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RESUMO 

Este estudo se trata de uma monografia, requisito parcial para a obtenção do título 
de Bacharel do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande. Para 
tanto foram analisados os títulos dos terrenos foreiros que se encontram custodiados 
no Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande, buscando verificar se eles 
são considerados patrimônio documental da cidade. O trabalho foi desenvolvido 
tendo como situação problema, evidenciar se os documentos dos terrenos foreiros 
da cidade do Rio Grande acondicionados na APHMRG são parte do patrimônio 
documental. Para solucionar essa questão foram seguidos os objetivos de identificar 
se as informações existentes nos títulos dos terrenos foreiros possuem valor 
histórico, probatório e informativo; levantar as características extrínsecas e 
intrínsecas dos títulos dos terrenos foreiros; verificar se a equipe do Arquivo Público 
e Histórico Municipal do Rio Grande identifica os títulos dos terrenos foreiros como 
parte do patrimônio documental. A pesquisa se caracteriza como qualitativa 
aplicada, foram feitas uma análise documental dos critérios de Shellemberg e 
aplicação de questionário às colaboradoras do Arquivo. Os procedimentos 
metodológicos consistiram em uma análise baseado nos elementos intrínsecos e 
extrínsecos em um título de cada período para analisar as diferenças entre eles e 
suas características. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e 
fechadas às servidoras do Arquivo buscando conhecer a sua percepção sobre os 
documentos foreiros.  A importância de relacionar essas informações está na 
necessidade de preservar a história local da cidade, contribuindo para a manutenção 
de um patrimônio histórico próprio da época em que os títulos foram criados, e que 
atualmente não se possui tal prática. Diante da pesquisa realizada concluiu-se que 
os títulos são considerados patrimônio documental devido às suas características 
específicas próprias da época em que foram criados no qual devem ser preservados 
para a pesquisa histórica e geração futura.  
 
 
Palavras-Chave: Arquivologia. Patrimônio documental. Títulos dos terrenos foreiros; 
APHMRG. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This study deals with a monograph, a partial requirement for obtaining the Bachelor's 
degree in Archival Science presented to the Federal University of Rio Grande. For 
that, we analyzed the titles of the primary lands that are stored in the Public Archive 
and Municipal History of Rio Grande, seeking to verify if they are considered 
documentary heritage of the city. The work was developed having as a problem 
situation, evidence if the documents of the land foreiros of the city of Rio Grande put 
up in the APHMRG are part of the documentary patrimony. In order to solve this 
question, the objectives of identifying whether the information in the titles of the 
primary lands have historical, evidential and informative value were followed; to raise 
the extrinsic and intrinsic characteristics of the land titles; verify if the team of the 
Public Archive and Municipal History of Rio Grande identifies the land titles as part of 
the documentary heritage. The research is characterized as applied qualitative, a 
documentary analysis was done analysis of the criteria of Shellemberg and 
application of questionnaire to the collaborators of the Archive. The methodological 
procedures consisted of an analysis based on the intrinsic and extrinsic elements in a 
title of each period to analyze the differences between them and their characteristics. 
A questionnaire was applied with open and closed questions to the file servers, 
seeking to know their perception about the primary documents. The importance of 
relating this information is in the need to preserve the local history of the city, 
contributing to the maintenance of a historical patrimony proper to the time when the 
titles were created, and that currently does not have such practice. In view of the 
research carried out it was concluded that the titles are considered documentary 
heritage due to their specific characteristics specific to the time when they were 
created in which they should be preserved for historical research and future 
generation. 
 
Keywords: Archivology. Documentary heritage. Titles of foreground land. APHMRG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa realizada no curso de 

Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no qual visa analisar  

se os títulos referente aos terrenos foreiros1 fazem parte do patrimônio documental 

da cidade do Rio Grande, os mesmos encontram-se custodiados no Arquivo Público 

e Histórico Municipal do Rio Grande – APHMRG . 

O APHMRG encontra-se localizado no Largo Engenheiro João Fernandes 

Moreira, reunindo documentos da administração municipal do século XIX e XX. 

Estes documentos contêm a história da cidade e dos cidadãos e estão registrados 

nos mais diversos suportes e espécies documentais como manuscritos, materiais 

impressos, fotografias, títulos, ofícios e outros.  

Os documentos referentes aos terrenos foreiros envolvem muitas pessoas 

da comunidade em geral por se referirem a imóveis e terrenos pela iniciativa pública 

ou privada. No APHMRG até o momento foram identificados cerca de 1044 títulos 

referentes a terrenos foreiros compreendendo o período de 1849 a 1955.  

Os títulos dos terrenos foreiros são aqueles em que uma determinada 

pessoa adquire o bem, sem que este seja realmente seu. Essa negociação é uma 

espécie de cedência, onde o foreiro realiza o pagamento de uma taxa ao 

proprietário, ficando ciente de que deverá devolve-lo quando necessário.  

