
"O BABAQUARA" 

Antônio Sales durante os meses de setembro e outubro de 1911 escre

veu no Rio o seu O Babaquara entregando os originais nos primeiros dias do 
mês de janeiro de 1912 a Alexandre Borges, que o imprimiu. 

Volume de formato pequeno, com cento e sessenta e quatro páginas, 
tendo por subtítulo ��subsídios para a História da Oligarquia do Ceará." Já três 
anos antes outro cearense, esse de Sobral, Frota Pessoa, publicava também na 
então Capital Federal o seu panfleto A Oligarquia do Ceará. 

Enfim, ambos os trabalhos tinham por finalidade desmascarar o Comen
dador Acióli, dono da política cearense durante, praticamente, dezesseis lon

gos anos, de 1896 a janeiro de 1912, data da redenção do povo alencarino. 

O título da obra de Antônio Sales aproveitava o apelido porque era co

nhecido Antônio Pinto Nogueira Acióli e apresentava, como intróito, uma das 

quadras ferinas divulgadas nos Pingos e Respingos do Correio da Manhã: 

��Este de falas tão comedidas, 
trazendo aos ombros imensa prole, 
de idéias curtas, de unhas compridas ... 

É o Acióli." 

Dedicada à ��memória inolvidável e benemérita de Antônio Cruz e 
Teófilo Bezerra, destemidos e intemeratos lutadores contra a oligarquia do 
Ceará", no dizer de Martim Soares, personagem fictícia que escondia o verda

deiro autor do livro, o nosso Antônio Sales, desenhava o aspecto físico do Ba
baquara: nmacrocéfalo, de enormes orelhas côncavas e pendentes, I ívido, a ca
beça metida nos ombros, com uma voz de sapo, m(ope e glutão". 

Essa publicação representou um libelo contra o velho Acióli. Citava os 

casos mais inacreditáveis acobertados pela bandeira do nepotismo. Francisco 

Jamacaru, deputado estadual, político influente de Missão Velha, rebelou-se 

um dia contra o tiranete; como resposta, sua casa foi nassaltada, saqueada, in
cendiada, ficando todos os seus bens em poder dos bandidos". O Coronel Do

mingos Braga, chefe de ltapipoca, foi deposto à bala de seu cargo de intenden

te municipal. 
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Antônio Sales desfilou toda uma série de desmandos cometidos ou man-

dados cometer por Aciól i. 
. 

_ , 

Comentou os processos usados pelo Juiz Federal da Seçao do Ceara Dr. 

Eduardo Guilherme Osvaldo Studart, genro de Acióli, cortando aos oposicio

nistas o direito sagrado e cívico do alistamento eleitoral; tanto que o araca

tiense Coronel da Guarda Nacional Carlos Felipe Rabelo de Miranda, ex-vice

·presidente deste Estado e ex-deputado estadual fora ameaçado de morte e 

negado-lhe o direito de residência para si e seus filhos. O mesmo aconteceria 

ao grande líder da campanha abolicionista, poeta e historiador Antônio Bezer

ra, a quem se negava, pasmem, o atestado de domicílio ... 

Lembrou os conterrâneos que, impedidos de viverem honestamente em 
sua terra, fugiram das perseguições políticas, lançaram-se pela Amazônia inós

pita e lá encontraram a morte. Outros, mais felizes, conseguiram vencer em 
terras alheias como Justiniano de Serpa, Godofredo Maciel, Belisário Távora, 
Américo Facó, Gustavo Barroso, Farias Brito: são os Exilados de que tanto se 
ocupou e se interessou Antônio Sales, tema central de suas crônicas e de seus 
versos, não fosse ele também um expatriado. 

Recordou o célebre caso em que esteve envolvido o romancista e farma
cêutico Rodolfo Teófilo, o Apóstolo da Vacinação no Ceará. Por ter relatado 

em seu livro Varíola e Vacinação no Ceará toda sua luta gigantesca contra essa 

epidemia, passou a ser atacado pela imprensa oficial, sua linfa vac(nica conde

nada, o único Lazareto existente nesta cidade desativado e demitido sumaria

mente de seu cargo de lente vitalício da cadeira de Ciências Naturais do Liceu 

do Ceará, embora já com vinte anos de serviço. 

Enquanto o Governo gastava com o serviço de Higiene, em todo o Esta

do, a quantia de dois contos e duzentos mil réis por ano, a folha de pagamen
tos da Polícia girava em torno de oitocentos contos de ré is .. . 

Registrou os crimes praticados contra a Instrução Pública para onde 
eram nomeados professores sem a necessária habilitação e exemplificaria com 

Graco Cardoso, lente de grego do Liceu, unaturalmente por ser inteiramente 
grego nessa língua". 

Desancou o Poder Legislativo, cego obediente aos caprichos do ditador. 
Utópica a I iberdade de pensamento e daí o empastelamento do jornal oposi
cionista Unitário, as agressões ao jornalista Américo Facó e ao diretor de O 

Rebate,2 o espancamento ao gerente do Jornal do Ceará, Capitão Clementina 
e o assalto à residência do diretor do Unitário, João Brígido. 

Delatou o aproveitamento, por parte dos Aciólis, de soldados do Bata
lhão de Segurança, pagos pelas verbas estaduais, cerca de uma centena, e des

viados criminosamente de suas reais missões para serviços domésticos da pró
pria fam n ia aciol i na. 

Analisou o monopólio da carne, as selvagerias oficiais em que estiveram 

envolvidos os deputados federais Ildefonso Lima e Agapito dos Santos,3 víti
mas de soldados de polí cia, quase impossibilitados de desembarcarem em 
sua terra. 
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Capa do livro de critica de Antônio Sales, o BABAQUARA, lançado sob o velado 
nome de Martim Soares. O autor precisaria apenas de dois meses, setembro e outubro 
de 1911, para realização deste trabalho. No ano seguinte, 1912, coincidentemente, o lan· 
çamento de O Babaquara e a queda da oligarquia aciolina . 



