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VIU.\ E Tl1.\.ILI.LIIO 

De sou cas:1n:cnto com nnn clistinrta ccarcn;:c, D." Lco
nisia tlc C;1stro Sl:Hb t. ckix~!ll o a::í igo nc~or:iante ;r chn 
\\'i! ]i;nn ~.t ncbc: t. J .0 v ice co;1.3ul iJJ0.lez no Cca rú. numero
sos filhos elos n,uaes o lllais r c:ho ,> o Dr. (; uilbcrm c Stu
dart. nasc~do cm Fortaleza a i'> rle :r~:n eiro de J 8ôfi. 

Este foi o suhstitnto c1o rcll:o não só )~ü consu ]a,lo. como 
tambem na tliref:c;J.o dr. f:unilia, c é boje o Dr. Ouillter
l!IC Sturlart. se bem que 1m1!to wo.:-') ~inrb., um:1 espccie 
de pntriarcllfl. cxcr~cndn solq·c ,.;cus inJJ:'i..')~ c p;1rcn tc~ a!IC 

toJ·!da.lc iilindnda. E i :; to ú h cm .i usta. lJoi:; se os Studa r t 
!:do hoje l:ma L~:uili::t ele :n·,mdo J >rc,.t! ~~in . goz<:~ntl o todos 
de iJ:crccido conccitr. c occ::pando ho;E·o.<l. eo110caç'io na 
S·ICi:'Lhclc Cc~(rc-:::~c, 6 i.~ to scm clnYh«L olir:1 do Dr. Gui 
ll> cnac ~·' t:1clart. ct;jo cxcli~Jllo 6 t:m cr::--inm::l'nto c a cujos 
c {.lJ'<;os Í'lD.m torlos os in~li'ío-; cch, cados. tcnrlo f' iclo mn 
fonnadC' cm l.Ie(licinn, o 11r. .J c<to Cnilhcnuc Studart. rlous 
cm pharmacia . os Sll!'s. C·Hlos c Osrcldo Sturlart, c dous 
cm direito, os Drs. J or;c ~tt: dart e Eclt;anlo Studart. 

V ide Rev;sta de 18DG pag. 130. 
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Tal homem offerecc cm sna villa um exemplo Yi vo ele 
amor ao trabalho, ele dedicação i família, ele interesse pela 
terra de seu berço. 

E', pois, digna de ser estudada a sua biographia, para a 
qual vou forn ecer alg uns apontamentos, que podcr:lo ser 
depois :1-provcittdos pelos competentes. 

Estudou Guilh crm ~ Stml·ut prim ci rJ,'l bttras no colle
gio Atl1 encu Cearcnsc, sob a direcção de J o:io de Ar~ujo 
Costa l\Icndes c 1\Ianocl Th coph ilo da Costa l\Ien llcs. 

J[t a esse tempo se deixava perceber sua decidida Yoca
c:.; :io para as lettras. E tinha apenas 12 annos quando foi 
conduzido po1· seu pae á capi tal da Daltia, onrle foi entrc
{.:: llC aos cuitla rlos de Abílio Ccsar Bor ges, mais tanle Ba 
rão de 1vh cahubas, director do Gymn asio Bahiano, por ven
tara o mais notavcl estabelecimento de ccluc:.tção, que na
qu cl! c tempo exis tia no Paiz. 

O r1nc foi o moço Cearcnsc no Gymnas io Bahiano n.t
tcs ta-o o granrle quarlro que se vê no sJião ele entrada 
daqucllc principesco cdificio e no qn al figura seu retrato 
com os Llos poucos que, entre os milhares el e discípulos 
d::t(}uellc collegio modelo, conseguiram a medalha de ouro 
- a mais clcH,da clis tincção com que podiam ser premia 
dos. 

A' O'J fl clcrd ::t rbssc quadro ostcuta-se ou tro ele propor
<;õcs egw1c.s co;n os ret ratos daquclles que conquistaram 
lll C(l:.tlha,; ele p r.lta. E para lb r uma icléa elo valor que alli 
se ligaYa a os;;as distincções, que cm muitos annos deixa
r am de ~:)r lhsti'ibuiclas, tal era o rigor com que proce 
diam o rli rcctor e a congregação el e lentes na apreciação elo 
mcrito dos diYersos candidatos, basta considerar que na 
quclbs ilous quadros só fi guram nomes como os do Castro 
Ahcs. Canalii1l, Satyro Dias, Florcncio Gomes, Ruy Bar-
bosa. D3:1 icio de Abreu, Rodolpho Dantas, Amaro Barreto J. ...., 
c out ros ( 1 ). 

Foi o Yi scondc de S. Lourenço, presidente da provin-

(1) De entro os estndante3 elo Co:\rà que ~o tom~ram t::tmbom 
conhecidos foram pre:11iaclos com medal ha do prata J osé Sombra e 
P edro Borges. 
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cia, quem pregou no peito do j oroln coa ronse a medalh a 
de ouro, distin ctivo rescrv ~d o aa JJ rin~ oiro ilos ~Jumnos . 

A qu em conhece pessoalm ente o Dr. Guilherme Studar t 
e sabe quanto ainda hoj e é sensiYel st;a natureza, é facil 
imaginar do que poderosa emoção niio se acham cllc pçs
suido quando ao acto solcmne el a dcstriL ui ção dos pro
mios segui ram-se os colllprim entos que recebia dos Jn cs 
tres, ao mesmo tempo llUO era festejado por parto elos 
condiscípulos com a mais estrondosa chu r a do palmas, no 
mom ento em qu e subia á tr ibuna como r oncador para pa
ten tear ao Director e a seus auxiliares a gmtidüo que lhe 
ia n 'alma e n:t dos com pan h oiros dai]_ uella j ornada trium 
ph~. . 

Annos depois teve olle de SCJ erguer daquolla mesma 
tribuna cm Ul)la festa li tteraria; mas ent:lo j i n:lo ora o 
discípulo a quem embriaga,·am os louros da victoria, porem 
o mestre, mestre de desoito annos, que e:1toaxa um hymno 
ao trab::tlho, excitando os discípulos para os triumphos se
r enos da vir tude c elo saber. 

P ara conquistar o nom!:l, que lhe ficou no Collegio c ao 
qu.:tl se prende ainda hoje a mais honro3a memoria, foi 
p reciso a Guilh erme Studar t pôr de par te to llo3 os jogos 
da m:lninice, segrega,·- se de todas os diver timoa tos c dis 
tracções proprias da JUYentude. E a esse propo' ito, por m:ü s 
de uma v ,'.z me tem co11fessado cllc proprio em momentos 
de p::tlestra in tima que nunca trepara numa an ore, que 
nunca ensaiara uma carreira, que nunca soubera brincar 
os j ogos que são a paixão da in fancia tle:;cuidosa, sen do 
que o <livertimento a que sempre se entrego u a., ;~waa 
clamcnte foi a leitura dos livros, seus amigos }Jr3dilectos. 

E não será mesmo a c3te systcma de vida que se .deYe 
attri buir a sua pequenez ele estatura, bem com o a pouca 
força pltysica dé que Llispõe? 

Os li \Tos foram, com effeito, os mais constantes c pre
ciosos amigos de Guilherme Studart. quer de dia, quer de 
noite. l\Iuita vez foi prcci o que o Barão de l\IJ.cahnbas 
procurasse contel- o, man clanclo apagar as luzes para for
c;al- o ao rcpouzo <tuc lh e era inrlispensaYel, quando ainda 
alta noite se achava a;.,:trraclo aos Jinos. Aimla assim Gui-
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lhennc SLml::u·t cm sna p:li~;:lo q·l ·" to(':J\':1 :cos limite -; rh 
m::t 1ia p•1:· Yem .; n) .. orr;:t {t l u .. : Ü:.J; c·nal.Ju.;tore,;. E foi 
sem tL: Yi :b ; : )." .JlL:i to desse coa.>t.wte :1ba ;.) <Lt leitur,l :i 
Liz <lo gn;: fJ UJ lhe veio a mynpia. que hoje llt<J difticu lta 
e;1trcg:1r- ,;e <1 c :tG<lo.; d.J cerLt o:·dcm c a t.·.l.bülltos me,:;-
111 0 da l,rcl:s;;i:o. qu e r.brr.f;on. 

lunüu tch·o;--; :-)}0 0 .3 f.L~tu.; ü.t Yi~ l a collogL.d dJ Gai
lhern te Stu .latt <po poJi:lm so;· ::t·1Ui apo:1t,vlos como ex
empla i mociclatlc ele hoje. I\Ia.:; en llH} liitt~to a r 3gistr<1r 
unic::unente o scguintG, que é por si só sutliciente p:ti'.l ttlr 
uma idúa precis.'t üo con·3cito de que go:~l'.'J. no Collegio. 

A esse tempo já o GymnrtsiD JJa/úa no se transformara em 
Co 1l.n:;i'J dn S . Jo, ·1, tendo p:tSSiulo a ser propried:1de 
1lo vduo>o Sl :3}t't lotc C}ncgo Dr. Joi'io NepJm ~l cano 
I~o clta, caracter de rija tempera, desses que j á tlo raros se 
vão tOi'l1J.lhlo nos tempos que ccnTcm . -

G uillterme Studa.rt esta;- ,~ cpasi a terminar o curso de 
prep:wato;·ios flllalHlo por Llivergcncia de opini.lo sobre pon
to.:; de s~icnc:a, e mai.3 do que i:>to por sna r econheci<b 
altiycz caiu no de agrado de um üo professores üo E sta
belecimento. Era este aliás homem de vasta illu strac~:lo c 
ele inconte:;;tasel compctcncia na materia que leccionara. 
Mas into lerante, não aclmittia quG um discipulo ou;;assc 
sustentar opinião contraria á su'l. Fossa como fosse, a in
triga se mclicou; c durante me:~c:> se travou uma lucta 
pertinaz entro o professor que com a-.· itlcz procan:xa um 
pretexto para castig:u o discípulo, c o tliscipulo <1ue tim
brJ.va e:n não lhe dobrar a ccniz, es forçan Llo-sc por man
ter os fóroa tão laboriosamente adquiridos de c. turlantc 
justamente allmirarlo por seus collegas c mestres. não só 
por seu talento, como por sua irrcprehcnsivel conrluct::t. 
Diz- se que o joYen Stuclart cacla vez com mais amor s 
cntrega,·a ao estudo, ao mesmo tempo que s0 excedia no 
cumprimento de seus deveres. J 

Essa cspccie de cleaafio entre discípulo e mestre cm 
acompanhado com interesse pelos alumnos, como pelos ou-
tros professores e pelo proprio Director. 

