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H Vou esboçar aqui um quadro do estado 
de religião na província de Minas·: 

Augusto de Saint~ 

V"wgem pelas Provfncias de Rio de Janeiro e Min4S Gemis. p. 153. 

"FOI SAINT-HILAIRE ... 
O VÊ-TUDO, OANOTADOR,: .. 

Carlos Drumond de Andrade 
Espetáculo. Merúno Antigo. 1974 

O que mais se admira em Augusto de Saint-Hilaire, o notável viajante francês, 
é sua enorme capacidade para ver as coisas: Possuiu em escala muito avançada a alta 
vocação- genuinamente grega em sua origem- à luz. Foi chamado à luz, para ver, 
sentir, medir, o que tinha q~e ser visto. Assim, em suas andanças pelo Brasil, o 
naturalista francês se transformou em historiador e sociólogo de ótimo quilate. E, o 
que mais nos sensibiliza, foi sua maneira simpática em analisar nossa sociedade. Isso 
aconteceu principalmente ao interpretar a sociedade mineira do início do séc. XIX. 
Sem exageros, podemos adotar Saint-Hilaire como historiador·sociólogo francês· 
mineiro. 

Sobre o mineir~religioso. escreve: 
''Povo nenhum tem tanta inclinação como o de Minas para se tom11r 

religioso, e mesmo, para sê-lo sem fanatismo. Ao mesmo tempo espiritualistas 
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e cheios de refle~o, inch"nam-se ll{ltumlmente~ pam a coistu sérias; suallida~ 
po.uco ocupada, favorece ainda mais esstz propensão, e seu gênio 11/etuoso 
predispõe a uma doce piedade. Em gem~ os mineiros são muito Ytmtr.ITOm

mente dotados pelaProvid~ncill: dê-se-lhes boas intituições e poder-se-4 esperar 
tudo dessa gente~·'. 

O texto nos parece objetiVo e feito para elogiar. Religiio sem fanatismo. 
Mineiro espiritualista, afetuoso e bem dotado pela Providência Mas, em outra 
passagem, no mesmo capítulo, ele não é tão generoso assim 

"
4Passou-se a olhar com indiferença os deveres lnllis euenciais; as faltas 

contra os bons costumes mal se ~onsidemm faltas. hoje em dúJ; 11 religião 
continuou sem moral. e dela. apenJJ.$ se conservamm as pi'IÍticas exteriores. 
Chegou-se, mesmo, ao ponto de observar estas úllimlls com bastante desleixo, 
mais por hábito que por convicçiio. e- muitlls 11e:zes delas só perdum um 
lig,eiro verniz. Assim~ UM· se à misSll bater no peito. e 110 mesmo tempo conveT
sar-se com os vizinhos. Quase todos os mineiros usam um rosário ao pescoço, 
mas muito poucos existem a quem tenha visto reziiT'4 • 

Ora, o texto nos parece até contraditório em relação ao anterior. Levantamos, 
então, os problemas diante das afinnações de Saint-Hilaire: a religião do mineiro é 
revestida de espíritualidade ou sõ de exterioridades, de crosta, de vemiz? Proponho 
a discussão no presente trabalho. Mostrar as contradições de Saint-Hilaire ou não, 
é nosso propósito. 

~ válido nossa ousadia. e é necessário agredir o assunto quanto a História de 
Minas Gerais está aí, inteirinha, para ser estudada ou para ser revista. Basta lembrar 
aqui que o célebre viajante visita Minas Gerais numa fase que os historiadores já 
convencionaram chamar de período de decadência. 

Ê o período de Minas sem ouro. Acredito que isso precisa ser revisto ou ao 
menos dúvidas devem ser levantadas e recomenda-se melhor estudo. Sem preocupa
ções de maior profundidade, mas como contribuição de sugestões, acho que é hora 
de se estudar o problema da distribuição da terra durante o período dito de deca· 
dência, assim como a presença da força de trabalho livre que passa a concorrer, na 
mesma proporção, com o braço escravo. 

Hâ ainda a chegada do capital estrangeiro em Minas Gerais e a venda de ações 
na com.pra das minas. No campo religioso nota-se entre o clero, a presença de padres 
estrangeiros que passam a atuar com elementos culturais alheios à nossa gente. 

São problemas que estão a merecer melhores conclusões. Começamos com 
a vida religíosa que tanto preocupou o católico francês e que tanto marca a :socieda· 
de mineira Entre muitos, escolhemos este assunto. 

