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O CULTO A SÃO JORGE: UM ESTUDO DAS REPRESENTACOES DO 

SANTO A PARTIR DAS ORACOES 

                                                                            

 Paulo Henrique da Silva Bossi* 
                                                              Solange Ramos de Andrade** 

 

O presente texto constitui parte de um projeto de pesquisa, em fase inicial de  

desenvolvimento, junto a Universidade Estadual de Maringá e ao Laboratório de 

Estudos em Religiões e Religiosidades(LERR) . Buscaremos analisar, por meio de 

orações ou preces, de diferentes períodos históricos, como as sociedades que se 

apropriam do culto de São Jorge e como o  representam, pelas referidas orações. 

          Acreditamos que por meio destas orações podemos delimitar e analisar a forma 

pela qual o culto a São Jorge se desenvolve nas diferentes sociedades, pois as orações 

além de escritas, são ritos orais, fazem parte da linguagem e para CHARTIER ,a 

linguagem é uma forma privilegiada de Representação. 

 Além disso, as vidas dos santos constituem um importante meio de transmitir o 

sentido da fé cristã. Desde que o cristianismo existe, as pessoas contam e recontam as 

histórias dos santos. Eles têm sido homenageados em ícones, pinturas e estátuas. É 

impossível imaginar o cristianismo sem pecadores e é impossível vive-lo sem os santos 

(WOODWARD, 1992). Para realizar  tal pesquisa partiremos de um pressuposto teórico 

que utiliza o conceito de representação coletiva, de Roger Chartier (2002), alem de 

demonstrar a viabilidade de pesquisa sobre o tema a partir de autores que já trabalharam 

com temáticas semelhantes.  A discussão aqui apresentada parte do conceito de 

representação coletiva por acreditar ser este conceito fundamental para o tema, pois 

autoriza a articular melhor três modalidades de relacionamento com o mundo social: 
 Primeiro, o trabalho de classificação e recorte que produz as 
configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõe 
uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer 
uma identidade social, a exibir uma maneira própria de estar no 
mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma posição; 
enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças as quais 
‘representantes’ (instancias coletivas ou indivíduos singulares) 
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marcam de modo visível e perpetuado a existência do grupo, da 
comunidade ou da classe (CHARTIER, 2002: 73).  

 

De acordo com Chartier, a representação é um instrumento de conhecimento 

mediato que faz ver um objeto ausente, através de sua substituição por uma “imagem” 

capaz de reconstituir em memória e de figurá-lo tal como ele é. O surgimento da noção 

de representação mostra por um lado, a representação permite ver algo ausente, o que 

supõe uma distinção entre o que representa e aquilo que é representado. Por outro, a 

representação é a exibição de uma presença, a apresentação pública de algo ou de 

alguém. No primeiro sentido, a representação é instrumento de conhecimento imediato 

que revela um objeto ausente, substituindo-o por uma imagem, capaz de trazê-lo à 

memória e de figurá-lo tal como ele é. A relação de representação é entendida deste 

modo como correlação de uma imagem presente e de um objeto ausente, sendo que um 

vale pelo outro.  

Para ressaltarmos o aspecto simbólico da representação de São Jorge, presentes 

nas orações, utilizamos os estudos de Eliade (1991), quando afirma que o pensamento 

simbólico é consubstancial ao ser humano, precedendo até mesmo a linguagem e a 

razão discursiva. Para Eliade, o símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais 

profundos – que desafia qualquer outro meio de conhecimento (1991: 8); e vai além 

atribuindo as imagens, símbolos e mitos, a capacidade de responder a uma necessidade 

e de revelas as modalidades mais secretas do ser. Assim sendo, temos que cada ser 

histórico traz consigo uma parte da humanidade anterior a História, logo a parte a-

histórica de todo ser humano não se perde, mas traz a marca da lembrança de uma 

existência mais rica e completa. Os símbolos jamais desaparecem da atualidade 

psíquica, podendo mudar de aspecto, mas com a função permanecendo a mesma 

(ELIADE, 1991). 