Os terrenos de bens públicos compreendem contratos firmados entre uma 

pessoa física e o real o proprietário do terreno (instituição), adquirindo direitos sob o 

mesmo, sem ser considerado dono.  

Com base nestas concepções tem-se a necessidade de analisar se os títulos 

dos terrenos foreiros da cidade do Rio Grande fazem parte do patrimônio 

documental da instituição, possuindo caráter histórico e permanente. 

O patrimônio documental é formado de documentos históricos com valor 

permanente, cuja importância é considerada incalculável e por isso deve ser 

preservado de forma que a informação não seja perdida com o passar dos anos.  

                                                           
1
 Foreiro: pessoa ou instituição que adquire direitos sobre um determinado terreno ou um imóvel por meio de 

um contrato formal, mas não é o seu dono. (JUNIOR; SALGADO, 2017).   
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No corpo deste trabalho estão descritos o problema da pesquisa, cuja busca 

por resposta norteará o estudo; os objetivos geral e específicos, importantes para 

delimitar as etapas, a justificativa, realizada com base na inquietação que 

impulsionou a escolha pelo tema.  

Além disso, também estão dispostos nos capítulos subsequentes o 

referencial teórico, cujos autores foram selecionados tendo como ponto de inclusão 

a relevância direta com o tema; a metodologia, que expõe as etapas que serão 

seguidas para a pesquisa. Após estão descritos, os recursos, disponíveis para 

elaboração do trabalho de conclusão de curso; cronograma, onde está exposto o 

período de execução de cada etapa; e por fim, as referências bibliográficas. Na 

seção seguinte tem-se o problema da pesquisa.   

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Os títulos dos terrenos foreiros constantes no APHMRG contêm informações 

importantes tanto para os foreiros, para a comunidade, como para a administração 

pública, pois possuem dados e informações que poderão contribuir para pesquisas 

científicas, assim como serem utilizados como prova em alguma circunstância. 

Dessa forma, sua preservação é indispensável para que os documentos se 

mantenham acessíveis para consultas. Diante desta premissa, instaura-se uma 

inquietação, que servirá de base para a elaboração do trabalho de conclusão de 

curso: Os documentos dos terrenos foreiros da cidade do Rio Grande, custodiados 

no APHMRG são parte do patrimônio documental? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar se os títulos dos terrenos foreiros relacionados no APHMRG são 

parte do patrimônio documental, visando a preservação da informação. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 
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 - Identificar se as informações existentes nos títulos dos terrenos foreiros 

possuem valor probatório e informativo histórico;  

 - Levantar as características extrínsecas e intrínsecas dos títulos dos 

terrenos foreiros; 

 - Verificar se a equipe do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande considera os títulos dos terrenos foreiros como parte do patrimônio 

documental. 

 

1.3 Justificativa 

 

O trabalho se justifica, pois, a partir do estudo realizado, novos trabalhos e 

pesquisas podem ser realizados, já que os documentos pertencentes ao Arquivo 

Público e Histórico do Rio Grande relacionados aos terrenos foreiros da cidade pode 

conter detalhes sobre os terrenos, a instituição proprietária e o foreiro, sendo 

necessária uma análise detalhada para identificar se possui características e 

relevância para guarda permanente. 

A Marinha do Brasil se encontra estabelecida na cidade há muitos anos, o 

que justifica a ocorrência de muitos terrenos foreiros na localidade, contribuindo 

assim para a necessidade de uma exploração mais detalhada desses documentos, 

que podem vir a ser alvo de pesquisas.  

Espera-se a partir da pesquisa que novos trabalhos sejam realizados na 

área, tendo em vista a importância do conhecimento sobre tal documentação para 

estudantes, profissionais e a comunidade.  

A escolha dessa documentação se deu porque a autora desse trabalho 

realiza estágio supervisionado nessa documentação e observou a relevância dos 

títulos para o APHMRG, percebendo que sua importância está associada à 

necessidade de preservação de documentação pertinente à administração pública e 

história local.   

Na necessidade de serem relacionadas informações do patrimônio Local, e 

consequentemente da história Local da cidade, foi escolhida a diplomática para 

analisar, por meio dos elementos externos e internos, as características importantes 

e históricas para a pesquisa e a evolução de um período para outro.   

Com a diplomática a pesquisa irá se basear nos fatores intrínsecos e 

extrínsecos para analisar as características dos documentos, além de abordar 
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fatores importantes para analisar fatos históricos, como a escrita, selos, signos, 

carimbos, enfim, estuda toda a estrutura do documento.  

Além disso, serão utilizados critérios definidos por Shellenberg (2006) para 

analisar se a documentação é de guarda permanente, auxiliando o Arquivo no 

momento da avaliação documental. 

Com esta pesquisa a instituição será beneficiada já que os documentos não 

passaram pela avaliação documental, o que permitirá mais agilidade ao realizar a 

análise documental.  