Vamos concordar com Saint-Hilaire, vamos dele discordar ou colocar Saint
Hilaire versus Saint-Hilaire. 

Repito, nosso propósito é ousar. 

1 - Augusto de Sa.int-Hilaire, 
Viagem pela~ Provindas de Rio de Janeiro e Milllls Gerai3, p. 165. 

2 - Augusto de Saint·:Hilaire,. 
Jliagem pelas Pro11íncias de Rio de Joneiro e MiiUls Gentis. p. 163. 
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A vida religiosa em Minas Gerais se manifestou muito ce4o, desde à época de 
sua fonnação inicial, e sempre explodiu em exterioridade. Os bandeirantes~ segundo 
Carrato3 ~já traziam-nos alforges e embornais seus oratórios, com seus santos e suas 
devoções. Era como se carregassem sua cápela, sua igreja. À me(lida que os primeiros 
povoadores se organizam através da mineração e caminham para formações de 
núcleos urbanos, Minas também se enfeita de capela~ igrejas, campanã.rios, cruzeiros. 
Assim, acompanhando o êxito do ouro, Minas foi-se enriquecendo de aparência de 
vida religi.osa 

A chegada da religião aqui foi obra dos próprios leigos ou de eclesiásticos 
esparsos, muitos fugidos de conventos, tão aventureiros quanto os outros e tão 
leigos em sentimentos religiosos quanto os próprios leigos. As Ordens Religiosas- que 
tão cedo chegaram aô litoral - aqui foram proibidas de entrar. 

'Wão existe um só convento em toda a provincia das Minas. O governo 
proibira às ordens religiosa estabeleceram-se nessa provinciJI, e nesse particular 
suas ordens/oram sempre rigorosamente respeitadas'14

• · · 

Furtado de Menezes, em O Clero Mineiro, mostra que não intere~ava a Portu
gal concorrer com as Ordens Religiosas na disputa das minas 5 • 

São, pois, os próprios leigos que iniciam a organização religiosa nas Minas, 
através de inúmeras associações que denominamos Ordens Terceiras, Confrarias ou 
com o nome genérico de Irmandades. Elas se multiplicaram nwna proliferação 
quase incrível, dando a Minas uma organização religiosa típica e origina), sem o 
rígido controle das Ordens Religiosas e sem estarem a serviço dessas mesmas Ordens. 
Resultado da liberdade do mineiro, que se aventurou-a construir outra terra, a 
mineira, no molde de sua aventura, sem convenções, sem respéito às autoridades 
religiosas constituídas - e que estavam tão longe - em aberta rebeldia também 
religiosa. 

"Appetites de quem vive nas Mims que ou por influxo dos planetas ou 
pela animosidade dos mineraes tudo emprendem e tudo querem,, 6 

Essas Irmandades, que tanto atuaram no séc. XVIII, estavam em plena vida 
à época das viagens de Saint-Hilaire. 

A multiplicidade delas muito o intrigou e ele as acusa pela multiplicação de 
igrejas e capelas, não deixando de criticá-las: 

':4 mais ínfima povoação possui às vezes cinco ou seis templos; mal 
uma confraria disptJe de alguns recursos logo inicia a construção de uma 

3 - José Ferreira Ca.rrato, 
As Minas Gerais e os Primórdios do Caraça, p. 55. 

4 .- Augusto de Saint-Hilaire, 
Viagem pelas Provi"ncias de Rio de Janeiro e Minas GeTais, p. 154. 
Essa proibição é constantemente repetida pelo autor. 

5 - Furtado de Menezes, Clero Mineiro, p. 24. 

6 - Frei Francisco de Santa Maria Quintanilha, 
Livro de Termos e Deliberações da Meza. Arquivo da Ordem Terceira do Carmo de São 
João del-Rei. 
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igreja, sem pensar em como a terminará ( .. .} constroem-se templos sem 
necessitüule, fazem-se despesas loucas paTa celebrar os padroeiros com festivi
illldes qWlSe pagã~ e, como já o fiz notar alhures, não se pensa em fundar 
estabecimentos de caridtlde, hospitais, escolas gratuitas, etc. •• 1 • 

~:4 multípúculade das igrejas e oratórios nas vilas e povoações de Minlls 
é dwida, aptmlls, como já tive ocasião de dizer. à vaidade das lnnantltldes. 
Cada U1111l quer possuir sua igreja particular e jaz esforços p(ll'tl que sobrepuje 
as das I17TU111dJules riwzis ~.''. 