Enfim, o símbolo, o mito e a imagem podem ser camuflados, degradados, porém 

jamais extirpados, tendo sobrevivido até os dias de hoje. E que para um estudo dos 

simbolismos possa ser útil, deve ser feito em cooperação de várias áreas do 

conhecimento, dentre as quais; Literatura, Psicologia, Antropologia filosófica, História 

das religiões, Etnologia, entre outros.(ELIADE, 1991). 

Buscaremos, respaldados no conceito de representação coletiva, de Roger 

Chartier, aferir as formas pelas quais as pessoas se apropriam do culto a São Jorge e 
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principalmente como representam o mesmo pelas suas orações ou preces; E 

acreditamos serem estas instrumentos privilegiados, para se entender e observar as 

sociedades nas quais são forjadas.   

Marcel Mauss endossa esta importância quando diz,  que uma prece não é apenas 

a efusão da alma, o grito de um sentimento.É também fragmento de uma religião. Nela 

ouve-se ressoar o eco de toda uma imensa seqüência de fórmulas; é um trecho de uma 

literatura,é o produto do esforço acumulado dos homens e das gerações;O conjunto da 

prece leva a marca da igreja organizadora do dogma e do rito: a prece é um rito 

religioso,oral,diretamente relacionada com as coisas sagradas.  A prece/oração é um 

ato. Não é nem uma pura divagação sobre um mito,nem uma pura especulação sobre o 

dogma,mas implica sempre um esforço,um gasto de energia física e moral,em vista de 

produzir certos efeitos. Mesmo que a prece não seja uma fórmula mágica,pois fica a 

cargo da divindade atender o pedido,(e em nosso caso São Jorge constituiria um elo de 

ligação,quando não seria o próprio destinatário do pedido.) ela é eficaz no sentido de  

incitar a divindade a agir nesta ou naquela direção. Podemos comprovar isso com esta 

passagem:  
                               
O termo do ato não é a influência conquistada sobre as coisas 
religiosas, é a mudança de estado produzida no objeto profano.Ao 
contrário,a prece é antes de tudo um meio de agir sobre os seres 
sagrados;é a eles que influencia,é neles que suscita modificações. 
Quando se reza, espera-se geralmente algum resultado.(MAUSS, 
1979: 145).     

 

Analisaremos São Jorge,por meio destas orações, porque seu culto se presta as 

mais diversas possibilidades de reinterpretação e dada a inquestionável importância do 

cristianismo nas sociedades de onde selecionamos as orações. A perenidade do culto a 

São Jorge é incrível e a diversificação de seu culto é impressionante. Sua  história de 

vida esta localizada na Ásia Menor, no período de efetivação do cristianismo, entre os 

séculos III e IV e personifica o modelo de santo com maior apelo popular: e mártir. 

Alem do que compartilha devoções com distintas denominações religiosas, tanto 

Orientais quanto Ocidentais, tanto católicas como afro-descendentes.   

Seu culto pode ser observado sob “duas formas”:  Em sua forma tradicional,  

apresentado em biografias que relatam a  sua trajetória de mártir, de como alçaram o 

estatuto de intermediário/intercessor junto a Deus. A utilização comercial de sua 
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imagem nos dias de hoje  traduz a sua  importância simbólica, que ultrapassa a devoção 

religiosa. Podemos observar que São Jorge se faz  presente na MPB, nas milhares de 

medalhas, em estampas de camisetas, dada sua popularidade, sua imagem se tornou  

artigo da moda, não necessariamente religiosa.   

       Além do mais,  o culto aos santos, está presente desde a constituição da hierarquia 

cristã e sua conseqüente necessidade em firmar valores morais usando modelos 

exemplares que traduziriam sua visão de mundo. O destaque a um determinado modelo 

de santidade é histórico e  revela uma série de manifestações, gestos e palavras, 

traduzindo uma mentalidade integrada por crenças e práticas coletivas, conectando o 

indivíduo a um determinado grupo, o que nos fornece elementos para a compreensão 

dos modelos de santidade atuais. 

