
 

UM PASSEIO PELO REINO DA PICARDIA: AS PERIPÉCIAS DE LÁZARO E 

JOÃO GRILO NO DIÁLOGO ENTRE O LAZARILLO DE TORMES E O AUTO 

DA COMPADECIDA 

 

João Evangelista do Nascimento Neto (UNEB) 

 

Um trabalhou como criado de vários amos; o outro, como empregado de uma 

padaria: ambos, explorados pelos seus respectivos patrões. O primeiro criava trapaças, 

mentia; o segundo também enganava a todos: os dois justificados pelo saciar da fome, 

pela urgência de viver. Este se chama João Grilo e habita a cidade de Taperoá, no sertão 

nordestino; aquele se nomeia Lázaro e nasceu na região da Salamanca, às margens do 

Rio Tormes, na Espanha: personagens-símbolos do pícaro na literatura. 

A literatura picaresca surgiu e floresceu na Espanha, nos séculos XVI e XVII, 

período da colonização do continente americano. O Lazarillo de Tormes, de autoria 

anônima, o Guzmán de Alfarache, do sevilhano Mateo Alemán e El buscón, de 

Francisco de Quevedo, constituem a tríade picaresca mais famosa pela sua qualidade 

literária.  

Lazarillo de Tormes, publicado em 1554, é o protótipo do romance picaresco. 

Recebera influência direta de La Celestina, de Fernando de Rojas (1449), das 

Lupanárias e de La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado (1528), pela sátira e 

ousadia dessas obras. 

Condenado pela Igreja, em 1559, consta do Index dos livros proibidos pelo seu 

teor burlesco, que causaria furor ao alto clero, porquanto retratava os desvios de conduta 

de Lázaro, os meandros que este utilizava para livrar-se da fome ou remediá-la. Tais 

situações ocorridas, e relatadas em forma de uma autobiografia confessional, seguiam-

se do riso do leitor e, na sucessão dos acontecimentos, pode-se perceber a crítica mordaz 

às instituições sociais da época. Contudo, 

 

Mesmo adotando elementos formais característicos das autobiografias 

confessionais, o texto do Lazarillo supera o modelo de carta e, ao 

inscrever-se na ficção, estabelece um terceiro gênero: o romance. A 

narrativa documental é acrescida de um sentido de paródia dos livros 

de cavalaria, eliminando o narrador onisciente e substituindo-o pelo 

narrador-protagonista. Este deixa de ser o herói-modelar para dar 

lugar ao anti-herói, numa paródia daquele. (QUEIROZ, 2003, p. 37-

38). 

 



 

A partir do protagonista, apreende-se uma curva descendente na figura do herói. 

De cavaleiro, nobre e fidalgo, passa a ser pobre, mendigo e desafortunado. Há um jogo 

ambíguo na construção do personagem picaresco. Esse anti-herói utiliza-se de sua baixa 

condição social, miserável mesmo, para justificar-se perante o leitor de seus atos vis. 

Aliás, tal condição social separa-o do trapaceiro. Ambos burlam a ética e a moral 

vigentes, mas enquanto aquele luta pela sobrevivência e, por isso, seus atos ganham 

outra conotação, este age pela simples ganância, pela sede de poder.  

O pícaro aprende, desde a infância, que pouco ou nada pode esperar das pessoas 

a sua volta, da sociedade que o rejeita. Ele está preso ao determinismo social. Daí sua 

falta de escrúpulos com qualquer um, o que inclui parentes, esposa e demais indivíduos. 

Por isso mesmo, ironiza a sociedade, questionando pilares ‘intocáveis’, como Igreja e 

Justiça, ressaltando a índole avara e vaidosa dos membros que compunham tais 

corporações. Não há, em Lázaro, a intenção de restaurar o mundo. Ao contrário, está 

impregnado da ideologia da reificação, quando o status quo está centrado em ter ou 

parecer ter em vez de ser. Ele é mais um que almeja elevar-se socialmente, estar no 

mesmo patamar que seus algozes, pois “No Lazarillo existe o humor, o cômico, mas 

não existe a utopia; o riso é marcado pelo caráter sombrio da situação real, que 

permanece como um pano de fundo constante.” (ANTUNES, 1981, p. 77).  

A narrativa em primeira pessoa é uma característica dos romances picarescos. 