"Nem mesmo se pode dizer que para isso concorra Um4 piedade mal 
·entendida; na maioria das vezes a causa é a vaidizde. As Irmandades rivalizam 
entre Ji e proamun distinguir-se por esbanjamen~os inúteis. Tão grandes 
privilégios /olflm concedidos às ordens terceiras do Ozrmo e de São Francisco, 
que freqüentemente, stio visUls a lutrJr com sucesso· contra uma das autorida
des mais respeitáveis para os cristãos, a autoridade de seus pastores" 9 • 

O que Saint-Hilaire não diz é que havia Innandadés para todas as devoções, 
ao gosto de qualquer evocação e para qualquer camada social. Faz ele questão de 
citar duas, Canno e São Francisco, próprias de homens brancos e ricos. Ora. para 
expor e impor suas devoções precisavam de se esbanjar. As grandes Confrarias 
tornaram.se nas Minas verdadeiras grandes empresas: tinham posses territoriaist 
alugavam casas· para ren~ possufam escravaria, empregavam cobradores (pioneiras 
na utilização do trabalho livre), emprestavam dinheiro a juros, cobravam jóias ~e 
mensalidades, pediam doações, ilnplor~vam dinheiro para as missas, festas, procis
sões, profissões, enterros. Pensavam em dinheiro. Eram realmente Instituições 
vaidosas que precisavant de .se impor pela exterioridade, pela aparência. Suas igrejas 
e seus desfiles eram planejados para aparecer. 

Recrutados na social) esses H irmãos'' viviam as formalidades em capa de 
reHgião. Cumpriam as fonnalidades religiosas, mas somente as que lhes convinham, 
sem qualquer constatação. Agem de sua própria conta e veia no cumprimento de 
seu dever como cristãos ou melhor, de aparência de cristãos. SeJVem das exteriorida· 
des religiosas para manutenção do "status quo" social, assim como do mando, das 
rédias da direção, do domínio ou, simplesmente para salvaguardar seus bens. Utiliza· 
vam da teligião como utilizavam de suas vestes diferentes para as solenidades e 
cerimônias às quais, compareciam como "innãos''". Depois voltavam despidos a 
seu estado natural, desnudos, frios, sem espiritualidade. 

Era verdadeira religião de domínio e imposição. 
Os dirigentes das poderosas Irmandades esbanjavam. 

·~Gastavtim-$1! somas consideráveis em festas de igreja'' 1 0
• 

7 - Augusto de Saint-Hilaire, 
rwgem pellzs Províndlls de Rio de Janeiro e Minas Gerais, p. 15 9. , 

8 - Augusto -de Saint.Jiilaire, 
Vill(.em às naacenter do Rio Stio Francisco e pela Província de Goiás~ p. 224. 

9 - Augusto de Saint-Hil.aile, 
PiDgem pelas Províncias de Rio de Janeilo e Minas Gerair, p. 160. 

10 - Augusto de Saint-Hilai.te, 
V"r4gem .:is M!Cenus do Rio SIIo Francisco e pela Província de Goiás, p. 259. 
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. Era religião de vaidade, como a~ntua Saint-Hilaire. Qual o interesse em 
fundar estabelecimentos de caridade, hospitais; escola gratuitas por parte da direção 
dessas lnnandades? Bastava que seus negócios fossem bem. 

Mas, existiram também as Irmandades pobres que atenderam às camadas 
populares das vilas mineiras. 

Aconteceram confrarias que recrutavam para os seus quadros as populações 
brancas simples) os mestiços, pardos, mulatos e os negros escravos ou não. Essa 
camada popular, em suas manifestações religiosas, nã'o era tão fria quanto a outra; 
mas de uma interioridade ti pica, original, mineira mesmo. 

A o participar da religião de exterioridades que lhe é oferecida pela classe 
dirigente - nas festas, novenãrios, missas compridas, procissões,. vias-sacras, tridüos, 
récitas de rosários, terços, ladainhas - o homem do povo se transforma, se contrita, 
pede, implora .à divindade ou aos santos a melhora de sua sorte, o lenitivo para seus 
incômodos de doença, a sorte d~ seus parent~s e amigos, a cura de seus doentes. 

