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os últimos dias, as redes 
sociais foram tomadas por 
uma polêmica. A Igreja Uni
versal do Reino de Deus 
(Iurd) declarou publica

mente guerra à novela recém-iniciada 
da rede Globo, Salve Jorge. A ação to
mou conta das redes sociais, nas quais 
os evangélicos, em geral, aderiram ao 
"boicote" à novela, tornando públicas as 
suas opiniões acerca do tema. A justifica
tiva do líder da Iurd, bispo Edir Macedo, 
é de que, inconscientemente, as pessoas, 
ao assistir à novela, estariam cultuando 
Ogum, representação sincrética de São 
Jorge nos cultos afro, inimigo direto da 
Iurd na grande "batalha espiritual". 

Para entendermos um pouco mais so
bre o caso, precisamos apreender a ori
gem desses conflitos, seus desdobramen
tos no decorrer do tempo e a atual situ-

ação em que se encontram os principais 
atores dessa "novela espiritual", onde os 
protagonistas são os anjos e os demônios. 

O que é o mal? O que pretendemos 
quando dizemos que alguém atua com o 
mal? Quem são os causadores do mal? 
Para responder a essas e a outras per
guntas, precisamos primeiro conhecer a 
noção de mal de uma forma mais geral, 
literal, e depois partiremos para o enten
dimento neopentecostal sobre o mal. 

O sentido literal da palavra mal pode 
representar várias si tuações. De acordo 
com o dicionário Aurélio (2001), "mal" 
significa de modo mau, ou diferente do 
que deveria ser. (...) 8. Gravemente en
fermo. 9. O que é nocivo ou mau. (...) 11. 
Enfermidade. Dessa forma, a expres
são "mal" pode nos levar a interpretar 
determinadas situações baseados nas 
significações de dano, malfeitoria, noci-
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O possui um menor 
número de entidades circunscritas aos 
deuses africanos (orixás, voduns, inqui-
ces), erés (espíritos infantis) e eventual
mente caboclos (espíritos ameríndios). 
A umbanda carrega consigo um núme
ro maior de entidades (orixás, caboclos, 
pretos velhos, erês, exus, pombagiras, 
ciganos, marinheiros, zé pilintra, baia
nos etc). Essa superioridade da umban
da pode ser explicada pela sua própria 
origem. Ela incorpora traços de outras 
religiões já existentes no Brasil, além de 
traços indígenas também, o que faz com 
que se ampliem as representações den
tro desse segmento. 

Na umbanda, os cultos podem ocor
rer em terreiros, ou na casa dos líderes, 
ou em qualquer outro local, e focalizam 
o desenvolvimento espiritual de médiuns 
e divindades. A incorporação que ocorre 
durante os cultos tem a finalidade dos 

passes em atendimento ao público. A 
hierarquia aqui é estabelecida a partir 
da capacidade de liderança religiosa dos 
médiuns e de seus guias. Os transes são 
declarados como semiconscientes, e, de 
acordo com o desenvolvimento mediúni
co do seguidor, as entidades que podem 
ser incorporadas vão aumentando. O 
meio de comunicação utilizado entre as 
entidades e os seguidores aqui é o diálo
go direto entre estes e as divindades que 
dão passes ou receitam trabalhos, e logi
camente aqui os incorporados estão em 
transe. A iniciação na umbanda existe, 
mas não é requisito para o pertencimen-
to. Há a segregação do seguidor por pe
ríodo curto, raspagem parcial da cabeça, 
sacrifício animal, oferendas rituais como 
o batismo realizado nas cachoeiras, no 
mar ou entrega de oferendas na mata. 

As músicas no candomblé são mar
cadas pelo predomínio de cantigas con
tendo expressões de origem africana, 
acompanhadas pela execução de três 

atabaques percutidos somente pelos 
alabês (iniciados do sexo masculino que 
não entram em transe). A formação obri
gatória para o ritual é a roda de santo 
(disposição circular dançando em senti
do anti-horário), e as expressões coreo
gráficas identificam cada divindade ou o 
momento do ritual. 

Na umbanda, há o predomínio de pon
tos cantados em português, acompanha
dos por palmas ou pelas curimbas (ata
baques), sem número fixo, que podem 
ser percutidos por adeptos (curimbeiros) 
de ambos os sexos. Sem a obrigação de 
formar roda de santo, os seguidores se 
formam do jeito que desejarem. Há uma 
maior liberdade de expressão da lingua
gem corporal e gestual nas danças que 
identificam as divindades. 

