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RESUMO: A forma de apropriação do "mercado dos bens de salvação (conforme Bourdieu)" visa, através de 
diferentes mídias, utilizar os conteúdos religiosos para conquistar o envolvimento e a adesão emocional de fiéis. 
É o “marketing de Deus”, identificado especialmente à música gospel, que associa a mercantilização do sagrado 
e a utilização de linguagens contemporâneas. A obra gospel de Elvis Presley é um bom indicativo disto. 
Tomando como exemplo dessas “igrejas eletrônicas” a Bola de Neve Church, pretende-se abordar a reificação 
da música gospel e sua inserção num mercado de bens simbólicos. Entendemos também que as representações 
do discurso religioso inserido na modernidade fluida (segundo conceituação de Bauman) se desenvolve por 
caminhos particulares, associando autoritarismo e polissemia líquida.  
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Meu objetivo, nesses modestos escritos, e sabendo se tratar de artigo que se coadune a 

uma pesquisa em fase inicial é o de procurar identificar, dentro do discurso religioso das 

igrejas neopentecostais de última geração1, como é o caso da Igreja Apostólica Renascer em 

Cristo e de sua dissidência mais famosa, a Bola de Neve Church2, diferentes representações e 

formas de apresentar-se como templo religioso ao público. 

Aqui, tentarei estabelecer uma tipologia do discurso religioso, que abarque algumas 

de suas diferentes representações, procurando perceber como este discurso se opera, quais as 

intenções que a ele se associam e embutem e qual a relação que se forma com seu fruidor, o 

fiel-consumidor3. 

Para tal, busquei referência em dois autores: em Zygmunt Bauman que desenvolveu o 

conceito de “modernidade líquida” e em Eni Orlandi que propõe uma observação e 

padronagem do discurso religioso.  

 
                                            
* Mestrando do Programa de Pós-graduação em História do Tempo Presente da UDESC – Universidade 
Estadual de Santa Catarina. 
1 Assim convencionei chamar por se inserirem na nova modernidade em todas as suas consonâncias, 
como a mídia, o mercado, a política 
2 Ambas formadas em São Paulo, e fundadas respectivamente por Estevan e Sônia Hernandes em 1983 e 
Rinaldo Seixas em 1999 
3 Assim chamei por perceber no ethos religioso dos participantes de cultos evangélicos a característica de 
consumidor de produtos e bens tangíveis e intangíveis oferecidos por estes novos templos religiosos   
 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 2 

De início, podemos entender em Bauman (2001: 37 e 38) as características de 

modernidade liquida4:  
A primeira seria o “colapso gradual e rápido declínio da antiga ilusão 
moderna: da crença de que há um fim do caminho em que andamos, um 
telos alcançável da mudança histórica, um estado de perfeição a ser atingido 
amanhã (...) um firme equilíbrio entre oferta e procura e a satisfação de 
nossas necessidade; da ordem perfeita (...) do domínio sobre o futuro (...)e a 
idéia de aperfeiçoamento se trasladou para a auto-afirmação do indivíduo. 
(...) Há a realocação do discurso ético/político da “sociedade justa” para o 
dos “direitos humanos”, o direito dos indivíduos permanecerem diferentes e 
escolherem seus próprios modelos de felicidade. 

 

 Para Bauman, o comportamento mais sintomático desta sociedade – que se associa ao 

individualismo - é o consumismo. Ele demonstra como as pessoas vem a comprar não apenas 

produtos materiais como tratam outros indivíduos como bens de consumo, inclusive nas 

relações amorosas. Mais que isso, vêem a si mesmo como portadores de identidades 

múltiplas e alcançáveis mediante esforço de identificação junto ao outro e conseqüente auto-

representação.   

Anexa personas ao individuo com a intenção de ocupar espaço social junto ao outro, 

e busca neste, a aprovação para sua identidade fragmentária e fluida. Logo, nesta sociedade 

que não é mais vista como produtora (tal como ocorria na modernidade “pesada”), e sim 

consumidora, tudo se relaciona a bens consumíveis, e isso não é diverso em relação aos bens 

simbólicos religiosos, como convencionamos chamar – adotando o termo usado por Pierre 

Bourdieu e Maria Lúcia Montes - “bens de salvação”.  

Podemos estabelecer um breve paralelo com a situação observada nestas igrejas: Os 

indivíduos escolhem o que pretendem ou lhes é mais conveniente seguir, dentre vários 

produtos e “sítios expositores de produtos”. Este intercâmbio de bens simbólicos religiosos 

tangíveis e intangíveis entre o “fiel-consumidor” e o “sacerdote-ofertante de bens de 

salvação”, nos remete à noção de “reversibilidade do discurso” explicada por Orlandi. Nesta, 

um existe através do outro, “um se define pelo outro”. Conforme também cita Paegle (2008) 

 
Neste supermercado de bens religiosos, os fiéis escolhem os seus produtos 
de maneira à la carte. Um fiel-cliente quer um pregador incisivo, outro, um 
animador de auditório, outro, ainda, prefere grupo de coreografias e 
diferentes estilos musicais, outro, um culto mais tradicional, litúrgico. 

