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FARÓIS: UMA RELEITURA 

 

Bárbara Poli Uliano Shinkawa
1
  

 

 

Resumo: Cruz e Sousa, poeta simbolista brasileiro de prestígio internacional, deixou em sua 

obra poética marcas de protesto contra a discriminação e a violência praticada aos negros e a 

seus descentes, frutos da miscigenação ou não. A atitude do poeta fica explícita nos 

manifestos e artigos que produziu. Pensando nas críticas acerca de suas poesias possuírem 

escasso ou nenhum engajamento com a causa negra, este estudo analisa algumas poesias de 

Cruz e Sousa retiradas de Faróis, considerada uma das obras amadurecidas do autor e, com 

base na crítica pós-colonialista, objetiva-se, por meio da releitura, levantar as denúncias dos 

castigos, sinais de alteridade e reversão de valores. A análise observa que esses mecanismos 

funcionam em prol da paridade de direitos humanos e que o poeta se preocupou poeticamente 

com a questão racial. 

 

Palavras-chave: Poesia; Pós-colonialismo; Releitura. 

 

 

Propor-se a ler uma obra pelo viés da releitura se configura em uma tarefa árdua. É 

como se, para alcançar uma outra mensagem, houvesse a necessidade de se ler o que está de 

maneira simples, aparentemente, mas que contém uma espécie de criptografia. Essa é uma das 

atividades, por assim dizer, diferentes que a visão pós-colonialista exige que o leitor faça. 

O pós-colonialismo aborda os produtos do sistema colonial, como a literatura de 

países subjugados. Examinar uma obra literária pela óptica pós-colonialista significa garimpar 

nos detalhes, os resquícios coloniais ou a maneira como são subvertidos os símbolos desse 

sistema. 

A literatura afro-brasileira, muitas vezes, duplamente marginalizada, porque é 

constituída pela cultura do subjugado, o escravo; e por ser parte da literatura brasileira que, 

por sua vez, é considerada marginalizada por ser fruto de uma ex-colônia. Dessa produção 

afro, ainda em vias de ordenação, recortou-se a produção de Cruz e Sousa em uma de suas 

obras mais maduras: Faróis. 
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Cruz e Sousa constitui ícone nacional e mundial simbolista. Atrás de toda a maestria 

no que se refere à estética do Simbolismo, há o sofrimento do poeta negro marcado pelo 

descaso e preconceito. Assim, este estudo pretende, através da releitura, ressaltar em Cruz e 

Sousa, por meio de suas composições, a preocupação e o padecer pelas dores do negro e o seu 

olhar da diferença marcada pela paridade: a espécie humana, ou seja, todos os humanos 

possuem o mesmo direito.   

Em primeira instância, esboça-se algumas considerações acerca da teoria pós-

colonialista e literatura afro-brasileira. Em seguida, será feito um breve comentário sobre o 

autor. Ao final, apresenta-se a análise de alguns poemas que demonstram o incômodo, o 

sofrimento para a população negra e a releitura de símbolos utilizados para desmerecer o 

negro.  

 

Pós- colonialismo e a Literatura Afro-brasileira 

 

 

A teoria pós-colonialista abarca a literatura e a cultura dos marginalizados, a partir do 

ponto de vista político, econômico, social e pela óptica do gênero, tentando desmistificar os 

mecanismos de opressão por parte do colonizador (sujeito, Outro, centro, dono da voz), que 

submete o colonizado (objeto, outro, margem, silenciado). Segundo Bonnici, (2005, p. 232), 

―a crítica pós-colonial, portanto, abrange a cultura e a literatura, ocupando-se de perscrutá-la 

durante e após a dominação imperial europeia, de modo a desnudar seus efeitos sobre as 

literaturas contemporâneas‖. 

Analisar algo a partir da perspectiva pós-colonialista requer entendimento acerca da 

amplitude de poder que o discurso ―verdadeiro‖ exerce. Para Foucault (1992, p.13): 

 

Há um combate ‗pela verdade‘ ou, ao menos, ‗em torno da verdade‘ — 

entendendo-se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer ‗o conjunto 

das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar‘, mas ‗o conjunto das 

regras segundo as quais se distingue verdadeiro do falso e se atribui ao 

verdadeiro efeitos específicos de poder‘; entendendo-se também que não se 

trata de um combate ‗em favor‘ da verdade, mas em torno do estatuto e do 

papel econômico-político que ela desempenha.  
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O discurso propicia situações em que a ―verdade‖ dependerá da posição de quem fala. 