De acordo com Prandi (2004), no can
domblé, por se aproximar mais dos con
ceitos africanos, o bem e o mal não se 
separam, não são campos distintos. Já 
a umbanda, em sua gênese, se propôs 
como uma religião capaz de fazer a dis
tinção entre o bem e o mal. Na verdade, 
isso fez com que a umbanda entras
se numa armadilha criada por ela pró
pria, quando separou o campo do bem 
do campo do mal. O campo do bem foi 
preenchido com os guias de caridade, 
os caboclos, os pretos velhos e outros 
espíritos bons, à moda kardecista. Para 
controlar o campo do mal, arregimentou 
um panteão de exus-espíritos e pomba
giras, entidades que não se acanham 
em trabalhar para o mal quando o mal 
é considerado necessário. Com isso, al
gumas igrejas neopentecostais incitam 
seus pastores e fiéis para que combatam 
essas religiões. Um outro estudioso das 
religiões afro no Brasil, Vagner Gonçal
ves da Silva (2005), nos expõe uma ex-

plicaçào mais embasada nos moldes da 
modernidade. Como ele mesmo diz, essa 
batalha do bem contra o mal sempre fez 
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Ou batalha por audiência? Como dis
semos no inicio deste artigo, a lurd decla
rou guerra à novela Salve Jorge. Podemos 
perceber ao longo do texto os motivos que 
fazem das religiões afro-brasileiras as 
piores inimigas das igrejas neopentecos-
tais, e em especial da lurd. A devoção a 
São Jorge cresceu no Brasil pelos escra
vos que, proibidos de adorar seus orixás, 
passaram a fazer seus pedidos, cultos 
e rituais fora das igrejas, associando a 
imagem de São Jorge a Ogum. Ogum é 

o orixá da guerra, do fogo e da tecnolo
gia. Ele ensinou os homens a trabalhar 
com o fogo e com o ferro. Ogum usa sua 
espada para abrir os caminhos e derro
tar os inimigos. Protege os agricultores, 
os soldados, os artesãos e seus filhos e 
todas as pessoas que pedem a sua ajuda 
nas lutas, na justiça, ou até mesmo por 
melhores condições de vida. 

Antes da estreia da trama, os rumores 
eram de que a emissora poderia vir a al
terar o título da novela, devido ao gran
de número de evangélicos existentes no 
Brasil. Contudo, isso não aconteceu e a 
novela foi ao ar com o mesmo título. 

O site Exército Universal2, formado por 

membros da Iurd, afirmou que a rede 
Globo faz uma adoração oculta a Ogum: 
Sem que percebam e mesmo que não ve
nerem "ogum", muitos lares evangélicos 
cederão espaços para que a entidade es
piritual entre e trabalhe. O termo "salve" 
denota saudação respeituosa. Ao resso
ar no recinto as palavras "Salve Jorge", 
muitos estarão saudando consciente
mente o "espírito". 

Ainda, o blog 3 do bispo Edir Macedo 
divulgou uma nota incitando os frequen
tadores da Iurd a trocarem a novela Sal
ve Jorge pela novela Rei Davi, que está 
sendo reprisada pela rede Record, cujo 
maior acionista e dono é o próprio Edir 
Macedo: Quem é mais importante? Davi, 
o rei que agradou ao coração de Deus, ou 
Jorge, um deus pagão travestido de san
to? Quem merece sua atenção? Quem é o 
verdadeiro exemplo? 

Em nota, a rede Globo afirma que a 
trama não fala diretamente de São Jor
ge, e sim do mito do guerreiro. A única 
referência feita a ele é que, além de ser 
padroeiro da cavalaria, é o santo de de-
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voção do personagem interpretado por 
Rodrigo Lombardi. 

O professor Marcelo Ayres Camurça 
(2009) propõe a idéia de "guerra santa", 
uma batalha de todos contra todos, de 
religião contra religião: "A atitude de acu
sação e intolerância às demais religiões e 
religiosidades (afro-brasileiras, kardecis-
mo, esoterismo), com a consequente re
jeição a outras práticas religiosas fora do 
âmbito de seu credo, parece levar a cliva
gens e competições, inaugurando no ce
nário religioso brasileiro uma nova forma 
de convivência - distinta daquela tradi
cional dos 'empréstimos mútuos ' - seme
lhante aos modelos de mercado religioso 
e campo religioso [...]. A questão que se 
coloca, então, é de como uma atitude de 
beligerância e enfrentamento por parte 
de pentecostais e carismáticos pôde re
dundar num quadro de mercado religioso 
ativo e não de desagregação, de 'guerra 
de todos contra todos', enfim, de 'guerra 
santa" (CAMURÇA, 2009, p. 178). 

Ainda, em nota de página, Camurça 
trata da questão da Iurd enquanto ins
tituição religiosa que reprime veemen
temente outras religiões: "(7) As igrejas 
pentecostais, particularmente a Iurd, têm 
sido enquadradas em infrações por ferir 
dispositivos do princípio de liberdade re
ligiosa, como a denúncia contra o bispo 
Macedo por Vilipêndio' ao culto 'religio
so', quando no seu livro Orixás, caboclos 
e guias, segundo os promotores, 'ataca 
outras religiões e provoca transformações 
nos fiéis"' (CAMURÇA, 2009, p. 178). 

