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I 
O Menino Que Veio do Céu 

 
Era uma vez... 
Há muitos e muitos anos, em uma cidade antiga, denominada Curralinho – onde os homens que 
fazem os mapas “batem com os pés” e dizem que fica na Bahia – existia uma fazenda chamada 
Cabaceiras; como todas as fazendas do mundo, tinha uma casa grande rodeada de varandas e com 
muitos quartos, de onde se avistava um extenso rio, o Paraguassu, como estes que passam pontes 
por cima. 
 Lá, na casa da fazenda, que só era diferente das outras porque nem todas as fazendas têm 
um rio, morava o doutor Alves, médico famoso, e sua esposa, dona Clélia, muito carinhosa para 
com ele e seus filhos. 
 Essa história se passou à mais de cem anos, e começou quando o doutor Alves e dona 
Clélia tinham apenas dois filhos: o mais velho José Antonio Frederico, o menorzinho, que ainda 
nem se chamava Cecéu. 
 A história do nome Cecéu é muito bonita, por isso vou contar primeiro: 
 Naquele tempo, José Antonio não sabia ainda dizer direito todas as palavras, como as 
pessoas grandes, por isso chamava seu irmãozinho de Cecéu, que, na língua de menino de sua 
idade, quer dizer “do céu”, lugar aonde as cegonhas vão buscar as criancinhas. 
 – Cecéu!... Cecéu!... 
 Ia dizendo José Antonio, e todos da casa foram se acostumando a ouvir: 
 – Cecéu!... Cecéu!... 
 Gritavam os escravos pequeninos, e os amigos do menino, nas brincadeiras de esconder. 
 – Cecéu!... Cecéu!... 
 Todos começaram a repetir, e foi assim que Antonio Frederico passou a ser chamado de 
Cecéu. 

 

II 

Leopoldina a ama de leite 
 

 Os dias e os meses foram passando, sem que Cecéu fosse chamado de Antonio Frederico. 
 A sua ama de leite, que se batizara Leopoldina, porque achava mais bonito, pedia a seu 
irmãozinho e aos outros de casa que só chamassem Antonio Frederico de Cecéu. Até o doutor 
Alves, que não gostava de apelido, não se incomodava, porque Leopoldina era ama de leite, que 
quer dizer quase mãe – à época, escrava que ajudava as sinhás nos afazeres da casa e até 
amamentava os filhos de seus senhores, dividindo o leite dos próprios filhinhos, com 
desprendimento e amor; o que nem sempre era reconhecido ou retribuído. 
 E, enquanto o apelido ia “pegando”, como se diz, Cecéu ia crescendo e seu irmão também, 
sempre unidos e muito sabidinhos. 
 Gostavam de correr, brincar de esconder na varanda, e de pular das janelas mais baixas. Se 
algum passarinho pousava mais perto, em um galho mais baixo do tamarindeiro, Cecéu logo 
perguntava a José Antonio o nome e o que estava fazendo. 
 E lá se ia José Antonio, que já falava quase direitinho, perguntar aos outros, para fazer a 
vontade do irmãozinho. Tudo o que Cecéu queria saber perguntava ao irmão, pois os dois eram 
muito unidos. 
 Se José Antonio era um menino bonitinho, Cecéu não ficava atrás. Tinha os cabelos muito 
pretos, os olhos grandes e escuros também. Era muito engraçado, quando fugia da cama de 
manhã cedinho, ainda vestido de camisola de dormir, para esconder-se de Leopoldina, atrás do pé 
de umbu, que ficava perto do cajueiro. Às vezes se escondia debaixo dos bancos do jardim, 
sempre vestido de camisola, o que fazia José Antonio dar risada. 