Significa que a verdade, muitas vezes, atende às necessidades do dono do discurso. Ou seja, 

não há verdade absoluta: ―a ‗verdade‘ está circularmente ligada a sistemas de poder, que a 

produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‗Regime‘ da 

verdade‖ (FOUCAULT, 1992, p. 14). 

Partindo desse pressuposto, torna-se mais evidente o apagamento da tradição da 

história afro-brasileira, o não-aparecimento de escritores negros, bem como, o silenciamento 

forçado das escritoras. Todas essas vozes abafadas clamam e clamaram por liberdade, por ter 

seu direito reconhecido. O mutismo literário desses explica a questão do cânone: 

 
Eles [determinados textos literários] se tornam canônicos, quando 

respondem positivamente a esse desiderato ideológico, amarrando as pontas 

da construção social, para criar a impressão de unidade. Assim, se o cenário 

imaginário que não se realizou até hoje concretizar nos próximos anos, 

podemos supor que aquela narrativa emergirá, circulando com legitimidade 

no âmbito do ensino da literatura e consolidando-se integralmente ao contar 

com a anuência tácita de seus usuários. (ZILBERMAN, 2001, p. 37).  

 

A gradativa, mas ainda estreita, abertura do cânone deu-se com o advento das 

literaturas pós-coloniais. Acerca desse vocábulo, há controvérsias quanto à sua real definição. 

Alguns defendem que pós-colonial seja o período pós-independência, outros que compreende 

a pré e pós-independência, outros ainda englobam no vocábulo, países que estão sob pressão 

colonialista (BONNICI, 2005). Dessas reflexões importa compreender que o pós-

colonialismo se refere aos que foram subjugados pelo poder colonizador. 

 Assim, a literatura pós-colonialista provém de vozes, até então, abafadas. Apoiada, 

basicamente em dois pilares: a conscientização da nacionalidade e divergência com a 

literatura do colonizador, essa literatura passou por fases, já que os primeiros escritos foram 

feitos pelos colonizadores, depois por híbridos, que já tentavam se distanciar na ideologia do 

centro (a metrópole), de ser, fazer parte do ―centro‖, consequentemente, suas produções eram 

supervisionadas. Por fim, a ruptura com gradativo aumento de diferenciação dos padrões 

metropolitanos (BONNICI, 2005).  
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Todavia, no momento de ruptura, há, também, o maior óbice para essas literaturas. 

Como se afirmar como ―ser‖, ―existir‖ se houve o apagamento do que foram e o presente 

significa figurar como o colonizador quis e impôs. 

Partindo desse questionamento crucial, surgiram mecanismos, meios de rebater a 

opressão. A Literatura é tida como um dos meios mais importantes, porque, na maioria das 

vezes, lida com o saber do povo, com a linguagem, justamente, essa, se perdida, será o 

primeiro sinal de um povo e de uma cultura que não mais figura como tal. Sendo assim, a 

Literatura abre caminhos e é capaz de conquistar e construir dentro do cânone (ocidental, 

branco, masculino...), estratégias de subversão do discurso como a ―releitura‖, ―reescrita‖, 

―apropriação‖. Detém-se um pouco mais na questão da releitura, porque parece essa ser 

primordial para reverter o processo de subserviência ao qual, muitas vezes, condicionam-se as 

produções dos colonizados. Segundo Bonnici (2005, p.234): 

 
A ‗releitura‘ é uma estratégia para ler textos literários ou não-literários e, 

dessa maneira, garimpar suas implicações imperialistas e trazer à tona o 

processo colonial. A releitura do texto faz emergir as nuanças coloniais que 

ele mesmo esconde.[...] A reinterpretação é, portanto, uma maneira de reler 

os textos oriundos das culturas da metrópole e da colônia para focalizar os 

efeitos incisivos da colonização [...] é a desconstrução das obras dos 

colonizadores, de nativos a serviço dos colonizadores e de escritores 

nacionais. 

