
Pápi Júnior: 150 Anos 

Caterina Maria de Saboya Oliveira 

Já não vive Pápi ]r., mas, daqui a um século, o seu nome 
glorioso ainda viverá na historia literária de nossa terra! 

Leonardo Mota 

Antônio Pápi Júnior, importante, embora esquecido, representante do 
Realismo-Naturalismo no Ceará, nasce no Rio de Janeiro no dia 28 de agos
to de 1854. Filho de Antônio Pápi, austríaco, e Maria, portuguesa, nada se 
sabe de sua infância carioca. Seus biógrafos iniciam-lhe o retrato aos 16 anos, 
assentando praça voluntariamente na Escola Militar do Rio de Janeiro com 
destino ao 1 o Batalhão de Artilharia-a-pé do Exército Imperial. 

Raimundo Girão aponta-lhe a insubmissão como "traço mais fundo e 
constante". Efetivamente, sofre várias repreensões e prisões na Escola Militar 
até a transferência para Fortaleza em 1875. Há divergência às razões da trans
ferência de Pápi Júnior- alguns biógrafos a vêem motivada por problema de 
saúde e outros, nascida de seu desejo de não assistir ao segundo casamento da 
mãe. Mais provavelmente, houve combinação das duas. 

Em 1879, termina por receber baixa definitiva por problemas de saúde. 
Daí por diante, conhecerá altos e baixos financeiros. Os reveses não o impedi
rão de participar ativamente - por, pelo menos, meio século - da vida da cidade 
que adotou e onde escreverá toda sua obra, sempre tomado de "impenitente 
idealismo" na expressão de Dolor Barreira. 

Recordemos que a Fortaleza em que lhe tocou viver mais intensa
mente, aquela da virada do século XIX, destaca-se por um ambiente de 
efervescência intelectual e política. É a época da fundação de jornais, gru
pos literários, políticos e instituições educacionais e culturais que entram 
para a história de nossa capital. Encontraremos o escritor imerso em toda 
esta ebulição. 

É membro fundador da Sociedade Cearense Libertadora (1880) e sua 
voz faz-se ouvir nas reuniões em discursos e poemas inflamados. 

Vencida a luta abolicionista, abraça a proclamação da República, ideali
zando o Clube Republicano (1889) em artigo denominado "Casos e Coisas", 
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publicado n'A Avenida, revista que fundara com Antônio Sales, José Carlos 
Júnior e ]ovino Guedes. 

Lançará outros periódicos como O Domingo (1888) e O Ceará Ilus
trado (1894). 

Apaixonado por teatro, funda o Clube de Diversões Artísticas em 1887 
nos fundos do prédio onde então funcionava o Clube Iracema à rua Barão do 
Rio Branco. O Clube Iracema fôra criado em 1884, a partir de uma dissensão 
com o elitista Clube Cearense, e de Pápi Júnior recebera a denominação. 

Vamos encontrá-lo também organizando préstitos carnavalescos para o 
Clube da Lapiação e para o Clube Iracema e decorando os salões deste último 
para festas. Mantém um teatro em sua própria casa, onde monta espetáculos 
de que tomavam parte as filhas pequenas. 

Participa, como colaborador, de uma manifestação literária coletiva im
portante, o Clube Literário, que, fundado em novembro de 1886, desaparece 
em torno de 1894. N'A Quinzena, revista do Clube, de 28 de março de 1888, 
comparece com o poema "O Annel" - uma ultra-romântica história de amor 
medieval entre uma princesa e um pajem, mesmo tema de outro longo poema, 
"Romance antigo", publicado em Teatro (1925). 

Reencontramos Pápi Júnior entre os membros do Centro Literário fun
dado em 1894, chegando Rodrigues de Carvalho a atribuir à sua "insubmissa 
mentalidade" a criação dessa sociedade, como dissídio da Padaria Espiritual, 
fato que, embora contestado por Leonardo Mota e outros, assinala "o prestígio 
que desfrutava o escritor" na expressão de Sânzio de Azevedo. 