 Mais ajuizado que o irmão menor, José Antonio sabia que Leopoldina ia buscar Cecéu, 
para mudar a camisola branca, escovar os dentes e lavar o rosto. Não porque Cecéu gostasse de 
ficar com a roupa de dormir e com o rosto e os dentes sujos, é que ele gostava de correr e ser 
procurado por trás das árvores e dos bancos. 
 Às vezes, ele saía correndo e fazia a volta; então retornava para o quarto, e ficava com o 
irmão espiando Leopoldina procurar, procurar, até cansar, e gritar assim: 
 – Cecéu!... Cecéu!... 
 Onde você se escondeu desta vez? 
 E então a brincadeira era maior. Leopoldina fingia que estava zangada e vinha para o 
quarto, enquanto Cecéu, que já sabia que ela ia fazer cócegas em sua barriguinha, gritava, ria e se 
enrolava nas cobertas da cama. 

 
 

III 

Cecéu e as Lendas 
 

 Cecéu era esperto e divertido; quando chegou a idade em que todas as crianças 
perguntavam demais, Leopoldina, que não era mais sua ama de leite porque Cecéu já tinha 
passado da idade de mamar, vivia com a garganta seca de tanto contar histórias. 
 Cecéu não gostava somente de ouvir as histórias de fadas, de anõezinhos, de dragões, de 
príncipes, nem das lendas “muito imaginárias”, que estão nos livros infantis. 
 O menino Cecéu, que foi tão parecido com José Antonio quando era menorzinho, não 
gostava das histórias de príncipes encantados que o seu irmão acreditava. Preferia as histórias 
verdadeiras. Era quase um homenzinho, embora fosse menor na idade. Deste modo, era ele quem 
procurava explicar tudo ao irmão. 
 José Antonio não se importava muito com as coisas que não fossem os seus brinquedos e 
seus livros de bonequinhos para pintar; por isso não sabia de tudo como Cecéu. 
 Leopolina era quem “sofria” com tantas perguntas, ou como ela mesma dizia: “pagava o 
pato”. E até parece que gostava disso, pois, assim que Cecéu ficou maiorzinho e não precisou 
mais de ama de leite, ela pediu a dona Clélia para ser a sua mucama, que era o mesmo que babá, 
que é o mesmo que ama de menino. 
 Quando chegava a hora de o menino dormir, Leopoldina começava a lembrar-se do tempo 
que era menina, na casa do major Castro, pai de dona Clélia, e começava a contas os casos. Era 
engraçado ver Cecéu deitadinho, ouvindo e acenando com a cabecinha para dizer que sim, que 
havia entendido, quando Leopoldina explicava uma coisa da história para ele perceber melhor. 
Cecéu queria saber de tudo. 
 E tantas histórias de criancinhas escravas forma se gravando em sua mente, tocando seu 
coração. 
 
 

IV 

Os Filhos dos Escravos 
 
 Como, na fazenda via muitas crianças escravas, Cecéu perguntou a sua mucama: 
 – Por que os meninos pretos e pequenos, como eu, não têm mucama para lhes contar 
histórias, andam sem roupa e não ficam doentes? 
 Foi então que Leopoldina teve que explicar quem eram os escravos. E contou mais ou 
menos assim: 
 – Escravos é gente preta que os home que fala enrolado traz de u’a terra muito longe 
chamada África. 



 Contava que os homens de fala enrolada eram os que falavam uma língua estranha, 
diferente. Esclarecia que o comércio de escravos envolvia povos diversos dos conhecidos. E 
continuava a contar a história dos escravos até quando Cecéu acenava com a cabecinha querendo 
dizer que havia entendido. 
 E Leopoldina dizia: 
 – Cuma os preto que ainda veve naquela terra lá longe num sabe que iziste ispeio, 
ispingarda, corrente e outros jeito de mardade, pra prender que os home branco fizero, é fácil 
pegar eles. Esses home que fala ansim cumpricado, quando qué prende os preto, faz do mermo 
jeito de prende os bicho. 
 – De que jeito? 
 Perguntou Cecéu. 
 – Ora, vai enganano... enganano... enganano... até que agarra eles e leva pra dento dos 
navio. 
 Disse a mucama. 
 – É ansim que os preto é preso na África, amarrado nos pé e  nas mão cum argola de ferro 
e mandado pra cá. 
 Cecéu estava impaciente; e, pelo jeito da boquinha, queria dizer que estava zangado com 
os homens que faziam tamanha maldade. 
 – E depois? 
 – Depois, os preto é vendido aqui, nas fera, como se faz com as galinha.. os porco... as 
vaca... e trabaia muito prus branco, como ocê sabe. 
 Quando acabou de contar esta história feia, triste e antiga, porque hoje os negros sabem 
das coisas e não mais são escravos, concluiu Leopoldina: 
 – Menino preto num tem mucama, pruque é fi de escravo e num tem nenhum direito. 
 Cecéu ficou parado, o olhar distante, e uma sombra de tristeza cobriu seu rosto de menino. 