 

De qualquer forma, todos os mecanismos que transformam as nuances coloniais 

figuram como artífices em busca da consolidação dessa outra forma de percepção de mundo 

que é, por exemplo, a literatura afro-brasileira. Relegada ao limbo, por ser a cultura do 

excluído, o conceito dela está em construção: 

 
No alvorecer do século XXI, a literatura afro-brasileira passa por um 

momento extremamente rico em realizações e descobertas, que propiciam a 

ampliação de seu ‗corpus‘, tanto na prosa quanto na poesia, paralelamente ao 

debate em prol de sua consolidação acadêmica enquanto campo específico 

de produção literária — distinto, porém em permanente diálogo com a 

literatura brasileira ‗tout court‘ (DUARTE, 2008, p. 11). 

 

O discurso dessa literatura pauta-se na diferença, na alteridade. Há diferenças entre as 

etnias, brancos, negros e pardos, não só no quesito pele, mas, principalmente, na concepção  
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de mundo. O legado literário afro-descendente apresenta-se rodeado pelo misticismo das 

entidades religiosas e pela musicalidade provinda dos atabaques.  

Implica dizer que ―é uma literatura brasileira com especificidade afro‖ (ADOLFO, 

2007)
2
. Usa os modelos canônicos, tacitamente aceitos, subvertendo-os aos interesses 

literários afro. Ressalta-se que o modo como a literatura afro faz uso da alteridade, diverge do 

que o ―colonizador‖ promove: a outremização, ou seja, o aniquilar do colonizado; ―ao superar 

o discurso do colonizador em seus matizes passados e presentes, a perspectiva da negritude 

configura-se enquanto ‗discurso da diferença‘ e a atua como elo importante dessa cadeia 

discursiva que irá configurar a afro-descendência na literatura brasileira‖ (DUARTE, 2008, p. 

18). 

O caráter dessa literatura, dentre outras características, constitui-se em recuperar a 

identidade afro. Retirar os resquícios da opressão sofrida e absorvida na qual o colonizado 

internaliza as diminuições aceitando tacitamente a condição de subalterno. Relembrar sempre 

que a espécie humana pauta-se na semelhança, isso significa direitos iguais. Isso se promove 

através da subversão do discurso, transformando signos de repressão e tortura, em símbolos 

de liberdade e motivação: 

 

Puxaram o corpo cá pra longe 

mas a alma espichou 

e as raízes crisparam-se lá 

e o caule é este tambor 

e a seiva, este som de cratera 

que a gente vai fundo buscar  

(SILVEIRA, 1981, p.16). 

 

Cruz e Sousa 

 

Maior simbolista das letras nacionais e um dos melhores do mundo, Cruz e Sousa 

retrata em suas obras, pela já consagrada óptica, o amadurecimento romântico, afrouxamento 

na ―profissão de fé‖ parnasiana e o grande número de vocábulos sugestivos envoltos pela 

musicalidade. 

                                                 
2
 Essa definição surgiu em uma conversa entre mim e o Profº. Dr. Sérgio Paulo Adolfo, por rede social, 26 jan. 

2007. 
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Entretanto, suas obras não foram bem recebidas como demonstra este comentário de 

José Veríssimo feito em 1893 e apresentado por Marise Hansen: 

 

[Missal] é um amontoado de palavras, que dir-se-iam tiradas ao acaso, como 

papelinhos de sorte, e colocadas umas após outras na ordem em que vão 

saindo, com raro desdém da língua, da gramática e superabundante uso de 

maiúsculas. Uma ingênua presunção, nenhum pudor em elogiar-se, e, 

sobretudo, nenhuma compreensão, ou sequer intuição do movimento 

artístico que pretende seguir, completam a impressão que deixa este livro em 

que as palavras servem para não dizer nada. 

 

Denegado a todo instante explicitamente pelo motivo da cor, João da Cruz e Sousa 

pôde publicar poucos livros contendo suas poesias. Essas ajudaram a manter os filhos e o 

poeta no fim da vida. Por isso, de Broquéis (1893) a Faróis (1900) e Últimos Sonetos (1905), 

percebe-se a mudança de temas escolhidos pelo poeta.  