U m dia correra entre os collcgiaes que á licção de Gui
lherme Studart tl era aquclle professor a nota ele má- . 
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A noticia era rrrrh J,< r:l c ,; · ::.1 s·~! · rrmfirmada de 
tnr rlc, qurllHlo tinli::t de St;:· Ji,:u. tJ::~J cr<.'. r~>.Sttlllle . o !iy;·o 
e ll Cp1ü ~C tOl~HtY:"o. I1 fif~l íh""~ t (at1~ ~; OC'CUJ'!'Pllf'!:.l·; 11:1 ~ di
\' CrS;I~; at:la~, c c;;pc,:ia!;nc:lt' CHI que ~c f::·;,ia o rc;~ i ;t ro 

dus lir<:frs llcw ;~ onmú:-; dos n '> JlCctivos u!umnvs. Chegada a 
1H' I a r. J I ;,~:::da . dcó;roll o Director c;t:c di~l cr·,ava a lci 
tt: ra da~ IJGrtc!", c f.('CTe,rcnlou . ll !D.C: rúo tt:o baixo qt:c não se 
podcs:;,c percclJui·, r,uc assim Lí.ia pant niio di n1lgar uma 
nota prn;co li:;ongcir.l a alguc;n <1nc c;·:::, a gloria cbquclla 
C<l S:l . 

* * 
Te;:.n:il·l'l) o or .. ;·) cl3 prc:nrator~os, E:1ha Chlilhcnn c 

Sttd.u·t ,L; <l:Ji·n:· o Cvllogio o·l.le cstivcr.l pelo C.3[H\ de 
trcs aan B; lll <.ts ::t; rola:;üJ .:; c-;trcita-; rgtc o 1i6:1.\'~to a a 
DirJ :;tar c u.n c u,·it~ :L;:;tc jt, ·Jl'.lil1 c.J'n fJ• lJ n.;llc pcrtn'tne
c s.;L; n,t q:ttli<l:l'lJ ,[o C'1.;')r c e:t·~_Ut\.3.:;,t l ) <h; :t•tb.; dJ In · 
glClz. Uoogr<"llJhia c Hist :'ia rlo Bra·.;i l. 

Era no t:wcl o pe~l < [ :)r lh (fclilher:nJ Sttl,l trt p:tn o c.~ 
tuclo d 1. lin;.>; ~Ll. ingle.;::t, CJ!l t::J ,;c Lve.o;.; por YCi ttura pre
scntim.;nta clr qllc ha'.'ia ele . cr :-;~t ustitato de sau pa no 
Yice co:tsu!aclo de In;.o;httc;Ta. D.;·wtis tinlt,t g::>sto pelo nu
gi.;;tci·[o. Por isto fui co·n inteira sat isf:tção <p o recebem o 
co:wite üo Director, alem 1lo tno vinh t a colloccv.:io, qu.; 
l11e era a~s i:n c;:lJnt::t•1etmJ:lt::J offü,·::Jc:,L:t. tiLll-o llcl s,;rio 
e;nh::tl'cH;,). lJ ::lt'fFl~UltO SeU rac, '[LlJ f'0Lt até l.Jc:ll p)UC::J U'll 
homJm rLnhe:ro;o, e:;Lt•:,t, por ([.;sltT.lllj O.> 11.1 virb C:) :ll 
merci,1.!, impas3il>iliLtlJ dJ p:J,· Jl - CJ lll) e--tg-:a;n sJ,l~ e' 
tremos ele pae detlica<l . 

Erguia- }·e. pois, di::tnLe do HD \O aczulemic::> este tcrri \'31 

tlilenun:t. flllC é tilo fre<tucntJ entre o.;; q,te se f:.tzem por 
si c a que bc:n poaco.; rcs i:;tcm: -::> u abantloaar a car 
reira das lettras, ou c:1frcat.:u· C) lll animJ a lucta <la ,·irh. 
tomando a resolu~lo <lCl est:ul::tr sc:n ter clin hviro, i ·to é, 
ele dividir o tempo e:ltrc o ~ mom ento.-; üestin::tdos ao es 
tudo c as horas tl c~tr iln illas ao trab,tlho cJm l!UC no.; é 
dado con:}uisl:tr o pla de c.llht dia. 

Guilherme Stutlart nlo Yacillou. Abaml oa:~.r as lettras 
era para clle sacrificar longos anno, de trabalho, era per-
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der grandes som mas !lispcn<litbs, era dizer adeus a seu 
sonho querido, era desesperar do futuro. . 

Alem disto era renunciar a uma posição que llJe tlcYi::t 
trazer o l.Jctll estar, os commotlos, a facilidade ele Yi1la 
para a família q uc elle idolatraYa, para o yeJito pae que elle 
estremecia. Não ltome, pois, um instante de hesitação. 

O comite foi recebido üe braços abertos. 
Difticeis haviam de correr os dias para aquclle que aos 

trabalhos ela Academia tinha de juntar as obrigações elo 
emprego com que cle1·ia conseguir os meios de su~J.;is
tencia e por fim a conquista elo laurel de medico, que era 
todo o seu sonho. Pouco importava. 

Eil-o, pois, aos lG annos academico e professor. 
Ainda assim lhe sobrava tempo para aprender o ita

liano c o grego, sendo sc :1 mest re ne.;ta ultinu disciplina 
o Conselheiro Demetrio Ci:·iaco Toarinho. 

Em SLU passagem pel::t Ac::tdemia desde Hi de l\Iarço 
de 187~ até o dia do dontot::tll1 .3lltO a Yida lhe cot-rcu S:) 

r ena, clividbdo Guilherme St~uLlrt o sea tempo entre os 
affazercs elo profcs:;or c as obrigações do c:>tu•l::t!1te, c n'io 
raro rompendo esse circulo de obrig::tções Ol'llinarias p:1ra 
exercer sua acti1·iclade em espltera mais ampla. 

E' assim qac n1o só era mambrõ obriga.do de tocb:; a3 
associar~õas littcraria3 flU 3 na.flucllc tc:np1 p:1ss:1ram peln. 
Academia ele i\Iedicina ÜJ. Jhhia. como foi ümn.ntc torto o 
curso <..te sua vida aca:lemicJ. bat::tlhallor c:ltlmsiastico da 
imprensa, sobretudo <.1:1. imprensa catholica. 

Guilh::mnc Stucbr t é tcmpci'amc:1to essencialme:lte reli
gioso. N :lo faz a critica da rc1igilo, nem cogtta de acom
pJ.nhar sobre este ponto o moYimento do seculo. 

Acccita a fé de seus pac.>, c e bem 11 ue a accclta cons
cientemente, não tenta pa3s::tr d'ahi, e se tem rlnvidas a 
respeito da infallibilidade desta fé procura calal-as, obc
cbcen lo, comJ tantos o~t tt·o>, m ~:l0.3 ás exigenci::ts da raz1o 
que aos impulsos do temperamento. 

Tambem presentemente niio são rar s estes exemplos de 
tra.ns:tcção c:ltre o CO I'<"tj:lo c a c::tbeça; c ha muitas pe3 -
soas instruídas q ne quando nos falam de sciencia, a pouc:1 
clistanc!a se colloram rl os athcus. ao passo que pouco 

l 
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dilf'crcm de um s::tccrdotc falando a seus fieis, IJUando se 
o.:cupam de religião. 

Spencer nos dá informaçilo de um physico notavel cu
jas iLl6as religiosas pareciam ab;;olu tamonto inconciliavois 
com su:ts comicções sciontificas, ·mas olle sabia harmoni
sal-as a seu modo. 

E ss alg-uem por ventura o qnize3se accusar de contra
<licç lo. po:leria respo!Hlol' dizendo : « Quando eu entr J cm 
lllv:l orabrio, fecho a por h üe men laboratorio ; o q uan
üo entro em meu lab m·atorio, fecho a porta de meu ora
torio. » 

Guilherme S tudart não pertence aos espiritos desta ca
th egoria. Nelle predomina a religião, o se se tracta se de 
uma questão de Yida c morte entre o catholicismo e a sci
cncia, esta seria sem vacilhção, creio, por clle sacrificada. 

Todavia não é um catholico immovel; não pertence a 
essa grande massa de religiosos a que se poderia dar o 
nome de religiosos IJZ('r/wllicos. pois não acccitam discussão 
sobro materia de fé, n:lo procuram sequer comprohcnder 
o princiqios que ad:nitt om, nem têm comprchcnsão al
gmna <las verdades funclamcntacs do credo a que obede
cem. 

Ciuil!t~rme Studart n<io -ultrapassou os limites do ca
tholicismo, não se elevou á concepção dos altos problemas 
que trazem hoje cm tão profua(la agitação o pensn,monto 
roligio.~o . E ' catholico simplesmente: mas em todo o caso 
catholico esclarecido que não só conhece e é capaz de de
fender os principios de sua religião, como ás yezes igual
mente se anisca a tentar dar combate a seus achersarios. 
E' assim c1ue já quando estudante na Bahia. tomou parte 
e, ao que me clize1n, parte a c ti rissima.nossa chamada Ques
tiio Rctt:qioxa que tão Yastas proporções tomou naquelle 
tempo. batenclo-se com tenacidade maçons contra catholicos 
e catholicos contra maçons na Dahia. 

Uuillt erme Sturlart então muito se esforçou pela clefeza 
ele ·suas idéas. que pela imprensa, quer pela tribuna. 

Outra fciçãc muito pronunciada elo caracter ele Gui 
lherme Stuclart era a sua dcd icrvla pr dilocção pelas socie
dades de Leneficencia. Era assim que por muitos annos 
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foi um elos mc:nbto:> m·1;; i·:f!: :Pn!G:.; (h ·'br-iNhu!e JJrnr'(i 
C"I t l r .~ ,'"ttd(Jn icu. syn1pathic~l ia")f!u i ~::To CJt19 os lnft i .':l rcic 
YJntcs s::rri f;os pi · c~~ tou 11 :1 I L~:li:t a 1nuito3 est~l 1l.tiltC;) pu 
brcs. i'.<J m e·;:;w t 0111] lO, 6;ót~1/~ (lO o Cc,lrú a lmv;o;:; C'•) lll n 
holTCl;da, cri:-3e (lc 1 ~..: 7 >', alll·in o rt:'O!lG1nieo St :ut:trt, ~ob 
i nd i<':Lt; J:) Llo (~ a i Jinc tc Ccarcnse do L Pilmn, nm::t su!Jscriv
~ cto e:1trc sct: ;:; cond i:;f' ilm!os c os a1u ig:1.,; que tinltn na 
Capit~ l lb!liaiJ a. s~: b2crip çZ:o ([l iC J:wita l:l grimn Citx u;;o~: , 
C0111 O t ~it:o f.;C VO t: c~·;í. \' 2riJi c ar dos 1\ c lato r :os tLH[11 Cl i:l <:P. 
soc i::v:i1 o. 

J~sses scr~· i(.:os Yrd crn.1:1-lhc o <;i p!orilêl Jc J llC~ll l H·o cr·r 
rc;;pon•h:ltc d0 (;alJin ctc. titulo qn f(: i m:1i·ô Lmlc CJn 
Ycrti, to llO de Director e ll lCl!thro c:Tcr~i..,-o . 