Contudo, a narração do Lazarillo possui uma estrutura epistolar, escrita para o seu 

destinatário, o Vuestra Merced, a quem ele, Lázaro, dirige-se todo o tempo. Esse 

ouvinte, que o protagonista convida a dialogar, é o próprio leitor, para quem conta suas 

peripécias e desventuras desde que nasceu: 

 

Vuestra Merced debe saber primero que todos me llaman Lázaro de 

Tormes, hijo de Tomé y de Antona Pérez, de Tejares, pueblo de 

Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes y por esta razón 

tomé mi apellido. Mi padre trabajaba en el molino de agua que había 

en aquel río, desde hacía más de quince años. Y ocurrió que allí le 

llegó a mi madre una noche la hora de traerme al mundo, y naci yo. 

De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. 

(LAZARILHO DE TORMES, 1994, p. 9). 

 



 

De origem hebraica, o nome Lázaro significa ‘aquele a quem Deus socorreu’, 

referência direta ao episódio bíblico em que Lázaro é ressuscitado por Jesus, após estar 

morto e sepultado há quatro dias. No entanto, há uma alusão, na Bíblia, a outro Lázaro, 

o da Parábola do Rico e do Lázaro, este, mendigo, faminto, cheio de chagas, cujas 

úlceras eram lambidas por cães, mas que, ao morrer, ao contrário do rico avarento, 

ganha o céu como recompensa. Dois Lázaros, dois sofrimentos, mas duas recompensas 

divinas. 

No texto picaresco, o nome da personagem ganha ares de ironia, evidenciada em 

cada parte do enredo, já que o Lazarillo encontra-se completamente sozinho em sua lida 

diária, sendo explorado por todos os seus amos, sobretudo, pelos representantes da fé. O 

sufixo -illo, indicador de diminutivo, confirma a sua pequenez diante das questões da 

vida e do desprezo social que sofrerá ao longo dela. Será, por grande parte da vida, um 

lazarento, um leproso social, um miserável.  

O sobrenome pelo qual é chamado, Tormes, refere-se ao rio como marca de uma 

identidade que perderá ao longo da vida, pela sua trajetória de andarilho, sempre em 

busca de melhores condições. Como as águas do rio, não há uma identidade fixa no 

pícaro. Esse caráter identitário móvel é o meio que utiliza para adaptar-se às mais 

diferentes situações.  

Lázaro utilizava a ganância dos antagonistas para justificar seus atos, restando-

lhe a astúcia e a trapaça como únicos meios de subsistência. A pobreza ao nascer, e que 

o acompanha por toda a vida, abona as artimanhas utilizadas, quebrando as regras 

morais e éticas. As atitudes do pícaro escancaram as atitudes cometidas por muitos, mas 

de forma velada.  

O leitor ri do pícaro e, ao fazê-lo, ri de si mesmo, por ver na obra reflexos de 

suas ações. O riso nasce, também, pelo fato de o pícaro agir contra os pilares da 

sociedade, a quem todo cidadão está aprisionado. Naquele instante, a vingança é 

realizada por todos, através das mãos do personagem. Em ambas as formas, há a 

presença do riso catártico, visível pela “denúncia constante não só dos disfarces da 

plateia, mas das próprias máscaras que o dramaturgo utiliza para apontar esses 

disfarces.” (MENDES, 2008, p. 58).  



 

A burla da verossimilhança, pacto selado entre o autor e o leitor, produz o efeito 

cômico da obra. As atitudes do personagem extrapolam atitudes passíveis de ocorrer no 

dia-a-dia. É assim que, para conseguir alimentar-se diante da mesquinhez do velho, 

Lázaro mentia para iludir o cego, cujo relacionamento aparenta ser o de um professor e 

de um aluno. É com o velho, detentor da sabedoria e da experiência, que o infante 

deveria aprender. Tal relação faz parte de uma tradição que aproxima o velho e o novo 

com o intuito da troca: de um lado, o saber; do outro, a vitalidade.  

O pícaro, ao desvencilhar-se do cego sovina, parte para o povoado de Maqueda, 

indo residir com um clérigo e, posteriormente, com um escudeiro. Os três primeiros 

senhores do pícaro representam todos os vícios sociais e é por este motivo que a obra 

apresenta a relação deles com Lázaro de maneira mais detalhada. O cego, o clérigo e o 

escudeiro são representantes das mais importantes classes: a dos leigos, a dos religiosos 

e a da justiça. A partir daí, as outras peripécias do picaresco, com os demais patrões, 

passarão mais rapidamente diante dos olhos e ouvidos dos leitores. 

