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SINOPSE 

 

O objetivo da presente pesquisa é explicitar a relação entre a religião e a vida cotidiana na 

cidade de Alto Paraíso (RO). Pretende discutir o papel do imaginário religioso no processo de 

ocupação de um novo espaço geográfico e na luta pela sobrevivência neste contexto. 

Sistematiza, assim, a história de uma cidade a partir de depoimentos de seus primeiros 

habitantes, perguntando pelo lugar da religião nesta memória. 

A metodologia privilegia o depoimento oral, colhido através da técnica de entrevistas, 

transcritas, sistematizadas e problematizadas como fonte plausível de investigação. Tenta 

captar e visibilizar os sentidos que sujeitos anônimos atribuem a suas experiências de vida 

num processo de transformação de um espaço inóspito em um lugar habitável e promissor em 

termos econômicos e sociais.  

A pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro sistematiza a história de Alto 

Paraíso, privilegiando a memória dos primeiros moradores da região. O segundo debate a 

religião como agente na formação do imaginário e das transformações sociais. O terceiro 

capítulo discute o embricamento entre o trânsito religioso, as magias populares e os milagres 

institucionalizados.
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the present research is to explain the relation between the religion and the 

daily life in the city of Alto Paraíso (RO). It intends to discuss the part of the religious 

imagination on the process of occupation of a new geographic space and the fight for survival 

in this context. Thus, it systemizes the history of a city based on statements given by its first 

inhabitants, asking for the place of religion in that memory. 

 

 The methodology privileges the oral statements, which were taken by the technique of 

interviewing, transcribed, systematized and broken down as a plausible source for 

investigation. It tries to catch and make visible the sense that unknown people give to their 

experiences of life in a process of transformation of a wild space in to an inhabited and 

profitable place in economic and social terms. 

 

 The research is divided in to three chapters. The first systemizes the history of Alto 

Paraíso, giving emphasis to the memory of the first inhabitants of the place. The second 

discusss religion as an agent in the formation of the imagination and their social 

transformations. The third chapter discusses the holding off between religious mobility, 

popular magic and institutionalized miracles. 
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