Per c:;',:J fcm~ n ( :uilhc:·:!:C Stl: lla r~ j J. :1 C"•iC t(;l!ll •O S'J 

l'CI'CiaYa o Üitu:·o p:·c.s:dcll iO lh f):)~. i ct i <lilo úe S. \'i ·:·:r1t·J 
de I'atclo no Cc::;rú. 

Conduülo o cu n o, cm que s,) olJtcyo 1'-p lJ! ' O\'::tl.: u '' ~' p l0u;1.; 
c COil l <list;nc<:lo. o ac::tdctnic,l :-;tuthrt s usfe:1to: t t : to:;<,;.-; cnt 
X o··:Cllll>ro e doutorou - se a 1 t> de dc;~c:n ~J:. ...-) tl·J 1:-rrt. \ pci·
s:lrCJ in suG.S th cscs sobre os c ~n prcgr>:; th~r:.l~ lh-~:..lti('t > -1 'Lt 1-:lc~· 
b citkdc. J!l ::ttcria <lO ![ciO aindl nlo fiO oncitj).l!''L OJL' ) 

alt~JH no , c fo r~nl ta ntbct:l fl..l\p rurrdl:1.) carn c1 i.~ t ~_ ne<·~o . 
Tal c;·a o co;iccit o t1e (PC gozaya o no-.·o nl31!'c:O pcr,1i1tc 

o corro cl oc·cll tC íla Aca;1cmÜi. (~0 =\Ü't li rina (Lt B.11li:1. q:1C 
qua~Hl o tcYc tio ·;o~ ;~~ r p;·a o Cc:-> r :i . ;:'l tl:.;l .cdir- sG tic 
sc1.:s H! CStrct;, por ( ~r a~,i t c <ln~ lhe foi l c1! 1 b r~ula r~ irl '· ~: c! o 
se pr Ji:Or Cl:l cor~rt'r ~; o r.. n1~T! 1 na; ci ~~ ç-' c~!lei 1 ·2:.-3 c1 1t:1 o v ~~ -
g·l:, J1 ftqn ci' :t r~n c.: ll cl a~1e . ~ 

hto Cj~ Cl! r!;_ - o d:; 1-'gitin:o o:·;.:tc11:') pois r ;·~" a l' l~ i.-; 
sol0~n!1 C S<,_:~':r<v.: =~n {lc ~·."~~s j~ t c r!to~ . 1>~~n::.i;:; cllc; ;:ri:1.Y!l c'.. 
S:)u:_; conhccin1cn t o~-; p:·oft~-:.;ioPa·J ~ f't'_; · ~ o e reco:~l!c·~;d~~ YO~~: 
ç,1o r ~-:. !' ~1, o l ! ! iJ~!st::rio . 

... \ 1 ~ !n~ :1do p8Lts i n~t ; ~J~t't."'S c oft'rrc-ciu~c:ltGs \: 1~ C :1:~ fn 
z i ~l!H l ' rofcs~oi.·cs üa. r~~L1tnr:t de .J a i lU'~.~. · ~~) de F'aric' c l ~<"' 
tlr i ~.!; UCS (h S i l r~ . c~·a. pois. i ntca~;':.o el o l'r. H t!H.~' rt [' <l l ti i' 
p~<r~c o Ce:1r:i e dc:'ui, <k l'1 1::"!. rlc:'10r:1 (:r ckt ts 0 1 t:· rs 
1:1~~~r~ Cln cün~r~1 !1lt ! :-t dl' ~(' il \· c~Il1n JlD(\ fg~c fôra :·eu nnti
gJ u.~0 o so.,criticio, YúlUr tlu uo 1·o JO c::uupo de seus es 
t udos meclicos, afim de conquistar um logar de professor na 
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F.t"tddarle onde p;lssam o tnclhor tempo de sua vida. Ou
t:· ), rlestinos lhe e:;tasam. jl)l'Cl ll , rC"lenados. 

Cll..;~.ra:lo ao Cc;1r(t cm .l.:nciro de 1k7k. r;uilhernte8tu
dart c''\!1:;;·imen tou o enorlllc infor~an io r!J pcnler o pae 
C~ll :For ~~: ·oiro. r~,ienr~u n-n:c 1)01' 1:8ranca sua tÜJ.. c Jll a
dra:.; t:t \' :;nze inuilos. Dir-sc~ ia qnc JÓ:io Stud:ut agua r
rl;l\·a :1 c1:egarla. do filho p:"!.i':t terlllinar Sela ohra. na tcr:·:1 . 
Foi. pni ~ . o primeiro tralnlho cle linillte!'J)t Stnda rt no 
Ccu·ú ú::ccr o enterro do Pao. 

E t<1o pobre esta.;·a torh a família. tão prccarias eram 
as cil'CU:ilstancias a o,ne se \'ia rc,!uzida.! 

.r o:::o Stutlart. o opu lcnt'l ncgocinnte. após ;):) annos de 
\'1:1 a. c.:istencia la1Jorio.3::t, d csapparcci:.t c h sco:1a elo mu n
rlrl. deixando sem rerms0s a nummw;a familia o.uo fica.
n. DiYJicil orn, a situar;;'lo do Dr. Stur1art. Logo se foram 
j))i' U;rra todas as esperanr;a" ücguciras. logo se eslJOroa
Lll!l diante da fata lilladc toc~os os calculos :.ll'chitectados 
c·om tanto car inh o. 

Kão mais pensou olle cm Y<Ú:1 r á . ua (]_nerirla Dah;a, 
)l'lis cm preciso cuidar da \'i(h JHl ;·a sustc:Jtar a enonne 
f<nnilia que tom:1ra. a si com n maio r cledicRção, e manter 
un1 irmão, que frequentan1 o J .0 anno na Escola do Me
ri icina. 

Por este tempo atnL\'CSsaYa o Ceará o cloloroso porioclo 
<lc LH77 a 1 H/ 9. clnranto o qnal um:l trcn1 cnrla secca re
clu ;~ iu. C'Jtno se. sa.ho, a nos.s1 terra ás proporçõc,; do lllll 

venlatleiro hospital de nt :;•HI igos. K ossa Cap ital espcci::tl
mentr re:~orgiLtnt rk doo:11i'S. do fa1::intos, tle Jlliser:Fcis 
elo to(h sn rte; c alem do.-; estragos produzidos pela folllc. 
<li1·crsas cpidemi'ls fazia1n nas popnla~üos (lcsmliclas as 
maio; tcrriYcis dc\'astac;õos. 

Offereccnclo o ontiio prr:üdcnt·o Ferreira do jguiar ao 
Dr. (~uilh~;·me Stuclart o Jo:.::u r de :neclico dos retirante 
a!ujatlos c.11 ~Iaranguape. ac('0ito~l cllc a commi:;sio ( 1) o 

(li DoYo c:.:i~tir 11a Sccrr'arin (~O G0YCJ'no um cxtcn~o rclatorio 
qne foi apresentado p c~o Dl'. Gu::J:enne Studa:·L sobre essa c.om· 
missão em ~faranguape. · 
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por la se do:110ron co:n a fa.m ili:1 ce<·ca de soto mozes, vol
tan tlo i Capital p:1:·a se e:1c:11Te;~.u do tr:ltameutJ dos elo
entes om nm elos muitos ahaJTacamc~1tos om que se di 
vidia a cilL:tde entlo a hra~os com a tcrri,·e! epidemia rla 
varioh. 

Err. o abarraca1:1Cnto do Alto th Pim;;;1ta, lendario 
abarr::tc:unento onde se concoatraYa o maior numero de 
ross·Jas ntaca(las elo maL 

Ea fui tostemunhn. occnlar dos horrores por qno passou 
o Cmd. na1uellc tempo. Em tomo tla poqnena casa em 
qne m0raYa no C:llr;amcnto ele Porang:1b:1, casa que já 
l1nj o nJo existe, ha\'ia grande numero elo palhor:as, onde 
ktbltav::un e:11ignwtc::;, alem dos que mora\'arn rl ebaixo dos 
r1jueiros. oa dormiam pelas c::llt;:vlas. üunintos, imm un
dn..;. E flU['.ndo chcp:ou o período agntlo da cpidcmiu. lembro
J:t o hc:n que rlmante as noites continuamente so ouYütm 
por t0lla parte hvnc:1tv;ões o clamorc.;; de tollos os pontos, 
Llos fmu los, dos !<dos. r'omo rla fre:lte da cas:t em qne 0:1 
mornxa, partiam gemidos ele moribundos. 

E pela manhã passaYam uns após outros, forman<lo 
YC' !'<hlhra~ fibras, cü.rrc~arlores conduzindo mortos cn 
,. J li .Y,; 01:1 J' C<h;;, ([!1e gottejaYall1 pÚS. 

O nn:i l 2r1 in~J.kulavcl elos enfermos elo abarracamento 
ll o Alto rLt Pimenta dá UllU . irléa do rpe fez o Dr. Stuchrt 
durante o; co1ch;·cs doas mezes, que constituem a pagina 
mais lristc rh. historia do horriYel fbge llo. 

Para melhor cumprir seus <leYercs profissionaes, s:Jti.s
fa~ enclo a-1 mc>mo tempo aos impulsos <lo seu corar,Jo 
fC! 'i1 ln a:ltc o o-.;pcctacnlo de t:mta miseria. foi preciso 
1nssar !lias in te iros no abarracamento, a!m0rpr no abar 
nnmc!lto, jn.'1t:lr no abarracamento. 

E,-_, ali o s·2oaario eh dor. o reino elos sup;·cm::n s::>f-

X ' '·'se l'ela~orio ln observações muito notaYcis sobre ~c~;;cnta c 
L\:1 t o~s ra~o.; rte nma mole~tia.'lnC tirava a vista a0s pobres rotirante:; 
logo qnc cOJ:lC)al·a a se fazer no ite, c sobre innnmcras ontl'as mani· 
fcslaçõc~ do profundo depauperamento a que tinham attin~itlo 
arJue:lc~ organ~;:.mos trJ.balbados j)or toda :::orte dê privaç:íes e mi· 
serias. 
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frim entos. Tambem ali assentou o Dr. Guilherme Studart 
seus arraiaes. 

« Minha Senhora, dizia um dia o Dr. Autonio .J osé tle 
l\Iello á tia e maclrasta ele Guilherme Studart, minlm Se
nhora, aquelle seu sobrinho está commettenc1o Yenh: dcira s 
loucuras, esquece-se da família, mata -se ele J:.:cliga no alJar 
racam ento. » 

}I,Iesmo assim, tinha aincla o Dr. Guilherme Stndart 
tempo para ser o medico elo abnrracamcnto rla Tijabana 
e o fi::;cal por parte rlo goYcrno <1u::wdo o tmtalll epto elos 
emigrantes pa.ssou a ser contractatlo pelos negociantes 
Lima & C."; tinha tempo para cntrcg::tr-se a umr, ..-ast:-t 
clientela, ser professor de mais ele uma disciplina nos col 
lcgios ela Capital c medico em exercício da c-.allta Ca·;a 
de l\IiscricoHlia; tinha ainda tempo para desempenhar as 
funcções de Yicc Consul Brit::mico a n,_uc se Yicram mais 
tarde reunir as de Agm~tc Consular el a Amcrica c da !ta
lia c Yice Consul da Suecia e N" orucga. 

