Ela pega a arma de Jaborandi, que estava sobre a mesa e
sai da cadeia. O pai e o recém-marido, Dr. Noêmio,
ameaçam ir atrás dela, mas, nesse momento, entra no
recinto Vela de Libra de arma na mão.

Vela de Libra manda o carcereiro prender o tenente
Guedes, o Dr. Noêmio e os soldados na mesma cela de
Testa-Seca e Paraíba. Quando está saindo do prédio,
levando Leléu para matá-lo, é impedido por Citonho.
Libra começa a contar até cinco antes de dar o tiro.
Quando chega no número quatro, ouve-se um tiro.
Lisbela, que havia saído da cadeia, resolve retornar com
a arma de Jaborandi e mata Vela de Libra.

Tenente Guedes ordena que Citonho traga as armas,
solte os policiais e esconda o corpo de Vela de Libra para
que Lisbela se livre da condição de assassina.

Mas os dois presos fazem chantagem. Testa-Seca e
Paraíba só manterão segredo se forem soltos, levando a
importância de cem contos. Recebem como contrapro -
posta terem a fuga facilitada em uma semana. Mas
Citonho diz que, mesmo cedendo à chantagem dos dois
presos, ainda há os soldados que testemunharam o crime.

Leléu convida Lisbela para a fuga, pois se não fugir
com ele, um parente do assassinado poderá vir para uma
vingança e matá-la.

Dr. Noêmio diz que pedirá a anulação do casamento
e deixa a delegacia.

Testa-Seca, com o auxílio de uma vassoura, puxa, de
dentro da cela, o revólver que Lisbela deixou na mesa e
ameaça Citonho e o tenente. Nesse momento, Tãozinho
entra na delegacia e vê Citonho, com as mãos para o alto,
que acusa Testa-Seca de ter atirado em Vela de Libra,
matando-o.

Tãozinho é ameaçado, mas diz ter corpo fechado e
não vai morrer a bala, não liga para a situação. Testa-Se -
ca atira duas vezes em Tãozinho e ele não sente o
impacto das balas. Tãozinho pede que Testa-Seca atire no
tenente, que também não sente os disparos.

Achando que as balas fossem de festim, Testa-Seca
mira o companheiro Paraíba, que surpreendentemente
morre ao ser atingido.
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O tenente Guedes aproveita para reafirmar que
Testa-Seca, além de matar o companheiro de cela, matou
anteriormente Vela de Libra.

Quando Testa-Seca nega que matou Vela de Libra,
Jaborandi entra na conversa, dizendo que na sua arma,
levada por Lisbela quando partiu, só havia uma bala de
verdade. As demais eram de festim, logo não poderiam
ter matado duas pessoas.

Citonho examina o corpo de Vela de Libra e constata
que não há perfuração. Lisbela, ao disparar o tiro de
festim, causou-lhe a morte, mas por susto. Tãozinho
então confirma que não há ferimento no defunto.

Tãozinho tinha ido à delegacia levar ovos, para
agradecer pelos conselhos que recebera do inteligente
Leléu. O tenente Guedes diz ironicamente que Leléu
mudou-se e que Tãozinho podia deixar os ovos com o
ignorante, o tenente.

No final da peça, Citonho e Jaborandi fazem um
comentário sobre os fatos tão incomuns que ocorreram
em Vitória de Santo Antão. Assemelham-se aos que
aconteciam nos filmes em série, vistos por Jaborandi
quando abandonava a delegacia. Essa conversa, sobre o
conteúdo fantástico dos filmes em série que passavam no
cinema da cidadezinha, abre e fecha a peça.

– 5

Leia o texto e responda às questões de 1 a 7.

Ten. Guedes: Metam bala no homem antes que ele fuja!

Lisbela: Não! (Silêncio) Leléu, você não pôde ir?

Leléu: Pude. Estou com dois cavalos aí fora. Mas era

grosseria eu não ir com a senhora.

Lisbela: Não precisa continuar me chamando de senhora.

Leléu: Pra mim, é o que a senhora há de ser sempre.

Chamar “você” é um exagero, não mereço tanto.

Dr. Noêmio: Por que você não foi embora, rapaz? Por

que voltou?

Leléu: Por causa de dona Lisbela, Doutor. Pra ficar

perto do chão onde ela pisa.

Lisbela: Você podia ouvir minhas pisadas junto de você

a vida toda. Por que não me levou?

Leléu: Porque a senhora não merece a incerteza de

minha vida. Não tenho eira nem beira, que trono lhe

podia oferecer?

Lisbela: Você sabe que eu não me importava. Que eu

largava tudo por você.

Ten. Guedes: Isso é conversa. Por que você voltou? Diga

a verdade.

Leléu: Voltei pra morrer, chefe. Pra morrer de bala. E

pra dona Lisbela saber, pelo resto da vida, que eu morri

por causa dela.