O Centro Literário, embora sem a originalidade da Padaria Espiritual, 
tem o mérito de reunir seus numerosos sócios durante mais de dez anos, fato 
que por si só o diferencia das numerosas sociedades literárias da época, que, em 
geral, são de vida efêmera. O Centro edita diversos livros, inclusive O Simas 
de Pápi Júnior, e sua revista, Iracema, circula por cerca de dois anos (1885-
87) publicando numerosos trabalhos em prosa e verso. Entre seus membros 
fundadores, destacam-se Pá pi Júnior, Juvenal Galeno, Quintino Cunha, Farias 
Brito, Rodolfo Teófilo, José Olímpio, Bonfim Sobrinho. Consta que as ses
sões literárias do Centro eram concorridíssimas e a festa da passagem do século 
por ele promovida merece citação. Acontece na casa de Pápi Júnior, presidente 
à época. A uma sessão solene, que tem Farias Brito por orador oficial, segue-se 
um baile que entra madrugada adentro, como refere Raimundo de Menezes 
em Coisas que o tempo levou. Lavra-se então uma ata extraordinária, assinada 
pelo poeta José Albano, como secretário da agremiação, a ser encerrada num 
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escrínio de mármore em forma de livro que deveria ser aberto no dia 1° de 
janeiro de 2001 "para que as gerações vindouras possam avaliar com que de
votamento o Ceará cultiva os cometimentos da inteligêncià'. Seguem-se à ata 
vários pensamentos, sendo ó de Pápi Júnior: "Tudo se procuróu aperfeiçoar no 
século XIX, menos o caráter". 

O escrínio de mármore nunca foi localizado, fica-nos a transcrição 
preservada por Dolor Barreira com rara visão historiográfica. 

Pápi Júnior sofre, nos anos finais do século XIX, uma calúnia, da qual 
é defendido detalhada e ardorosamente por Raimundo Girão, que muito o 
marca, levando-o ao recolhimento. 

Empobrecido pelos reveses comerciais, vamos encontrá-lo, no começo 
da década de 191 O, em Belém, como contador do Banco Comercial. É daí, 
certamente, que lhe vem o conhecimento da cidade que será o cenário do 
romance Sem Crime. 

Após cerca de dois anos no Pará, retorna a Fortaleza. É nomeado pro
fessor do Liceu a partir de 1913: História do Brasil, Português e Instrução 
Moral e Cívica. 

Em 1919, no Governo de João Thomé de Saboya, vamos encontrar 
Pápi Júnior fazendo parte do Conselho Deliberativo da Associação dos Ho
mens de Letras do Ceará, presidida por Antônio Sales e tendo por Secretários 
Leonardo Mota, Moacir Caminha e Cruz Filho. Essa Associação tinha, nas pa
lavras de Wilson Bóia, o "propósito de congregar todos os homens de letras do 
Ceará, fato consumado no dia 1 O de fevereiro, no Palacete da Fênix Caixeral, 
naturalmente diante da inoperância de nossa Academia Cearense". 

É ainda fundador de Loja Maçônica. 
Na vida pessoal, Pápi Júnior atravessa dois casamentos. O primeiro 

com }ovina Ferreira e o segundo, com Ludovina Soares da Silva. Do pri
meiro casamento, nascem dois pares de gêmeos. Com Ludovina, tem oito 
filhos, dois dos quais morreram cedo. A morte de um filho aos dez anos, 
em 1898, deixa Pápi Júnior abatido e enfermo. Data dessa época sua via
gem à Europa, quando visita a França, a Itália e Portugal e se faz amigo de 
seu inspirador, Eça de Queiroz, com este mantendo correspondência por 
muito tempo. 