IIaYcnclo o Presidente J os6 ,Julio rescindido Cl ll :30 ele 
Abril de 18K0 o contr r.cto cclebr.Hlo co;n o negociante 
Lima, encarregou ao Dr. Guilherme Studart ela remoção 
dos enfermos restantes para a Santa Casa <le 1\iiscri 
conlia, por ofíicio do qual lhe são muito homos::ts as se
guintes linhas que transcrcyo: «Por mais este . erYi<:o (]_llC 

so1icito de seu patrioti. mo c sentimentos humanitarios, c 
pelo zelo e intelligencia com que \'. s.~ desempenhou a.,; 
funcções de medico t! scal na di ta Enfermaria, me é grato, 
ao terminar hoje V. s.a a commissão ele que foi encarre
gado, te temunhar-llle a minha satisfaçi\.o e reconhecimento 
aos seus meritos. » 

Ao Dr. Jo.sé Julio seguiu- se naad:ninistração da pro
víncia o Conselheiro André Flemr. Tambem a este não 
r ecuso u o Dr. Guilherme Stuüart ·o concurso de s ua in
telligcncia e de seus seniços, como se vê üos <lous se
guintes officios que lhe foram dirigidos por aquelle pre
sdente, firmad os o 1.0 em 3 de Agosto, e o :,?. 0 em 2 ele 
Outubro de 1880 c que se encontram publicados nos jor
n acs da epocha. 

Primeiro: «Existindo no recolhimento provisorio da Ja-



carJc::tnga ccrt:::t ele sctc;1ta orpi: ~1 :1 s, cujo estado reclall1 :1 
os cuirlatlos de u;n fa cultativo. mas scmlo in snfiicientc o 
credito Yotar~o para este scni ço, comido a Y. S." ]Jara 
'isitar nqt!ellc cs!nll elccimonto, curar os docntu. c propor o 
f[':C julga r conYonientc cm rclnção a hygiGJ!C. » 

Scguedo: " Tendo r. S." fC in cu111bitlo gener osamente 
do trataw ento das orphãs do recolhim ento da J::<carccanga, 
sem retribuif;ão a lguma por seu trab!llho, c far.en rlo- se 
sentir a necessidatle dos cuidados rle um facu ltati ,.o na 
Colonia Cluistina para igt;almentc pens:n do tratamento 
dos orph:los, tçm10 o all"itre de propor a \ ' . S." a accei
taçlo ele mais e.:;sa incumbcncia mediante a gratificação 
men sal de cincoenta mil r eis e passagem ele 1." classe 
nos tren s ela l'ia -ferrea toda a vez que o seu compareci 
monto for solicitado pelo Director ou pela Regente tLt 
mes1na Colonirr. 

« Apesar de ser pouco Yantajoso pelo latlo material o 
p:utillo que ora proponho a \'. S." em razão dos cres 
cidos encargos que oneram a província o que impôcm r.. 
maior parcimonia na authorisação do nOI'as despezas. toda
Yia espero que V. S." o accoitará leraclo pelo intuito (lo 
concorrer para a vrosperiducle da!J.nclle estabelecimento. 

« Aguardo neste sentido a resposta ele \T. S.". » 
A resposta não se fez esperar. o como antes, e como 

depois, tomou a si de boa vontade mais este seniço, aliás 
sem nenhum prO\'Cito pessoal e unic::ullente pelo desejo 
de p;-estar seniços ao poro c a sua torra. 

A actividade, que desenvolveu o Dr. Guilherme Studart 
durante este primeiro poriodo ele sua Yida publica, foi 
ele facto extraorclinaria. «Ninguem, me disse uma vez ollc 
proprio, ningucm poderá calcular a viela que leYci nos 10 
primeiros a1mos ele minha estada no Ceará; o escravo 
das grandes fazendas ele S. Paulo ou Rio ele Janeiro não 
trabalhava mais do que eu. , Mas tambem os resultados . 
pecuniarios começavam a avultar e a viela a se lhe tor
nar mais facil. 

Kão que fizesse da profissão um balcão. Pelo contra
rio. A medicina foi sempre para elle um saconlocio .. Em 
tempo algum se OU\'Ín dizer qu e fizesse questão de ho-



DA ACADEMIA CEARENSE 163 

norarios medir,os ou qac t1ispctt'l ;; ' sJ!.Jro o preço de scn;; 
scrYir;os. Mas Ci'<t que a clie ntela. c uma clientela dinh ei
ro.;::t. procura·;::t-o para lit;; ou1·ir o; cv :hclit :);;. ou c;ltrcg:tt'
sc a ·c1:s cuidados. 

E n trc as occup.:t~õe:; com que se tli \'Í1lü o cspiri to in
f . .üig.lxol 1lo Dr. Stu:h;·t, merJcem e.;pecial menção as rlo 
consalado inglcz . 

. H n~w:; i ao morrer, o nae lhe tr:t :nmi~ür..t o exc;·cicio r . 
rlesse nnpoi'tante c..tr.-(0. que ainrLt lqjo clle cxc;·cc co:u o 
Jtus imo pro..-cito nl) só p:1ra 03 suhtlitos i:1glc:~c;. C·):no 
ig-u::tlm nte para o Ccn.r.í., cujo,; progrc:<>sos JÜJ ss c:1:11;1 
de adrogar, fazendo-o,; ao mesmo t:lmpo crmhecidos no 
cxtr.mgeiro c:u rcp CJ titlo,:; rclatorio; c cvm·uanica~õc,; of
ficiae., e ext ra-ofriciacs. 

Na conting:encia ou de 1br uma pensão á Luuilia üo Yicc 
cons<ll que a i ' SO tinha direito, como o agente Inglcz mnis 
antigo em to rht a A11terica do sul, ou de conlil'lnar, fazer 
ciTectiYa a nomeação rlo filho, opinou o goyenw da Ingla
terra pelo segnn 1lo all·itro c foi n ~:; L.13 comlir;ôc.; que. Yica 
C'Onsul interino por dacreto do ~i) do FeYcroiro de l i:\ 78 
ficou scnrlo offJctii'O por <lJcrc to de ~:) de Julho do 18/9. 

O estudante ailligo tb:; l e tt ra .~ i!1glez~1s acabJsa, pois, 
por ser inYc~ tido de um cargo para o qu::tl não estaria 
ltabilitarlo se. á maneira dD commum rlos c.:;turlantes, ti
,·ossc aprendido do I nglcz apems o sufiicicntc pa:·a a en
trada nas academia . . 

E' . upposição de muitos que para occupar algucm um 
l'irc-consulatlo ou agencia consular in gleza. é condição 
indiS]JCnsavol ser cidadão inglez. Assim, porém. não sue
cede. E' certo q uc o goYerno inglez, como é natural, dá 
para isto preferoncüt aos inglozes; mas não raros são os 
casos cm que esses logares são exercidos por extrangeiros. 
Para citar um exemplo conhecido. basta lembrar o nome 
de Jacob Brunschweiller que cm Yice-consul inglez no 
Aracaty e entretanto não era inglcz, mas suisso. 

Quanto ao Dr. Guilherme Stutlart, quando não fosse 
cida ~lão Inglez, isto não seria mo ti v o para impeílir sua 
nonteação ; ma.; nem mesmo esta difficuld.adc haYia, por
quantg tendo nascido durante o exercicio do Pae como vice 
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c:msul, fora arrolado como subdito inglcz, como se po
derá \·erificar elos r egistras officiaes. 

Lembro esta circmustancia para res;_)ont1er a accu:;açõcs 
que por algumn lhe fortlm feitas de se ter n:lturalisado ci
dadão inglez para obter o consulado. Isto é falso. 

Elle era inglez ele direito e se alguma clcclaraç[o ti
vesse ele faz er para mudar de nacionalid2.clc, estou certo 
que seria para deixar a nação ingleza pela nação brazi
]eira. MctS é o que não se podia exigir quando, só o po
dendo fazer aos :21 annos, succcrlia <]_ue exactamente a 
esse tempo o govcmo inglcz o brindava com um emprego 
honroso e lucrativo, c elle <Fte cntilo cn tra,·a na Yida pu
blica, c isto ent re as cliffi.culdadc ' e amarguras de pro
caria orphandadc, não poclia, nem deveria recusar os fa
vores que eram assim tlo graciosamente offeroci<los pela 
grande nação a <J.Ue pci·rc:1cera seu pae. 

Entretanto se inglcz é de direito, brazileiro é rlc facto, 
sendo, que tendo cm nosso Paiz na~cirlo, é entre nós que 
vive c trabalha: é aos interesses Lle nosso P ai z qno se 
prendem todos o.> seus interesses; brazilciros são to:los 
os seus innrws e numerosos pareiltes; e os rlestinos rlo 
Ceará, cston certo, não lhe interessam menos do que os 
destinos ela propria Inglaterra. 

Dcixt'IllOS, porém, de parte e3L:t qacstão de n:tcionalr
daüe que nada adianta. ?\ão se quer sabQr a que p::tiz per
tence o homem ; o que importa SJ.ber é se JWnsa e sente 
em alto grau, se pJr seu' trab:llhos e luct:H é capaz de 
deixar um signal de sua p:1s;;;age:u p3:a socic·(lacl , se ex
erce inflLtencia sobre o meio em que \'i \'C c so1m:Jtudo se 
esta influencia é benefica. 

O Dr. Guilherme Studart é inglez, nu -: um inglez que 
nas~eu no Cear<i, que ca. ou- se no Cc:u·,í. t [UC tem o seu 

· nome ligado a todos os moYimontos generosos de noss.:t 
terra, que começou a sua viela publi a trabalhando dia e 
noite em favor elos opprimidos da secca, alliando pelos 
annos de 77 'C 7 8 os seus esforços aos esforços elo go
verno para attenuar quanto p::>ssivel os soffrimoutos do 
povo perseguido pela fome e toda a sorte cl3 miserias; 
que na campa.nh't abolicionista. e3ta epopé1 ele qtB ainch 



nlo foi feita a historia, cm yez de se retrair, como era 
wttural a um e:,trangeiro, limit::tndo--sc a approvar com 
seu voto c sympathias o mniment-1. cntrc;~·)Ll-S pelo cem
traria intcirJ.mente a cile prcga.ntlo -o com eolthusia~mo e 
concoi'rcndo p~ra a libertação dos escraYos. 

