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Esta comunicação faz parte de um projeto maior, relacionado à te-

mática indígena da Capitania da Bahia do século XVIII, cujo objetivo é 

fazer a edição diplomática de 56 manuscritos pertencentes ao Arquivo His-

tórico Ultramarino. O corpus de análise para este trabalho é constituído 

por documentos que fazem parte do acervo desse Arquivo. Existe hoje ca-

talogado um volume considerável sobre a Capitania da Bahia no Arquivo 

Histórico Ultramarino. Uma avaliação inicial sobre essa documentação 

comprova a existência de muitos documentos relacionados à temática in-

dígena no século XVIII. Os manuscritos desse arquivo revelaram, inicial-
mente, uma profusa variação gráfica que parece dificultar o acesso por 

pessoas com pouco ou nenhum treino em leituras de textos antigos. Como 

se sabe, ainda se está por reconstituir a sócio-história da Bahia, sobretudo 

questões relacionadas à temática indígena. A partir do levantamento para 

estudos que possam auxiliar nessa reconstrução, foram encontradas refe-

rências no Arquivo Histórico Ultramarino sobre repartições de terras e 

guerras envolvendo os índios da referida Capitania. Para o presente estudo, 

escolheu-se dois desses documentos para edição diplomática e caracteri-

zação paleográfica. Considerando a importância desse período para a his-

tória do Brasil, estes manuscritos denunciam as dificuldades que os índios, 

"os verdadeiros donos das terras", enfrentavam durante o período colonial, 

evidenciando que eles tinham uma vida muito sofrida. O presente trabalho 
apresenta a edição diplomática desses documentos, a fim de facilitar a sua 

leitura, uma vez que a escrita revela mistérios importantes para a história 

da humanidade. Pela idiossincrasia metodológica, acredita-se que a edição 

diplomática é a que atende melhor e de modo eficaz, à reconstrução fide-

digna desse passado linguístico e contribuirá, certamente, como elemento 

esclarecedor, para auxiliar os estudos nas mais diversas áreas do conheci-

mento humano. 
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