Especialmente em Faróis, recorte deste trabalho, percebe-se a morte, a dor e a revolta 

com o preconceito e o sofrimento do povo negro: ―nos poemas coligidos por Nestor Vítor nos 

Faróis, já figuram algumas páginas em que Cruz e Sousa faz direto e vigoroso o tratamento 

da matéria biográfica‖ (BOSI, 2003, p. 275), ou seja, principalmente, o sofrimento ligado a 

cor. Basta lembrar que o poeta fora recusado para assumir o cargo de promotor de Laguna – 

SC devido à cor negra. 

Após sua morte, considerações refeitas sobre sua obra fizeram com que Cruz e Sousa 

alcançasse o prestígio que ele sonhara, mas não pôde presenciar. Seu nome assinalado no 

firmamento do orgulho/dor negro, mas nem por isso menos resplandecente: ―Através de teu 

luto as estrelas meditam‖ (Monja Negra)
3
. 

 

O poético canto da dor em busca da igualdade humana 

 

Apesar de muitos autores apontarem controvérsias a respeito da poética militante de 

Cruz e Sousa como Domício Proença Filho (2004): ―No plano da ação, assume a luta contra a 

opressão racial [...] deixa nove poemas e dois textos em prosa comprometidos com a causa  

                                                 
3
 As poesias citadas do poeta Cruz e Souza foram extraídas de Faróis. Disponível em: 

<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/farois-cruzesousa-1.htm>. 
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abolicionista. Sua obra literária, entretanto, evidencia uma posição dividida e conflitada‖; e 

outros ainda relatarem que a alvura que permeia seus textos são meramente ligações à estética 

simbolista. Percebe-se, todavia, que uma leitura guiada pela óptica pós-colonialista pode 

revelar divergências às asserções acima. Segundo Bonnici (2005, p.235), ―as estratégias 

subversivas revelam a forma da dominação e a resposta criativa a esse fato‖.  

No caso dos vocábulos referentes à alvura (marca inegável da ligação de Cruz e Sousa 

à estética simbolista), além de muito sugestiva e mística, a cor branca sugere um grau maior 

de indefinição e mistério (bruma, ebúrneo, pálido), apontando para o transcendental. 

Entretanto, em alguns poemas, pode-se perceber que sutilmente o poeta planta a semente da 

alteridade por meio da referida cor. 

As produções poéticas delicadamente sugerem-se, bem ao estilo do simbolismo, essa 

diferenciação de cultura e paridade no quesito humano. Refletindo acerca do século XIX e nas 

regras de conduta moral, o discurso, principalmente literário, abertamente militante não seria  

considerado. Na verdade, havia uma recém-nascida ideia de nação, povo, no sentido de Brasil, 

como país, mas ainda muito latente a ideia de colônia. O que dizer da identidade negra e afro-

descendente? Se até hoje há dificuldade em se afirmar negro ou em se consolidar uma 

verdadeira identidade negra. 

Cruz e Sousa pode não ter assumido ação explicitamente militante no campo literário, 

como o fez no texto jornalístico, por compreender que a literatura panfletária reflete o furor 

do momento, consequentemente, não se perpetua. Talvez, essa a real intenção do autor: como 

forma de constante alerta, por meio dos ―faróis‖, iluminar, deixar uma luz-guia, um caminho 

em busca da identidade e revalorização negra, ideais esses envoltos pela paridade: a igualdade 

de direitos humanos, fundados não pela pigmentação da pele, mas pelo estado de espécie 

humana.   

Assim, no que compete à cor branca, vê-se em algumas poesias a questão da alteridade 

e paridade, permeada pela morte, mistério, do qual essa cor se tornou representante
4
: 

 

 

                                                 
4
  Nota bene: todas as citações de poemas de Cruz e Sousa foram extraídas de  Faróis. O arquivo não é paginado, 

por isso, os poemas serão referidos pelo título que os acompanha. Disponível em: 

<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/farois-cruzesousa-1.htm>.   
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Eu imagino que és uma princesa  

Morta na flor da castidade branca...  