E" certo que nesta ca:npa:1h::t heroica, que é sem duvida 
a maior glo:·ia elo Cc::td., o Dr. Guilherme StuJart não ul
trapaswu os limites cb grupo dos moderarlos: não foi 
além ela re:tcção ([entro ela. lei. Mas o movimento tomou 
pi·oporções ainda m::tis amplas; e tendo começado por uma 
propaganda que successivamente se foi irradiantlo da Ca
pital ]LU'a todos os pontos do interior, concentrou -se de
poi-; nas cle1iberaç5es e manobras da socieclarle Cearense 
Li(;r!rfwlom, <lc que élle foi um dos fundarlorc.s, e por fim 
cste,1tlendo-,;c a tl)1lns as c:unculas da sociod:-t;le cea.rense, 
tomoa o c·1ract<'r ele unn YBnLdeira nwolaçfio social. 

"Ent.'io a lei jci não c:·.t u:n o1 >t::t~ub, pois !l"io se fazia 
qac,;t.'io tlr lei . ne;n de respeito ao.:; chamados direitos ad
<tttiriclos. O que . e queria era fa?.::Jr YCrrcer a ca.usa rla li
herdade c p:il'a isto torlo os meios eram bon;o. E no fundo 
est:l itlé:t era j nsta; pois se a lei que no s regia assegura-

• va a proi_Eiofhda cscraYa, era unn lei que ia de encontro 
aos fnnd:1me:1tos da p;·o;JriJ. natnreza c ferindo a liiJcrda.
de p:na g·uo,tiltir o direi to, co;nec:an por se p;'Jr e;n con
tradicc:ão comsigo me:;m'l., pois violou um priuópio que é 
a propria esscncia <lo direito. Dahi o,; sublimes excessos 
de que rcmltou o nome ele lrtlriJcs dr csn·r11·os com que 
se tornaram conhecidos os aboli io'1i,;tas m::ti:· exaltados, 
principae;; motores da libcrtaçlo. 

O Di'. Gailherme Stud:ut se bem que fosse catlmsiasta 
da libenhcle e to .• 1.sse tnrte activissinu no movimento 
abolicionista nlo se comprometteu com esses exce sos. 
Par:J. isto duas co:1sas o paralisllsam: 1 o seu temperamento 

, _A. ordeiro e instincti\'amcntc contrario a todos as medida.s 
1 violentas o re\·oluciomrias: 2' seu respeito pela lei. Mas 

a.in<la hoje é sempre com o mnimo eathusiasmo que nos 
fala sempre que por <tnalqucr modo se refere á ca.mpa
nln abolicionist<l. no Ceará. 

E dessa camp1nln tenho entre outras uma recordação 



166 HEV[STA 

que me é g;·;lt0 a·1:1i C'Yl ;i:_;,nr. Era on c·1t1o ost:HLmtc 
dr~ ]lrO;lai'ahrios. mas tra:~o i ii :h li 'l.ÍC h~11 1 pl'O:lO'l.te-; a~ 
c.~p irito c ao cora(':\0 a . .; omo <!os rFl G tb.;,Jcrtou na n~pitb
f;Ja rlc Fortaleza ; in . .;talb.ção th 'rf•:rcJt'.:c Lilrrlt;rhm c 
l:Jmbro-mc bem rln ofTcito produzido n~r;u clla bri~lwutc 
rcn•1ião q uanrlo o Di'. i)J·ntbrt. fncndo a apot hoo3c da ideia 
snblimc. que cm ponco tempo seria. uma feliz realidade, 
appoll::wa para a mn!h er Coare:1se como o mai s n:lio~o 
co:üin gcntc para a Yictoria fi!:nl O Di'. Studart n:::.<Jnclle 
dia foi um Yitlcnte. Que o <ligam os louros colhirlos pela 
Socicclatl c das Ccarcnscs Libertadorn s. (*) 

.Li ag<11'c1 o Dr. Guilltcrmc Stu.lart YÍ\' C qu1.::;0 c~~cl u .;i
Y c:Jt::lt·:; Jnn a-; l e~rJ. ~. :vresill') a p;·o~i ;.üo de nlil'li:?.e> ollc 
a exercita só e ·u CJ.303 especiac.>, nas confcre:1cia>, por 
e.,:o:n:1lo. o nua o s:;ryico <lo > am i~~os. E. pre -;oate:n c:1te a 
hi sto;~ia rlo ·Ceará que ~on s tituo o ' pri~1cip :tl objectivo de 
snas in 1 esti ;:;a~õcs . 

Tendo-se casaflo co:n a Exm." Sr." D." Lui :~a ( : <;w~ag:l 
rla Cunho.. fi])n m::t is Yolln ri os Yisc:::m<los do CanlJ ·,·p(', 
goza dc1. ll! aior fclicirl ar lc no L1r; o co:no fli spõc ao lJl (' . .; 

mo tempo rle con :;idcrarel fort1uW, tem to(]o; os rc:'ui· .;c;:; 
o tod ns 03 mclos c co :nmorlos nocc:;s:tr ios para SQ e~ltrc 
g tr C') ill nmo r fl'H osttHlrn rle sa'l. p:· ;:dilo~(i.o . E'. por~:: n. 
ce.lo ai·HLt pn.ra jul gar a ~a:1 obra Et tcrarü . 

e) X o J'C~:-t.tO!'iO tlo SOCt'C~n.l' ÍO cl~ '! C0:1.ro:lS"' L:hoi:ta:1 n r~ ·},~H l ~Jl i ca lo 
no Lib:•rtwlor no 1 e :3, 1 · anno ( t -<Sl) l ü·~r o sct;ctin~c so :JI'O 
C-<'C cl::< cur.<o eh Dr . fl!·u ~htt : 

Por o:1tre p~!mJ..-; :-;a:·,-!'i'l na tti.; )ana o :-.:·-;nl iJ:tthirn 1h·. Gn!l h-"l'ill0: 
Stn IZL!'t eo1no re)l'C..;ent lt ;l t e do (/ \ia1)in0t-o CPal'o:L'C ílf' L e:t·1~·a . 

De f':'t,\·:o ll0~u·a~~o <10 toda~ o:--:~~:-:: !il(1~Ta.na::- porrlC'a:-: d~ r:1:c o 
illit<indo r jovem merlil'O >'abc n•Yi~lit· a~' s ua~ pro,la('.;JCi' littc
raria~ , rlc·;i a. cJmo o foi, o f'C ll di~r:rr.-'0 f:Cr uma prcre,unw. ''lll'!llil·a 
au l'O l'a ·fio ::'C!l~i \·('j da nn1 lh0 1'. 

() ii!tl~t!'f' 01'G. ~ J o:· pl'Í1non p0~ a e~eo!ha (r c~~~P objec1o n.n HH~n co1no 
1neio l:~i!'itilt!O üc re~tli:~ar 11 111 fui'Juidnscl con .. :1~gcntc á C.i'~L;ada 
uhol i{·i .J ni ~t n. 

D0 for1na :snb:ii!'C:-: <'tll'g;fín dr.. ~;l1 :1 p~·of'a h:~:!hante notr..~ <1nl~is
f~!! :l;-t..: ü nt:·1 • c:1tJ .. 'inu:n::a,... <~ r u ·1~a. rn:r:1o:-·a ('~n·ta do C. AIYc~ CIH 
perfeita analogia com o seu discurso, fel-o co;her merecidas palmas 
e enthusiasticos bravos. 

1 
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II 

CARACTERISTICA 

Expor os factos principaes da Yicla de um homem, por 
mais con:plicnelos que sejam, não é cousa clifficil. O que é 
diffi cil é deduzir desses factos a feição característica ele 
S:IJ. in.cl i1·i dualidadc, para o que n:io basta conhecer-lhe a 
virh. ser í. preciso. por assi m dizer. penetrar-lhe no fun :!o 
ela consciencia. 

As an.';ões apparcntemente mais nobres partem muitas 
Yczcs <lo um movel in<ligno, elo mesmo modo que não raro 
ac~ões que são geralmente conelem naclas nascem elo mais 
lJrofnn<lo desinteresse, quando não de um alto grau el e des 
espero por p::11te de uma crcatura infeliz cm revolta de 
dln ~inaclo contra as fat alidades elo destino. 

Dahi as innumeras injustiças que são a todo o instante 
commettidas no modo de julgar os homens c as cousas ; 
d 'ahi as brutalicla(les da Impreasa, como as incertezas rla 
Historia, pois as mesmas difficuldadcs com que se lucta 
para jnlgar os homens, existem e em grau infinitamente 
mais complicado quando se tracta de julgar os povos. 

E ssas clifficuldadcs, penso cu, não existem no caso do 
Dr. Guilherme Studart. 

Alma aberta, coração que não sabe occultar seu sen
timentos, o Dr. Guilherme Studart não é homem cujos actos 
exteriores não seja 1 a fiel expressão do que lhe vae pela 
alma. Basta fr equentai-o algumas yezes. basta ouvil-o em 
seus momentos ele natural expansão, para claramente co 
nhecer SDas itléas, como mesmo suas predilecções. ]JOis sem
pre que se externa acerca de qualquer acontecim ento, f<tla 
t2.o sinceramente que parece que não ser á diffi cil a qual
quer perceber os seus sentim entos mais íntimos. 

Ha me. mo um quer qu e seja de simples e ingenuo na 
sua lin guagem, como nos conceitos de que ordinariamel' te 
se serve, sendo notavel a tendencia, que nelle se obsuYa 
para exaggerar quando clo~ia. como para attenuar quando 
condcmna. 

E', pois, a bondade a feição predominante de seu carac-
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ter; e é isto talvez, c vou ainda mais longe, é isto sem 
duvida, uma consequencia do optimismo com que em regra 
geral se mostra inclinado para julgar os homens c as cou.;;as. 

O Dr. Guilherm e Studart r epresenta de facto o typo 
c~mpleto de um homem nascido e formado sob as garan
tias c vantagens de unn concepção optimista do mundo. 
Te:Hlo a seu mo :lo u11n convicção religiosa inabalavcl, acha 
que tudo está bem, C3rto de que tudo tende á realisação 
Jc U!ll destino superior. Deus move do alto a machin a do 
mando: cmnprc ao hom em saber obedecer. As regras dessa 
obct!icncia estio escriptas na Biblia e nos canones da Egrc
.i a. Não h a, pois, difficuldades para trilhar os caminhos da 
felicidade; c se destes muitos se afastam , não têm de 
quem se queixar senão (le si mesmos, e logo nesta vida 
comc:.~a a punição. D'ahi as doenças, os crimes, a prostitui
(;~o, a míseria sob todas as suas multiplas formas; mas 
is to mesmo é uma r eacção para o restabelecimento da 
ordem ; entra, pois, como elemento para a realisação da 
harm onia. 

Qacm pensa assim, quem tem co:wicções desta ordem e 
n 10 tê'n wnhann vacillação a r csl1 eito, é r ealmente feliz : 
e t:t\ é o ca::;) do Dr. Guilherme Studart para cujo cqui
libJ·io mental concorreram demais outras circumstancias 
va!io sis.s inn:;;, tmu, de caracter physiologico, outras de 
caracter mo ra1. 