Incluído, por iniciativa de Leonardo Mota, na reorganização da Acade
mia Cearense em 1922, somente em 1930 escolhe seu patrono: Oliveira Paiva. 
Atualmente é Patrono da Cadeira n° 5 , ocupada pelo acadêmico Eduardo 
Oiatahy Bezerra de Menezes. 
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Publica O Simas (1898); Gêmeos (1914); Sem Crime (1920); Teatro 
(1925), onde reuniu dois poemas "Romance Antigo" e "Coroa"; A Casa dos 
Azulejos (1927); Almas Excêntricas (1931) . Para o teatro, publica e vê encena
das: O Corisco; A Maçã; O Último Pecado; La Garçonne e No País da Troça. 
Em 1954, tem seus Contos (''As pastilhas do Imperador", ''A Rosa do Curu", 
''A partidà' e "Os exorcismos") editados pela Academia Cearense de Letras e O 
Simas reeditado em 1975. Para os alunos de Instrução Moral e Cívica, publi
ca, em 1925, o opúsculo Do Homem ao Cidadão. Dele ainda é a conferência 
"Adolpho Caminha e a sua obra litteraria" proferida em sessão comemorativa 
do Centro Literário de 8 de fevereiro de 1897. 

A crítica especializada é unânime em afirmar que os três primeiros ro
mances do autor são os seus melhores, ocupando A Casa dos Azulejos e Almas 
Excêntricas lugar menor em sua obra. Sânzio de Azevedo considera O Simas 
como "um dos mais belos frutos da escola realista entre nós." Quando de sua 
publicação em 1998, Pápi Júnior foi saudado no Jornal do Comércio pelo re
nomado crítico José Veríssimo como "o romancista do Norte". Gêmeos rece
beu crítica consagradora de Pedro de Queiroz, um dos fundadores da Acade
mia Cearense de Letras e dos mais aplaudidos críticos de sua época. O escritor 
foi saudado ainda por críticos contemporâneos como Nestor Vítor e Humber
to de Campos. Tem merecido trabalhos de Dolor Barreira, Raimundo Girão, 
Braga Montenegro, Otacílio Colares e Sânzio de Azevedo entre outros. 

Romancista, dramaturgo, poeta, contista, crítico literário e teatral, além 
de partícipe ativo da vida da cidade que adotou como sua, Pápi Júnior morre, 
aos 80 anos, à rua do Imperador, no dia 30 de novembro de 1934. 

Escreve-lhe emocionado obituário o amigo Leonardo Mota no Correio 
do Ceará de 3 de dezembro. Notas sobre sua vida saem tanto neste jornal 
como n'O Povo de 1° de dezembro, que noticia a morte do "renomado escri
tor patrício, nome vastamente conhecido no país, pois era um romancista de 

d al "afi d " d" remarca o v or e rma estarem to os seus romances esgota os . 
Pápi Júnior teve uma longa vida, vivenciou todas as tendências literá

rias de sua época, entrelaçou-as em suas obras. Pertence a uma época em que 
o escritor se cria detentor de uma "missão", a de fixação do "real", para que 
o leitor, pouco instruído na sua maioria, pudesse compreender, motivada e 
auto-reflexivamente, de que realidade é feito o mundo. Daí sua responsabili
dade social, sua participação na vida da cidade. 

É autor de poesia romântica, de contos a meio-caminho entre o Ro
mantismo-Realismo, de romances de "observação", em que luta por apreen-
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der a volátil realidade de seu tempo. Elege temas realistas com fortes toques 
naturalistas, mas não se desprende do fascínio do Romantismo, seja na trama 

folhetinesca de suas histórias, seja na forma. Sua adjetivação é excessiva, seus 

parágrafos, rebuscados. Transpô-los pode parecer tarefa dura para nós, leitores 

ancorados neste 2004. No entanto, seus melhores romances prendem. Quer

se apaixonadamente saber o destino de seus personagens, percorrer os cenários 
recriados, habitar as casas que descreve ... D'O Simas, emergem a Fortaleza e 