Que teu cortejo sepulcral arranca  

Por tanta pompa espasmos de surpresa. 

[...] 

Como que foram feitos de luxúria  

E gozo ideal teus funerais luxuosos  

Para que os vermes, pouco escrupulosos,  

Não te devorem com plebéia fúria.  

[...] 

Mas ah! quanta ironia atroz, funérea,  

Imaginária e cândida Princesa:  

És igual a uma simples camponesa  

Nos apodrecimentos da Matéria!  (Ironia dos Vermes, grifo nosso) 

 

Na brancura das ossadas 

Gemem as almas penadas (Pressago, grifo nosso). 

 

A partir desses excertos, percebe-se o discurso da alteridade: há diferença cultural, 

econômica, de pele, mas o que prepondera é a paridade, ou seja, no quesito humano não 

importa a tonalidade da pele, porque no que compete aos ossos, à putrefação da matéria, e a  

corpo e sua cor, não há diferenças. Os vermes abarcarão a todos sem olhar cor ou classe 

social. Principalmente no primeiro poema, Ironia dos Vermes, um tom satírico perpassa os 

versos. O eu lírico mantém fina ironia até a penúltima estrofe, ao relatar as pompas fúnebres, 

a luxúria da despedida. Na última estrofe, declara quão vã a ação dos ―nobres‖ que ignoram a 

corrupção do seu ser, mesmo antes de se finar. 

De uma forma menos sutil, o padecimento é mostrado pela constituíram a poética de 

Cruz e Sousa. Como, por exemplo, em Pandemonium, ―onde a angústia do escravo se projeta 

em repetições alucinatórias‖ (BOSI, 2003, p.275). No poema, não só a angústia, mas o castigo 

físico, a imagem do negro no tronco é sugerida nos dísticos de Pandemonium: 

 
Com os olhos vesgos, a flutuar de esguelha,  

Segue-te atrás uma visão vermelha.  

 

Uma visão gerada do teu sangue  

Quando no Horror te debateste exangue, 

 

Uma visão que é tua sombra pura  

rodando na mais trágica tortura. 

[...] 
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E o teu perfil oscila, treme, ondula,  

Pelos abismos eternais circula...  

 

Circula e vai gemendo e vai gemendo  

E suspirando outro suspiro horrendo.  

 

E a sombra rubra que te vai seguindo  

Também parece ir soluçando e rindo.  

 

Na composição poética, uma das mais famosas senão a mais: Violões que Choram, 

percebem-se os castigos infligidos aos negros atrás do gemer das cordas do violão. Os 

marginalizados, sobretudo os negros, são acolhidos pela melodia do instrumento: 

 
Todas as ironias suspirantes  

Que ondulam no ridículo das vidas,  

Caricaturas tétricas e errantes  

Dos malditos, dos réus, dos suicidas;  

 

Toda a mórbida música plebéia  

De requebros de faunos e ondas lascivas;  

A langue, mole e morna melopéia  

Das valsas alanceadas, convulsivas;  

 

Tudo isso, num grotesco desconforme,  

Em ais de dor, em contorções de açoites,  

Revive nos violões, acorda e dorme  
Através do luar das meias noites! (grifo nosso) 

 

Todos são abrigados pela melodia do violão, todos de ―ironias suspirantes‖ (os 

marginalizados). Assim, há alusão a ―requebros faunos‖, marginais, já que esses movimentos 

estão fora do que se figuraria uma dança prestigiada pela classe nobre, do século XIX. Pode–

se inferir que esses requebros representem, por exemplo, a dança africana.  

Toda manifestação marginal como expressada pela dança, por exemplo, a alegria 

incomoda e representa perigo, porque significa sair do controle. Por isso, é reprimida, 

extensivamente e ostensivamente, tornando-se cada vez mais marginalizada. Assim, os 

requebros passam a ―valsas alanceadas, convulsivas‖. Cruz e Sousa constrói uma belíssima 

metáfora para falar de dor, do açoitamento: os movimentos convulsivos e os ―ais de dor‖ se 

combinam com o toque, o dedilhar na corda do violão. O toque do dedo na corda é o ―toque‖ 

sentido pela pele do negro quando o açoite a machuca. 