A participaçã'o desta camada nas ex te'rioridades religiosas constituiu, autenti
camente; e, de forma original, uma manifestação cultural popÔlar pura. O homenl 
do povo curtia a exterioridade. Ser religioso era aquilo. Fazer o '"pelo sinal', ou 
bater no peito para ele era profundamente religioso. Se depois aquilo não modifica. 
va seu comportamento~ é porque ele consumiu ali, na hora da exterioridade, toda 
a sua religião e ela se esgotou. 

Viveu popularmente - e festivamente - sua religião. A aparência foi fun 
em si mesma 

Em uma de suas estadas emSãoloãodel-Rei, Augusto de Saint-Hilaire satisfez 
sua curiosidade assistindo à procissão das cinzas que~ na quarta-feira de C~ a 
Ordem Terceira de São Francisco fez realizar. Depois de CODlentar os atritos das 
Innandades com as autoridades eclesiástieas - atritos muito freqüentes e que se 
arrastavam anos e anos à procura de difícil decisão ·_ passa·a descrever a comprida, 
complicada e bizarra procissão que "era aberto por três mulatos vestidos de domi
nós escuros" 11 

• 

Após descrevê-la longamente, conclui; 

f•o pároco de São João conchecia bem os abusos da· Igreja brasileira; 
parecia sofrer com isso e desaprovtl1'tl as diversas praxes 4e sjmoni4 que se 
tinham introduzido 1lll regülo. Dizia-me, com razão, que os brasüeiros são 
naturalmente religiosos; mas reconhecia que ruo religi4o não ill além dos 
sentidos e que os pastores parecem consideiar uma brinau:leira· a ofensa e o 
perdãon12 . 

O comentário apresentado peJo autor é do pároco e, simultâneamente, dele 
mesmo, naquele "com razão' .. , quando faz suas as palavras do padre. Suas observa~ 
ções revestem-se de seriedade ao se referir aos brasileiros como "naturalmente 
religiosos" e de uma prâtica de religião que "não ia além dos sentidos". Ora, para 
melhor isso entender, é necessário que fiquemos atentos aos tipos de comporta.men-

11 - Augusto de Saint-Hilaire, 
Viagem às nascentes do Rio SQo Francisco e pelo Prov{ncia de Goiás, p. 98 

12- Augusto de Saint-Hilaire, 
Viagem às Nascen.tes do Rio Siio Franciaco e à hol)(ncÍil de Goiás. p .. 100. 



to religioso da sociedade que anaJisa!Dos: como agem a elite social e a grande 
camada popular. 

Na descrição da procissão montada pela poderosa Ordem Terceira de São 
Francisco, a representação ao vivo das figuras de Adão, Ev~ Abe], Caim, San.ta 
Madalena, Margarida de Cortona, São Luís, Ivo de Chartres e do próprio São Francis
co, era para os figurantes de uma grande felicidade e de enonne realização e. tão 
grande, quanto a das "crianç(lj de roça bronca'' que c~T<epresentavam anjos" e que 
Saint -Hilaíre classificou como "~ que a prociss:ão exzõia de mais ridfculo ,'1 3 . 

Mas, a verdade é que todos que assistiam à procissão, aquela ·~ltitJQo de 
pessoas',, que, já no dia anterior, Saint-Hilaire via uque iam pam :a villzu .. c'assistirem 
à festaJ': ficavam uencantados com essa cerimônia irreverente, em que rii:Uculos 
momices se associavam ao que a religião católica tem de 11111is respeitável'' 14

• · 

Pelo tex:to, não consta que as figuras representativas fossem de "innãosu de 
São Francisco ·que levavam os andores. 

Aos olhos do católico europeu Saint-Hilaire, ao reverente cura e à insigne 
direçio. da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, tudo aquilo poderia não pas
sar dos sentido~ sem gualquer vínculo de espiritualidade pregada pela Igreja. Mas, 
à multidão, não, pois! tudo aquilo era de encantamento, de toque religioso que 
atingia a cada um profundamente e a cada um satisfazia no seu compromissso com 
a divindade e colocava todos em dia com sua religião. 

e de se lembrar que a Ordem Terceira. de São Francisco de Ass~ nas Minas 
Gerais, reunia em seus quadros como "irmãos" de Confraria, a mais requíntada 
elite social. 

A de São João Del-Rei reunia em sua .Mesa Administrativa- a alta direção da 
Ordem - como Prior, Sub-Prior~ Secretário, Tesoureiro, Procurador e Defmidores, 
o que existia de mais fmo na sociedade sanjoanense. 

