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LINDOLFO ROCHA
'ATA de 1910 o primeiro romance escrito e publicado na Bahia tendo por cenário as "Lavras Diamantinas". O Sr. LINDOLFO'ROCHA, figura das mais
brilhantes do jornalismo baiano no seu tempo, possuía
apreciáveis qualidades de romancista, de que deu prova nesse livro, sob vários aspectos atraente, e, em
mais de um trecho, empolgante. Pela técnica que lhe
presidiu a feitura, e pelo sentimento de que estão cheias
muitas de suas páginas, podemos capitulá-lo entre os
melhores que se escreveram na Bahia, até aos nossos
dias. Procurando nele retratar, com a possível fidelidade, a vida e os hábitos da gente que povoa o famoso centro baiano de garimpeiros o sr. LINDOLFO
ROCHA conseguiu fugir, habilmente, à falha em que
outros têm incorrido, quando, dominados pelo desejo
de copiarem usos locais, abandonam, inteiramente, o fio
da narrativa, produzindo, assim, livros medíocres, por
defeituosos. Em "Maria Dusá", magnífica reprodução
da vida nas Lavras Diamantinas, sente-se, episódio a
episódio, o cuidado com que o autor j|rocura seguir a
trama da história que está referindo, tornando-a cada
vez mais interessante, sem a desprezar pelo intuito de
apenas pintar uma página de usos sertanejos. E, assim, possui o seu romance um duplo mérito; tem enrê— 3

do, lógico, natural, bem urdido e melhor desenvolvido
em cenas de flagrante realidade e é, accessòriamente,
um retrato impecável dos costumes de vida e de trabalho da Chapada Diamantina. Nessa harmonia, está
o segredo do agrado que nos dá a sua leitura.
A história de "Maria Dusá" resume-se no seguinte: o sertão baiano, em 1860, sofria os efeitos calamitosos da seca do ano anterior, a maior de1 que havia
memória até então. No antigo casarão da "Lagoa
Seca", outrora morada de gente opulenta, uma família
morria ao desalento e ao abandono. Era um casal de
velhos, sob cujos ombros pesava a carga de quatro filhos andrajosos, dos quais duas moças.
Certo dia, estando na varanda da vivenda em ruínas, foram surpreendidos com o ruído de uma tropa,
que se aproximava. O capatás, mineiro, por nome Ricardo Brandão, pediu pousada por aquela noite, o que
lhe foi pressurosamente concedido.
No dia seguinte, à hora da partida, a velha mãe,
perdido todo o sentimento de honra e pudor, insinua ao
hóspede a troca de sua filha primogênita, de 18 anos,
por "um salamim de sal", tanta era a necessidade que
os martirizava. Julgando, a princípio, uma pilhéria, o
mineiro responde em tom de gracejo. Sentindo logo.
porém, a crucienta verdade daquela oferta, aceita-a, e
compra a rapariga. Mas, em vez de a levar consigo,
como lh'a venderam os pais, deixa-a em sua companhia, dando-lhe numa pequena medalha de prata, a
lembrança do seu nobre e generoso proceder. E partiu.
Começa daí o romance. O leitor arguto adivinha
que no coração de Ricardo, por mais que as distâncias

o separem, não morrerá a imagem da formosa sertaneja. E assim é. Após um episódio sangrento em Mucugê que o obriga a fugir, regressa o mineiro à sua
terra de Serra Nova. A esse tempo, a seca fizera o
seu repasto no solar desmoronado, matando, à fome,
os dois velhos e o filho homem. Abandonadas cruelmente na vida, as moças pedem acolhimento ao vizinho
José Bento. Dominada pela firme aspiração de algum
dia reencontrar o mineiro, Maria realiza, enfim, o que
de há muito tempo premeditava. E foge para a Chapada, reunindo-se a uma turma de mulheres errantes,
que seguia o mesmo rumo. Em Mucugê, depois de
muito sofrer na casa da barregã a que se acostara, recebe, por caridade, o agasalho de d. Rosaria, que lhe
dá hospedagem.
Regressando à sua povoação natal, Ricardo não esmorece no desejo inabalável de se fazer garimpeiro. E
assim que conseguiu desfazer-se da tropa, vendendo-a,
retorna à Chapada, na companhia do camarada Felipe
e de um cão perdigueiro, que são as duas figuras mais
belas do romance. Em Chique-Chique é hospedado,
gentilmente, por um negociante rico, João Felipe, que
com esse acolhimento procurava pagar o benefício que
de uma feita lhe fizera Ricardo, dando-lhe um pedaço
de carne, quando, com a mulher, enterrava à beira da
estrada um filho morto à fome. À noite saem os dois, já
amigos, em ligeiro passeio pelo povoado. Atrai-os uma
cantilena na casa de "Maria Dusá", conhecida e formosa mundana. Parando em frente à janela, o mineiro
tem subitamente a visão de que era aquela mulher a
mesma que encontrara ingênua e faminta, e que, por
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generosidade, não trouxera em sua companhia, comprada. E, sem mais se conter, chega à porta, dominando a sala com a sua figura varonil. Dusá vem ao seu
encontro. Ele lhe fala comovido, chamando-a Maria.
Ela responde, em ar sério, com certa altivez, não o conhecer. Há troca de palavras, em que o mineiro, enganado traz em cena o caso da compra que' efetuara
na Lagoa Seca.
O fato produz escândalo, e o mineiro vê-se obrigado à retirada, sob remoques e risos. No dia seguinte,
despeitado e aturdido, partia para o garimpo.
O sr. LINDOLFO ROCHA poderia ter feito da
"Dusá" a Maria legítima e estaria findo o romance,
com o encontro dos dois, e conseqüente união amorosa.
Não o quis assim, porém, e embaraçando o enredo,
como- adiante se verá, continua a narrativa, já agora
com redobrado interesse para o leitor. O caso é que
d. Rosaria e Maria também se haviam transferido para
"Chique-Chique", onde já residia a "Dusá", de feições
e porte surpreendentemente semelhante àquela, por uma
circunstância natural que só ao fim do livro se verá
explicada, depois de muito castigada a ansiedade do
leitor. Em uma das novenas de S. Sebastião quando
se iniciara o grande leilão de prendas, a verdadeira Maria, "a vendida", descobre, entre contente e enternecida, o vulto do mineiro. Por intermédio de d. Rosaria,
manda participar-lhe a presença ali. Ricardo, porém.
tomando-a pela "Dusá", cujo encontro desastrado lhe
remoía a consciência, responde à velha com azedume,
ofendendo-a cruelmente. Perdida a empresa, começa
no coração de Maria o terrível duelo entre o amor e o
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ódio, predominando, finalmente, o último. "Dusá", por
seu lado, mostra-se peiada por um violento sentimento
novo, para ela de todo desconhecido, e que, a pouco
e pouco, vai influindo, decisivamente, na sua vida, modificando-lhe os costumes airados. Enfastiada do amor
de tantos homens, que tão eloqüentes lhe juravam paixão, quão depressa a renegavam, sente, em si, a necessidade imperiosa de um amor puro, que lhe mude a
norma de existência, dando-lhe o conforto e a ventura
de um lar, ao lado tíe um hornem seu apenas, e a
quem unicamente pertença, de corpo e alma. E para o
ideal dessa felicidade, não lhe sai mais do pensamento
o mineiro. Ricardo dedica-se, com vontade firme1, ao
garimpo, sua velha aspiração. Trabalha, aforçurado
sem descanso, e em breve lhe sorri a fortuna. Tão copioso, porém, lhe vai entrando o dinheiro, como rápido
lhe vai fugindo, pela porta aberta das tentações inevitáveis do mulherio, do jogo e do álcool. Em pouco está
cheio de dívidas, rolando, de queda em queda, para o
abismo tenebroso.
Em tal emergência, vale ao mineiro a "Dusá".
Através de outras críticas peripécias, com tamanha habilidade e discrição lhe vai prestando socorro, que Ricardo acaba vencido ao seu encanto. Maria, disposta
a esquecer o ingrato, cede a um casamento que lhe
oferecem, de surpresa, na noite de 2 de julho. O mineiro consorcia-se, enfim, com a "Dusá" e vão ambos
residir na casa da Lagoa Seca. cuidadosamente remodelada. Maria perde o marido, morto de emboscada, e
outra vez abandonada, sem mão que a amparasse,
vê-se impotente para resistir às tentações do mundo.
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A "Dusá" explica-lhe, em carta, o motivo daquela
semelhança, que tão fatal lhe tinha sido: era irmã natural de Maria.

telho morre em viagem para o degredo, enquanto Teresa expira, entre religiosas, no convento de Monchique.