                                            
4 Entendida por outros autores como “modernidade tardia”, “pós-modernidade”, “supermodernidade”e outros 
epítetos 
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Nesta individualidade, cada fiel consome uma forma diferente de 
experiência religiosa em face aos produtos simbólicos religiosos oferecidos. 
(...) Na prática, isso significa uma religião do self. 

 

A tipologia do discurso religioso de Orlandi identifica três categorias. A primeira é o 

discurso lúdico, dotado de uma “polissemia aberta”, onde há uma relação triádica entre o 

locutor, o ouvinte e o referente, o significante. É polissêmico pois muda de sentido durante o 

percurso: fica-se à mercê do referente, do objeto, sendo que nenhum dos dois interlocutores 

força o domínio do outro através deste significante. Caracteriza-se, portanto, pelo espírito 

agradável na interlocução, sendo um discurso brando e conciliador. 

Já a segunda categoria diz respeito ao discurso polêmico que “mantém a presença do 

seu objeto”, sem que os participantes se exponham, embora tentem dominar o seu referente. 

Caracteriza-se por ser dotado de uma “polissemia controlada”, podendo inclusive cair na 

injúria do discurso. Aqui se dominaria o referente para a subjugação do interlocutor. De outro 

modo, na terceira categoria, a do discurso autoritário haveria uma “polissemia contida”, a 

qual advém do fato de que neste discurso o referente se encontra ausente, “oculto pelo dizer”, 

não havendo realmente interlocutores, mas um agente exclusivo (Orlandi, 1987, 15). 

Inserido ao conceito de reversibilidade, percebe-se como substrato outro critério 

necessário para o entendimento dos tipos de discurso: o critério da polissemia. Para Orlandi, 

a polissemia é o “processo que representa a tensão estabelecida pela relação homem/mundo, 

pela intromissão da prática e do referente enquanto tal, na linguagem”. Entendemos aqui que 

a polissemia também seja relativa aos vários sentidos que podem ser percebidos dentro do 

discurso.  

Contudo, em relação à esta classificação, Orlandi (1987, 240) anota que no caso do 

discurso autoritário o que se identifica é a ilusão da reversibilidade que sustenta o este 

discurso:  

 
Isso porque, embora o discurso autoritário seja um discurso em que a 
reversibilidade tende a zero, quando é zero o discurso se rompe, desfaz-se a 
relação, o contato, e o domínio (escopo) do discurso fica comprometido. 
Daí  a necessidade de se manter o desejo de torná-lo reversível. Daí a 
ilusão. E essa ilusão tem várias formas nas diferentes manifestações do 
discurso autoritário. 

 

Para Orlandi (1987: 244), o discurso religioso é autoritário pois se referencia em si 

mesmo, se qualifica em si, no suposto da perfectibilidade divina. Para a autora, o discurso 
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religioso é “aquele em que fala a voz de Deus” e mais que os outros, tende naturalmente para 

a monossemia, já que este discurso tem como característica a polissemia contida. 

 
entretanto, em relação à monossemia, não podemos dizer que o discurso 
autoritário seja monossêmico mas sim que ele tende à monossemia. Isso 
porque todo discurso é incompleto e seu sentido é intervalar: um discurso 
tem relação com outros discursos, é constituído pelo seu contexto imediato 
de enunciação e pelo contexto histórico-social, e se institui na relação entre 
formações discursivas e ideológicas. Assim sendo, o sentido (os sentidos) 
de um discurso escapa(m) ao domínio exclusivo do locutor. Poderíamos 
dizer então, que todo discurso, por definição, é polissêmico, sendo que o 
discurso autoritário tende a estancar a polissemia. 

 

Dado isto, a partir deste ponto procuro convencionar uma tipologia com três  

parâmetros iniciais do discurso religioso, o “discurso doutrinário-religioso”, e o “discurso 

econômico-religioso”, e o “discurso estético-religioso”, que analisaremos com brevidade, 

procurando perceber nestes sua inserção na modernidade líquida e em que medida eles 

transparecem uma polissemia e uma reversibilidade do discurso.  

Para o melhor entendimento destas observações, escolhi adotar o conceito de 

polissemia líquida. Por polissemia líquida, chamei a interlocução fluida de discursos 

religiosos que se interconectam e se adaptam de modo liquefeito e de acordo com 

circunstâncias diversas como a demanda do público, a mudança de perfil do “fiel-

consumidor” e as ressonâncias trazidas pelos novos ventos mercadológicos.  

É a partir desta noção de polissemia líquida que posso me lançar à análise do tipo 

identificado como discurso doutrinário-religioso, vendo este conteúdo doutrinal em seus 

dogmas, mandamentos e convenções, sendo de caráter estrutural dentro da instituição e 

portador do que Orlandi denomina “polissemia contida”.  

Como citado por Orlandi, no discurso religioso os sinais de sua associação com o 

discurso autoritário estão no fato deste referente ser ausente, pois ele mesmo se referenciaria, 

ou seja, sua qualificação se encontraria em si mesmo; e também pelo fato de haver a 

existência de uma “voz autorizada”, que se qualifica a partir de um dispositivo, que é a sua 

identificação com algo que a pressupõe qualificável, no caso, a própria voz de Deus.  