Então, todo o aparato da procissão em festa era um culto de exterioridades 
para essa elite, mas para a ~amada popular - aqui divergimos de Saint-Hilaire - tudo 
aquilo ia além dos sentidos. 

As .Irmandades religiosas, em suas estruturas, mantinham na direção um padre 
do Clero Secular. Recebia o nome de Padre Comissário, pertencia à Mesa Adminis-
trativa e era responsável pelo atos religiosos e instruçio dos demais nirmãosn. 

Era a própria Confraria que escolhia o Padre Comissário que passava dela 
depender, recebendo ordens e cumprindo o que era traçado pela Administração. 

Nas lnnandades ricas, o cargo de Comissário era bem remunerado - muito 
melhor que os vencimentos dos Cônegos da Sé de Mariana - e havia verdadeira 
corrida em disputa de ocupá·lo. Assim, eram sempre submissos, dirigidos e culti
vavam o aparato de exterioridades que a cúpula impunha a que eles obedeciam. 

SeJViam, plenamente, aos interesses das Irmandades. 
Encarregados dos atos litúrgicos, enalteciam e promoviam~ como instrumen~ 

tos, ·uma religião de exterioridade. Nas s'uas longas pregações cuidavam da forma 

13 - Augusto de Saint·Hilaire, 
Viagem Ô$ Nascentes do Rio São Fran.cisco e à Provinci.D de Goiás, p. 99. 

14 - Augusto de Saint-Hilaire, 
VitJgem ils Nascentes do Rio São Francisco e à P,ovincio de GoúJr, p. 100. 
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para agradar seus patrões mas., dificilmente ou nunca, conseguiam atingir as camadas 
populares em qualquer tentativa de instrução religiosa pública Não eram entendidos 
pelas massas que curtiam a religião cristã a seu modo e semelhança, autêntic~ pura, 
bem ao feitio de sua mentalidade, sem compromissos com a palavra do padre, 
mais de encontro com a tradição sincrética de atos e atos religiosos mal assimilados, 
mas vividos além dos sentidos. Isso o próprio clero nã'o entendia - nem o. culto, 
nem o inculto - assim como o próprio Saint-Hilaire. O povo não complicava suas 
crenças, suas manifestações religiosas, com os moldes dos princípios dogmáticos e 
morais do catecismo tridentino, inacessíveis, difíceis, e~ portanto, nada populares. 
O povo interpretava toda aquela ~'instrução" do padre a seu modo e a vivia ali 
mesmo. 

Mas, Saint-Hilaire preocupa·se em narrart sem qualquer comentário, cerimô
nias curiosas onde se misturam atos religiosos com conotações tipicamente popula· 
res. 

Assim, em Registro Vellio, ao visitar o Padre Manoel Rodrigues da Costa, 
estava ele "no seu oratório, ocupado em reztl! as preces da tarde ,em meio tl uma 
trintena de pessoas, na moiorill negros e-negras e tomei lugar entre os assistentes. 

Justamente nesse momento todos se prosternaram, e .o sacerdote ~ pôs 
a recitar, em honra de Jesus Cristo. lo.dainhas que indicavam o número exato 
das bofetadlls e chicotadas que r~cebeu,, das gotas de sangue que co"eram de· 
suas chagas, e até das /Jigrimas que de"amou pelos nossos D·ecados. A cadll 
artigo das litanias, a capela vibrava com b ruído das bo/etafJJJs que se aplica
vam os presente_s, e todos respondiam Louvado seja Deus. Quando as ladainhas 
terfl'}inaram, cantaram..,se em honra à Virgem algumas orações, ao som do 
violão, e, em seguida, todos se retiraram H 

15
• 

Aqui, Saint-Hilaire não fala, ~orno na procissão de São João del-R.ei, em 
ridículo. E claro que a citação é rica. A participação dos presentes foi intensamente 
vivida. Responder as ladainhas, acompanhar, com som, "as bofetadas e chicotadas" 
recebidas pelo Cristo~ era viver a exterioridade, era gastar ali mesmo toda a espiri
tualidade do ato. 