Termina aí o romance. Para muitos não acabou
certo, porquanto o destino deveria ligar o mineiro à
sua cativa, a Maria. Mas, pelo próprio destino,
às vezes tão vário e caprichoso, a história seguiu rumo
diverso. O romancista explica, ele mesmo, o motivo;
são as voltas do mundo.

Taine já registrou, em um dos seus livros magistrais, a verdade indubitável, acentuando que todos os
romances e peças de teatro representam dois jovens
que se amam e pretendem casar-se. E afirma: "sob
quantas figuras diversas reaparece esse mesmo par, de
Shakespeare a Dickens, e de madame de Ia Layette a
George Sand". (2)

O livro do sr. LINDOLFO ROCHA é, portanto,
verdadeiro. Se o mineiro viesse a casar-se com a própria Maria, o romance seria, de fato, bonito, mas não
escaparia à pecha de trivial. O autor evitou o vício da
vulgaridade, e. por ter feito um enredo menos comum,
satisfez as exigência da realidade da narração. MACHADO DE ASSIS, em luminosa crítica sobre um livro de EÇA, já observou que se Herculano não fizesse
de Eurico um presbítero, e o houvesse casado com Hermengarda logo no começo, não haveria romance. ( l )
Não há negar tão evidente verdade.
Em circunstâncias idênticas às do livro imortal de
Herculano, quantos romances encontramos, entre os
melhores escritos em todas as línguas! Na mesma literatura portuguesa, para citarmos outro exemplo, aí está
a obra notável de Camilo, o "Amor de Perdição". E r
uma paixão formidável da mocidade que, através de
contratempos e reveses invencíveis, não consegue realizar o grande sonho da união matrimonial. Simão Ec(1)
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Machado de Assis: "Crítica -

O primo Bazílio.

O livro do sr. LINDOLFO ROCHA agrada ainda
mais por essa mesma circunstância que o distingue: de
não ter acabado como, a princípio, tudo estava a indicar que terminasse, com o casamento, ou mesmo. u.
união ilícita entre Ricardo e Maria. Uma mulher surgiu entre os dois, formosa, no esplendor da mocidade.
de vontade inabalável para captar o amor do mineiro,
não poupando sacrifícios nesse sentido, e venceu, finalmente, regenerando-se da vida dissoluta em que estava, enquanto a outra, inocente, ingênua, acabava per
vertida, rio lamaçal da incontinência amorosa. São as
voltas do mundo!
Antes, porém, de passarmos a outro ponto, ainda
uma observação especial sobre o romance, no que se
refere às suas personagens. Há, de fato, no livro do
sr. LINDOLFO ROCHA alguns tipos bem estudados e
bem definidos. Sob tal aspecto, o de "Maria Dusá" é
(2) H. Taine — "Philosophie de l'Art" — Cap. De 1'ideal
dans 1'art — Vol. II.
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o mais perfeito. E' a mundana corrupta e desabrida
que, pelo amor puro de um homem, integra-se na virtude, retornando à vida honesta do lar, que ela mesma
constitui.
Será ainda preciso citar exemplos que demonstrem a realidade desse tipo? Outra personagem digna
de observação é Felipe, um camarada leal e dedicado
ao seu amo até ao sacrifício da própria vida, que acaba
imolando em sua defesa. Maria, quando a mãe decrépita a apresentou ao mineiro, levantando-lhe a saia.
para lhe mostrar a esquálida ossatura, teve um movimento irreprimível de pudor, reprovando à mãe o gesto insolente, que a despira a olhos de homem. Acabou,
por força da miséria e dos reveses da vida, desnudando-se às vistas lúgubres de muitos homens. Não contente de nos oferecer tipos humanos tão vivos, ainda o
sr. LINDOLFO ROCHA coloca, entre as personagens do seu romance, um cão, "Amigo", que é uma admirável afirmação de valentia, de diligência e de fidelidade.

pendores, sem distrair a sua inteligência, como depois
o fez, para o conto, a crônica, a reportagem de jornal,
formas de literatura sem os efeitos de imortalidade que
o romance mais facilmente assegura, compensando, aliás,
o escritor do rnaior número de aptidões que lhe exige.
ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO
(Extraído de publicação feita na Revista da Bahia,
de 2 de julho de 1923).

Ainda, e agora por findar, uma observação: "Maria
Dusá", contém, em número incontável, expressões e ditados sertanejos interessantíssimos. Pena é o sr. LINDOLFO ROCHA, que tão bem os soube arrumar, pelo
correr do romance, não tivesse dado, em apêndice, a
sua significação, o que duplicaria, por certo, o valor
desse livro.
Enfim, quem tão auspiciosamente se estreou no
romance, não se devera limitar a uma só produção, senão continuar no gênero, para que tinha acentuados
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UM ESCRITOR SEM BIOGRAFIA

H

Á muito tempo, em meus estudos do passado literário do Brasil deparei com o nome de Lindolfo Rocha. Encontrei-o em três lugares diferentes: na seção
Correio - - n o número de 27 de junho de 1885. da
Semana, de Valentim Magalhães; no Almanaque Brasileiro Garnier de 1912; nos números iniciais da Revista
da Academia Brasileira de Letras. No local da Semana,
declarava-se que certos versos de Lindolfo Rocha, enviados para aquela revista, intitulados O Despertar,
eram correios e feitos com certo capricho. Mas se
acrescentava: "Ah! se o assunto desses versos fosse menos gasto, teríamos imenso prazer em publicá-los."
No Almanaque Garnier, achei uma nota escrita a
propósito do romance Maria Dusá. Evidentemente da
pena de João Ribeiro, dizia assim: "Maria Dusá é um
romance de costumes sertanejos e chapadistas. como
diz o autor. E' um livro essencialmente brasileiro em
que se descreve magistralmente a vida, a vida fatigante e, ao mesmo tempo dissipada dos mineiros do diamante. O tipo simpático de Maria Dusá domina toda a
ação que se passa naquele meio bárbaro. E', certamente, um dos melhores documentos da vida brasileira do
interior e de cujos costumes, linguagem e tradições dá
uma pintura surpreendente de vida e de poesia."

A fina observação de João Ribeiro - destacando
o valor de documento brasileiro de Afaria Dusá -- era
completada pela Revista da Academia, que, em seus
números iniciais, nos verbetes do Dicionário de Brasileirismos — que a instituição então elaborava — a todos os momentos recorria a abonações do belo romance.
E' fácil imaginar o interesse com que desde então
procurei conhecer Lindolfo Rocha. Li Maria Dusá,
que consegui comprar num dos sébos da cidade: Li outros livros do autor — seu Pequeno Lavrador, sua lacina. E deles, e de outros igualmente, pretendo, em uma
série destes pequenos estudos de sábado, dar notícia aos
meus leitores.