Outro estudioso do neopentecostalis-
mo, Ricardo Mariano (1999), afirma que 
essa perseguição às religiões afro é anti
ga, e vem desde o tempo da escravidão. 
Só que, hoje, os neopentecostais não 
contam mais com a ajuda repressiva da 
polícia ou do governo, afinal é assegura
da a todos a liberdade religiosa. Contu
do, continuam a perseguição por meio de 
discursos doutrinários, tanto em livros 
como no próprio culto. 

Em suma, ao tratar os cultos afro com 
repulsa e não aceitação, o neopentecos-
talismo as coloca na margem da socie-

dade. E, conforme define Silva (2005), "a 
conversão da margem valoriza o centro: 
Deus, igreja, bispo...", ou seja, quanto 
mais pessoas pertencentes às religiões 
afro forem convertidas, mais credibilida
de terá a religião e seus líderes, fazendo 
com que, mais uma vez, sejam reproduzi
dos os preceitos, conceitos e agentes das 
religiões afro. 

Ainda, Silva (2005) afirma que o que 
ocorre é uma "antropofagia da fé inimi
ga". Deve-se combater até que desapare
ça. A guerra santa consegue juntar um 

sincretismo invertido com um quê de 
pluralismo religioso. Os orixás que são 
sagrados para umbandistas e candom-
blecistas são apropriados como figuras 
do mal e causadores deste pelos neopen
tecostais. Essa inversão de sentido só é 
possível porque os orixás são reconhe
cidos como tais pelos neopentecostais, 
e automaticamente a existência deles é 
reproduzida por conta desse reconheci
mento contínuo. Assim, uma depende da 
outra para ampliar seus significados e 
afirmar suas identidades. 

Concordamos aqui com a abordagem 
sociológica de Anthony Giddens (2005) 
acerca das novelas. Segundo Giddens, 
"as novelas lidam com os domínios uni
versais da vida pessoal e emocional. Ex
ploram dilemas que todos podem enfren
tar e talvez cheguem até a ajudar alguns 
telespectadores a pensarem de maneira 
mais criativa a respeito das próprias vi
das" (2005, p. 374). 

Se voltarmos um pouco no tempo, lem
braremos que, de fato, as novelas da rede 
Globo passaram a retratar situações coti
dianas e que estão ou estavam em pauta 
na discussão nacional e mundial, como 
clonagem, homossexualismo, tráfico de 
pessoas e de drogas, desigualdade social, 
entre outros. A novela Salve Jorge traz 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



à tona a questão do tráfico de pessoas, 
além da convivência atual dos moradores 
do morro do Alemão, comunidade paci
ficada recentemente, no Rio de Janeiro. 
Certamente as pessoas assemelham as 
suas vidas aos eventos retratados nas 
novelas, o que não sabemos ao certo é 
se as soluções apresentadas para os dile
mas na TV são as mesmas adotadas pe
las pessoas na vida real. 

Os evangélicos, ao boicotarem a nove
la da rede Globo, automaticamente bai
xam a audiência dessa emissora e au
mentam a da rede Record, ao assistirem 
à reprise proposta pelo bispo Macedo. 
Seria uma estratégia midiática para au
mentar a audiência da Record? Ou isso 
seria apenas consequência da crença e 
fidelidade dos evangélicos ao que é pro
posto por suas denominações? 

O que pensar dessa situação, quando 

lembramos que o Brasil é um país laico 
e garante a liberdade de culto às pesso
as, ao mesmo tempo em que garante a 
liberdade de expressão? A Iurd se posi
ciona dos dois lados, afinal, exerce seu 
direito de cultuar o que bem quer e, 
junto a isso, pratica a liberdade de ex
pressão quando faz campanha em favor 
do combate às religiões afro-brasileiras, 
enquanto que as religiões afro-brasilei
ras se posicionam apenas do lado da 
liberdade religiosa, ficando, assim, acu
adas pela ação repressiva dos neopente
costais. O combate é intrínseco e in
separável da doutrina teológica da Iurd, 
afinal, os exus e entidades são represen
tações dos demônios, que por sua vez 
são combatidos e expulsos desse plano a 
todo vapor pelos iurdianos. Se não exis
tissem os exus e entidades, certamente 
os demônios seriam outros, quem sabe 

os próprios santos católicos. E se um dia 
ninguém mais frequentar a umbanda 
ou o candomblé? Não haverá mais de
mônios? Quem irá praticar o mal? Fica 
a questão para pensarmos: sem as reli
giões afro-brasileiras e seus exus e en
tidades, a Iurd fica sem chão teológico, 
doutrinário e ritualístico. 
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Text Box
Fonte: Sociologia, São Paulo, ano 4, n. 44, p. 64-71, dez. 2012/ jan. 2013.