Ten. Guedes: Você voltou porque não tinha dinheiro, não

foi mesmo? E porque, sem dinheiro, você não podia ir

muito longe. Não foi isso?

Leléu: Eu tenho dinheiro.

Ten. Guedes: Mostre.

Leléu: (Tirando o dinheiro do bolso) Está aqui. Minha

comissão num negócio que arranjei.

Heliodoro: Que troço?

Leléu: Seu casamento.

Ten. Guedes: Casamento de quem? Heliodoro se casou

de novo?

Leléu: Oi, não?

Ten. Guedes: Heliodoro! Você! Se sua mulher souber

disso!

Exercícios
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Heliodoro: Tenente! Eu não disse ao senhor que não

quero ser santo?

E nem ver meu retrato no jornal?...

Ten. Guedes: Pronto. Já não está aqui quem falou.

Heliodoro: Frade sem-vergonha.

Leléu: E você pensava mesmo que aquele sujeito era

frade?

Heliodoro: Não era não?

Leléu: Ora...

Heliodoro: Quer dizer que fui enrolado?

Leléu: Demais. Pergunte por quê. Você não estava

enrolando a mãe da moça?

Heliodoro: Graças a Deus! Vou contar a Citonho.

Ten. Guedes: Que alegria é essa? Eu quero ver, aqui,

ninguém alegre?

Fique triste! (Breve pausa) Tranque o homem.

Juvenal: (Apontando minuciosamente) Nesta cela aqui,

onde Jaborandi está preso porque tocou silêncio no...

Ten. Guedes: Deixa de ser confuso. (Indica a cela dos

outros presos) É nesta aqui, com os outros.

Lisbela: Pai! Isso é o mesmo que matá-lo.

Ten. Guedes: Com os outros, já disse.

Lisbela: Isso é crime. Isso é crime.

Testa-Seca:  Tem de ser com a gente. Pedido de mulher

não vale!

Lisbela: Meu pai: se ele morrer,  eu digo a todo mundo

que o senhor foi o culpado.

Ten. Guedes: Leve sua mulher para casa, Doutor. Seja

homem ao menos uma vez na vida.

Lisbela: Por que o senhor não tenta me levar?

Citonho: (Entrando metido numa roupa de casimira

meio surrada) Boa-noite, minha gente. Cadê o tocador

de corneta? Eu soube que ele foi preso. (Vendo Lisbela)

Mas espere: isso é dona Lisbela? (A Leléu) E você,

rapaz? Tomando fresca aqui do lado de fora?

Leléu: Citonho! Você está lorde. Parece o Conde de

Monte Cristo.

Citonho: Nada! Quem sou eu...

Ten. Guedes: Eu disse ao senhor, seu Citonho, que não

precisava voltar.

Citonho: Disse. E daí?

Ten. Guedes: Isso já é hora de velho estar na cama. Você

não tem nada que fazer aqui.

Citonho: Mas o sujeito, depois que fica velho, todo

mundo quer mandar na gente. Que cábula! Não vou

dormir agora, e acabou-se.

Tem. Guedes: Afinal de contas, vou tolerar sua insubor -

dinação, porque você já está caducando.

Citonho: Caducando o diabo que o carregue! Ora que eu

já vivo abusado com essa história  de todo mundo dizer

que eu vivo caducando! Não estou caducando e não vou

embora porque não quero. Pronto.

Lisbela: Citonho, meu pai quer botar Leléu aí com esses

homens, para ele ser morto pelos dois.

Leléu: Eu caí fora, Citonho. E tapeei os dois. E agora

estamos os três aqui de novo.

Citonho: E essa roupa de homem é porque a senhora

também ia?

Lisbela: Era, sim.
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Citonho: (Rindo gostosamente) Eu não disse, Doutor,

que essa aí não tem homem que amanse? Vai morrer de

velha assim: danada!

Dr. Noêmio: E que graça tem isso? Não vejo graça

nenhuma.

Citonho: Não tem pra você. Mas, pra mim, tem.

Lisbela: Meu pai, vou lhe fazer um último pedido. Estão

lá fora os cavalos. Deixe eu ir embora com Leléu. 

Leléu: Moça!

Dr. Noêmio: Você não está no seu juízo!

Citonho: Como é que não está? O juízo dela é assim

mesmo.

Lisbela: É a última vez que eu lhe faço um pedido, meu

pai. Deixe eu ir embora com esse homem.

Ten. Guedes: Se você me pedir isso outra vez, eu dou-lhe

de chibata aqui, na frente de todo mundo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. No texto teatral, qual a finalidade das passagens que

estão escritas em itálico e entre parênteses?  Qual o

nome que elas recebem?

2. “O regionalismo de Lisbela e o Prisioneiro, fundado no

aproveitamento de incidentes testemunhados por

amigos, por familiares e por Osman Lins bem como

apoiados na transposição de ditados, expressões popu -

la res e dísticos em para-choques de caminhões, é trans -

fi gu ra do sob a pena do autor. Matéria e linguagem

reelabo radas tecem esta peça, regada por uma

equilibrada dosagem de leveza, comicidade e ternura, e

assentada em valores libertários em prol da vida, o que

lhe abre as portas para outros tempos e outros espaços.”