 



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 61-74 

70 

 

 

Em uma série de sonetos dedicados a partes do corpo, o poeta aborda o cabelo do 

negro. Muitas vezes tido como estigma de inferioridade e por isso, justificativa à dominação, 

Cruz e Sousa reverte o símbolo na poesia Cabelos: 

 
Cabelos! Quantas sensações ao vê-los!  

Cabelos negros, do esplendor sombrio,  

Por onde corre o fluido vago e frio  

Dos brumosos e longos pesadelos...  

 

Sonhos, mistérios, ansiedades, zelos,  

Tudo que lembra as convulsões de um rio  

Passa na noite cálida, no estio  

Da noite tropical dos teus cabelos.  

 

Passa através dos teus cabelos quentes,  

Pela chama dos beijos inclementes,  

Das dolências fatais, da nostalgia...  

 

Auréola negra, majestosa, ondeada,  

Alma da treva, densa e perfumada,  

Lânguida Noite da melancolia! 

 

Bastante provável que ele seja o primeiro a se ocupar do símbolo do cabelo. Entende-

se a conotação de cabelo do negro, por alguns indícios, precisamente dois: ―esplendor 

sombrio‖ e ―ondeada‖. Torna-se ao problema de não se poder falar abertamente. O negro 

ainda sente a prisão, sente a presença forte da colônia. Interessante ressaltar que Faróis veio a 

público, doze anos após a abolição da escravatura. Tem-se a impressão que se perpetuou na 

atualidade: a escravidão acabou, segundo a lei, mas os resquícios que ela plantou são ainda 

latentes. Segundo Bonnici (2005, p. 233): 

 

Embora muitos dos temas [...] abordados por esses autores estivessem 

carregados de subversão, sem dúvida os autores não podiam ou não queriam 

perceber essa potencialidade. Além disso, a manutenção da ordem e as 

restrições impostas pela potência imperial não permitiam nenhuma 

manifestação que pudesse mostrar algo diferente dos critérios canônicos ou 

políticos. 

 

Dessa forma, a sugestão formou união perfeita entre a habilidade poética e o desejo de 

reconhecimento ao povo negro como ser humano. Por isso, sob óptica eleita para este estudo,  
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o poeta não só modifica a conotação do cabelo que tido como ―ruim‖, agora é ―Auréola negra, 

majestosa, ondeada‖; como também transmite as sensações ao ver os cabelos negros, pois 

lembram trabalho e sofrimento do povo submisso: ―Sonhos, mistérios, ansiedades, zelos/ 

brumosos e longos pesadelos...‖. Sofrimento esse que parece não ter fim: ―Lânguida Noite da 

melancolia!‖ 

Outra questão encarada sob uma nova óptica, a reversão de valores, é a da mulher. Ao 

contrário das brancas envoltas em véu de castidade, vistas como modelos da Virgem Maria e 

criadas para serem esposas e mães castas; as negras foram consideradas como objetos sexuais, 

obrigadas a serem iniciadoras dos filhos dos senhores e amantes desses. 

Sem dúvida, o caso do gênero feminino, em todo processo colonial, configurou-se 

bastante triste (e permanece). Ainda mais, se além de mulher, ela fosse negra. A ciência, num 

passado não tão distante, visualizava a mulher branca como ―raça inferior do gênero‖, a negra 

e a parda nem apareciam: 

 
As raças inferiores representavam o tipo ‗feminino‘ das espécies humanas, e 

as mulheres representavam a ‗raça inferior de gênero‘. [...] Analogicamente 

às raças inferiores, a mulher, o desviante sexual, o criminoso, os pobres das 

cidades e os insanos eram, de um modo ou de outro, considerados ‗raças à 

parte‘, cujas semelhanças entre si e as diferenças com o homem branco 

‗explicavam‘ suas posições inferiores e diferentes na hierarquia social 

(STEPAN, 1994, p. 75). 

 

Tome-se como exemplo, a literatura. Antes do advento do movimento em prol da 

população afro-descendente, as negras figuraram sempre como criadas e se enamoradas: 

amantes. Não obtuso, se perscrutar algumas obras canônicas, grande parte delas ao exibirem 

mulheres negras em seus enredos, mostrará a negra provida de extrema sensualidade, ela, 

provavelmente, não será casada e, principalmente, não terá filhos. 

