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Resumo: Ao longo do Século XX e início do Século XXI, observamos dois 

fenômenos fundamentais para analisar a estrutura das relações da religião/sociedade: 

diversidade e transformações. Tais fenômenos são importantes para se compreender 

um campo religioso de pluralismo galopante. A modernidade pode ser apontada como 

um campo religioso de transformações crescentes, que engloba variadas expressões 

de religiosidade e onde está visível a transição de um campo religioso, até então 

hegemônico, ocupado pela Igreja Católica Romanizada, para uma diversidade de 

práticas religiosas. O surgimento e a expansão de novas expressões religiosas vão 

desde a ascensão das igrejas pentecostais, neopentecostais e de matriz africana, até 

os novos movimentos religiosos, englobados com a denominação de Nova Era. Nesse 

contexto, perguntamos: Qual o significado dessas mudanças? Autores como Berger 

(2001), Giddens (1991), Bauman (2001), entre outros, analisam que, paralelamente às 

mudanças sociais da modernidade, da pós-modernidade, da modernidade líquida etc., 

acompanha um processo de modernização do campo religioso, com transformações 

significativas na organização das instituições religiosas, e um pluralismo crescente nos 

modos e nas práticas de se crer e praticar a fé; contrariando as conjecturas dos 

cientistas sociais do Século XIX e início do Século XX, que projetavam em suas 

análises o ocaso da religião nas modernas sociedades capitalistas. Como objetivo 

geral pretendemos analisar a percepção de Deus e o estado atual do campo 

sociológico em suas relações com a religião dos estudantes de graduação do Curso 

de Ciências Sociais da Universidade Regional do Cariri. A metodologia, além da 

pesquisa bibliográfica e eletrônica, utilizamos questionários por amostragem não-

probabilística. O presente trabalho esta em realização, sendo assim não possui um 

resultado conclusivo sendo necessário uma maior amostragem das respostas 

fornecidas para uma melhor analise das questões colocadas como objetivo.  
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