(Sandra Nitrini)

a) A professora Sandra Nitrini afirma, dentre outras coi -

sas, que Lisbela e o Prisioneiro tem como base va -

lores libertários. Como isso se verifica na personagem

Lisbela?

b) Destaque do texto  a passagem em que se transpõe

uma expressão popular que tem o sentido de repudiar

o interlocutor.

c) Destaque uma passagem em que o pronome pessoal

do caso reto deve ser trocado, no registro culto, pelo

pronome oblíquo, que funciona como sujeito da

oração seguinte.

3. Nos vários diálogos, a posição que se espera da

mulher é de um ser com vontade independente ou

submisso à vontade dos outros? Justifique.

4. Heliodoro pergunta a Leléu se este o enganou. O

registro coloquial da peça coloca a palavra

“enrolado”.  O ato de enganar ou tentar enganar o

outro é recorrente na peça?

5. O don Juan, Leléu, redime-se? Por quê?

6. Por que o corneteiro Jaborandi estava preso?

7. Pode-se dizer que o Tenente Guedes está preocupado

com a integridade física do prisioneiro Leléu?

8. Jaborandi era obcecado pela fitas ou filmes em série,

vive entre a função de tocar a corneta, algo um tanto

absurdo no contexto da peça, e a de apreciador de fil -

mes. Pode-se dizer que no final da peça, mais adiante

do excerto transcrito acima, há comentário que apro -

xima a realidade da ficção cinematográfica? Por quê?

9. O fato de Leléu ser equilibrista conota a atitude

existencial da personagem? Por quê?

– 7
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1) Essas passagens servem para indicar o modo
como deve ser interpretada a cena.  Elas têm o
nome de rubrica ou didascália.

2) a) Lisbela liberta-se do destino convencional a
que estava destinada naquela sociedade
machista e conservadora. Rompe o casamento
com o Dr. Noêmio, enfrenta a autoridade
paterna e parte para uma vida imprevisível
com o homem que ama: Leléu, até então
sedutor, malandro, equilibrista de circo. 

b) O diabo que o carregue.

c) “Deixa eu ir embora com Leléu”. Na norma
culta, deve-se registrar assim: “Deixe-me ir
embora com Leléu”. Existe outra ocorrência
com essa construção: “Deixa eu ir embora
com esse homem”.

3) Notam-se, em várias falas, a repreensão irônica às
atitudes de Lisbela, que contrariam o papel que a
moral conservadora espera da mulher. O pai,
Citonho e o doutor Noêmio ironizam e advertem
Lisbela, direta ou indiretamente, como se vê na
advertência da fala do tenente Guedes: “ Se você
me pedir isso outra vez, eu dou-lhe de chibatada
aqui, na frente de todo mundo”.

4) O ato de enganar o outro é recorrente. Leléu é
perito nisso. Engana as mulheres que seduziu,
engana Heliodoro,  o Tenente Guedes, Testa-Seca
e Paraíba. Sempre arma situações em que os
outros são ludibriados, enganados, “enrolados”.

5) Sim, pode-se dizer que há a redenção de Leléu.
No final da peça, o irresistível e contumaz sedutor
regenera-se. Ao que tudo indica, o amor por
Lisbela encerra a trajetória de aventuras
amorosas de Leléu, que, parte de Vitória de Santo
Antão, levando a amada.

6) Porque o tenente Guedes descobriu que o toque
de corneta não era dado na frente da cadeia, mas
sim nas proximidades do cinema em que
Jaborandi assistia aos filmes em série.

7) Não se pode dizer isso, pois o tenente Guedes
manda colocar o prisioneiro na cela de Paraíba e
Testa-Seca, presos que foram enganados por
Leléu, e que não veem a hora da vingança. Além
disso, percebe-se na fala de Lisbela, e também na
folga dada a Citonho, a intenção do tenente para
se livrar, de uma vez por todas, de Leléu.

8) Sim, pode-se afirmar isso, porque, no final da
peça, Citonho aproxima a realidade vivida, nos
últimos dias,  da ficção cinematográfica. Os fatos
que aconteceram em Vitória de Santo Antão
foram tão incomuns que se assemelham aos que
são vistos nos filmes. Essa opinião de Citonho é
totalmente oposta ao que tinha dito nos diálogos
iniciais do primeiro ato.

9) O fato de Leléu ter habilidade circense, ser um
bom equilibrista, conota a atitude existencial
dessa personagem, sempre em equilíbrio
precário: nômade, sedutor, fugitivo dos que o
perseguem.

LISBELA E O PRISIONEIRO

GABARITO
OBRAS DA UNICAMP

PORTUGUÊS
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