
JUVENAL GALENO 
Henriqueta Galeno 

Juvenal Galeno cia Costa e Silva era filho de Jose Antonio cia Costa 
e Silva e Maria do Carmo Te6filo e Silva. Nasceu na cidade de Fo:·taleza 
a 27 de setembro de 1836 e morreu a 7 de mar<;o de 1931 , na casa em 
que viveu por mais de cinquenta anos e que e hoje conhecida com a deno
mina<;ao de Casa de Inve11al Galena, na Rua General Sampaio. 0 poeta 
colocou a sua lira no cimo de sua residencia e, ali , cantou durante meio 
sccul o, as tristezas e alegrias do povo. E ssa Casa mantem, ha longos anos, 
a reuniao dos intelectuais, estim ulando-lhes o gosto e aconlanclo as voca
<,.oes I iterarias cla s j ovens in tel igencias cearenses. 

Foi J uvenal Ga leno quem, de maneit·a definitiva, criou a P oesia P o
pular no Brasil, poesia que traduz , com palavras simples e cheias rlc· emo
<;ilu, a vida . OS costumes, OS pesa res e as a legrias do povo. E ck C:ll ltvu 

C•Jm muito sentimento, a vida do pobre no campo e no Jar, retrat<n J<lo 
fte lmente os costum es do povo hum ilde, como nesta estt·ofe do "Pobre 
F eli z", que e muito conh ecida e cantada em todo o B rasil: 

"Sou pobre, mas sou ditoso, 
De ninguem invejo o fado . 
Me falta, sim, o dinheiro, 
Mas, de minha Rosa ao lado, 
Niio me falta amor constante, 
Sossego, mimoso agrado. 

Son pobre, mas sou ditoso , 
Meu Deus! 

A o lado de minha Rosa, 
C ercado dos filhos meus! 

N inguem melhor do que ele descreveu a vida do pescador, do homem 
do mar , que, na sua Jabuta cotid iana em busca do sustento da familia, 
se arroja intrepido, na sua j.angada. tosca de quatro paus, ao mar revolto. 
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No meio do tumulto das ondas, av ista apenas ceu e mar e, Ionge, vislum
bra a praia distante, onde deixou, na humilde choupana, esposa e filhinhos 
inocentes, esperanclo ansiosos o seu regresso. 0 pobre do pescador, impelido 
pela furia clas vagas, lanc;a o anzol e, se a pescaria e boa, sente-se feliz . 
Ao cair cia tarde, retorna a terra. A crian<;acla, que brinca, rol anclo na 
c-.reia da praia, logo que avista a j angada no horizonte, bate palmas, gri
tando em alvoroc;o: - La vem a "Estt·ela cl' A lva", Ia vem o papai! Mais 
tarde, sentaclos toclos na esteira de palmas de catole, jantam contentes 
o saboroso pescado, 

Vida ingenua e pitoresca, a da pobre gente cia praia! E quantas 
vezes, o pescador, em alto ma r, levaclo na sua jangacla pelo vaivem clas 
vagas, canta os versos do seu poet a - J uvenal Galeno : 

] angadeiro, jangadeiro, 
Que fazes cantando assim, 
Embalado pelas vagas 
No seio do mar sem jim? ... 

Minha jangada de vela 
Que vento queres levar: 
De dia, vento de terra? 
De noite, vento do mar? 

Juvenal Galeno foi o poeta do povo que ma is alto enalteceu as a legri as, 
' h >n1·arlez, os sofrimentos cia humilcle g.ente cia praia, cia se rra e do sertao. 

:,o tempo da esc ravidao, nao temeu as iras clos senhores de escravos, 
~ua lira esteve sempre ao !ado dos sof redores, dos oprimiclos, reclamando 
contra o nefando cativeim, amaldic;oando a " lei ferrenha e vii. .. que en
v-~rgonha. . . que desdoura o nosso Iindo Bt·asi l ! " 

- Dessa lei que nos avilta. 
De grande infamia padriio! 
56 propria da barbaria . .. 
E niio dum povo cristiio! 
- Homens das leis . .. brasileiros, 
Salvai do opr6brio a nar;iio! . .. 
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Conh ec;amos, agora, alguma coisa da vida de Juvenal Galena. Na 
n;eninice, estuclou em escolas publicas, com muito gosto, clemonstrando 
dc£de os mais verdes anos o seu amor as letras. Quando rapaz, estudou 
em colegios, fez exames no velho L iceu, sempre se distinguindo nas aulas. 
Aos vinte anos, seu pai, que era dono de sit ios na sen a da A ratanha e 
acalentava o desejo de fazer dele, unico filh o varao, o seu sucessor nos 
t1 nbalhos cia agr icultura, manclou-o ao interior cia provincia do Rio observar 
e aprencle r o que fosse mister sabre cultura ca feeira. J uvenal nao tinha 
gosto para aquela vida, no entanto, como filho obecl iente, seguiu, cum
princlo a orclem paterna. Mas a forte vocac;ao poetica a rrastou-o para a 
camaraclagem de P aul a Br ito, cl iretor e proprieta rio do j ornal "Marmota 
Fluminense", em cuja redac;ao se reuniam os escritores e poetas cia epoca. 
Ali J uvenal conheceu Machado de Ass is que, naquele tempo, era tip6gra fo 
e mais ta rde se tornou o grande romanci sta brasi leiro. Convivenclo nesse 
::mbiente ma rav ilhoso de seduc;6es intelectuais, Juvenal esqueceu os ca
feeiros e fez ve rsos, muitos versos, que enfeixou num livro bonito, o seu 
pr imeiro livro, a que deu o t itulo de "Prelt1dios Poeticos". De regresso 
a o Ceara, t rouxe esse presente de ternura filial para seus pa is. 