Dentre os modelos de santidade predominantes na Idade Média , destacaremos a figura 

do mártir, aquele que morreu defendendo a fé cristã, em meio às perseguições realizadas 

contra um cristianismo emergente. 

  Na cristandade, os primeiros cultuados como santos foram os mártires, e os 

cultos a eles dirigidos tiveram origem espontânea. Desde a primeira geração de cristãos, 

alguns dos seguidores de Jesus Cristo,  eram vistos como especiais por terem dado a 

vida como testemunho de sua fé. Assim, antes do final do primeiro século da 

cristandade, o termo santo era reservado somente ao mártir. A fé na ressurreição dos 

corpos, associada ao culto dos antigos mártires, de seus corpos e relíquias, significou 

uma mudança de atitude diante da morte no ocidente: os mortos deixaram de 

amedrontar os vivos e passaram a coabitar os mesmos lugares. 

Nos primórdios do cristianismo, ser martirizado pela adoção da fé era uma 

possibilidade bastante plausível, e o martírio – morte infligida a alguém, por sua adesão 

à fé cristã – era mesmo desejado. Na hagiografia referente aos mártires, esse fato é 

registrado fartamente nas referências às supostas declarações dos martirizados que 

atestavam sua fé, mesmo sob as mais terríveis torturas.  

Na perspectiva cristã, exatamente por terem morrido como seres humanos, fiéis à 

mensagem de Jesus, explicitada durante os suplícios da morte decorrentes desse credo, é 

que os mártires tiveram a glória do paraíso e alcançaram a eternidade.  

Inicialmente, a Igreja limitava-se a permitir o culto aos mártires, praticar alguma 

vigilância sobre a presença de entidades pagãs, heréticas e cismáticas, e a fazer o 
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registro dos martirizados, da data da sua morte e do local da sepultura, o que deu origem 

aos calendário e martirológio cristãos. Esse culto alcança grande esplendor no século 

IV, com o advento do império de Constantino, o Grande (285 d.C-337 d.C), época em 

que se estabeleceu um período de paz entre a Igreja Católica e o Estado Romano. O 

aniversário do martírio passou a ser celebrado solenemente pelo povo e pelo clero, e 

iniciaram-se peregrinações organizadas às tumbas. Por vezes, o culto de um mártir 

estendia-se a outras áreas que não a da ocorrência do martírio, deixando de ser local.  

A morte do santo, significando seu renascimento para a eternidade, era o marco 

inicial do culto. Mas, o poder de operar milagres, manifestando dons divinos, era 

decisivo para sua durabilidade. Os locais onde os cadáveres dos santos eram enterrados 

tornaram-se referências para tais manifestações divinas e atrativos para a população, 

constituindo-se em objetos de disputas entre as igrejas, que buscavam administrá-los. 

Santuários e relíquias significavam para os fiéis a real presença de Cristo e tornaram-se 

motivos para manifestações religiosas pouco ortodoxas, diante das quais havia tanto a 

oposição como a defesa dos representantes da Igreja, a partir do século III, constituindo-

se num problema para a oficialidade eclesiástica, que passou a buscar, cada vez mais, 

meios de certificação da santidade. Mas essa preocupação não impediu que o culto 

continuasse a ser promovido pela própria Igreja como meio de assegurar a 

cristianização, inclusive no Oriente.  E no período medieval que a santidade tornou-se 

profundamente enraizada na sociedade e alguns de seus aspectos ainda permanecem 

presentes na mentalidade contemporânea; os cristãos dos três primeiros séculos 

tornaram-se todos heróis e a  Igreja antiga foi considerada a Igreja dos mártires – daí 

a consistência dada ao culto destes cristãos (STERPELLONE, 1998: 7). 