Cruz e Sousa subverte esse símbolo. Em Corpo, delega à mulher branca a 

sensualidade, a libido e o desejo sexual, carnal, bem como, as volúpias do ato há muito 

―apagadas‖: 

 

Pompas e pompas, pompas soberanas  

Majestade serene da escultura  

A chama da suprema formosura,  

A opulência das púrpuras romanas. 
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As formas imortais, claras e ufanas,  

Da graça grega, da beleza pura,  

Resplendem na arcangélica brancura  

Desse teu corpo de emoções profanas.  
 

Cantam as infinitas nostalgias,  

Os mistérios do Amor, melancolias,  

Todo o perfume de eras apagadas...  

 

E as águias da paixão, brancas, radiantes,  

Voam, revoam, de asas palpitantes,  

No esplendor do teu corpo arrebatadas! (grifo nosso) 

 

A mulher possui a brancura ―angelical‖, mas o corpo sente as emoções próprias da 

carne. Tira-se a figura do anjo, do altar, da distância e dá a ela o perfume do desejo. Por outro 

lado, em Divina, a mulher negra é invocada pelo eu lírico com a máxima candura:  

 

Eu não busco saber o inevitável  

Das espirais da tua vi matéria.  

Não quero cogitar da paz funérea  

Que envolve todo o ser inconsolável.  

 

Bem sei que no teu circulo maleável  

De vida transitória e mágoa séria  

Há manchas dessa orgânica miséria  

Do mundo contingente , imponderável . 

  

Mas o que eu amo no teu ser obscuro  

E o evangélico mistério puro  

Do sacrifício que te torna heroína.  

 

São certos raios da tu‘alma ansiosa  

E certa luz misericordiosa,  

E certa auréola que te fez divina! 

 

Mantendo o doce tom do começo ao fim do soneto, Cruz e Sousa enaltece os 

sacrifícios que essa negra (a população negra), faz com forças celestiais, apesar das ―manchas 

dessa orgânica miséria‖, a ambição, a pretensa superioridade de etnias. Relega a ela o caráter 

de ser iluminado, de ser. Pelo esforço, merece ser ―heroína‖, ―divina‖  

Como visto, o poeta subverte os valores no que se refere à mulher branca e negra e 

sugere, mais uma vez, a semelhança. Ele mesmo diz: ―Eu não busco saber o inevitável  
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Das espirais da tua vi matéria‖, isto é, não importa a coloração da epiderme, ambas são 

mulheres, mais, são seres humanos e como tais, sentem emoções castas e profanas. 

 

Comentários finais 

 

Embora esse artigo efetue uma breve análise pautada em alguns poemas de Faróis, 

percebe-se, presentes no legado literário do poeta, as marcas da alteridade, da reversão de 

significados e busca pela igualdade humana. Valores esses que fundamentam o discurso da 

literatura afro-brasileira. Há muito o que se examinar, principalmente, nas últimas obras do 

autor. Especialmente, pela óptica pós–colonial. 

Apesar da forma sutil, da linguagem e de fazer uso de estruturas canônicas, a produção 

de Cruz e Sousa pode ser enquadrada como afro-descendente. Não só por causa do tom de 

pele, mas pelos temas e pontos de vista dos quais o poeta se utilizou. Subverteu os valores de 

signos, símbolos discriminatórios, apesar de sentir diretamente o peso do preconceito, (esse 

que o fez perder o cargo de promotor em Laguna-SC). Sem ofensas diretas e numa linguagem 

pomposa, Cruz e Souza se utilizou dos veículos do colonizador (a língua, a literatura, o 

soneto) para enviar sua mensagem de diferença baseada na semelhança que constitui a espécie 

humana.  

Outrossim, o poeta sugere um constante refletir a respeito de julgadores e subjugados, 

sobre o que é ser negro e se afirmar como tal. Nas palavras de Duarte (2004, não paginado): 

―tais anotações, ainda distantes e de qualquer conclusão, ressaltam a necessidade de 

permanentemente se revisitar de desconstruir a narrativa de nossa história literária‖.  
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