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Introdução 
O poema Juca Mulato (1917) de Menotti del Picchia, no momento de sua publicação 

foi considerado inovador e polêmico por narrar a história de amor de um caipira 

“mulato”. Apesar e apresentar um “tema moderno”, o poema suscitou constantes 

debates em razão da estrutura ainda ser devedora da estética parnasiana. No entanto, 

o poema não possui resquícios apenas parnasianos, pois em sua forma e tema 

observam-se elementos herdados do trovadorismo português, romantismo e 

sertanismo romântico, regionalismo realista, simbolismo e naturalismo. O objetivo 

desse trabalho é analisar as formas poéticas escolhidas pelo autor para cantar a 

história desse “caboclo do mato” que representou o momento de transição da 

sociedade rural paulista para a urbana e reafirmou estilos literárias que mesclam a 

poesia popular com a poesia erudita. 

Biografia do autor 
Paulo Menotti Del Picchia 
(Escritor e poeta e pintor e escultor brasileiro ) 
1892 - 1988 

Escritor e poeta e pintor e escultor brasileiro nascido em 
São Paulo, capital, de destacada atuação no movimento 
modernista, autor do poema Juca Mulato (1917), obra de 
repercussão internacional e que teve dezenas de edições. 
Filho dos italianos Luís Del Picchia e Corina Del Corso Del 
Picchia, ainda menino mudou-se para ltapira, cidade do 
interior paulista, onde fez o curso primário. Seus estudos 
secundários foram feitos em Campinas, São Paulo, e em 
Pouso Alegre, Minas Gerais, onde se diplomou em 
Ciências e Letras. Aos 13 anos de idade começou a 
produzir suas primeiras produções literárias e aos 16 

anos, fundou e dirigiu O Mandu, um pequeno jornal do ginásio local para divulgar suas 
produções literárias. Formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo (1913), ano em 
que publicou seu livro de estréia, Poemas do vício e da virtude (1913) e voltou para 
Itapira onde foi agricultor, exerceu a advocacia, dirigiu o jornal Cidade de Itapira e 
fundou o jornal político O Grito. Lá escreveu os poemas Moisés e Juca Mulato, ambos 
publicados no mesmo ano, e voltou a residir em Sâo Paulo. Autor de romances, contos 
e crônicas, de novelas e ensaios, de peças de teatro, de estudos políticos e de obras da 
literatura infantil. Fundador, redator e colaborador de vários jornais paulistanos, suas 
crônicas publicadas (1920-1930) no Correio Paulistano, constituíram-se numa espécie 
de diário do modernismo. Com Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e 
outros, liderou o Movimento Modernista Brasileiro e foi um dos promotores da 
Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo (1922). Fundou 
jornais e revistas, foi fazendeiro, procurador geral do Estado de São Paulo, editor, 
diretor de banco e industrial, tabelião e ocupou diversos e altos cargos 
administrativos. Fez pintura e escultura e foi duas vezes deputado estadual e três 
vezes federal por São Paulo. Pertence às Academias Paulistas e Brasileira de Letras, 
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para a qual foi eleito (1943) para ocupar a Cadeira n. 28, na sucessão de Xavier 
Marques. O poeta morreu na cidade de São Paulo, com 96 anos, e em Itapira foi dado 
o nome de “Juca Mulato” a um parque e seu nome do poeta a uma praça, além da 
construção do memorial Casa de Menotti Del Picchia. Exemplos de sua obra também 
foram os livros de poemas Poemas do vício e da virtude (1913), O amor de Dulcinéia 
(1926) e Chuva de pedra (1925), os romances Flama e argila (1920), O crime daquela 
noite (1924) e Salomé (1940) e as novelas e contos O pão de Moloch (1921), A mulher 
que pecou (1922) e O nariz de Cleópatra (1922). Também escreveu ensaios como A 
crise da democracia; A crise brasileira: soluções nacionais (1935) e A revolução paulista 
(1932) e para o teatro como Suprema conquista (1921). 

Biografia do poema pelo autor 
  
Juca Mulato nasceu em Itapira, cidade da zona mogiana do 
Estado de São Paulo, em 1917. Seu pai, recém-formado em 
Direito e fazendeiro nessa cidade, acabara de publicar na 
Capital paulista seu poema Moisés. Exercia agora uma vaga 
advocacia numa terra quase sem demandas e dirigia o 
jornal local, Cidade de Itapira, em cujos prelos imprimiu o 
primeiro exemplar do seu poema.  