Por fim, a personagem abandona sua vida de artimanhas e casa-se com a serva 

de um religioso que, segundo o povo, era amante do clérigo; fato que não abalava o 

casamento do ex-mendigo, visto que o Arcebispo, seu amigo, sustentava sua casa com 

os provimentos necessários à manutenção de uma boa vida, regalada e sem as 

dificuldades de outrora: “[...] Y si alguien me dice outra cosa, le mataré. De esta manera 

no me dicen nada, y yo vivo tranquilo em mi casa.” (LAZARILLO DE TORMES, 

1994, p. 74). Essa elevação social da personagem, ao final do livro, surge em 

contraposição a sua queda moral. 

Autobiografismo, discurso anticlerical contundente, sátira à corrupção das 

instituições sociais, tais características do erasmismo são evidenciadas no Lazarillo. 

Todavia não se pode classificar a obra como erasmista, já que não compartilhava a 

fidelidade à religião evangélica ou mesmo o desprezo das letras através da filosofia 

humanista, Porém, 

 

[…] tal opinión, para ser justa, ha de quedar templada por el echo de 

que el contexto erasmiano parece imprescindible para explicar su 

concepción. No es que la favoreciera solamente: es que ese contexto, 



 

directa o indirectamente, la motivó. (LÁZARO CARRETER, 1972, p. 

48). 

 

O Lazarillo, pois, não se constitui numa obra erasmista, tampouco cristã, pelo 

seu caráter debochado em relação à Igreja e à ineficácia dos caracteres religiosos, como 

as virtudes em escassez na sociedade. Esse entremeio em que se encontra é a que torna 

única e parâmetro para tantos outros textos, dentro e fora da Espanha do Século de 

Ouro. 

A literatura brasileira também possui seus pícaros. Aportando em solo 

tupiniquim, Leonardo Pataca, Macunaíma e João Grilo são exemplos de picardias na 

terra brasilis, influenciados pelos textos espanhóis e lusitanos.   

Em 1957, o escritor paraibano Ariano Suassuna publica a obra Auto da 

Compadecida. Das páginas dos folhetos de cordel, João Grilo passa a povoar também os 

tablados do teatro brasileiro para, em seguida, traçar seu percurso pela televisão e pelo 

cinema.  

De origem incerta, Grilo encontrou no sertão nordestino o espaço ideal para 

realizar suas artimanhas. O folheto Proezas de João Grilo, de João Ferreira de Lima, 

relata o nascimento, infância e primeiras aventuras do Amarelo. Suassuna segue o 

mesmo traçado do cordel ao traçar o perfil do personagem já adulto. O enredo do Auto 

da Compadecida baseia-se na personagem João Grilo e em sua luta pela sobrevivência. 

Para isso, a personagem cria as situações mais picarescas; e ao enlaçar-se numa de suas 

histórias, vê-se obrigado a criar outra situação mais complexa para livrar-se da anterior, 

e assim sucessivamente.  

Há uma aproximação evidente entre João Grilo e o Lázaro, nascido na região da 

Salamanca, na Espanha, às margens do rio Tormes. Como o pícaro espanhol, o 

representante brasileiro possui um pré-nome cristão. João significa ‘Deus é 

misericordioso’. De origem hebraica, é um dos nomes mais comuns, o que denota 

popularidade, traçando o perfil do personagem como um homem simples, do povo.  

O segundo nome, Grilo, indica vulgaridade, ou seja, ao levar o nome de um 

inseto, reveste-se de uma pequenez diante das pessoas que compõem a sociedade. Ao 

mesmo tempo, como o grilo aborrece pelo seu som estridulatório, o João Grilo 



 

incomoda essa sociedade com sua presença e artimanhas. Ainda recebe a alcunha de 

Amarelo, numa alusão a sua cor, ou falta dela, acentuada pelo sol escaldante do sertão e 

pela anemia, causada pela falta de vitaminas por causa da escassez de alimentos, o que 

gera essa palidez constante, mas que não lhe confere lentidão, ao contrário, ganha 

agilidade na criação e execução das tramas.  