Em prinl3iro Jogar o Dr. Guilherme Studart, se bem que 
p or seu caracter benigno não esteja nas condições de ser 
coasiderad) u:n forte, goza em todo o caso de uma sande 
robu:;ta, e aindJ. não experimentou nem por si, nem por 
algucm de sua familia, creio, isto que se pode chamar 
a misoria ph!Jsiologica. Medico, conhece a dor physica, como 
pratico 0~1 como theorico, mas somente em corpos extra
nhas; m n i;;to ni'io bJ.sta para penetrar a essencia da vida. 

Além disto goza por sua posição e q ualiclades pessoaes 
(b gra:1• la c merecida consideração social. Se no começo de 
sua. carreira teve de luctar com algumas clifficnldades, teve 
de trabalhar, segundo suas proprias expressões, como um 
venlauciro escravo, tudo isto não seniu senão pa.ra dar a 
esta primeira pbase de sua existencia o caracter poetico do 

I ... 
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homem que se fez por si e elo lu ctador que soube con
quistar a golpes de energia a sua posição na socicdarlc. 
Não sustentou, porém, gra1:de.; luctas, não soffreu grandes 
d ecepções, não passou por nenhuma dessas dores bmtacs 
que são de natureza a deixar a alma inteiramente sem il
lusões. 

O optimismo que o caractcrisa 6, poi s, uma consequen
cia natural e digo mais, incvitavel das circumstancias em 
que se formou e desenvolveu o seu espírito. 

Estará mais habilitado assim para a percepção ela yer
clacle, terá assim razão no seu optimismo contra os que 
tem o coração nú ele 11lusões e trazem o espírito trabalha
do por duvidas tremendas? Esta interrogação deYc ficar 
sem resposta. 

Hoje o Dr. Guilherme Stuclart viYe quasi exclusivamente 
para as lettras (*) ; e nas lcttras é a historia do Ceará 
que concentra a mór parte ele sua actividade. 

Pondo de lado as suas nobres qualidades corno chefe 
de família, é com os seus projectos sobre a historia do 
Ceará que principalmente se occupa, e fóra di sto só uma 
cousa o enthusiasma: a sociedade de S. Yicente ele Paulo 
de que é presidente geral no Estado. E' pois, debaixo 
deste duplo ponto de vista, como investigador da historia 
ccarense e como pro idente da sociedade de S. Yiccnte ele 
Paulo, que eu vou considerai-o por ultimo. 

Jiistoria do Ceará. Deste assumpto se tem occupaclo 
uma serie ele homens eminentes, entre os quaes sobresa
hem entre os mais velhos Araripe, Thebcrge c entre os 
mais noros Catunda, P erdigão, Antonio Bezerra, Paulino 

(*) O Dr. Guilherme Stndart ó socio da Sociedade do Sciencias 
Modicas de Lisbóa, da British ~[eclica l Association de Londres, da 
Sociedade de l'lfedicina e c irnrg1a do Rio de Janeiro , da Academia 
Cearense, do Instituto do Ceará, do Centro Litterario do Ceará, 
do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, do Instituto Gco
graphico e Historico da Bahia, do Instituto Archeologico o Geo
graphico Pernambucano, da Sociedade de Estudo: Paraensos, da 
Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, do ( ,abinete de Lei
tura do Aracaty, da Sociedade do Geographia dl Patis, da Socie
dade de Geographia de LisbOa, da Sociedade de Geographia elo 
Havro, da Sociedade Bibliographica de França. 
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No !:!,''.Ieira, João Brigido, Guilh~rm~ Studart. De todos o 
qac mais tem trabalharlo, c;·oiJ. é o Dr. Guilharmc Stu
durt, que por a ·nor á historia tlo Coará, não só emprehen
rbu Ht.li3 de u.na viagem á Elll'opa, visitando particular
meate 0 3 archi·tos ela Portugal,França e Hespanha, como tem 
feito acqui sição ele uma valiosissima collecção de documen
tos com que ln gasto talvez para mais ele vinte contos. 

Desses documentos estão jCL catalogados 2.2GG e impres
sos os respectiYos catalogos. 

bens trabalhos mais importantes já publicados (*) espe-

(*) Os trabal110s até hoje publicados pelo Dr. Guilherme Stndart 
sobre differentes assumptos são : 
~t:< «Da Eloctrotherapia.,-'rhcscs para o doutoramento apresentadas 
;í. Facul il aele de !lfedecina da Bahia e por ella approvadas com dis
tinc~·ão; «Palavras proferidas na festa do tricentcnario do Camões"; 
«Historia do Ceará. Farnilia Ca~tro. Ligeiros apontamentos"; 
<•Grammatica Inglcza. Elementos de orthographia e prosoclia"; 
"!<'azo o bem não cates a qnom, ou uma pagina da vida elo Senaclor 
Alencar "; El ementos de Grammatica Ingleza,,; «Dcscrip<;>ão elo 
:-rhmicipi o da Barballut'•; "Aiexa11tlre Hnmbolclt e Bemardo Manool 
do Vasc:mcollos"; « O Rio Coar::b; Sciencla :\IeJlca. Artigos 
d':l propaganda publi cados em j omaos do Ceará"; • A corrospondon· 
cia de Bernardo :\Ian<>el do Vasconc2llos e ,Joi'ío Carlos AugLlsto do 
Ocyonhausen, com os ministros D. Rodrigo de Sonsa Coutinho c 
Visconde elo Anadia como subsidio para a h isto ria de seus governos 
no Ceará"; «Descripção ela comnrca elo Principe Imperial" ; 
«Luiz da Motta F eo e Torres e seu govemo no Ceará" ; "Antonio 
José Victoriano Borges ela Fonseca o sou governo no Ceará,,; 
«Azevedo de l\foutaury e seu governo no Ceará"; «Seiscentas 
datas para a chronica do Ceará na 2a metade do secnlo XVlii"; 
«Os succossores do governador Borges da Fonseca>>; " A primei
ra villa elo Ceará~ ; A exploraçi'ío das minas do S. José dos Cariris 
darante o governo de r,uiz .Joseph Correa de Sá segundo a corres· 
poudencia do tempo ; «O Ceará no tempo de :\Iirancla Henri ques e 
Lobo da Silva e as Minas dos Cariris" ; •Notas para a historia elo 
Ceará no seculo XVIh ; Relação dos mannscriptos originaes e co
pias sobre a historia do Ceará, que constituem a collecçi'ío Dr. Gui
lherme Stndart, 1" fasciculo"; «A Chorographia do Brazil de :\lo· 
reiL'a Pinto na parte re:ativa á historia do Ceará,, : •Tres rui! datas 
para a historia elo Cem·:í. no pt·e::;ento seculo. 189±·•; Ineditos rolati· 
vos ao !ovante occorrido na Ribeira do Jaguarihe no tempo de :\Ia· 
noel Francez e elo •.Ouvidor Folix Machado que fazem parto da 
Collecçi'ío Studart"; "Documentos pal'a a hiographia do fundado r 
do Ceará"; «Pathologia ~hi storica Brazileira. Novos documento 

t 
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cialmente sobre a historia, além de di\'ersas memorias e 
apreciações fragmcntnri :ls in S!':· :d ~-> r. n folh eto:; c r!Wh~ a ~ . 
nomeadamente as Revistas tl.l dn .>tit uto rlo Ceará ~ c th 
<.Academia Cea rcnsc ' das qnacs. é rctl actor. fJ}O as Y otos 
para a historia do Ceaní, obra qu e mereceu grandes elo
gios da llllprensa P ortuguczn, e llrazileira c soure a tlual 
corre mundo um folheto el e GO paginas sob o titt;lo «A
preciações sobre o liiTO do Dr. Guilherme Studart Rotas 
para a historia elo Ceará», c as Dadas c Fartos pam a 
Historia elo Ccm·ri. E ste ultim o trabalho consta de trcs 
partes : o Cearú (olonia , o Ccarú Jlracincia e o ('('(mí 
Estado. Destas tres partes a primeira e a segunda estão 
já publicadas, formando clous grossos Yolumcs de 526 e 
373 paginas. 

P ara publicaç.ão tlesses e de outros escrip tos seus o Dr. 
Guilherme Studart monto.t c mantem com largo clispcn
clio um a officina typographica, facto raro, seniio unico na 
historia elos nossos homens de lettras. 

Não se pode saber ainda qual a forma definitiva que o Dr. 
Guilherme Studart p re~ende dar á sua obra. Elle mesmo 
diz assim nas Dwts palrtrm~ que \' Cm como prefacio ao 1 o 

volume das Dwtas e Eitctas : 
« Ahi tem o leitor o r esultado el e alguns anaos de tra

balho. E' o prim eiro volume de meu R e'>WWI Ghronolo,gico. 
Nelle busquei consignar a verdarl e ri gorosa dos factos e 
das datas da Chronica CJarcnse, melhor estudados hoie 
graças aos documentos eacontraclo3, c pois ti v e de fazer 
correcções a escriptos a1heio3 c aos meus proprios. A certas 
datas ajuntei os re.spectivos docum entos ora para con8i
gnar costumes ora para Jnnar datas memoraveis clB nosso 
passado. Praticando assim obedeci a um plano que me 

para o estudo da pestilencia ela bicha ou males~ ; «Relação dos 
manuscriptos, originaes o copias, sobro historia do Ceará, que cons
tituem a Collecção Dr. Guilherme Studart, 2° fascículo» ; " Datas 
e factos para a historia do Ceará. Ceará C:olonia» ; <Datas o factos 
para a hi storia .:.~ Ceará. Coará Província: » « Catalogo dos 
j ornaes de pequen<~ e grande formato publicados em Coará»: <•Ü 
J esuíta Antonio \ 10ira» 
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tracei de ha muito-o de ir ajuntando materiaes para o 
futuro historiador do Ceará. » 

Vê-se por ahi que o Dr. Guilherme Stuclart não se pro
põe como esse futuro historiador por elle imaginado. Ape
nas prepara materiaes. I sto é natural, considerando-se que 
o Ceará é ainda de hontem e apenas começa a sua histo 
ria. Para fazer _a historia, propriamente dieta, é preciso 
considerar um vasto perioclo ele tempo e abraçar uma 
vasta circumscripção territorial. 

Tractando-se, porém, ele um Estado 'como o nosso que 
começou ha tão pouco e cujos movimentos sociaes são em 
circulo tão limitado, impossivel seria a qualquer homem 
por mais vigoroso que fosse o seu espirito, elevar-se as li
nhas geraes da historia, dando a sua obra uma forma 
&Cientifica e precisa. Todavia na exposição chronologica 
dos factos, como na cleclucção de nossas datas mais memo
raveis, o Dr. Guilherme Studart revela- se de uma pacien
cia inexceclivel e o seu trabalho é j á, neste sentido, de 
vastas proporções. Elle se esforça muitas r ezes pela de
terminação precisa de uma data com tanto interesse quan
to o astronomo pela determinação precisa dos movimentos 
de um planeta. E ' para lamentar, porém, que se limitasse 
exclusivamente á historia do Ceará. Seu trabalho seria 
incalculavel. se tomasse por objecto de suas cogita
ções a · historia ele todo o Brazil, ou li1.elhor de toda a 
America. Com a aptidão de que é dotado, com o gosto que 
possue e os recursos ue que dispõe, seriam inestimaveis os 
serviços, que havia de prestar ao futuro historiador. 