Foi no ambiente da fazenda Santa Catarina da Capoeira do 
Meio e na paz e no silêncio do parque que se debruça sobre 
o Cubatão, bairro no qual serpeja o Rio da Penha, em cujas 
margens bivacavam ciganos, que a imagem do caboclo do 
Mato e sua alma lírica empolgaram o advogado-poeta.  

            E a Filha da Patroa?  

Essa, ainda hoje, nascerá no coração de cada leitor do poema quando haja atingido a 
idade do amor. É uma idéia e um sonho. Continuará a lembrar, vida afora, a criatura 
que teria sido o complemento do seu ser, realização sempre sonhada e impossível de 
um perfeito amor ideal.  

Compõem o poema o Céu e a Terra. Todas as coisas telúricas e celestes, o chão que 
abriga o homem e o alimenta e o que há no mistério do azul quando ele olha para as 
estrelas. Ali descobre uma nova e mágica dimensão do universo: os animais, como o 
prudente e confidente Pigarço e os lerdos bois pensativos e decorativos; o galo, clarim 
do dia que ilumina as coisas para a vida e oferece as maravilhas do mundo ao homem 
que acorda.  

A fala do "Juca" é coloquial e divina. Sai da boca do homem e vem da conexão mágica 
que ele tem com as coisas. É que o universo é um eterno diálogo de vozes mudas. 
Cabe-lhe comunicá-las às demais criaturas. Ele é o intérprete da formidável comunhão 
espiritual que nos envolve numa harmoniosa coesão de vivências e mistérios regida 
pela fatalidade dessa divina força que é o amor ("...Che muove il sole e l`altre stelle...")  
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Resumo 

Germinal 

 O livro começa com a apresentação de Juca Mulato, um moreno boêmio e 
teimoso. É uma pessoa simples e feliz, gosta de viver e sempre renova seus sonhos e 
ambições. Sempre animado, adora sua vida, sempre corre atrás de seus sonhos 
inalcançáveis, sempre os renovando e nunca desistindo. 

A Serenata  
Juca Mulato se apaixona e toca uma canção desabafando seus sentimentos de menino 

enquanto chora, desejando a pessoa amada e sentindo a dor da paixão não correspondida 

pela primeira vez. Descobre que tem sentimentos, pois “só não chora quem não sofre, só não 

sofre quem não sente”. 

Alma Alheia 

 No íntimo de Juca aparece um sentimento novo, uma tristeza profunda para 
ofuscar-lhe a alma juvenil. Sente a falta de alguém a seu lado, e Juca é figurado como 
um cavalo chamado Pigarço, um cavalo solitário que o acompanha em sua crise de 
carência. Juca diz que a “a vida é assim mesmo”, e é mostrado que dentro de seus 
olhos há muito sofrimento. 
Os sentimentos de Juca vêm à tona. Começa com o moreno olhando uma ave e 
imaginando-se sendo ela, imitando-a em seus gritos. Depois cai em si e conclui que 
não quer mais ter sentimentos. Decidiu-se tornar-se um alcoólatra da noite, assim 
sendo livre e tendo seus sonhos novamente. Porém, subitamente volta a sentir o 
amor. 

Fascinação 

O autor mostra que Juca é um eterno apaixonado. Ama a tudo, ama o Nada. 
Juca pensa em alguém para partilhar sua vida, e é dito que quando se ama, você 
morre, e Juca possui o amor mais puro. 
  Juca olha para o céu estrelado tentando descobrir o que era exatamente este 
amor que sentia. O autor começa a explicar que o amor é o movimento da vida, onde 
tudo se conecta e dá origem à continuidade. De repente, somos trazidos de volta a 
Juca Mulato, que, num desespero inconsciente, pede que seja levado ao destino que o 
amor nos reserva, à morte. 