Mas, se por um lado, conseguia conhecer Lindolfo
Rocha como escritor — nada conseguia saber de sua
vida.. .
E posso dizer que, até agora, ele é um desses numerosos autores brasileiros que dormem no limbo, sem
biografia completa. Tudo o que até agora se sabe dele,
de sua vida — mas de maneira precisa, sem possibilidsde de contestação — é pouco, é muito pouco: sabe-se, apenas, que ele foi magistrado e jornalista em
Salvador, e que ali faleceu. Reportando-se ao fato de
ser Maria Dusá um romance de ambiente baiano, e
também à circunstância de ter Lindolfo Rocha vivido
e morrido em Salvador, eu, à primeira vista, o acreditei
natural da Bahia.
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Mas, inutilmente, busquei qualquer elemento que
me confirmasse essa suposição.
Não mencionam o nome dele os dois dicionários
bio-bibliográficos que mais facilmente consultamos: o
Biake e o Inocêncio. Júlio Barbuda, que é baiano, também pouco o menciona. Pedro Calmon, que editou,
há pouco, a sua História da Literatura Baiana, igualmente o deixou de lado. . .
Tive ocasião de conversar corn Afrânio Peixoto espírito tão bem informado de tudo o que era baiano e,
além do mais, filho da mesma região em que Lindolfo
Rocha localiza a ação do seu romance - - acerca da
Maria Dusá : o autor do Breviário da Bahia confessoume que nunca havia lido, nem sequer visto, esse romance; e pareceu-me ignorar por completo a simples
existência daquele seu antecessor no romance regional
baiano. . .
Estava meu espírito oscilando nessas perplexidades, quando, em um velho número da Revista Americana, encontrei um estudo de Almáquio Diniz, intitulado Esboço Analítico da Literatura da Bahia Atual,
e ali deparei com a informação de que Lindolfo era natural de outro Estado, Confirmou-se, assim, uma suspeita que eu já vinha tendo há algum tempo: a de que
o meu Lindolfo Rocha, autor de Maria Dusá, era o
rnesmo Lindolfo Jacinto da Rocha que, na História
da Faculdade de Direito do Recife, de Clovis Beviláqua, figura no rol dos bacharéis de 1892, como nascido
em Minas Gerais.
Só uma coisa me parecia estranha: é que Clovis
Beviláqua, tão cuidadoso sempre em fazer acompanhar
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de uma pequena informação biográfica, todos os bacharéis de Olinda e do Recife que houvessem atingido a
alguma notoriedade na vida pública, omitisse qualquer
informação acerca do escritor Lindolfo Rocha — tanío
mais quanto este, além do literato, do romancista, fora
também magistrado e deixara livros de Direito.. .
Achavam-se as coisas nesse pé e eu firmemente
acreditava que o autor de Maria Dusá era aquele mesmo bacharel mineiro da relação de Clovis Beviláqua,
quando, recentemente, apareceu o volume1 de Lúcia Miguel Pereira — Prosa de Ficção (De 1870 a 1920).
Ali fui encontrar uma pequena informação biográfica acerca de Lindolfo Rocha — informação que, de
maneira nenhuma (perdoe-me a ilustrada escritora)
me satisfez. Lúcia Miguel Pereira, entre outras coisas,
diz que Lindolfo Rocha nasceu na Bahia, na cidade de
Andaraí.
Onde terá ela ido colher essa informação?
Sobre a província em que o autor de Maria Dusá
nasceu, já vimos uma indicação preciosa: a de Clovis
Beviláqua, que dá Lindolfo Rocha como nascido em
Minas. Ora, essa informação -- que é até certo ponto
confirmada pela de Almáquio Diniz — foi retirada dos
assentamentos fornecidos pelo próprio Lindolfo Rocha
à Secretaria da Faculdade do Recife, quando ali se matriculou. Parece, portanto, fidedigna. - - Como reformar esse dado, para afirmar que o escritor era baiano,
nascido em Andaraí?
Como se vê, a biografia de Lindolfo Rocha é uma
página ainda por escrever. Nascido (ao que posso afir— 15

inar) em Minas Gerais, ele viveu e trabalhou na Bahia,
realizando uma obra de romancista digna de toda a
nossa atenção.
E' a sua uma biografia ainda por fazer, eu repito.
E para conseguir reconstituí-la, eu apelo daqui para
iodos os que no Brasil se interessam pelos problemas
dessa ordem, mineiros, baianos, filhos de qualquer Estado que sejam -- Basílio de Magalhães, Lindolfo Gomes, Luiz Viana Filho, Tancredo Paiva, Simões dos
Reis, Nilo Bruzzi. . .

tudo no revelar tantos documentos inéditos que interessam a reconstituição da vida e da figura de Casimiro
de Abreu.
Não quererá você tomar a si o estudo desse tão
esquecido, desse tão interessante comprovinciano seu,
-que é Lindolfo Rocha?
Mucio LEÃO

— A você, principalmente, meu caro Nilo Bruzzi,
e que quero dirigir esta mensagem.
Você nasceu em Minas, mas viveu longos anos no
Espírito Santo, e, por isso, ficou pertencendo um pouco
aos dois Estados.
E' um caso muito parecido com o de Lindolfo
Rocha.
Com o romancista, porém, dá-se alguma coisa melancólica. — Por que ele nasceu em Minas, os baianos
se recusam a aceitá-lo como um baiano; porque viveu
e trabalhou na Bahia, os mineiros ignoram que o devem
acolher e amar como um mineiro. . . De sorte que ele
paira nos ares, sem um pedacinho de terra que o reconheça totalmente seu filho: é a mãe de São Pedro da
literatura brasileira. . .
Além do mais, você, meu caro Nilo Bruzzi, é um
infatigável rastreador dessas biografias incompletas,
como o mostrou no descobrir tanta coisa nova da existência do nosso amável e triste Júlio Salusse, e sobre— 17
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UMA CARTA DE NILO BRUZZI (*)
TENDENDO ao apelo que daqui lhe dirigi no último sábado, Nilo Bruzzi enviou-me, em data de 21 do
corrente, a carta que abaixo transcrevo. Vê-se que estudando os jornais baianos da semana da morte de1 Lindolío Rocha, ele conseguiu reconstituir a biografia do
romancista de Maria Dusá.
Eis a carta de Nilo Bruzzi:
"Rio, 21 de julho de 1952 — Meu querido Mucio
Leão. - - Desde aquela manhã de domingo de junho
último, em que ouvi pela primeira vez, na sua casa,
pronunciado por você o nome de Lindolfo Rocha e
também a referência ao seu belo romance Maria Dusá,
quando colhi mais um conhecimento da nossa família
literária, não descansei. Fiquei interessado em saber detalhes de identificação do escritor e passei a investigar .
O número de pessoas que interroguei foi enorme.
Na sua maioria baianos e quase todos ilustres. Sòmen(*) A carta acima, em alguns pormenores, foi alterada
no trabalho do autor, "O Homem de Maria Dusá", longo
ensaio biográfico escrito posteriormente, publicado na íntegra
durante seis domingos no Jornal do Comércio e editado em
volume pelo Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Saúde.
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te Altamirando Requião e Pedro Lago me disseram ter
conhecido pessoalmente o escritor, mas sem qualquer
intimidade. Descreveram-no como homem de meia altura, bigodes fartos, moreno, mas não mulato, cabeça
grande e aspecto austero. Altamirando Requião me deu
como tipo parecido com o dele o de Molotov, que vemos nas fotografias dos jornais.
Da obra do escritor quase nada adiantaram. Pedro Lago nunca a leu pelo que percebi. Altamirando
Requião conhece Maria Dusá.
Quem também me adiantou foi o ilustre dr. Afonso
Costa, dando-me a informação de que ele entrou para
sócio do Instituto Histórico da Bahia em 1894 e que
fizera uma conferência que se acha publicada no número XV da Revista do Instituto sobre cidades da zona
de Gongugi. E que por um discurso de Theodoro
Sampaio teria morrido em 1912.
Também o dr. Afonso Costa já leu Maria Dusá e
tem um exemplar da obra.
Lindolpho Rocha é o mesmo Lindolfo Jacinto
Rocha que você encontrou no Clovis Bevilacqua, formando-se em direito em 1892, no Recife.
Era filho do coronel Jacintho Rocha e de d. Irene
Gomes. Nasceu em Minas Gerais, no dia 3 de abril
de 1862, em lugar de que ainda não lhe posso dar o
nome, mas darei em breve.
Foi muito moço para a Bahia. Era rapaz humilde
e pobre. Não teve ajuda familiar e trabalhou sozinho
para se elevar. Tenho a impressão de que era filho natural. Impressão, e não certeza ainda.
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Fundou, em Areia, o colégio "São Vicente Ferrer"
do qual era diretor. No fim do ano, durante o período
das férias, ia a Salvador e fazia exames de preparatórios. Quando os terminou, foi para Recife e lá se formou em direito, voltando para o interior da Bahia, zona
que chamavam de sertão.
Foi então, juiz preparador em Correntina e Jequié.
Nesta última cidade, quando lá estava, houve séria agitação que ele apaziguou. Isto no período do governo
do conselheiro Luiz Viana, de quem era amigo. Tal foi
sua atuação que em Jequié há uma rua com o seu
nome.
Tinha residência intermitente em Salvador e foi
redator efetivo do Diário de Notícias com os seus amigos Américo Barreira e Carlos Brandão.
Casou-se com d. Áurea Augusta de Brito Rocho,
não tendo havido filhos do casal. Era sua sogra dona
Hermelina Gomes de Brito. E seus cunhados Antônio
Augusto de Brito, Hostília de Brito Ribeiro, Constança
de Brito Gomes, Ubaldina de Brito Ribeiro, Maria
, Guiomar de Brito, Isaura de Brito, coronel Nestor Ribeiro, Hermano de Souza Gomes e Nestor da Cosia
Brito.
Morava ele no interior (era advogado e' fazendeiro em Jequié) quando resolveu transferir sua residência definitivamente para a Capital. Alugou uma casa
em Mar Grande, localidade próxima de Salvador.
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Ali, apanhou fortíssima infecção intestinal. Cons
tituiçáo fraca, organização física sem resistência, seu
estado foi se agravando. A esposa, inquieta com a moléstia, levou o marido para a Capital indo se hospedar
em casa de um grande amigo do casal, o dr. Joaquim
dos Reis Magalhães, médico, que residia na Freguesia
dos Mares, na Calcada do Bonfim.
O estado de saúde de Lindolfo Rocha foi piorando
e mais dois médicos foram chamados — o dr. David
Bastos e o nosso querido Clementino Fraga, que lutaram noite e dia para salvá-lo. Tudo porém, foi inútil,
pois às duas horas da madrugada de 30 de dezembro
de 1911, ele morreu. Estava, pois, com 49 anos, oito
meses e 27 dias. Seu corpo foi encomendado pelo vigário dos Mares e da casa do amigo, onde faleceu, o
esquife foi conduzido em mãos por seus amigos até o
ponto onde o esperava o carro mortuário, que da Calçada o havia de conduzir ao cemitério da Quinta dos
Lázaros, onde se acha sepultado no Carneiro n.° 3, da
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Foi enterrado no mesmo dia da morte, às 16 horas. Muitas coroas e bandejas de flores foram levadas
e, entre elas, a do seu grande amigo, dr. José Caetano
Tourinho, chefe da secretaria da Associação Comercial; a de sua esposa com a inscrição: Saudade eterna
de sua esposa; a da Sociedade Baiana de Agricultura,
com os dizeres: Ao seu querido secretário, dr. Lindolpho Rocha.
As pessoas com as quais lidava mais eram o doutor
José Carlos Junqueira Ayres de Almeida, coronel José
E. Ferreira Guimarães, Justino Portela, major Cinciriato
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José Melchiades, professor Torquato Bahia, Fraterno
Meireles, Joaquim Portela da Veiga, major Francisco
Pereira de Miranda, coronel Beiarmino Soares Andrade, Átila Amaral, dr. Fortunato Augusto da Silva, doutor Clementino Fraga, dr. David Bastos, coronel José
Gregório Ferreira do Amaral, tenente José Cassiano de
Oliveira, dr. Galdino de Castro. Fernando do Amaral,
Arnaldo Viana e coronel Vicente Ferreira Lins do
Amaral.
As obras de Lindolfo Rocha são várias. Além da
Maria Dusá, aquele belo romance que você me fez conhecer, deixou o latina, que lhe entreguei domingo último, por empréstimo do nosso Jayme Adour da Câmara, o qual também ama o escritor: O Pequeno Lavrador, de literatura escolar em dois livros, sendo que
o segundo estava em impressão no dia da morte dele;
Syllabario, também escolar, 1.° e 2.° livro de leitura e
vários outros inéditos, que estão lá pela Bahia com aqueles parentes que citei no início desta.
As C&rtas do Sertão ele as publicou, em 1902, no
Jornal de Notícias, e Através do sertão publicou, em
1911, no Diário de Notícias.
Agora, meu querido Mucio, só nos falta o nome do
lugar em que ele* nasceu, em Minas Gerais, para termos reconstituída a figura desse belo escritor baiano,
esquecido, abandonado, desprezado pelos baianos, quando, a meu ver, ele é dos maiores escritores da Bahia.
Abraços do seu, de coração e de espírito
Nilo
Bruzzi."
Mucio LEÃO

INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

OABEMOS, agora, que Lindolfo Rocha faleceu em
1911 (e não em 1918, como dizem algumas de suas
biografias).
Tendo vivido apenas 49 anos, deixou uma vasta
obra, da qual Nilo Bruzzi pôde levantar a seguinte relação bibliográfica:
1 — lacina — Livraria dos Dois Mundos, editora
- Bahia, 1907, 286 págs.
2 •— Maria Dusá - - Livraria Chardron — Porto,
1910. 312 págs.
3 - - Robério Dias ~ - 2 vol. - - inédito.
4 — Livro de Contos - - Compreendendo os seguintes já publicados em jornais: Rosalvo Mata, Lição
de Tupi, Sapatinho azul, Uma questão de nome, O moço
das flores. Mater dolorosa, Nunca sem um amigo, O vaqueirinho, Almas de aves.
5 - - Tragédia nas Selvas — Poemeto de propaganda antiescravista.
6 — Bromélias — Versos.
7 -- Verãos -- (inéditos).
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8 - - O ouro é tudo - - Drama em 3 atos (inédito) .

21 — .Afravés do sertão — série de estudos, 1911
- Diário de Notícias.

9 -- Direito Civil -- Dote e regime dotal, .1899.
A nova lei de sucessão, 1911.

22 — Conferências — I — Zona desconhecida da
Bahia; II — Bandeirantes; III -- .Ruínas de povoações
antigas e Minas de Prata.

10 — Lições de Direito Civil — (inédito).
11 -- Direito e Ações -- (inédito).
Literatura Escolar
12 — O Pequeno Lavrador — 1.° e 2.° livros, este
no prelo.
13 - - Silabário prático - - 1.° e 2.° livros de leitura.
14

- Gramática infantil - - Em preparação.
Estudos publicados em jornais>

15 -- Inatingibilidade dos pólos da terra, 1894 Diário de Notícias.
16 — Cidade abandonada -- entre Ilhéus e Conquista, na Bahia.
17 - - Acontecimentos de 24 de noven.bro de 1891,
na Bahia — Diário de Notícias.
18 — Secas periódicas — lei que as rzge, previsões
de secas neste século, Jornal de Notícias.
19 -- Notas de viagens -- da Capital da Bahia à
comarca de Correntina, Diário de Notícias.
20 — Cartas do Sertão — série de estudos, 1902
— Jornal de Notícias.
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Em preparação
Romances:
23 — O Monge da Lapa.
24 -- A carne escrava.
Por essa relação, vemos que Lindolfo Rocha multiplicou a sua atividade pelos mais diversos gêneros: a
poesia, o romance, o conto, o teatro, o ensaio, a conferência, a literatura infantil; isso sem falar nos estudos
de Direito.
Limitando nossas
apenas o que tem ou
acentuado, poderíamos
de obras literárias do
volumes :

cogitações, vendo nessa relação
parece ter caráter literário mais
imaginar o plano de uma edição
escritor, constando dos seguintes

I - - Poesias. (Abrangendo Bromelius, Tragédia
na Selva e os versos que ficaram inéditos).
II

O ouro é tudo (Teatro).

III — Conros (é o número 4 da relação de Nilo
Bruzzi).
IV

lacina (romance).

V

Maria Dusá (romance).
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VI e VII — Roberio Dias (romance).
VIII — Estudos (Abrangendo a Inatingibilidade
dos Pólos da Terra e outros trabalhos gerais de índole
literária ou científica).
IX — Estudos brasileiros (que abrangeria o ensaio
sobre a Cidade abandonada, o estudo sobre as secas, o
estudo sobre os acontecimentos de 1891, talve-z as Notas
de Viagem, se estas não dessem um volume à parte).