 
 

V 

Cecéu Desaparece 
 

 Naquela noite, Cecéu foi formir contrariado, com o que faziam com os escravos. E não se 
cansou de perguntar a sua mucama se as mãezinhas e os irmãozinhos não ficavam chorando 
quando eles eram presos. 
 Nunca mais o menino Cecéu esqueceu a vida triste dos escravos. 
 Se ele já gostava de histórias verdadeiras, aí mesmo foi que deu para achar sem graça as 
histórias em que os príncipes encantados vencem todo o mundo. 
 Leopoldina achava graça, e era engraçado mesmo, quando Cecéu franzia sua testa 
pequenina, e dizia que não acreditava em histórias que não falavam em escravos. Às vezes 
desaparecia, e Leopoldina saía procurando por ele, até encontrá-lo sentado com um filho de 
escravo, contando-lhe as histórias que ela lhe ensinara. Quando os mais velhos ralhavam e 
perguntavam por que fazia assim, chorava e respondia que os meninos escravos não tinham quem 
contasse histórias para eles. 
 Um dia Cecéu sumiu; todos o procuravam e não encontravam. Leopoldina, com medo, 
chorava. 
 Já no fim da tarde, nuvens escuras indicavam a chuva que começou a cair; era uma chuva 
forte, muitos raios, relâmpagos e trovões. Escurecia, e logo era noite. 
 – Cecéu!... Cecéu!... 
 Todos gritavam, procurando o menino. 
 Quando o encontraram, agarrado ao tronco de uma mangueira, ele estava todo molhado e 
tremendo de frio. 



 Levado às pressas para a casa grande, ficou aos cuidados de Leopoldina e de sua mãe, mas 
a febre já estava muito alta. 
 Foram dias de muita agonia. O doutor Alves cuidava dos remédios e dona Clélia rezava 
pela vida do filhinho. Todos falavam baixo; a casa era puro silêncio. 
 Cecéu estava com uma doença muito grave, e a febre persistente teimava em não ir 
embora. 
 Aos poucos, depois de vários dias, Cecéu foi abrindo os olhinhos e a imagem da mãe, 
ajoelhada com o terço nas mãos, marcou sua vida para sempre. 

 
 

VI 

Cecéu Vai a Escola 
 

 O tempo anda muito ligeiro, e a gente cresce acompanhando ele. José Antonio tinha agora 
cinco anos, e Cecéu quatro. Eles tinham mais um irmãozinho que se chamava Guilherme; e 
também o outro chamado João, que os anjinhos vieram buscar logo que ele nasceu. 
 Foi depois de tudo isso que o doutor Alves falou com sua esposa: 
 – José Antonio e Cecéu já estão na idade de irem para a escola. 
 E como dona Clélia lembrou que perto da Fazenda Cabaceiras não havia escolas, doutor 
Alves resolveu então que todos iriam morar na sede do município de Muritiba, onde José 
Antonio, agora com seis anos, e Cecéu, com cinco, receberam lições de primeiras letras e, após 
um ano, foram residir na cidade de São Félix, que também fica no mapa da Bahia. Leopoldina 
resolveu que ia também, porque gostava muito de Cecéu e não podia ficar longe dele. 
 Em São Félix, os irmãozinhos maiores continuaram os estudos; nesta cidade, Cecéu 
ganhou sua primeira irmãzinha de nome Eliza. As outras irmãzinhas Adelaide e Amélia nasceram 
quando moravam em Salvador, que é uma cidade grande, e sempre foi a capital da Bahia. 
Naquele tempo, Cecéu já estudava no Colégio Abílio Borges, o famoso Ginásio Baiano; e 
Leopoldina então passou a ser mucama dos outros filhinhos de dona Clélia e doutor Alves, mas 
sempre apegada ao seu menino Cecéu. 
 Leopoldina já havia contado muitas e muitas histórias. Mas, mesmo depois de grandinho, 
Cecéu gostava de ouvir as histórias verdadeiras que sua antiga mucama sabia; e nunca se 
esqueceu das histórias tristes da vida dos escravos. 