Lamentação 

Juca começa questionando seu sentimento que o mata, perguntando à 

natureza por que o deixa sem respostas, comparando-se com um rio, que uma vez que 

suas águas passam, não voltam. Comparando o rio com sua vida, a qual continua 

passando e chegará o momento que morrerá. Descobrimos, então, que está 

apaixonado e não é correspondido. Sem sua amada, Juca e seu lado Pigarço morrerão, 

e pretendem levá-la consigo. 
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Presságios 

 O protagonista Juca Mulato começa tocando e cantando uma música sobre seu 

sofrimento, e explica que antes acreditava que apenas o amor o libertaria, mas hoje vê 

que esta liberdade lhe causou mais prisão. 

 Não sabendo o motivo do sofrimento por causa do amor, e com este 

sentimento que antes o retalhava por dentro, agora começando a retalhar-lhe 

fisicamente, acabando com sua aparência juvenil, tornando-o uma figura fúnebre, 

decide ir à casa de Roque, na esperança de livrar-se do mal que acreditava vir do Demo 

ou alguma feitiçaria. 

A Mandinga 

 Juca chega à casa de Roque, um feiticeiro maltrapilho. Ao pedir o remédio para 

a cura de seu caminho à morte, Roque lhe pergunta por quem é apaixonado. Ao saber 

que Juca se apaixonara pela filha da patroa, Roque lhe recomenda que esqueça de vez 

este amor platônico, pois não há possibilidade alguma de os dois ficarem juntos, nem 

mesmo os feitiços de Roque ajudariam, uma vez a filha da patroa e o mulato vivendo 

em mundos completamente diferentes. 

A Voz das Coisas 

 Juca, desiludido, pensa em fugir. Porém, uma confusão se abre em sua cabeça. 

Pensa em seus pais, pensa em sua atual vida, e também entra em conflito, por não 

querer esquecer a jovem moça, motivo este último para a sua morte. A voz da morte 

diz que “a melhor coisa é [...] morrer no pedaço de chão em que a gente nasceu”. 

Ressurreição 

 Juca começa se comparando a um coqueiro: 
 
“Coqueiro! Eu te compreendo o sonho inatingível: 
queres subir ao céu, mas prende-te a raiz... 
o destino que tens de querer o impossível 
é igual a este meu de querer ser feliz. 
[...] 
Ai! tu sempre serás um coqueiro do mato... 
Ai! eu sempre serei infeliz nesta vida!” 

  
Depois começa a pensar em seu sonho ingênuo de ser feliz e vai para o alto de uma 
serra para refletir. Olha as coisas da vida e conclui que, apesar de não poder ser feliz 
dentro do olhar da filha da patroa, há alguém que espera pelo seu olhar, e então se 
completará. É apenas uma questão de tempo para que seu verdadeiro amor chegue a 
seu triste olhar para torná-lo jovem e esperançoso novamente. 
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Característica da principal personagem 

Juca Mulato era um caboclo feliz até o dia em que deitou o olhar na filha da patroa.  

Imerso agora num irreprimível sofrimento, procura num curandeiro o lenitivo. Em vão. 

Acreditando que só na fuga encontraria o esquecimento, abraça-se à terra em 

despedida ,  e ouve da alma das coisas uma imprecação contra seu gesto extremista.   

Quando expressa a capitulação do personagem, o conformismo revela ideais 

românticos, se comparado com o eu-lírico dos poemas românticos que se entregam ao 

sofrimento e vão a cada dia definhando. Juca antes de consultar o mandingueiro 

Roque, aparece “pálido como a cera e magro como um vime” e com “olheiras 

cercando os grandes olhos lassos”. Porém, quando expressa a concepção do poeta, 

esse ideal conformista traz à baila certo pessimismo, comumente observado na 

literatura realista do final do século XIX. A impossibilidade do personagem de 

encontrar a felicidade por tê-la colocado nos olhos da filha da patroa, portanto 

distante de si, mais a frase do poeta que afirma “Sofre Juca Mulato, é tua sina”, 

assomado à frustração que o próprio Juca declara haver na concretização amorosa,  

"Amor? 
Receios, desejos, 
promessas de paraísos, 
depois sonhos, depois risos, 
depois beijos! Depois... 
E depois, amada? 
Depois dores sem remédio, 
depois pranto, depois tédio, 
depois... nada!" (PICCHIA, 198?, p. 49)  

não só corroboram com uma visão pessimista do homem, como apresentam alguns 

traços da filosofia de Schopenhauer. Nesse sentido, atenta-se para a relação entre o 

“desejo” de amor, a concretização em “risos” e “beijos”, e a frustração, marcada pelo 

“pranto” e pelo “tédio”. É visível a concepção schopenhauriana da “vontade”, do 

“querer” que gera apenas insatisfação e outros desejos. Esse eterno “querer”, para 

Schopenhauer, é apenas solucionado através da “sublimação”, do “não querer”, opção 

que é apresentada ao caboclo pelo feiticeiro no capítulo “A mandiga”: “Juca Mulato: 

esquece!” 