A estes — Aloísio de Carvalho Filho, Pedro Calrnon, Afrânio Coutinho, Wanderley de Pinho, Eugênio
Gomes, Luiz Viana, entre tanto outros -- caberia a tarefa de reconstituir as obras hoje perdidas ou apenas
dispersas em jornais, do escritor. Esperemos que um
deles possa levar a cabo a benemérita reconstituição.
Mucio LEÃO

X — Cartas do Sertão.
XI — Através do Sertão.
XII — Conferências.
Esse plano poderia, se conviesse, ser enriquecido
com mais um volume — o que contivese as duas pequenas novelas de propaganda dos trabalhos agrícolas - - o
Pequeno Lavrador e Batista, o Grande Lavrador.
Eventualmente, há a contar, ainda, com os dois romances que ele deixou em preparação, e que é possível
que existam, e que venham a ser encontrados : O Monge
da Lapa e A Carne Escrava.
Esse é o plano que posso imaginar para as obras literárias de Lindolfo Rocha - - plano que organizei à
margem de informações jornalísticas, sem ter visto nam
estudado a maior parte do acervo, inédito ou mesmo publicado, que deixou o escritor. Dou o plano, portanto, com
todas as cautelas e todas as reservas, sujeitando-o à
apreciação dos que melhor puderem, estando na Bahia
ou tendo facilidade de, se ali trabalhar, estudar a obra
de Lindolfo Rocha.
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O PEQUENO LAVRADOR

P,ROCURANDO

na Biblioteca Nacional a ficha de
Lindolfo Rocha, o leitor ali encontrará um único volume do escritor mineiro — o Pequeno Lavrador. E' um
livro de 219 páginas, de leitura escolar, visando à propaganda agrícola. Está sob a proteção de um pensamento do Marquês de Maricá: "E' mofina a condição
dos povos em que faltam lavradores e sobejam legisladores."
Preocupado com o sertão, Lindolfo Rocha tem o
intuito de induzir os seus pequenos leitores ao amor da
terra desabitada e distante. Toma por modelo (a confissão é dele próprio) o livro de Henry Marchant Tu serás agriculteur, e é seguindo os passos desse autor francês que realiza o seu livro.
Esse Henry Marchant — nome que hoje, eu creio,
está inteiramente olvidado - - era chefe da Secretaria
da Agricultura da França. Pelo livro que serviu de modelo a Lindolfo Rocha, obteve ele vários prêmios; o
Prêmio Montgon, da Academia Francesa; o prêmio da
Sociedade Nacional de Agricultura da Franca, os de
outras sociedade congêneres.
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O Pequeno Lavrador é uma novelazinha, uma espécie de pequeno romance, em que aparece meia dúzia
de personagens. - - Um professor muito humano, amável e inteligente, Albino Paraíso, funda um colégio O Colégio S. Vicente — onde se abrigam vários alunos.
Entre estes, dois se destacam desde logo - um menino rico, Alberto Neves, filho do fazendeiro Ricardo
Neves, dono da fazenda Lagoa; e um menino pobre,
João Batista, filho do vaqueiro João Batista Pau Ferro.
Estudiosos e cumpridores dos seus deveres, são
muito amigos os dois, e vivem sempre na companhia
um do outro. Alberto, porém, separa-se de João Batista,
pois tem de ir prosseguir longe (naturalmente em Salvador) os seus estudos superiores. Ali se encontra,
quando, começando a guerra com o Paraguai, parte
para o campo da luta.
Enquanto isso, João Batista vai viver em companhia do pai, no sítio sertanejo que este planta. E é ali
que, através de várias dificuldades e de muitas vicissitudes, tem ocasião .de empregar os processos agrícolas
que no Colégio S. Vicente aprendera com o professor
Paraíso. Os resultados que alcança são excelentes. Ele
prospera, impõe-se à consideração de todos, e acaba
conquistando o coração de Jani, uma bela e rica menina, irmã de Alberto Neves.
Enquanto isso acontece, um outro personagem do
livro — Roberto Cru, assim apelidado peia ferocidade
com que tratava os seus escravos — decai, pouco a pouco, na miséria e no vício.
O segundo volume (Bahia, 1911, 205 páginas) é
a continuação do anterior. Aqui, Batista está casado,
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vive feliz com Jani, vê os filhos nascerem, alcança posição política, muda-se com o sogro para São Paulo (já
àquele tempo a Meca dos nordestinos infelizes), não
tcfm sorte nessa mudança e regressa à sua Bahia, onde,
mercê da prudência com que havia, em sua ausência,
agido sua mãe, d. Maria Rosa, encontra um belo pecúlio
acumulado, que lhe havia tornado possível um sábio
cultivo de suas terras.

Esse é o esquema dos dois volumes do Pequeno
Lavnador, livros que se dirigem, é claro, às imaginações
simples dos indivíduos que se destinam ao labor do
campo.
Lindolfo Rocha, nessas páginas de propaganda, vai
difundindo uma série de conhecimentos práticos, que
hauriu com a sua própria experiência. Através das palavras do professor Paraíso e dos atos de Batista, ele
nos diz qual a melhor época do ano para a plantação
do feijão, do milho, do arroz, da cana e da mandioca;
ensina-nos como deve ser tratada a terra para que essas
culturas produzam os seus melhores resultados. E assim
por diante.

São livros escolares, à margem da literatura, evidentemente.
Mas livros que nos mostram como esse homem
amava extremosamente o seu País, como ele se preocupava com o criar no espírito das novas gerações brasileiras o sentimento do culto ao trabalho da terra...
Isso, no tempo em que vivia Lindolfo Rocha era alguma coisa de alto alcance naciona).
Era naquele tempo, e acredito que é ainda hoje.
E pei)so que seria oportuno organizasse o Ministério da
Agricultura uma larga edição do Pequeno Lavrador
'reunindo num só tomo os dois volumes) para fazer
em grande escala uma divulgação gratuita da obra em
todos os meios agrícolas do País. Deixo a sugestão ao
ao meu ilustre amigo João Cleofas, tão apaixonado sempre pelos legítimos interesses das populações desprotegidas do Brasil.
Mucio LEÃO

Nesses capítulos, oferece numerosas noções de coisas e fatos, noções que são essenciais a todos os seus leitores: difunde pequenos conher'mento.3 de sociologia,
de política, de direito, de história universal e do Brasil.
No fim do segundo volume colocou um pequeno vocabulário para uso dos seus leitores, completando as numerosas notas de pé de página, com que já enriquecera
os dois volumes.
30 —
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" I AC I N A"

ACINA é o primeiro romance de Lindolfo Rocha, Saiu
na Livraria dos Dois Mundos, da Bahia, em 1907, num
volume de 286 páginas. Trazia um subtítulo — Dispersão cios Maracaíaras; e uma explicação de seus intuitos: — Narrativa de costumes e rudimeníos de instituições Sociais entre indígenas do sertão da Bahia.
Essas palavras, melhor do que qualquer estudo,
explicam o que é lacina, dão, em uma síntese, todo o
motivo inspirador de Lindolfo Rocha.
Este livro participa, assim, de duas tendências: é,
por um lado, um romance; é, por outro lado, um estudo
de etnografia indígena.
Por ele vemos o quanto Lindolfo Rocha se preocupava com o fenômeno da formação do Brasil. lacina
fixa a vida do sertão brasileiro, das vastas solidões do
interior baiano, no século da descoberta. Estamos no
alvorecer no Brasil tal como o conhecemos, do Brasil
conquistado pela Cruz e a Civilização. E as primeiras
linhas do livro já são um protesto contra a violência dos
invasores brancos, dos que se dão o título de civilizados.
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A história desses primeiros momentos da conquista
é, realmente, um imenso tecido de atrocidades dos brancos. O Brasil foi criado sobre a monstruosa base de dois
crimes infinitos: o aniquilamento sistemático do índio
e a escravidão impiedosa do negro. Honra ao coloniza
dor português, que ergueu para a perpétua memória dos
séculos esses dois monumentos de infâmia!
lacina conta-nos um ato do drama desse rude e
pavoroso embate inicial.
Chegam os brancos, os tupinambás recuam para os
sertões, recuam cada vez mais. E' a dispersão, o aniquilamento, de um dos povos tupinambás - - os Maracaiaras -- que o escritor toma como centro de sua novela e de seus estudos.
Há uma leve, graciosa e poética ação, nas suas páginas: a história de uma bela moca maracaiara, Tacina,
que é amada por um jovem da tribo adversa dos patachós. Há vários episódios emocionantes de idíüo e de
guerra entre eles, e o casal acaba por unir-se em matrimônio. Acontece, porém, que, vencido pelo amor e
integrado em outra tribo, que não mais a sua, o guerreira patachó perde as suas antigas qualidades de brio e de
coragem, e decai, na vilania e na desmoralização...
Esse é o mesmo destino da infeliz tribo a que ele
se incorporara.
Não é somente a guerra o grande elemento da dispersão e do aniquilamento dessas tribos - - mostra-o
Lindolfo Rocha.
Mais ainda do que a guerra é talvez a paz.
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Aqui aparecem as implacáveis forças do destruição
da paz personificadas num catequista indigno, bêbedo
e devasso, bem como no pessoal da bandeira de Estevão Baião e Jorge Amaro.