 
 

VII 

Cecéu Faz Poesias 
 

 Como o tempo não pára, agora o menino Cecéu tinha cinco irmãozinhos, José Antonio, 
que era mais velho do que ele, Guilherme, e as meninas, Elisa, Adelaide e Amélia. Já estava 
maior, quase uma rapazinho; sabia ler, contar, e ficava zangado quando lhe chamavam de 
Antonio Frederico. Só queria que lhe chamassem de Antonio, ou mesmo de Cecéu. 
 O diretor de seu colégio, um homem barbado, de semblante fechado, o professor Abílio 
Cezar Borges, gostava muito de Cecéu, dizia que ele era muito inteligente e reclamava quando os 
professores batiam nos meninos com a palmatória, porque naquele tempo era permitido castigar 
os alunos. 
 Cecéu discordava dos outros, como se fosse adulto, quando diziam que ter escravos era 
certo; porque ele, desde o tempo em que Leopoldina contava as histórias, já sabia que o homem 
branco e o homem negro são iguais. 
 Até que um dia, ele, que já sabia muita coisa bonita, começou a fazer poesia, para mostrar 
que ninguém tem o direito de escravizar e maltratar os outros. 



 O professor Abílio ficava contente e achava bonito quando Cecéu, que era muito moço 
ainda, ia para a frente da turma dizer os versos que ele mesmo fazia. 
 Altivo, inspirado e de convicção firme, o menino que veio do Céu clamava seus primeiros 
poemas: 
 
 [...] 
 Se o índio, o negro africano 
 E mesmo o perito hispano 
 Tem sofrido servidão; 
 Ah! Não pode ser escravo 
 Quem nasceu no solo bravo 
 Da brasileira região! 
 [...] 
 
 Ao final, Cecéu era aplaudido pelos professores e colegas; em suas palavras, percebia-se 
germinar o sentimento libertário que o acompanharia por todo o sempre. 

 
 

VIII 
O Poeta dos Escravos 

 
 Cecéu foi crescendo... crescendo... e tornou-se homem, fazendo versos para publicar e 
gente grande ler; passou a ser conhecido pelo nome de Castro Alves, posteriormente dito: “o 
Poeta dos escravos.” 
 Muitos homens que achavam certo possuir escravos ficavam zangados, porque Cecéu 
escrevia versos contra a escravidão. 
 Dentre as poesias que escreveu, e que muita gente diz ser das mais bonitas, está “Navio 
Negreiro,” que era o nome dos navios que transportavam os negros da África para as outras 
terras, e que ele também chamou de “Tragédia do Mar”. 
 
 [...] 
 Stamos em pleno mar... Dois infinitos 
 Alie se estreitam num abraço insano, 
 Azuis, dourados, plácidos, sublimes... 
 Qual dos dous é o céu? qual o oceano? 
 [...] 
 Era um sonho dantesco... O tombadilho 
 Que das luzernas vermelhas o brilho, 
 Em sangue a se banhar. 
 Tinir de ferros... estalar de açoite... 
 Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar... 
 