a Parangaba do final do século XIX, com seus cenários, costumes e valores. Já 
em Sem Crime, faz-se presente a Belém do mesmo período. O Rio de Janeiro 

aparece, como pano-de-fundo, em seus romances Gêmeos, A Casa dos Azule

jos e Almas Excêntricas 

Se acreditamos (como acredito) nas palavras magistrais de Freud, "ape

nas no domínio da ficção, encontramos a pluralidade de vidas de que necessita

mos", certamente encontraremos parte dessa pluralidade que nos falta nas pági
nas evocadoras da literatura de Pápi Júnior. Há que lê-lo. Homenagem mais do 
que justa neste ano em que comemoramos os 150 anos de seu nascimento. 

Fontes 
Periódicos 
Correio do Ceará. Fortaleza, 1934. 

Libertador: órgão da Sociedade Cearense Libertadora. Fortaleza: SECULT, 1988. 
(Coleçáo fac-similar dos 20 primeiros números) . 

A Quinzena: órgão do Club Literário. Fortaleza: ACLIBNB, 1984. 

Bibliografia Consultada 

AZEVEDO, Sânzio de. Literatura Cearense. Fortaleza: Academia Cearense de Letras, 
1976. 

---------· A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará. Fortaleza: 
Secretaria de Cultura e Desporto, 1983. 

---------·Aspectos da Literatura Cearense. Fortaleza: UFC/PROED, 
1982. 

BARREIRA, Dolor. História da Literatura Cearense. Fortaleza: Instituto do Ceará, 4 
vols., 1948, 1951, 1954 e 1962. 

BÓIA, Wilson. Antônio Sales e sua época. Fortaleza: BNB, 1984. 

CAMPOS, Humberto de. Carvalhos e Roseiras. Rio de Janeiro: Jackson, 1954. 

48 



COLARES, Otacílio. Lembrados e Esquecidos II. Fortaleza: Imprensa Universitária 
da UFC, 1976. 

MARTINS, Carlyle. Pápi Júnior: o homem e o romancista (Discurso pronunciado na 
Casa de Juvenal Galeno a 20 de novembro de 1954). Fortaleza: Imprensa Oficial do 
Ceará, 1959. 

GIRÁO, Raimundo. "Um Livro que Declamei na Montanha" in Aspectos, Fortaleza, 
n.2, Ano II, p.59-95, jan-jun. 1968. 
_____ .Três Gerações: ensaios. Fortaleza: Ed. Revista CLÁ, 1950. 

OBRA CRÍTICA DE NESTOR VÍTOR. Rio de Janeiro: MEC/ Casa de Rui Bar
bosa, v.1, 1969. 

OLIVEIRA, Caterina M. de Saboya. Fortaleza: Velhos Carnavais. Fortaleza: UFC/ 
Casa José de Alencar, 1997. (Coleção Alagadiço Novo,120). 

----------· Fortaleza, seis romances, seis visões. Fortaleza: EUFC, 
2000. 

PÁPI JÚNIOR, Antonio. O Simas: scenarios cearenses . Fortaleza : Typ. Universal I 
Centro Litterario do Ceará, 1898. 

----------· Adolfo Caminha e sua Obra Literária. Fortaleza: Lito-
grafia Cearense, 1897. 

----------·Gêmeos. Porto: Imprensa Moderna, 1914. 

----------· Sem Crime : scenários de Belém-Pará. São Paulo: Ed. 
da Revista do Brasil, 1920. 

----------·Contos. Fortaleza: Batista Fontenele, 1954. 
QUEIROZ, Pedro de. Fragmentos: impressões de leitura. Fortaleza: Typographia Mi
nerva, 1916. 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cultural na 
Primeira República. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

49 


	ACL_2004_045
	ACL_2004_046
	ACL_2004_047
	ACL_2004_048
	ACL_2004_049
	ACL_2004_050