Tal é o espírito do livro de Lindolfo Rocha.
Direi, agora, que esse espírito é animado de uma
intensa e profunda poesia.
E', primeiramente, a grande poesia da natureza
— da natureza que Lindolfo Rocha ama, sobre todas
as coisas, e em cuja descrição se demora com deleite'.
São os grandes quadros das florestas, dos rios, das montanhas; são as narrativas das formidáveis lutas dentro
das matas — da jibóia com o veado (pág. 24), a da
sicuriju com o tapir (pág. 32), a do gato com o babelê
(pág. 63), a da onça com o veado (pág. 71). São as
descrições da forma de viver dos bichos, como no episódio dos caitetus, que avançam contra a gruta em que
se esconde lacina.
Essa poesia toma, às vezes, outra forma: passa a
ser a narração na boca de certos índios que o escritor
põe em cena, espécie de rapsodos selvagens cantando
os fatos de uma nova Ilíada. E, outras vezes, reveste,
ainda, a forma de pequenos poemas em prosa. Em
tais ocasiões Lindolfo Rocha leva seu escrúpulo de documentação a extremos raros — até ao ponto de recolher em suas páginas a pauta da música com que tais
poemas são cantados.
Alguns desses poemazinhos são puras delícias, que,
decerto, despertariam o interesse de Montaigne ou de
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Goethe. - - Por exemplo, este cântico de uma mulher
que vê o amado ausentar-se:
— Rudá, Rudá, tu, que está preso no céu e amas
a chuva. .. tu, preso no céu, faze que todas as mulheres estejam feias para ele! assopra nele a lembrança de
mim, nesta tarde!
Não parece um epigrama da Antologia Grega?
Outra bela canção, da qual Lindolfo Rocha nos dá
igualmente a música, é a da lamentação dos mortos.
Ei-la :
- Ele, ele vai, para o monte azul; quando voltar,
a lua nova não o encontrará, porque ele vai para o rnonte azul. Quando cair a chuva, e as árvores se carregarem de frutos, ele não se alegrará com os seus, porque
foi para o monte azul. Quando os maus espíritos nos perturbarem a vida, ele não temerá, porque foi para o monte
azul. Dêmos-lhe seu arco, demos-lhe frutos, dêmos-lhe
carne moqueada, porque ele vai para o monte azul.
Vê-se bem, por aí, o extremo interesse que este livro pode ter para os estudiosos do folclore brasileiro.
E não só para os estudiosos do folclore, evidentemente: também para todos os que se interessam por
qualquer aspecto da vida dos nossos índios. Direi, por
exemplo, que não conheço livro brasileiro tão rico de
vocabulário indígena quanto este lacina, por isso, está
a pedir, a exigir uma reedição — mas uma reedição
crítica, elaborada por um Roquette-Pinto, um Plínio
Airosa ou um Lemos Barbosa, em suma, por um estudioso das coisas brasileiras, que possa colocar o livro
no nível de cultura em que ele deve ficar posto.
Mucio LEÃO
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MARIA DUSÁ
MELHOR, o mais lido dos livros de Lindolfo Rocha é o romance Maria Dusá. Apareceu na Livraria
Chardron, do Porto, em 1910, formando um volume
de 312 páginas. Trazia um subtítulo — Garimpeiros.
B uma indicação dos propósitos do autor: -- jRomance
de costumes sertanejos e "chapadistas".
Uma primeira pergunta faz naturalmente o leitor
que, pela primeira vez, encontra uma referência a esse
título de um romance:
Maria Dusá, por que? que significação tem esse
nomer
E' o próprio romancista que nos dá a explicação do
título que escolheu. Conversam dois sertanejos, Ricardo e João Felipe, e este, referindo-se ao famoso cantador Pingo d'Áéua, conta que ele está cantando em casa
de Maria Dusá, e quer saber se Ricardo conhece a mulher que tem tal apelido.
— "Não conheço, não. Dusá. . . isso é nome?" perguntou o mineiro.
— "Qual nome! Ela se chama Maria... não sei
de que, Alves. Mas aqui é terra de apelido e ditado.
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De pouco tempo houve um ditado, que se usava para
não dizer um segredo. Quando a gente ia conversando,
e chegava no ponto do segredo, parava e o outro perguntava: E o resto? A gente respondia: Aí é que está
o ABC. A Dusá quando ria (e ainda hoje), em vez de
dizer assim, gritava: Aí é que está os ah! ah! ah! E o
povo deitou-lhe o apelido de Maria Dusá, de que ela
gostou e até assina". (Pag. 92).
Essa Maria Dusá é uma formosa mundana, uma
princesa, uma rainha daquelas solidões sertanejas. Vai
ser redimida pelo amor - - um amor difícil, atormentado e melancólico, que tributa a Ricardo, que pelo
Ricardo é retribuído, mas que só se vem a realizar depois de mil incompreensões e d» mil peripécias dramáticas.

A indicação que o escritor pôs neste romance diz
que em suas páginas se trata dos "costumes sentanejos
e chapadistas". Manda a verdade dizer que não é somente o quadro dos costumes que aqui encontramos: é
também o da natureza.
Essa natureza é dura, hostil, implacável.
Estamos no ano pavoroso de 1860, ano que deixou
na memória das gerações sertanejas um sulco indelével
de lágrimas e dores.
O primeiro momento que de Maria Dusá se nos
fixa na memória é o flagrante da seca, da seca que
avança trazendo as suas duas fúnebres companheiras,
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a fome e a miséria. E' então que assistimos àquele episódio lancinante em que o casal miserável de sertanejos
oferece trocar sua filha moça por um celamim de sal
Pouco depois, defrontamos outro episódio ainda
mais doloroso: o do sertanejo que viu o seu filhinho
morrer de inanição e com as próprias mãos cavou, na
terra impiedosa, a cova em que havia de enterrar o
pequenino cadáver. . .
Mas a vida, nessas paragens, é uma sucessão de
dramas, de. incertezas e de angústias. O escritor nos
descreve muitas dessas angústias e dessas incertezas: a
luta, nas grunas difíceis, pela conquista dos diamantes.
a maldade das injustas perseguições policiais, a perfídia
dos competidores, a traição dos rivais e dos despeitados.
Para nos pôr diante dos olhos esse mundo estranho
e bárbaro, Lindolfo Rocha adota um vocabulário peculiar. Creio que ele é, nesse sentido, o representante
mais legítimo que possuímos da região central da Bahia
•— alguma coisa equivalente ao que é para o Rio Grande do Sul Simões Lopes Neto.
Não foi sem muita razão que a primitiva Comissão
de Filologia da Academia incluiu Maria Dusá como
uma das suas fontes de abonação de brasileirismos. O
gosto de Lindolfo Rocha por esse aspecto da »aa obra
é tal, que Maria Dusá, em muitas de suas páginas,
dá-nos a impressão de já não ser escrito em português,
porém num dialeto novo em que as palavras adquiriram novos valores e se revestiram de novos sentidos.

São outros aspectos pelos quais, parece-rne, este
escritor está a merecer a atenção de todos os que estudam os problemas literários do Brasil.

Encerro, com este artigo, a série das breves meditações que pude fazer acerca de Lindolfo Rocha. Enquanto as publiquei, tive a alegria de verificar que, no
Rio e na Bahia, novas curiosidades, novos interesses
iam surgindo em torno da vida e da obra do escritor.
Atendendo a um apelo que fiz, Afrânio Coutinho que
tinha, há longos anos, arquivadas, curiosas indicações
sobre o autor de Maria Dusá, contou-nos o que sabia,
em um dos seus artigos do "Diário de Notícias".
Quanto a Nilo Bruzzi, esse incansável caçador na
floresta literária, está hoje dono de um dossier preciosíssimo sobre Lindolfo Rocha. E talvez nos surpreenda,
dentro de pouco tempo, com um estudo em grande escala — todo um volume encerrando uma biografia minuciosa do escritor.
Assim, a semente que lancei medrou e deu seus
mais belos frutos.. .
Mucio LEÃO

38 —

39

UM ROMANCISTA DA BAHIA: LINDOLFO
ROCHA
AFRÂNIO COUTINHO
(Especial para o "Diário de Notícias")
NOTA — Publico as notas que se seguem
em atenção ao apelo de Múcio Leão e Nilo
Bruzi, no sentido de se esclarecerem as dúvidas quanto a Littdolfo Rocha. Não é verdade
que os baianos se tenham dele descurado.
Aloíslo de Carvalho Filho, Almáquio Diniz a
ele se referiram. Ramiro Berbet de Castro
fez-se o campeão de sua reabilitação, tendo
publicado, ao que me consta, na Bahia, alguns
artigos (que não conheço) em que reuniu o
resultado de pesquisas sobre a vida do escritor.
Os dados que a seguir eníeixo decorreram
também de investigações por mim procedidas
em 1940-1941, em Salvador, e que foram interrompidas por motivo de viagem.