0 pa i do poeta era homem bastante inteli gente e de corac;ao bonis
sima. Compreendeu os sentimentos do filh o e o abenc;oou satisfeito e sor
r idente. E que, nao ha clt1vida, o poeta nasce e nao ha obstaculos que o 
(:etenham, 11 0 impul so de sua inspirac;ao . Juvenal na , ce ra poeta e ele pr6-
pl io, ja na nlh ice. a !'~ im o afi rmou: 

Poeta nasci, foi sorte 
Cantando a vida passar, 
Como a cigarra da serra, 
Que canta ate rebentar, 
Por isso ate na velhice 
Nunca deixei de trovar. 

0 seu amo r e clecl icac;ao as letras c ram tais, que s6 aceitava empregos 
nas esfera das letras. Desem penhou as func;5es de Inspetor E scolar, num 
tcmpo em que OS transportes eram di f iceis, senao penosos. E ele nao senti a 
facli gas e nem se descurava do seu mister. Gostava do convlVIO das 
crianc;as, conversava com elas, nas escolas, orientava as professoras, e 
tanto se afez ao meio escola r que, inspiraclo, compos s ingelas e tocantes 
" Canc;oes Escola res ". Ouc;amos uma clestas estrofes que devem ser cantrdas 
11 0 comec;o clas aulas : 
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Eia, as lidas! Que o estudo 
Nos ilustra e da vigor! 
Eia, avante, a luz divina, 
Que nas trevas geme a dor. 

Eia, avante, a luz divina, 
Que nas trevas geme a dor. 

Mais tarde o poeta fo i nomeado Bibliotedtr io do Estado: era urn 
gosto ve-lo na dire<;iio cia Biblioteca Pttblica, que amava como a uma filha· 
Seu zelo, a! i, foi extraordinar io, nacla escapando a sua extremosa fi sca
li za<;iio. O ri entava e aconselhava, nas leituras, os j ovens frequentadores 
c!aquela reparti<;ao. A esse respeito ou<;amos a palavra clo g rande escritor 
bras ile i ro Gustavo Barroso, nosso conterraneo: 

"Na minha meninice. a B iblioteca Pttblica do E staclo f icava nos 
h mdos do Liceu. No intervalo clas aul as. ou nas gazetas, eu corria logo 
pa1 a o saliio de le itura c pedia, apressaclo . ao continuo Dantas, um volume 
c1e Julio Verne. Eu tinha loucura por J ttlio Verne e a tuclo pre fe ria uma 
p:'tg ina da ILHA M IST ERIOSA ou de ROBUR 0 CO N QU I ST A DOR. 
Ju venal Galena era bibliotecari o e cli ver tia-se em policia r rigorosamente 
a leitura clos estudantes. Certo el i a. esta va eu engol fa cio num dos cap!tulos 
rna is emocionantes das CIN CO SE l\IANAS EM BALAO quando a mao 
de um homem pousou no meu ombro. Levaute i a cahe<;a com espanto e 
Yi por t rits cle mim um velho gordn. de rosto la rgo . t'Jculos an~ i s e :tl vas 
iJarba s patriarca is. 

- De quem ,·occ e filh o? 
Dei-ll te o nome de meu p:t i e ele cont inuou: 
- f~ meu amigo. Portanto. tenho o clire ito de velar p.e]a sua leitura. 

n sse J tti io V erne niio serve pa ra a sua iclade. Vou cla r-lhe cousa melhor 
Tonwu-me o li vro, chamou o Dantas e manclou-me fornecer a caceti ss im~ 
IJ ISTO RIA DUM BOCADI NHO DE PAO. Dai por diante, tentei 
quat ro ou cinco vezes obte r um volume de }ttlio Ve rne. Impassive!! 0 
Jlantas t inha orclem fo rmal de s{> me da r a tal H IST6HI A DUM BOCA
Dl NHO D F PAO. Guarcle i, porem, funclo ranco r a j" uvenal Galena ate 
que a idade e o estudo me f izera m compreencler !'eu. g lorioso papel na 
lt ~ s to ria clas letras de tu inli a terra. A i o :tmei e aclntire i con1o merec ia 
~ er amado e aclmiraclo " . 

Jm·enal Galena foi pa i e esposo amanti ss imo. Adora\·a a vida t ran
quila do Jar. Sua esposa . D. Ma r iquinhas. tocava muito hem piano . 
Q uando ela ~e senta,·a para exccutar algum a das suas musicas predi-
1t>tas, ele imediata mente soli ci taya : - T oque a " For<;a cto Destino". Era 
a sua mt'1 sica preferi cla . 
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N a iclade de 74 anos, o poeta, que j a tinha uma vi sta perdida desde 
r ·• in l. cegou com pld amente, cleviclo a terri vel glucoma. 

, l' ·' c :: hdo co: no D i;·cto r da Bi b! ioteca P ublica, recolheu-s-e, resig
n:• do , a o Jar. Nao amalcli <;oou o Destino, nao profer iu uma blastemia, 
., o f reu a in fel ic iclade cia cegue i ra como verdadei ro santo . 

Gra nde palestt·aclor que e ra, nao !he fa ltavam amigos para o entre
L, · . em em an i maclas conversa s. Nao abanclonou, entretanto, sua quericla 
.. u~a . semp re inspirado, continuou a vet·seja r e , como nao podia escrever, 
d 'ta\·a as poe:o ia s pa ra sua fil ha e secreta ria, Henriqueta Galeno, autora 
clesta s linh as, as escreve r. E assim viveu ate aos 94 anos, quando a morte 
o a rrebatou a 7 de ma r <;o de 1931. 

E is, em tra<;os ge rai s, a vida e a poesia do g rande Poeta Popular de 
tw ssa terra e de nossa gente. 

F ortal eza , 1953. 
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