De acordo com Lorêdo (2002), São Jorge, santo mártir, pertenceria ao grupo dos 

santos militares e cavaleiros, representados durante a Idade Média, com armaduras de 

época, com espada ou punhal ao cinto, lança ou alabarda e, às vezes, escudo dos 

cruzados. Podemos observar amplamente estas características em suas orações.A partir 

do Renascimento se apresentam vestidos como militares romanos, com clámide 

abrochada ao ombro e com a espada na mão, embora não sejam daquela época. 

        E estes atributos são constantemente invocados nas orações a São Jorge dirigidas, 

eles caracterizam ou traduzem as necessidades dos crentes para com o Santo; De certa 
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forma por eles já podemos observar  aspectos delimitadores deste culto:seja a proteção 

pelo guerreiro, o exemplo do sofrimento que triunfa no final. 

  De acordo com Camino (s/d), a maioria dos estudos realizados sobre São Jorge 

contem, como base, a Flos Sanctorum, na edição supervisionada pelo padre José 

Antônio da Conceição Vieira, editada em 1869,  que descreve a lenda da matança do 

dragão, alguns martírios e a devoção. O autor considera esta produção limitada, não 

oportunizando uma discussão mais ampla sobre o santo. 

Sterpellone analisa a vida de São Jorge a partir da relação existente entre o dragão, 

morto pelo santo, e a sua associação com algumas doenças, ambos considerados forças 

maléficas. O combate com o dragão, para o autor, estaria vinculado principalmente à 

necessidade do combate às doenças mais terríveis  de cada época. E estes aspectos  

fatores amplamente invocados nas orações a ele dirigidas, geralmente são referentes as 

necessidades de proteção dos crentes em seus problemas do dia a dia,  como podemos 

observar a que segue: 

                       Oração a São Jorge  

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que 
meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me 
peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles 
possam me fazer mal.  
Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se 
quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem 
sem o meu corpo amarrar.  
 Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e 
divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e 
divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, 
com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra 
as maldades e perseguições dos meu inimigos.  
Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as 
suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua 
grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos 
fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, 
de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.  
São Jorge Rogai por Nós.  

 

Assim podemos observar que o que provoca a adesão ao seu culto é seu espírito 

combatente, guerreiro. Ele é o comandante militar, defensor aguerrido de sua fé. Para 

Sterpellone, Jorge é o intrépido guerreiro, soldado tão valoroso, bravo guerreiro. 

Sterpellone: 
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 A iconografia popular sempre representou São Jorge, montado em 
cavalo no ato de matar o dragão com uma lança. Inconfundível 
alegoria da vitória sobre as doenças, do triunfo do bem sobre o mal: 
por esta razão, o santo sempre é invocado contra as doenças mais 
disparatadas, como febres, epilepsia, peste. Além disso, por ter 
combatido contra o dragão e ter tido o poder de fazer emergir – 
coincidentemente com a primavera – as serpentes das profundezas da 
terra (onde haviam se escondido durante o inverno), é também 
invocado contra as mordidas de serpentes (1998: 201). 

 

 Mas São Jorge não é apenas um ícone importante do Cristianismo, está presente 

no sincretismo religioso. No que diz respeito a sua associação com as religiões afro-

descendentes, a figura de São Jorge está relacionada à  mitologia nagô consagra Ogum 

como o deus da guerra. Por ser uma entidade mitológica, Ogum não é incorporado ao 

médium. A sua poderosa vibratória é composta de falanges que têm como chefe o orixá 

Megê, invocado através de São Jorge. Os pesquisadores dos cultos afros encontram 

perfeita analogia entre o orixá iorubano e o santo guerreiro da Palestina. Ogum Megê, 

segundo a crença venceu batalhas sem derramamento de sangue, pela força de sua fé no 

orixá (MARIUS, s/d). Atualmente, o Brasil conta com 25 paróquias dedicadas a São 

Jorge e vários centros de umbanda cultuam o santo enquanto Ogum. 

São estes os principais fatores norteadores de nossa pesquisa. Buscaremos analisar 

e aprofundar os mesmos, com o desenrolar  da mesma, assim contribuindo para um 

aumento do conhecimento no campo da História das Religiões.  
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