Denunciou o funcionalismo corrupto, as aposentadorias fantasmas, a 

literatura oficial comandada pelo pasquim Tempo, o famigerado 3 de janeiro, 

data que assinalou a fuzilaria imposta pelo Batalhão de Aprendizes Marinhei

ros e por uma companhia de Polícia, comandada pelo Capitão Cabral, contra 

o povo e indefesos catraieiros sob o tolo pretexto de que estes se opunham ao 

embarque dos sorteados para o serviço da Marinha de Guerra; e do que resul

tou a morte de seis pessoas e incapacidades físicas em outras tantas. 

Relatou a construção do Teatro José de Alencar, um verdadeiro aleijão, 

obra que tinha por chefe um genro de Acióli, o comandante da Polícia Capi

tão Raimundo Borges, por fornecedor de materiais Benjamin Acióli, filho do 

Babaquara e por responsável pelo pagamento de todas as despesas com essa 

construção outro filho do tirano, o José Acióli. Daí não causar espanto a for

tuna de mil contos pagos pelo Estado na edificação dessa nossa melhor casa 

de espetáculos de Fortaleza, inaugurada a 1 O de setembro de 191 O. 
Anotou a predileção do Babaquara pelo jogo do bicho; seu apostador 

oficial, deputado estadual e também seu primo Coronel José Pinto, diaria

mente comparecia a Palácio para anotar-lhe o palpite. Este mesmo bicheiro 

seria também diretor dos Correios e Telégrafos, órgão público onde não havia 

segurança postal nem sigilo para os adversários políticos. 

Falou no Antônio Acióli Filho, o Jaburu, no Benjamim Acióli,o Beija, 

no Hildebrando Acióli, o Bibiu, todos filhos do todo-poderoso. 

Finalizava o livro oferecendo-o ao sofrido povo cearense, num quadro 
muito pálido e incompleto da vida social e política do Ceará sob o domlnio 
da Oligarquia que o oprime, rouba e envergonha". 

Responsabilizava os chefes da Nação pela situação vergonhosa a que 
chegara o seu querido solo natal e dava um voto de confiança ao Marechal 
Hermes da Fonseca. 

Em fins de janeiro de 1912 Acióli deixava o poder. Despedia-se uma 
oligarquia de dezesseis anos. 

À Política dos Governadores de Campos Sales, o sobrinho de Deodoro 
impunha a Política das Salvações. 

NÓTULAS 

1 O Babaquara, revista teatral de Raul Pederneiras e datada de 1912. 

2 Tibúrcio Rodrigues, diretor de O Rebate, promoveu violenta campanha contra Acióli. 

Um dia, o ditador não agüentou mais: determinou à Polfcia prendesse todos os gaze

teiros que fossem surpreendidos vendendo o jornal oposicionista. Tibúrcio não se inti

midou e saiu ele próprio sobraçando exemplares do jornal e vendendo-os na Praça do 

Ferreira. Na primeira página, o artigo Os Brutos. Preso logo a seguir, morreu pouco 

tempo depois v(tima de uma tuberculose pulmonar. Diariamente O Rebate estampava 

esta manchete: 

257 



• 

"Eu cá, de circunl6quios, nada sei, 

só conto o caso como o caso foi. 

Na minha frase de constante lei, 

o ladrão é ladrlo e o boi é o boi". 

3 
Pernambucano. Professor de Latim e Grego no Liceu do Ceará. Deputado estadual e 

federal. 

• 

• 
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DESENCANTOS 

Desde 1897 Antônio Sales residia no Rio. Ao chegar a data de 24 de 

j aneiro de 1912 recebia a grande notícia: a queda da oligarquia aciolina. Con

tente, vem ao Ceará, anda pela Serra de Baturité em vilegiatura e passa o Natal 
daquele ano entre os seus. 

Mas a alegria logo transformar-se-ia em tristeza. Durante aqueles quinze 

anos de ausência, quanta coisa mudada, quantos companheiros desapareci
dos . . .  Fez a chamada e muitos não a responderam. Adolfo Caminha se finda

ra aos trinta anos de idade no Rio. Pedro Moniz desaparecera aos trinta e dois 
-· -

anos de idade, ficando a viúva Josefa e três filhinhos desamparados. A varíola 
acabara com Sabino Batista, deixando viúva a poetisa Ana Nogueira. No Rio 

descansavam Joakim Catunda, Roberto de Alencar e seu cunhado José Nava. 

Bonfim Sobrinho, aos vinte e cinco anos de idade falecia vítima de uma febre 

palustre adquirida no Pará. Maria Salazar e sua filhinha Maria Consuelo cho

ravam a ausência de Fiúza Pontes. Luís Félix de Sá, Francisco Xavier de Cas

tro Guimarães, Artur Teófilo, Alvarins, Domingos Olímpia, Jovino Guedes, 

Lopes Filho, Almino Álvares Afonso j á haviam deixado o mundo dos vivos. 

Desolado, Antônio Sales compôs o soneto Desencanto: 

#Natal, e estou na minha terra! exclamo. 
Longos anos ausente em longas plagas, 
com saudade chorei de tudo que amo, 
a mente cheia de lembranças vagas. 

Das venturas de outrora o murcho ramo 
de,sfolhei de outros mares sobre as vagas; 
mas hoje, 6 coração, risos reclamo 
de ti, que o fel do ex(lio já não tragas. 

Eis-te na terra em que vibraste à vida! 
Eis-te entre os teus! E o coração fechado, 
em vez de alvoroçar-se, geme e chora . .. 

• 
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