A idealização do personagem e a gama de relações literárias visam, de certa forma, 

convencer gregos e troianos sobre a necessidade do homem rural permanecer no seu 

“lugar”. 
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Características da época  

Características Pré Modernismo  

- Valorização da Estética: O autor preocupa-se quanto a estética de seu poema (metrificação e 

esquema de rimas). Porém, há certa flexibilidade em alguns pontos do poema, o que não 

ocorria no parnasianismo, onde o poema deveria ser “perfeito do começo ao fim”. 

- Regionalismo: Na obra há a preferência pelos temas que relatam os aspectos histórico-

geográficos da região. Pode ser considerada a característica mais marcante do poema, pois 

está presente em todo o livro. 

- Relato dos tipos humanos marginalizados: O texto não aborda a elite da sociedade, e sim as 

camadas mais simples da sociedade brasileira, como os caboclos, caipiras, mulatos, sertanejos 

nordestinos e etc. 

- Oralidade: A oralidade é outro aspecto que rompe com o parnasianismo. O poema Juca 

Mulato é estruturado em uma linguagem simples e coloquial, o que aumenta o publico alvo a 

ler o livro, uma vez que não é necessário um alto conhecimento da língua para o 

entendimento do poema como ocorria no parnasianismo. 

- Bucolismo: o livro resgata o bucolismo do arcadismo, aquela exaltação da natureza 

predominante em tal movimento literário. Este bucolismo dá-se através da comparação da 

vida do homem à natureza ou mesmo através da personificação de elementos da natureza. 
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Conclusão (Opinião do grupo) 

Menotti del Picchia procurou realizar em Juca Mulato um intertexto com quase todas 

as estéticas literárias que antecederam ao modernismo. O poema foi “formado” por 

meio de elementos que vão desde o trovadorismo, através da utilização da forma 

medieval, até o modernismo, pela tentativa de um tema inovador, como um “caipira 

mulato” como protagonista, passando por várias correntes estéticas.  

Dessa junção, o que resultou foi a tentativa de compor um poema universal que 

congregasse sentimentos populares a uma concepção elitista e conservadora de 

sociedade. Tal confluência comunica um poema de estrutura e tema universais, com 

peculiaridades locais, pois dialoga com diversas formas artísticas e, tem de moderno 

apenas a “inteligência” criadora, como afirma Agrippino Grieco, e a expressão 

sentimental de um simples lavrador que participava da configuração social, cultural e 

racial do País, mas que ainda não havia sido reconhecido e, menos ainda, louvado.  

O poema retoma formas e ideias que permearam a literatura não apenas brasileira, 

mas também portuguesa, como é o caso do trovadorismo.  

A recorrência a esses diversos estilos, bem como a escolha do tema amoroso como 

norteador do poema, denota uma busca de, pela literatura, representar a imagem de 

um caipira imerso no seu universo social e cultural.  

Em Juca Mulato podemos perceber que o autor deu muito sentimentalismo ao livro. Se não 

estivéssemos dispostos a nos colocarmos no lugar de Juca Mulato, se estivéssemos muito 

fechados, o livro se tornará algo de difícil compreensão.  

A partir do momento em que estamos dispostos a “emprestarmos” nossos sentimentos à 

personagem, passamos a compreender o que se passa dentro da cabeça de nosso 

protagonista, fazendo com que o livro se torne divertido.  

Apesar de utilizar algumas palavras pouco conhecidas, as quais nós procuramos no 
dicionário para entender seus significados, sua linguagem é simples e direta.  

A idealização do personagem e a variedade de relações literárias visam convencer a 

todos sobre a necessidade do homem rural permanecer no seu “lugar”.  
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