JL oi Aloísio de Carvalho Filho o primeiro a dedicar
ao escritor uma atenção mais demorada, quiçá a referência crítica de primeira mão, em estudo sobre o ro40 —

mance da Bahia (1). Depois, uma referência esporádica aqui e ali, mais demorada em Herman Lima, num
trabalho sobre as Lavras Diamantinas (2). Afinal, Lúcia Miguel Pereira, incorporando-o à sua história da
ficção brasileira, dedicou-lhe algumas páginas (3). Como
daí se depreende, o nome e a obra do escritor passaram quase despercebidos à crítica e à história literárias
brasileiras. No entanto, só pelo seu romance Maria
Üusá merece lugar de destaque em nossa prosa de ficção regionalista, sem falar nos contos.
*

*

#

E* controvertível a origem de Lindolfo Jacinto Rocha. Seus assentamentos na Faculdade de Direito de
Recife referem Minas Gerais como o Estado de seu nascimento, a 3 de abril de 1862, acrescentando nada constar na Faculdade quanto à certidão de idade e certificados de curso ginasial. O necrológio que lhe dedicou
o Diário de Notícias, de Salvador, no dia de sua morte
(30-XII-1911), confirma tais dados, acrescentando ainda terem sido seus pais o coronel Jacinto Rocha e dona
Irene Gomes. O registro da Faculdade de Direito dá
somente o nome do pai, Manuel Jacinto Rocha.
(1) Aloísio de Carvalho Filho, "Um Século no Ronvince
da Bahia", Revista da Bahia, n.° 31, 2 de julho de 1923.
(2) Herman Lima, "Roteiro das Lavras Diamantinas",
Cultura Política.
(3) Lúcia Miguel Pereira, Prosa de Ficção. De 1870 a
1920, volume XII, da História da Literatura Brasileira, Jir. Álvaro Lins, Livraria José Olímpio Editora, Rio, 1950.
41

Todavia, tais dados são contestados por informações de pessoas que o conheceram, muitas delas antigos
moradores da zona das Lavras, cujos testemunhos foram por mim recolhidos, em cartas ou oralmente. E'
unânime, entre eles, o parecer sobre a origem lavrista
do escritor.
Vejamos o que diz o sr. Alvino Alves Pinto, de
Andaraí, em carta de 10 de setembro de 1941:
Declarações prestadas pelo sr. Alvino Alves Pinto
sobre o dr. Lindolfo Rocha:
— "Conheci muito Lindolfo Rocha. Seu nome todo
era Lindolfo Jacinto Rocha. Era meu vizinho. A mãe
dele chamava-se Suzana. Disto tenho certeza. Ele era
mulato. Ele podia ter uns 6 anos quando, idade de que
eu me lembro bem, brincava com ele. Depois ele foi
para a escola do professor Tupinambá. Ele também
cursou a escola do professor Pitanga. Quando já rapaz,
ele começou a aprender música com Tomás Clarineto,
chegando a tocar trombone e bombardino. Para mim
ele era filho do velho Rocha do Chique-Chique, pois a
mãe dele foi conhecida aqui e lá, ainda moça, antes
dele nascer. Não me lembro de maneira nenhuma que
ele tivesse trabalhado em alguma arte. Uma das vezes
que as filhas de sinhá Donana Faria chegaram do colégio, ele se meteu a namorar com uma delas — a chamada, Argemira. Quando a mãe dela soube prometeulhe uma surra, o que fez com que ele, sentido, procurasse se afastar daqui. Eu me lembro muito do dia que
ele foi embora. Saímos de madrugada. Eu e ma,is ou42

tros, assim como algumas moças, o acompanhamos até
nos Bichinhos (dista da cidade uma légua). Aí nos despedimos e ele seguiu com uns tropeiros. Pouco tempo
depois, nós soubemos que ele havia se empregado na
Bahia. Muito bem empregado, conseguindo estudar.
Aqui, depois soubemos que ele tinha se formado, e vinha visitar a terra dele. A cidade estava em preparativos para recebê-lo, mas ele não veio. Depois ele surgiu
como escritor. Nós todos lembramos bem quando os
livros dele chegavam aqui. O coronel Tiago elogiou
muito ele e me disse assim: heim Alvino, seu colega
está fazendo um figurão! Todos o elogiavam muito.
Depois nós soubemos que ele tinha descoberto a cidade
encantada, uma tal cidade encantada, e que ele tinha
ficado impressionado. Depois então eu soube que ele
tinha morrido. Todos nós, a começar dos mais antigos,
sabemos perfeitamente, atestamos até, como ele nasceu
aqui. Nem no Chique-Chique foi. Ele nasceu aqui em
Andaraí. E' só. Não sei mais nada cio que1 isto e nem
ninguém mais hoje sabe".

O Sr. Aníilófio Ribeiro se pronuncia no mesmo
sentido:
— "Eu conheci o dr. Lindolfo Rocha em ChiqueChique (hoje Igatú), em casa do coronel Lindolfo Lelis. Eu tinha, nessa ocasião meus dez anos. Ele era
mulato. Muita gente de lá havia conhecido ele quando
criança e rapazinho. Toda a gente sabia-o, como nós
— 43

sabemos até hoje, que ele nasceu aqui em Andaraí. Eu
o vi de pertinho. Estive junto dele. Demorou-se pouco.
Eu acho que ele foi procurar motivos para escrever. O
Chique-Chique viveu dias de festas".
*

*

*

Também o sr. João Vítor, na mesma época declara:
— "Eu me lembro muito pouco do dr. Lindolfo.
Sei como todos do meu tempo sabiam, que ele1 tinha
nascido aqui. Era mulato, sim. Saiu daqui ainda rapazinho. Podia ter seus dezesseis anos, se muito. Foi
um grande homem. Todos nós o elogiávamos muito.
E' só o que eu sei, pois passei mais de vinte1 anos em
Castro Alves".

No mesmo sentido manifestou-se o coronel Gonçalo de Ataíde Pereira, historiador baiano dedicado sobretudo à região das Lavras, e que foi seu amigo. "Nunca me dissera não ser filho de Andaraí". Todavia, referiu informação colhida do dr. Ramiro Berbet, segundo o qual o próprio Lindolfo declarava não ser filho de
Andaraí, mas de Minas, não dizendo o lugar ou cidade
de seu nascimento.
O fato é que aos seis anos é localizado em Andaraí (testemunho de Alvino Alves Pinto), filho de
Suzana Rocha, mulher solteira da localidade. Teria
sido filho do coronel Rocha, de Chique-Chique como
pensa Alvino Alves Pinto? Teria vindo de Minas pequenino em companhia da mãe? Mas afirma Aloísio
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Pinto que sua mãe era conhecida em Andaraí e ChiqueChique, ainda moça, antes dele nascer. Outro informante insistiu na origem mineira da mundana Suzana,
que teria morrido muito velha e que já o trouxera de
Minas. Por outro lado, o coronel Ataíde Pereira tinha
um parente em Ituaçu, que era também parente do coronel Nestor Ribeiro, de Jequié, com cuja irmã Lindolfo
Rocha se casara. Também o coronel nunca referia não
ser de Andaraí o seu cunhado.
*