João Grilo, como o Lazarillo, sobrevive em subempregos. Funcionário de um 

padeiro sovina, é forçado a criar artifícios para alimentar-se, roendo pedaços do pão que 

fabricava e afirmando ser obra dos ratos que habitavam a padaria. A relação patrão-

empregado não se dá de maneira harmoniosa. A visão capitalista é criticada no texto 

suassuniano, a fim de ratificar a exploração em nome dos lucros exorbitantes. Grilo será 

oprimido ao máximo pelo Padeiro e sua mulher com o intuito de que estes consigam 

manter seu status e aumentar sua riqueza.  

A astúcia é a arma preferida de Grilo. Por meio dela, consegue criar uma 

história, depois outra, e assim tecer um fio em que cada mentira, curta, seja sustentada 

pela seguinte, na tentativa de adiar a verdade iminente. Os enredos criados pelos pícaros 

não têm longa duração, sendo logo desmascarados e, consequentemente, punidos, mas 

 

A astúcia, sobretudo, quando é a arma usada contra algum tipo de 

força aterradora ou obstrutora, parece conferir um sentimento de 

triunfo que pertence à escala afetiva da confiança, e da auto-

confiança, mas em grau superlativo, e que podemos nomear como 

júbilo. (MENDES, 2008, p. 42, grifos do autor). 
 

É o poder de enganar com suas histórias que dá, primeiramente, prazer ao anti-

herói nordestino; em seguida, confiança para continuar a engendrar seus planos. João 

Grilo é um ser ínfimo diante dos poderosos, mas é sua aparente fragilidade que o torna 

forte. Por passar boa parte do enredo despercebido (ou menosprezado, o que vem a ser a 

mesma coisa) aos olhos dos membros importantes da sociedade, encontra espaço para 

criar e sobrepujar, embora por tempo limitado, cada uma das pessoas que o aflige. O 

triunfo é passageiro, a alegria da trapaça dura pouco, mas é o bastante para validar os 

intuitos da personagem e fazer com que ela continue a agir. Afinal de contas, disso 

depende sua liberdade, seu dia de amanhã. 



 

Divergindo do pícaro espanhol que age sozinho, João Grilo possui um 

companheiro, Chicó. Aquele é o detentor da sabedoria, este é o sonhador. Se um cria os 

planos, o outro ajuda a executá-los. Chicó é conhecido pela sua pouca inteligência e 

pela sua grande covardia, mas também pelo bom coração e, sobretudo, pela criação de 

narrativas. No primeiro ato do Auto, ele conta ao leitor/espectador suas histórias 

fantásticas: a do cavalo bento, a da mulher que pariu um cavalo, a do pirarucu que 

pescou um homem e da assombração do cachorro.  

Grilo encontra o par perfeito em Chicó. O Amarelo é crítico e realista. Chicó é 

sonhador e ingênuo. O Amarelo, inclusive, é influenciado pela imaginação do 

companheiro e também cria suas histórias, não para divertir-se e atrair a atenção da 

plateia, como Chicó, mas, por metas bem definidas, sair-se de enrascadas. 

A construção das personagens, no Auto da Compadecida, segue o padrão de 

tipos. Na obra, todas aquelas que representam a burguesia, o Padeiro e a Mulher do 

Padeiro; a Igreja, o Sacristão, o Bispo e o Frade; o cristianismo, o Demônio e o 

Encourado; e o poder paralelo, o Cangaceiro, são destituídos de nome próprio. 

Simbolizam, cada um, a instituição à qual pertencem e, desse modo, seus vícios e 

corrupções, mas também, no caso do Frade, o retorno aos preceitos cristãos que conduz 

a uma sociedade mais justa. 

 A luta de Grilo é contra toda a sociedade, mas, como um pícaro, ele está tão 

envolvido e contaminado com a ideologia vigente, que não pretende rever tais 

conceitos, mas inserir-se nesse sistema que o exclui. A mentira é apenas um meio para 

obter alimento. Por isso, ilude para realizar o sepultamento de um cachorro em latim, 

engana para vender à Mulher do Padeiro um gato mágico que produz dinheiro ao 

defecar. 

