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Resumo
O artigo proposto revela o resultado de uma pesquisa que se desenvolve desde 2006 no
território de identidade da Chapada Diamantina sobre as narrativas locais. Em diferentes
ocasiões, foram pesquisados o município de Piatã, o município de Lençois e as
comunidades quilombolas de Remanso e Iuna. Foram coletadas narrativas locais e
analisadas na perspectiva da população produtora. È possível identificar traços das
religiões afro-descendentes em determinados mitos locais, e práticas com similares
urbanas em alguns costumes. No que se refere às diferenças, a temática dos quilombolas
está associada á lições de solidariedade ou afirmações identitárias através de cantigas e
histórias, enquanto que nos municípios, os mitos são marcados pelos contos de
assombração, com regras referentes a limites territoriais evidentes. O resultado aponta
para traços comuns entre municípios e comunidades no que se refere á temática e
diferenças entre comunidades e municípios no que se refere à caracterização dos
personagens e função do mito. A pesquisa tem caráter etnográfico e o principal
instrumento de coleta de informação é a entrevista com contadores de história e
pesquisadores locais.
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