
ELEMENTOS DA TRADIÇÃO ORAL

A tradição oral não transmite apenas narrativas, mas também costumes, regras, 

valores e manifestações religiosas de um grupo. A transmissão desse conhecimento 

ao longo do tempo nos permite, atualmente, conhecer o que determinada comunidade 

acreditava sobre questões essenciais para o ser humano, como o mistério da vida e a 

manifestação do sagrado.

Tempo e espaço são alguns elementos importantes na tradição oral. Onde e quando 

ela ocorreu? Quem conta a narrativa? Que memória se preserva da história vivida? Com 

esses elementos, podemos conhecer o desenvolvimento dos povos, das famílias e das 

religiões. 

O LIVRO das religiões. Tradução de Bruno Alexander.  
São Paulo: Globo, 2014. p. 12. (As grandes ideias de 

todos os tempos).

Sabemos sobre as tradições das primeiras sociedades pelas relíquias deixadas e pela 

história de civilizações recentes. Além disso, algumas tribos isoladas em lugares remotos, 

como a floresta amazônica na América do Sul, as ilhas indonésias e parte da África, ainda 

praticam religiões aparentemente inalteradas há milênios. 

relíquias: objetos preciosos ou 

de alto valor.

Além da leitura da Bíblia, podemos conhecer o início do cristianismo estudando as 

catacumbas. Você já ouviu falar sobre elas? Sabe para que eram usadas? 

Imagem que retrata uma história bíblica pintada nas paredes da Catacumba da Via Latina, em Roma
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k As catacumbas eram corredores subterrâneos 
que formavam verdadeiros labirintos de 
vários quilômetros. Nelas, os cristãos 
enterravam seus mártires, pessoas que se 
sacrificavam pela religião, durante o século I. 

Assim além de servirem de túmulos secretos, 
as catacumbas eram locais onde os primeiros 
cristãos se reuniam para realizar seus cultos.

Atualmente, algumas catacumbas estão 
abertas para visitação turística. Enquanto 
outras possuem acesso restrito somente para 
pesquisadores que estudam sobre esse 
assunto.
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Anote em seu caderno de religião, as seguintes informações apresentadas neste 

material de estudos. Pode ser em forma de resumo. Não é necessário enviar 
por e-mail.