 Ali, Cecéu identifica o cenário e o pesadelo da tragédia – o céu e o oceano que se abraçam 
no infinito, enquanto os negros cabaleavam atordoados pela violência. 
 Aqui, a tragédia nos navios negreiros assume feições desumanas: 
 
 Senhor Deus dos desgraçados! 
 Dizei-me vós, Senhor Deus! 
 Se é loucura... se é verdade 
 Tanto horror perante os céus?! 



 Ó mar, por que não apagas 
 Co’a esponja de tuas vagas 
 De teu manto este borrão?... 
 Astros! noites! tempestades! 
 Rolai das imensidades! 
 Varreis os mares, tufão!... 
 
 [...] 

São os filhos do deserto, 
Onde a terra esposa a luz. 
Onde vive em campo aberto 
A tribo dos homens nus... 
São os guerreiros ousados, 
Que com os tigres mosqueados 
Combatem na solidão. 
Ontem simples, fortes, bravos. 
Hoje míseros escravos, 
Sem luz, sem ar, sem razão... 
[...] 
Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caça ao leão, 
O sono dormindo à toa 
Sob as tendas d’amplidão! 
Hoje... o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar... 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo ao mar... 

 
 E o Poeta dirige-se a Deus. Irresignado e perplexo, conclama as forças da natureza a 
interferirem no tráfico dos escravos; eis que homens outrora livres, agora mercadorias, 
sucumbiam ao peso da escravidão. 

 
 

IX 
A Voz Que se Alevanta 

 
 Em seu poema “Vozes da África”, o Poeta entoa o grito de liberdade dos povos negros, 
aprisionados pela crueldade desumana dos lucros: 
 
 Deus” ó Deus! Onde estás que não respondes? 
 Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes  
 Embuçado nos céus? 
 Há dois mil anos te mandei meu grito,  
 Que embalde desde então corre o infinito... 
 Onde estás, Senhor Deus? 
 
 Ultrajado pela escravidão e sem compreender tanta miséria, o menino que veio do Céu – a 
voz d’África – criva de perguntas o próprio Deus: 



   
 [...] 
  Não basta indo de dor, ó Deus terrível?! 
 É, pois, teu peito eterno, inexaurível 
 De vingança e de rancor? ... 
 E que é que fiz, Senhor? Que torno crime 
 Eu cometi assim jamais que assim me oprime 
 Teu glávio vingador?! 
 
 Cecéu espalha a força de seus poemas verdadeiros. Ingressa na Faculdade do Recife, e, 
juntamente com o melhor do pensamento brasileiro, inicia a campanha abolicionista. Muda-se 
para São Paulo. Escreve para o teatro. Declama seus fortes poemas por onde passa, indicando o 
caminho dos livros como fonte de liberdade: 
 
 Oh! Bendito o que semeia 
 Livros, livros à mãos cheia 
 E manda o povo pensar! 
 O livro caindo nalma 
 É germe – que faz a palma, 
 É chuva – que faz o mar 
 
 E o menino que veio do Céu marca a história de seu povo. Com a pressa meteórica dos 
gênios, escreve poemas para o futuro: 
 
 Agora que trem de ferro 
 Acorda o tigre no cerro 
 E espanta os caboclos nus, 
 Fazei desse rei dos ventos 
 Ginete dos pensamentos, 
 Arauto da grande luz! ... 
 
 E assim, se o nome de menino Cecéu foi Castro Alves, e o nome completo Antônio 
Frederico de Castro Alves, é muito importante que todos saibam que esta é uma história 
verdadeira, cheia de ideal de liberdade. 
 
 O mais bonito, é bom que se diga, é que a escrava Leopoldina, com a ternura de seu leite, 
despertou o coraçãozinho generoso do menino; fundiu o pólen, desmanchou a calmaria dos 
mares, rasgou a venda dos olhos, iluminou a vida de Cecéu, que, imortalizado Castro Alves, com 
sua poesia, abarrotou navios que só transportam as vozes de libertar!  
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