Na sua maneira admirável e inteligente de ver as coisas, Saint-Hilaire, em sua 
Segunda Viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Poulo, diante de uma 
improvisação de um cura que deixa de rezar a missa na igreja paroquial, para 
dizê-la em casa, enfaticamente declara: 'Wa Igreja brasileira, níio há o que possa· 
causar espanto: está fora de todas as reg7rls!" 16

• 

Mesmo por parte do clero isso é facilmente inteligível, pois, o padre era 
resultado de uma formação deficiente nos seminários e, quase sempre saído também 
dos quadros populares para o sacerdócio. Fugi.r às regras e fazer uma Igreja brasUei.ra· 
mineira, era resultado de não negar a autenticidade de origem. 

O clero podia não entender isso, mas agia assim .. No caso de sua dependência 
da classe domínante, por sua vez, era uma forma de manifestação do realismo, à 
qual a Igreja sempre se manteve submissa. 

15 - August{) de Sa1nt-Hilaire, 
Viagem pelas Províncias de Rio de JtJnetro e MiMS Gerais, p. 112. 

16 - Augusto de Saint-Hilai:re, 
Segunda Vi,;zgem do Rio de Janeiro a Minas Gerais e São Pau lo, p. 80 
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Mas, a situação do clero mineiro não era das melho~res. "Ser padre é Umll 

erp_êcie de meio de vfda e os prôprios clérigos achain natural considerar assim 
o mcenlócio de que estão investidos. Agradeci, certa vez, a um vigário que 
asristira, em seus últilnos momentos. um homem por quem me interessava. -
·~o senhor não tem de que me agradecer • . respondeu~ me ele,. sou pago para 
isso. nlT_ 

Quando se encontra em Paracatu, queixa-se do .. embrotecimento em que 
caiu o povo dessa região" e unaturalmente do clero .. que, parece. se poderia esperar" 
para sanar todos os inconvenientes, mas .. sabe-se quão pouco, em geral, o clero 
brasileiro faz pela instrução do povo que lhe está confwdo, e menos há ainda a 
espet'flT dos eclesitísticos de Paracatu ~: 

Longe está a sede da Diocese - em Pernambuco - e .,os padres podem impu
nemente seguir os exemplos dos leigos que os rodeiam, e sua condutil niio poderiJz 
de deixar de reo.gir em seguida sobre estes últimos"'. Lamenta-se ainda e pergunta: 
'mas onde encontrar individuas assá& virtuosos. assás esclo.recidos para ocupar as 
mdeims episcopais. e. ao mesmo tempo. assás corajosos para se oporem aos aburos 
e bflstante prudentes para witar os escolhos que encontrarúlm a cada passo?'' 1 8

• 

Em outro local lamenta Saint·Hilaire: HSe. pois o governo brasileiro quer que 
os habitantes dos sertões do interior .não caiam na mais completa barbária, é preci
so que zele p_or sua instrução moral. Essa· instrução, como já tive oportunidade de 
diZer,. eles níio poderão fruir. no atual estado de coisas, senão dos sacerdotes. Estes, 
infelizmente, participam grandemente da corrupção geral ... " 19

• 

A corrupção era generalizada e o clero mantinha constante preocupação com 
o dinheiro. Procurava os dízimos e as atividades allieias ao ministério sacerdotal, 

" . . como o oomercto. 
Comprava-se, se possível, cargos que pudessem ser rendosos, praticando o ve

llio vício da recepção dos sacramentos. Ao mesmo tempo, eram os padres vítimas 
de_ seus superiores, que tiravam deles o que podiam na cobrança das côngruas. 

O Seminãrio de Mariana, centro de fonnação da Diocese, à época de Saint· 
Hilai~e, encontrava-se em estado precário. As distâncias eram longas, a autoridade 
diocesana estava distante e a vigilância do Pastor tornava-se impossível. Assim 
alastrava-se a ignorância. 

· Esse clero foi presa muito fácil das camadas dirigentes que o subjugou a seus 
interesses. 

Finalmente, à época de Saint·Hilaire começou a viver nova experiência no 
campo religioso: aconte.ceram as primeiríssimas atividades protestantes no Brasil. 

17 - Augusto de·Saint.flilaire, 
Y'~ pelas Províiu:ills de Rfo de Janeiro e Minlls Gerais, p .. 164. 

18 - Augusto de Saint·Hilaire. 
VlQgem à& Nascentes do Rio S4o FrtJncisco e pelo ProaJíncÍJ:I de Goiás, p. 97 ss. 

19 - Augusto de Saint·Hilaire, 
Vwgens pelo Dirtrito dos Diatnll7lfe8 e Litoral do Brasil. p. 199. 
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