Identificamos de modo claro nestas igrejas a figura do sacerdote como voz autorizada 

de Deus, e suas assertivas como expressão da verdade, onde o pregador tem como 

“dispositivo” que o qualifica esta Voz Suprema, onde o agente expositor por excelência e 

unicidade “é” o próprio Criador. Corrobora-se a isto a assistência de instrumentos simbólicos 
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paralelos como a palavra autorizada, que é a Bíblia, e o espaço autorizado, que é o templo, 

como já se referia Bourdieu. Identifico aqui uma ilusão de reversibilidade do discurso, onde a 

troca discursiva se dá apenas de modo aparente. Além da ilusão de reversibilidade percebo 

baixo grau da chamada “polissemia líquida” na estrutura religiosa, já que o fiel-consumidor é 

aquele que acata a voz autorizada e seus símbolos. Assim, na estrutura de seus ensinamentos 

o “discurso doutrinário-religioso” tende à monossemia e ao autoritarismo.  

Associa-se a este discurso doutrinário uma outra forma de representação do discurso, 

a estética ou formal.  

Esta diz respeito ao modo como os sacerdotes e demais líderes dos estabelecimentos 

neo-pentecostais tratam seus fiéis-consumidores. Obedece-se a um processo de derretimento 

e amoldagem constantes do discurso, agora plenamente inseridos à idéia de polissemia 

líquida.  

Esteticamente, a forma deste discurso é bastante lúdica, como diria Orlandi, e dotada 

de uma polissemia do tipo aberta, mas não é indiciária de uma categoria deste tipo de 

discurso: a relação triádica entre o locutor, o ouvinte e o referente (o significante), já que, 

como dito, o referente se encontra ausente, “oculto pelo dizer”. Assim, esta relação lúdica e 

liquefeita do discurso se dá apenas no aspecto formal, na adesão emocional favorável ao 

líder, o que Hans-Robert Jauss chamaria de  “identificação associativa simpática ao herói”; 

na construção de um imaginário de liberdade religiosa promovida pela liberdade de escolha 

de bens de salvação, tanto tangíveis como intangíveis e na representação de um diálogo 

horizontalizado entre sacerdote-ofertador e fiel-consumidor. Esta forma de discurso portanto 

obedece a um processo de derretimento e amoldagem constantes do discurso, plenamente 

inseridos à idéia de polissemia líquida. 

Isso equivale a dizer que temos um movimento (ao menos aparentemente) paradoxal 

quanto à forma e o conteúdo do discurso religioso. Estruturalmente, o mesmo possui a carga 

intrínseca de obediência ao dispositivo qualificativo de uma voz autorizada e de uma 

hierarquia estabelecida “pelos poderes do Alto”, mas se reveste de signos de identificação 

associativa, podendo então ser qualificado como autoritário em sua estrutura e lúdico, 

“líquido”, em sua forma, ou seja, o discurso religioso inserido na modernidade líquida se 

desenvolve por representações e caminhos particulares5. 

                                            
5 Como diria ainda Lyotard  (1979: 31), o “peso das instituições impõe limites aos jogos de linguagem, e assim 
restringem a inventividade dos parceiros em matéria de lances.” Ele explica que dentro do uso ordinário do 
discurso os interlocutores lançam mão de todos os meios, mudam de jogo entre um enunciado e outro: a 
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Para além deste ponto, identificamos um discurso econômico-religioso, onde se 

percebe a relação estabelecida entre a oferta e a demanda do mercado. Aqui, vemos que 

quem condiciona a oferta de produtos e bens simbólicos religiosos – ou bens de salvação – é 

o próprio público, o que nos leva a entender que ele se consubstancia, em alguma instância, 

como parte reversível no jogo comercial, parafraseando a velha máxima dos livros de 

marketing empresarial: “sem demanda  não há  oferta”. De certa maneira, se quem busca o 

produto condiciona sua oferta, sua importância além de fundamental, é a própria razão de ser 

da relação estabelecida. Em última instância, é admissível tratar-se de um movimento de co-

dependência. Novamente lembrando Orlandi e suas categorias de análise do discurso, o 

locutor ocupa o lugar do ouvinte e vice-versa. Podemos dizer portanto que, em relação ao 

discurso econômico-religioso, há forte ação polissêmica, e o mesmo se encontra envolto à 

uma real reversibilidade do discurso. Identificamos nesta representação do discurso religioso  

claro exemplo de “polissemia líquida”.  
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interrogação, a súplica, a asserção, o relato são lançados confusamente na batalha. Esta não é desprovida de 
regra, mas sua regra autoriza e encoraja a maior flexibilidade dos enunciados (...) uma instituição difere 
sempre das pressões de uma discussão no que ela requer de pressões suplementares para que os enunciados 
sejam declarados admissíveis em seu seio. Estas pressões(...)privilegiam certos tipos de enunciados, por vezes 
um único, cuja predominância caracteriza o discurso da instituição; há coisas que devem ser ditas e maneiras 
de dizê-las. 
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