A satisfação pelo êxito, através da palavra, e da esperteza satisfaz à plateia, daí o 

espectador defender o pícaro. Este não possui força física, contudo são pela perspicácia 

das ações empreendidas e pelos discursos proferidos que vence os seus algozes, 

conquista o público e ainda gera o riso. Este personagem gera um discurso criado a 

partir de situações dúbias, expressões ambíguas e situações confusas. A catarse do 



 

espectador dá-se pela vingança dos protagonistas, em nome de todos, contra os 

trapaceiros. 

No entre-lugar entre a picardia e a malandragem, Grilo confessa que suas artes 

começaram pela necessidade de sobrevivência, mas que depois passaram, também, para 

o júbilo da desforra. Isto o diferencia do pícaro clássico, que não dissocia sobrevivência 

de vingança. Lázaro foge das agruras de seus amos. Os atos que comete, inclusive os 

físicos, contra os seus patrões, são reflexos, reações a uma agressividade sofrida 

anteriormente.  

No Auto, o personagem brasileiro movimenta-se pelo cenário do sertão, 

visualizando a aridez das relações humanas, baseadas em interesse egoístas. Por isso, 

age também ativamente e, embora não creia na mudança do status quo vigente, 

desestrutura essa composição sempre que pode. Guarda rancor, como no episódio em 

que adoece, quase morre e o patrão não se importa, e por isso busca uma reparação que, 

segundo Suassuna, só é possível alcançar pela religiosidade sincera. 

João Grilo encontrará, como seu nome prediz, misericórdia divina através da 

ação da Compadecida, mas somente após experimentar a solidão, comum à pobreza, e 

não sem antes precisar lutar sozinho para viver apesar desta, usando todos os artifícios 

para tal, inclusive a mentira, como no episódio em que, para não morrer nas mãos dos 

cangaceiros, inventa uma gaita que fecha o corpo e ressuscita os mortos. 

O Auto é um texto moralizante. Visa a um concerto entre os personagens e o 

espectador/leitor na aceitação dos atos que formam o enredo e constroem sua 

verossimilhança específica e um conserto social através, e tão-somente, da/pela religião, 

que apreende em seu cerne características, como a intertextualidade e a presença de um 

herói de constituição pícara, mas que, ao final da obra, tem uma possível, e remota, 

transformação ocorrida após seu julgamento e segunda vinda a terra.  

Em um primeiro plano, para Grilo e Lázaro, o que importava era o dia-a-dia; as 

trapaças criadas, as histórias inventadas, davam conta apenas de saciar a urgente fome 

daquele dia. No dia seguinte, seria necessário sustentar a mentira com outra história, 

forçando assim uma rede de histórias criativas e encadeadas, tecida para garantir a 

salvação diária. 



 

Mas há uma diferença básica entre os dois personagens. O Lázaro de Tormes 

deixa sua vida de picardias, ao mudar sua posição social, ao saciar a fome. João Grilo 

não tem a sua condição de pobreza alterada, mas é convidado a abandonar seus ardis 

pela Compadecida, em nome da salvação eterna. 

Lázaro de Tormes e João Grilo. Um, espanhol nascido no século XVI; o outro, 

português naturalizado sertanejo no século XX. O primeiro, o protótipo do herói pícaro, 

de autoria anônima, que viajou o mundo através de um livro condenado pela Igreja, mas 

aprovado pelos leitores de várias épocas; o segundo, um personagem saído das histórias 

orais europeias, morador constante dos cordéis brasileiros e estreante nos palcos, no 

final da década de 50, do século XX, de onde nunca mais quis sair. 

Lázaro viajou pela Espanha em busca de alimento e melhor condição de vida. 

Grilo andou pelo sertão à procura de sobrevivência. Ambos encontraram 

reconhecimento através dos livros que explanam suas aventuras e espectadores de suas 

adaptações para o teatro, televisão e cinema. Os dois eternizaram-se no imaginário dos 

leitores/espectadores que os sagraram no passado como porta-vozes de uma classe 

oprimida. Leitores/espectadores que elegem o riso sem regras ou limites, ainda na 

contemporaneidade, como denúncia social.  

É por isso que Lázaro e João continuam por aí, caminhando pelas estradas da 

Espanha ou trilhando os caminhos do sertão, fazendo picardias, burlando regras, 

mentindo e trapaceando. Enfim, representando o ser humano em todas as suas 

idiossincrasias. 
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