*

#

Em Andaraí viveu Lindolfo Rocha até os 16 anos,
quando, sentindo-se ofendido, abandonou a cidade, talvez contra a vontade da mãe, a quem teria dito não
mais poder ficar em Andaraí, nem a ela retomaria jamais. Dona Ana Faria, grande senhora da iep,ião, proprietária de garimpos e chefe de garimpeiros, mulher
muito poderosa, prometera-lhe uma surra se desconfiasse que ele estava interessado em qualquer de suas três
filhas, suas colegas e companheiras de brincadeiras. Refere-se aqui um episódio de uma flor que ele teria oferecido a uma das meninas, e que teria despertado a desconfiança da rica senhora.
Cumpriu ele a jura de não mais voltar à cidade.
Anos depois, talvez no interesse de recolher dados para
estudo ou observações para o seu romance, visitou a
região, mas não passou de Chique-Chique, a onze quilômetros de Andaraí, e onde foi hóspede do coronel
Lindolfo Lelis, comerciante local, tendo sido nesta ocasião visto pelo sr. Anfilófio Ribeiro.
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Em Andaraí, teria sido aprendiz de marceneiro. Ao
sair da cidade, foi para Maracás, onde viveu algum
tempo corno vendedor ambulante de miudezas. De Maracás, mudou-£;e para a capital, onde continuou os estudos. Iniciados aliás, em Andaraí. Fez o curso de humanidades, enquanto era empregado no Comércio. Fundou nessa época o Colégio São Vicente Ferrer, em Areia,
onde exercia o magistério e de onde vinha à capital
prestar os preparatórios. Deu também nesse ínterim
cursos particulares de que tirava os recursos para o estudo, e de 1890 a 1892 realizou na Faculdade de Direito de Recife o seu curso de direito, recebendo a 9 de
junho de 1892, o grau de bacharel em ciências jurídicas e sociais. Fci nessa época a sua viagem a ChiqueChique, que o acolheu com grandes demonstrações de
apreço.

Com o seu diploma de bacharel, lançcu-se Lindolfo Rocha no jornalismo, só interrompendo seu contacto
enquanto viveu no sertão. No Diário de Notícias, da
Bahia, mais tarde, já instalado na capital, ao lado de
Américo Barreira, Raimundo Bizarria e Carlos Brandão, chegou a ser durante dois anos seguidos colaborador efetivo (1910-1911).
Deixou fama de grande jornalista, pugnaz, ilustrado: sempre a favor das boas causas, na defesa dos interesses da lavoura, da catequese dos índios, dos problemas do sertão.
Exerceu a magistratura no interior, como juiz preparador de Correntina e Jequié. prestando grandes ser-

viços, inclusive batendo-se, como talvez ninguém mais,
pela elevação da última à categoria de vila. E, ainda
na mesma função, concorreu, no governo de Luís Viana,
para o restabelecimento da paz, pela qual ansiavam os
sertanejos (4). Foi também fazendeiro na zona de
Jequié.

Estava ele procurando estabelecer-se em definitivo na capital, quando, na praia do Mar Grande, na Ilha
de Itaparica, onde veraneava, foi acometido de infecção
intestinal que o viria vitimar em poucos dias, após ser
(4) Artigo necrológio do Diário de Notícias, 30-XII-1911.
Há também notícia da morte em Diário da Bahia, 10-1-1912
e Jornal de Notícias, 30-12-1911.
Ainda como subsídios para o estudo de Lindolfo Rocha devem ser consultadas as seguintes memórias de Gonçalo Ataíde
Pereira: "Município de Lenções", Bahia, 1910; ''Município da
São João do Paraguaçú1', Bahia, 1907; "Município de Andaraí'',
Bahia, 1937; "Município de Minas do Rio de Contas", Bahia,
1940. Há referência a Lindolfo Rocha no Discurso de Teodoro
Sampaio, in "Revista do Instituto Geográfico e Biológico da
Bahia", n.° 37, 1911, págs. 119-120.
Outras referências a Lindolfo Rocha encontram-se na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, n.° 33, nas
atas das sessões de 21 e 28 de julho de 1907, época em qua
ele pronunciou duas conferências, muito apreciadas, sobre o sertão da Bahia. Dessas, uma foi publicada no n.° 34 (1908), da
Revista: "Zona desconhecida no Interior da Bahia". A outra,
sobre os Bandeirantes, não veio a lume. Uma terceira, sobre
uma zona desconhecida do aul do Estado, com mapa que ofereceu
ao Instituto, foi pronunciada a 3 de outubro de 1909 e há referência na ata das sessões estampada no n.° 35.
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transportado para a capital, na residência do seu grande amigo, dr. José Reis Magalhães. Faleceu às 2 horas
da madrugada de 30 de dezembro de 1911, sábado. Foi
Lindolfo Rocha casado com d. Áurea Augusta Brito
Rocha, não tendo deixado filhos. Era cunhado de Antônio Augusto da Costa Brito e Ranulfo da Costa Brito,
e concunhado do coronel Nestor Ribeiro. Este último
era grande amigo do coronel Vicente Lins do Amaral,
proprietário do Diário de Notícias, ao qual esteve ligado o escritor.
Era sócio do Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia, onde pronunciou várias conferências e nas paginas de cuja revista colaborou. Era secretário da Sociedade Baiana de Agricultura e membro da Sociedade Astronômica de França. Desempenhou também o cargo
de secretário do Congresso Cacaueiro, reunido em Salvador pouco tempo antes de morrer.

sua mente ficado marcada pelo ambiente. E sua formação era tão tipicamente lavrista que as populações
da zona reconhecem o seu romance como o símbolo da
localidade.
Pensava o coronel Ataíde Pereira que o livro fora
construído sobre fatos reais e que as duas personagens
centrais, as duas irmãs, eram duas mulheres que dominaram por algum tempo em Mocugê e Andaraí; a chapádista Raimunda e sua irmã Chica Bonita, uma em
cada localidade.
No romance de Maria Dusá, ao envolver de uma
atmosfera de simpatia as decaídas, não teria Lindolfo Rocha porventura sublimado seus complexos de filiação
natural e bastarda?

Lavrista ou não, — e, não obstante ele próprio terse declarado de origem mineira à Faculdade de Direito
no ato de inscrição, todos os testemunhos o dão como
originário de Andaraí, podendo-se admitir a hipótese
por alguém aventada de que a mãe, moça solteira de
Andaraí, teria ido a uma cidade mineira (Montes Claros é a hipótese mais plausível, pois a cidade era então
o centro, para onde se voltavam os habitantes da zona)
em busca de socorro médico, lá nascendo o futuro escritor; — lavrista ou não, o fato é que sua infância e
adolescência decorreram na região diamantina, tendo
48
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2.° ANO

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO B SAÜDE

FACULDADE DE DIREITO DE RECIFE
Ano de entrada .

Matriculado em 1891
Inscrito para exames
em Setembro do mesmo ano
Em 28 de Setembro de
1891 prestou exame final e foi considerado
aprovado
plenamente
em ambas as cadeiras.

Ano de saída
3.° ANO
A R Q U I V O

Histórico escolar Lindolfo Jacinto Rocha — Pai Manuel Jacinto
Rocha
Naturalidade

MINAS GERAIS

Filiação

Data do Nascimento — 3 de abril de 1862

Cursos secundário e
complementar

Exame vestibular

Mãe

Inscrito para exames
em Novembro do mesmo ano. Em 14 de Novembro de 1891, prestou exame final e foi
considerado aprovado
plenamente em todas
as cadeiras.

1.° ano
4.° ANO

1.° ANO

Nada consta desta Faculdade, com referência
à certidão de idade e
os certificados de conclusão do curso secundário de Lindolfo Jacinto Rocha.
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Matriculado em 1890.
Inscrito para exames
em o mesmo ano.
Em 12 de Novembro
de 1890 prestou exame
final e foi considerado
aprovado
plenamente
em todas as cadeiras.

Matriculado em Fevereiro de 1892
Inscrito para exames
em Maio do mesmo
ano. Em 9 de Maio de
1892, prestou exame final e foi considerado
aprovado
plenamente
em todas as cadeiras.
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5.° ANO

Matriculado em Fevereiro de 1892
Inscrito para exames
em Maio do mesmo ano.
Em 8 de junho de 1892, prestou exame final e foi considerado
aprovado simplesmente em todas as cadeiras.

Recebeu o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 9
de Junho de 1892.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
Arquivo da Faculdade de Direito do Recife, em 22 ds Outubro de 1941.
Arquivista (Assin. ilegível)
Nada consta desta Faculdade,
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Secretário (Assin. ilegível).