SrJciedade ele S. Viceute de Pauh Não sei desde quan
do o Dr. Guilherme Studart faz parte da sociedade de S. 
Vicente de Paulo ; sei, porém, que é hoje o seu presidente 
geral no E stado e que é com grand e dedicação que se 
esforça pelo seu desenrolrimento. Pode-se mesmo dizer 
que depois da historia do Ceará, que é para o Dr. Guilher
me Studart uma especie de mania, nada o preoccupa tanto 
como a propaganda das idéas elo grande Apostolo da Cari
dade. 

A primeira Conferencia foi fundada no Ceará a 8 de 
dezembro de 1879 ; e d'ahi para cá tal tem sido a diffusão 
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dessa instituição, uma das mais bellas que nasceram sob o 
espírito do catholicismo, que pode-se dizer nenhuma as
sociação, quer de caracter industrial ou scientifico, quer de 
caracter religioso ou philantropico, tomou jamais entre 
nós tão vastas proporções. 

Para dar uma idéa dos serviços prestados por esses 
antigos da caridade ás nossas classes desvalidas, eu vou 
reproduzir aqui em resumo o historico da associação con
forme se vê do rclatorio de 180G. 

Eis aqui: 
« Na cidade do Aracaty !) homens de fé , com o espírito 

infl:unmaclo no amor do proximo, tiveram a feliz lembran
<,;a, inspirada pelo Apostolo da Caridade, de plantar a 
modesta semente, d'ondc germinaria mais tarde a mui fron
dosa arvore, cujas raizes se estendem por todo o solo do 
Ceará. 

" Quão bem ella se adaptou ao nosso clima l 
« Quantos infelizes não têm encontrado refrigerio de

baixo de suas beneficas frondes? 
« Que avultado numero de cultivadores desta Providen

cial arvore, quando açoitados pelo vendaval da desventu
ra, não Yão ali haurir conforto e coragem para prosegui r 
na espinhosa romagem neste valle de contrariedades? 

Ao terminar o anuo de 187!) o Ceará possuía uma 
conferencia composta de !) membros e 17 annos depois, no 
fim de 189G, conta 0-! conferencias e cerca de 2000 asso
ciados. 

« Tarefa difficil seria :t de relatar todos os feitos de 
benemerencia desta sociedade desde a sua fun,daçãc,:~.em tal é 
o proposito deste modesto trabalho, que tem por objecto 
simplesmente a historia das conferencias no correr do anno 
de 1806. 

« Mas nma rapida resenha nos annat.' ela sociedade des
vendaria talvez um sorprehendente seg;edo para muita 
gente mesmo que lhe é afLiçoada. · 

« Uma somma superior a trezentos contos de réis des
pejados criteriosamente no seio da pobreza envergonhada, 

c;t:c 1;:o 1 C(~C u n·cb· a u:.ú:rú rr: Llica: a 1Cali E3 f)!.o 
de mais de mil C3H lHTI1C S de J U~C«S infelizt:S <.; t< e Vi-
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Yiam no lodaçal do crime; algumas centenas de casamen
tos de orplt fi.s e Yiums que se achavam ao desamparo e 
talvez se tivessem de.:;pcnhado no abysmo da prostituição 
se a socicrladc n:1o lhe.; Yiessc em auxilio; um sem numero 
de crcanças patro :::ina<las que se havialll entregado a vaga
bunda;tclu ; au las de catltccismo e <le ensino primario; 
c o;~v en;!'íc:3 il Yultadiss imas ; rca ta~;õcs de laços matrimoniaes 
tl clancra:lo .~ ; a vi t>iUt c auxilio a9s c:1carccrados ; protec<;ão 
aos 111 J.ncchos sem tr:1bal!J o; mil outro ; feitos. cuja ennm cra
çlo seria intcrnt ina-.·e1, tutlo isto constitue a historia glorio
sa das confen:nóas de S. Y i conte de Paulo no Ceará. » (") . 

A so:::idatle de S. \'iconte de Paulo impõe th:as cspc
ci cs rl c oiJri g:lções : o exercí cio do culto catltolico com a 
pn:tica reguhr do certas e determin adas sol emnidarles, c a 
protcc<;ão e amparo aos pobres c miscraveis. Eu deixo ele 
parte o <FJC diz respeito propriamente ao exercício do culto 
c:ltholico, em cuja apreciaçflo não me cabe entrar a(]ui, 
para tomar cm consideração somente o exerci cio <la c ar i
darl ::1 . 

Ter compaixão elos rp o so ifrcut , organisar-sc cm socic
<k~l c para s~r ;· ir de amparo aos JniseraYeis. numa epocha 
<l c rhsorgani .saçJo e nnarchia cm qn c o interesse é o 
unico prin r: ipio r ~g ulador dc<s acçõc,:;. é sem dmida dar o 
o-..: cm pl o tlc ii lll a nobre rle<li t>ar;ã o. Tal é.pelomenos entrenós, 
o cxe:1tplo da sociedade ílc S. \ "icente de Paulo a cuja 

_ f;· entc f;C :1 eh a o Dr. (i t:i lhormc Stwlart. E esta socieda
de c CO ill ella o Dr. Unil·herme Stuclart. pelos muitos 
scn-i r:os pre.3 t:.vlos ás f<tmilias inrli !.!;entes, ]JClas muitas la
pTimas CllXll il'atl:o,s a rl esn~ lid os c enfermos. ali ils tudo 
sem ruído. nem cstron(lo. tudo com a maxinw. mo!lcstia, 
têm i nro ntc .~ tar cl1n entc direito <i gratidão e ao respeito ele 
se u:; conc;dad;1os . 

. \1 6m <h:to o maior u: r ri to desta socicdatle nH.o está 
tan to na.s c.;mch s d e .~tribuidns CG ill os pobres, como no 
espírito rlo fr::ttcrnidarlc. r:uc :;c dcsc1wolYe entre os seus 
~ociJ.~. 

I · J He:atorio borul da ~Soei.:: ~ aJe de S . Vicente de P an.lo no 
Ceará no anno de 1896 pags. 3 e ±. 



DA AGADKMI ~ CEARENSE 1.15 

Este espírito de fraternidade é tambem que constitue o 
elemento cluravcl elo christi:wismo, c dcYido a elle o chris
tianismo é de fa~tt) a mai s bclb da s religi ões organisadas. 
E as;;im rnc m.~pi·:mindo Srlbrc o christia;J: ,;mo. a. 111inha 
opinião é tanto mq.is YaHo s::t, creio. quanto é certo que 
n;lo ac ~cito a3 ]'l'atica;;, nc' n os cl );;ma ' ela E grcja. 

Cumpre aLIHi Jazer uma obscn:lr,:1o pessoal Do facto de 
não ::-.cceitrtr as ]lratleas c o-; ü )gJn :ls tl a E~rcj:1 . n:lo se :;cgnc, 
con:o po•lc parecer a muiiO"i, que cu ccndcmno a J ~ c : i
gião. Pelo contrario cm rcl:1ç:io a tcd<lS as rcligi õc ~' a 
minlm attituc! c é :1 da 11 : a xiu~a tolcrancin. Teclas nascua 
das mesmas nccrssidacl<'~, todDs sa ti sfazem 3s mc~ lii ~S 
r;;virn c:tc,; ; c no.cla é n~ai,; (ic t c~ tarcl r1 o rp:c a intolcran
ci:-~ chquollr·. qr:c as c< n;La ' CJJJ J.or cysten! fL fn;:enr1 o dc-
l)C!Hlcr os dc3ti:10s ót ciYil';;,1c'1.o eh destrui('ão cl::t nli-

·' ' 
gi<~O, quando r~c.-; tr ui r a reli~i:lo seria clcstn:ir a. na'u-
rcza !Jttlll f\ll<t. Esta iuto l cri~nc iu. é, po! élll. o signal ca;·a.
ctcri::;tico dos tclllpos que p n':i .~. ~u u. l\Ias cu tenho a respeito 
eomicçõcs i:1a.balo.Ycis ua:::cicias da ohscnv t;f:o vrofumbt c 
pcr:õCYcrantc dos fnc tos, c oll:o colll sorerano desprezo 
J ara a impic(b1c b:w:-d c1 c ll 'uitos f'1TPO~ t os homens tlc 
scic 1~ cin., ao passo que nunca deixa rei de Jn c cnnar rc;·c
rentc ante o Yalor J!I Cral do cn;,ino l!C Jesus. E sem tlu
Yid n. prefiro a <liFcit · li:~a moral de c;ualqucr culto, mesmo 
o mais gros. eiro. ao dcscnfrea H·cnto brutal dos scctarios 
da. dogmatira do egoísmo. t;ue. incaj·azcs de cem;_)! e!1cnder 
a cs c:1cia. d<1 rc!:r,i<lo, p:-ctcnclc!ll blazon:n (k scic1:c:a, 
ÚlZC!"l do ostcnta•;.i.o de im pie la.rlc. 

:·~a gacr1·a trcm cnd.t, que se a~ita contr;:t a rC:Jg:a·1 por 
part·J dos CS!Jiri to ;.; mai:; CII Jincntcs dc:'tC scct:lt' . rlá- sc um 
JWOrc:-;so de transfonnat/t0, não rlc climil<<~ t:io. ?\' fm:do 
toda:;; as rc:l i!-;'iõcs :-ão boa". con:!neto que sin ccr:t:-. O 
erro de cada uma dcllas cst:i Cll i suppor qt.e é a uni ca. 
Ycrdarl ci ra. qt:anrlo ~m rcalilladc as ditlcrcntcs rc1i ~iões 
são expr<'ssões Yariadas ele lllll só c mesmo sentimento, de 
um a. só c mesma arlora<;i:o. do ll !CElllO mocl o c nas mes 
mas condi(;õcs qnc toda s a:> lln~t: :~,; ou idiomas sElo ex
pressões raria.las de um s0 c 111 c; 1:10 l;cnsamcnto. 

Apenas todas ellas são ·ainda manifcstat;úes imperfeitas 
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da mesma f:lculdadc radical do espírito humano, resultan
do dessa imperfei<;ão a opposiçtío ou contradicr.ão cm que 
se acham cm muitos de seus dogmas para com os rc
t:i Ultados positiYos ela sciencia. Por isto e para fazer cessar 
o conflicto elas consciencias nascido, por um lado, do an
tagonismo das religiões, e por outro lado das duvidas 
interminaYeis da critica religiosa e scepticismo scientifico, 
faz -se necessario o estabelecimento de uma religião noya 
que, como a sciencia, ter.ha por fundamento a convic<;ão 
natu rr: 1. 

Entre os modernos systen:as de philcsophia moral, como 
entre a,s diJferentcs propagandas de reorganisa<;ão social 
c politica, a qu e parece conter melhores elementos para 
po1ler entrür com poderoso contingente na cor.fec<;ão dessa 
religião, que ludc pravalecer no futuro, é sem duvida o 
social;smo que, como a religião de Jesus, nasce do senti
mento da piedade, c ccmo a religi[lo de Jesus, clama em 
faYor dcs pcqucecs e humildes. Para vencer, porém, será 
necesmrio que o so ciali smo Ee tran forme de cschola po
litica. q~1c é, em esc h ola religiosa. Para isto seria talYez 
!le gnt•Jcle proYeito que se estabelecesse sob bases mais 
ou menos analogas ás da sociedade ele S. Yiccnte de Paulo, 
e a bilntlonan do as medidas violentas e reaccionarias que 
lm·am á. m:<:~~·cl!ia, adoptasse como orgãos principacs ele 
sua propag·md:.t estes dou s princípios que são o funda
mento fle todo o dcsenYolvimeu to moral: o ensino c a 
caridade. 

O Dr. Guilherme Studart, como presidente da socie
d::;dc de S. -Vicente tle Paulo no Ceará, é não somente um 
pratico, como igualmente um theorico da caridade. Eu 
tenho aqt;i sobre a meza um de seus muitos discursos, 
proferidos cm assem bléas geraes daqu ella Sociedade, o sob 
o titulo- Da ri:;ita ao pobre; c este basta para confirma
rto elo nec ahi fica dicto. 
' A iMa capital do Dr. Studart é que a caridade con
siste menos no auxilio material , que no consolo moral. O 
irmão de S. Yicente não deye se limitar a distribuir es
molas, dcYe Yisitar a choupana do pohe, deYc consolar 
os n ec€ssi tad o's. 
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O discurso do Dr. Guilherme Stuclart é, pois, um gri to 
rle piedade cm favor (los mi sera.r ci:::. Mas ouçamo:; a cllc 
proprio. Alguns texto;; basttm p.lr.t d<tt' uma idéa de seu;; 
nobres princípios. 

« Dar esmolas á porta, chamar o mendigo para que 
nos procure num dia tal da semana, entregar-lhe ás pres 
sas os._ Yales destinados ou lhos mandar levar por inter
posta pessoa,-será isso acto de philanthropia, s:1tisfação 
da vaidade, elfeito da natural benevolencia, mas não tra
duzirá jamais a caridade ensinaria c praticada por S. 
Vicente. 

« O que são esses cartões, os p0ucos cartões, a magra 
quantia, que sam1nalm ~:mte destribuimo,;; aos no3sos pi'O
tegidos '? 

« Apenas um moi o que nos facilita a entrada até elles, 
apenas a chave t]ue nos de.;ccrra as portas ele stu3 casas. 

« Nós não so mos meros portadorc3 de uma esmola que 
muita vez mal lhes sacia o appetite. A esmola material, 
comprehendei bem, entra como coadjuvante no plano que 
trazemos em rista e a que todo;; dc-.·emo.; lcrar o melhor 
de nossas energias. 

« Esses c"'rtões, esses vales são um pretexto t:lo so 
mente. Sem elles centuplicariam as difticulclade.; do nosso 
apostolado, cresceriam o.:; trop e:;o3 da nossa propaganda; 
portanto delles lançamJ3 mão co:no um ac~e3sorio, um 
meio secundario. O alvo da nossa associação é mais ale
vantado. Nosso.; íi:l s se de3C:li·olam em m1is elevad::t e:; 
phera. O obulo material é, repito, mero pretexto para 
outra esmola de importancia mais subida. E' como o ba
tedor a frente ele uma expedição. 

O albergue do pobre é ora um reducto de vicios, ora 
uma casamata de paixões doentias, e sempre um mundo 
de dores e ele angustias; a esmola vae ser o estratagema 
que a Religião clescubriu para levar raios de esperança a 
en•,es, que definham na treva espessa ela desillusão e do 
cL~sfallecimento, pa··q, sanear o pa11tanal das consciencias, 
para applicar o bauamo da consolação e elo amor a ma
goas de especies infinitas. 

<~: O titulo do pobre á nossa commiseração é a sua po -
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l11·cza ; façamol-o, pois, sentir a rt~J :.: c infiuoucia ilos nossos 
pequenos scniços. 

« A carid::tde é a gilmma mais prc;:: iosa do cscrinio de 
uma aluta bili !l formatla; conamo.3, pois, is cabanas, ás 
e:ncrgas, onll ::l se crucificam nas luorcs do corpo e do 
c:pirito os membros padecentes da Yictima por cxcel
lencia, inflamm:mdo-os no zelo das sans doutrinas e das 
praticas pic,!v;;:J.:;, restituindo-lhe:; a esperanç1, pregando
lhes a p:wiencia c a resignação no soffrimento, ensinando
lhes a» bellczas do trabalho, levando-lh as ú alma ulce
rada o balsamo da nossa consolação, o rcmetlio dos nossos 
aq'ectos, a p::tlavra amig:J. c CJ.ri~ahosa, q:.~ J tudo isso é a 
melhor das esmolas. » (1) 
Ou~ ::tmol-o agora a proposito de um Retiro celebrado 

pcl::ts Confcrca cias ele Fortaleza: 
« Olhemos para os membros da nossa associação, os

tudomol-os antes c depois desse exercício tão agrada1·el, 
tão moralisador c contaremos, creio com firmeza, ass ig
nalaclas Yictorias sobre o vicio, que enena e apodrece a 
alma, sobre a inclifferença religiosa, que lhe prepara o 
terreno, sobre a tibieza, que esterelisa os bons conselhos 
e facilita o assalto elas paixões. 

« E ste confrade, a principio cheio de fervor, propagan
dista arrebatado mesmo, deixou-se enregelar pelo frio ela 
apathia, abandonou a Conferencia, esqueceu os interesses 
dos pobres, c lá deixou-se ficar quedo na commoda indi
fferença; aquelle, que entregava-se convenciclamente ás 
praticas de piedade, que edificava aos companheiros como 
a negação de todo o respeito humano, viu-se um dia as
saltado pela duvida e trocou as delicias ineffaveis, que em
briagam as almas crentes, pelas inquietações e torturas da 
desesperança; um outro suppoz encontrar na nossa So
ciedade um porto de abrigo ás mentiras, ás seducções dos 
homens, n'ella alistou-se ledo, mas embreve os prazeres, 
socios de outr'ora e seu verdugo, tomaram-no de nov'o e 

(1) Da Vi8ita do Poore, discurso proferido pelo Dr. Guilherme 
Stndart em assembléa gorai da sociedade dq 8. Vicente de Paulo 
11m Fortalllza ~ 19 de Abl'il da 18tHl 
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a rrebataram -o aos turbilh õc.; do nmndo: uw.:s -ellcs, obe
decendo ás inspirações ela ~ra·.:a vi ~·nm escutar a p1.lan.1 
sagrarla, ouvir as instruc._;õcs t "t:L i.!iO~:ls , banhar s u ~ alm a 
no amor puro e divino c eil-o:-; reco;H.:il ial! v<.; , <t dc.;fructar 
de novo as felicidades infin itas, a cdiri car com a.; L.:. g:·inu;; 
de arrependimento o edi fic io de sua santidade. 

«Bemdicto, pois, seja o retiro, cll e qu J ger0<l fru::' tos L1o 
a1lmiraveis ! 

«F elizes os que nelle toma ram parte, porque perlu st r a
ram os caminhos, que ~oatlu ze ut a uma eternidad e de go 
sos e rle glorias ! 

« Faz-se, porem, preciso que o retiro, que foi um arre 
bol na no:te d'alma de muitos d'entrc nó:o, sC'j [l. para to1l03 
o inicio < e uma perfeita comprclt ens::ío das nossa. obr iga
ções como filhos rla E grcja c cspccialnt entc COl!1 0 tli sc i
pul os de S. Vicente; quero dizer que elle 1leve ser o lll'll'

co assignalar!or de um incendio de caridade, já para man
ter em pé de prosperidade as Obras, que fomentam os na 
actualidade, j á pa ra inventar novos meio:> de ser agrad:l
veis a Deus. prati cando por novos moldes o in tenso amor 
do proximo, que elle pregoa ás nações e testemunhou sobre 
o madeiro infamante. 

« Aqui mesmo na Capital ha Conferencias, que desf:l ll c
cem á mingua de opera rios. 1 f:1j a vista as Coufcrencia do 
S. Coração de Maria e S . .J oilo de Deus. Aqui mesmo, ao 
lado das nossas casas, á beira dos caminho.:;, cm tom o de 
todos nós ha ta nta de-::.,;raça. que soccorrer, tanto infortu
nio a mitigar ! 

« Um retiro antes de tudo é nma prom essa. 
« Por oito vezes nos recolhemos ao templo, aYidos, an

ciosos por sorver a longos haustos verdades celestes. 
« Lá fóra era o mundo, a sentina de todos os vícios, o 

r endez-vou s de todas as V -:-pezas; dentro, junto ao Taber
naculo, o silencio ':a concemplação, o extasis das almas 
eleitas; lá fóra, era o orgulho do homem, a orgia das pai
xões; dentro, perto do Sanctuario, as lagrimas do arrepen
dim ento, as supplicas e os protestos de amor ! 

« Pois bem. P or estas lagrim as. qn c sa nctifi ra m, por 
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estes protestos de amor juremo.> a dcfeza da Egrcja, a 
propaga nda do l.Jcm , a fJrotec(:::to n.os infehzcs ». (") 

Dasta. Eu potlcria citar outros textos; mas os qnc ahi 
ficam são sufíicieutes para t.lar umn. idéa dos princípios do 
Dr. Guilherme Stu<lart, que para sua propaganda utilisa
se sobretudo das paginas do reriodieo por cl!e fund::u.lo c 
redigido ha 10 annos sob o titulo de ][crista da Sor-ic
d.adc de S. Vicenic de l'rwlo ·no C'etmí. 

Não se pode deixar de applaudir a quem fa:~ a apo!heosc 
da caridade. E é deste modo que, em llcducção geral, me 
julgo auctorisado a poclcr concluir nestes termos : o que 
mais aprecio no Dr. Guilherme Studart não é o medico, 
nã0 é o rultor da s lcttras. n.'ío é lllcs;no o histor iador do 
Ceará; o que mais aprecio no Dr. Guilherme Studart é o 
filh o, o irmão exemplar, é o pre.sidente da socicdarlc de 
S. Vicente de Paulo, é o apostolo da caridade. 

B. nE FARrAs nr:rTo. 

(*) 1 Ji;: ~ Jth.lO pro fel'; do p0!o Dr. G11illlol'!ne Stn.la:·t <'lll a.>semul <·a 
gor:\l da. socledado de S. Vicente do Paulo cm l<'ortaiC'::a :1 :!0 do Ju
lho de 1890. 
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