 

1.4 Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande 

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande possui vinculação 

com a Secretaria da Cultura, mas ao longo da sua existência passou por várias 

subordinações. É responsável pela guarda de documentos da Administração do 

município do século XIX, entre os anos de 1850 e 2011.  

O Arquivo foi mencionado pela primeira vez como parte integrante do 

Executivo Municipal, em 1941 através do Decreto nº 40, cujas informações contidas 

eram apenas informações sobre a abertura de crédito suplementar para o arquivo, 

passando a pertencer ao Setor de Pessoal e Arquivo da Diretoria de Administração 

em 1948. Em 1985, através do Decreto Nº 4729 ganhou a denominação de Arquivo 

Histórico Municipal do Rio Grande, passando a ser considerado uma instituição do 

patrimônio Histórico-Cultural, situação que permaneceu até 1998 quando houve uma 

reforma administrativa na prefeitura da cidade (BARROS, 2017).   

Nesta reforma, ficou estabelecido que o arquivo voltaria a ser de 

responsabilidade da Divisão de Arquivo da Secretaria Municipal de Administração. 

Esta foi responsável pelo acúmulo de documentos por muitos anos, até que 2008 

através do Decreto Nº 9923/2008. O Arquivo teve seu regimento interno aprovado, 

firmando seu vínculo com a Secretaria Municipal de Administração e constando as 

atividades arquivísticas que precisavam ser desenvolvidas para a manutenção e 

conservação dos documentos (BASTOS, 2017).   

Estas atividades foram atribuídas ao profissional arquivista no ano de 2012, 

quando foi criado o cargo de arquivista na Prefeitura, através da Lei Ordinária nº 

7265. A partir de então, foi dado início a mudanças institucionais e físicas, dentre as 

quais está a criação da Comissão de Avaliação de Documentos, em 2016. 
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Novamente em 2017 o arquivo passa por mudanças na subordinação sendo hoje 

vinculado Secretaria de Município de Cultura (BASTOS, 2017) como já mencionado.   

O regimento interno do Arquivo Público e Histórico Municipal da cidade do 

Rio Grande foi aprovado através do Decreto Nº 14.553 de 10 de maio de 2017, que 

revogou o referido Decreto Nº 9923 de 05 de maio de 2008. Neste documento são 

apresentadas as funções e atribuições do Arquivo, e consequentemente do 

Arquivista, dentre as quais está a proteção do patrimônio documental, conforme 

descrito no seu Artigo 1º: 

 
O Arquivo Público e Histórico Municipal, órgão central do Sistema Municipal 
de Arquivos (SISMARG), subordinado à Secretaria de Município da Cultura, 
Instituição de caráter público e sem fins lucrativos, tem como sede e foro na 
cidade de Rio Grande/Rio Grande do Sul tendo as seguintes competências: 
I – salvaguardar o patrimônio documental do Poder Público Municipal 
primando pela preservação e acesso aos fundos documentais; 
II – formular a política municipal de arquivos e exercer orientação normativa, 
visando à gestão documental e à proteção especial aos documentos de 
arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou a sua natureza; 
III – implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos 
arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pela administração 
pública municipal; 
IV – promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de 
valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da 
administração municipal, que compõe o Sistema Municipal de Arquivos 
(SISMARG). (PMRG, 2017 s/p).  

 

 Em seu inciso I fica claro que é competência salvar, preservar e dar acesso 

aos documentos que são patrimônio documental da cidade. A partir de então, irá 

analisar se os títulos dos terrenos foreiros são patrimônio documental e devem ser 

preservados e estar disponíveis para pesquisas. O decreto define que é 

competência do arquivo salvaguardar o patrimônio documental, mas não define o 

que é patrimônio documental, dessa forma fica aberto para interpretações. Com 

relação ao constante no item IV, o arquivo encontra-se desorganizado o que dificulta 

o acesso aos documentos de valor permanente.  

Os documentos constantes no APHMRG são classificados como 

permanentes, mas a Prefeitura Municipal do Rio Grande criou uma Comissão de 

Avaliação de Documentos – CAD, constituída de equipe multidisciplinar com a 

finalidade de orientar e realizar uma análise e avaliação na documentação produzida 

e acumulada pelo município para identificar os de guarda permanente e eliminar os 

destituídos de valor (Decreto nº 14.120, 2016).  
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O arquivo possui como função contribuir para a valorização e preservação 

da memória e identidade dos cidadãos através de ações que envolvem a realização 

de um planejamento anual de suas atividades, bem como cronogramas, 

justificativas, estabelecendo suas necessidades materiais. (PMRG, 2017 s/p). 

Acondiciona entre a documentação, os títulos dos terrenos foreiros, os quais são 

objeto de análise dessa pesquisa, o qual será exposto na seção a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é a base teórica para a construção do trabalho de conclusão 

de curso, cujos conceitos são pertinentes para o desenvolvimento das temáticas 

sobre Arquivo Municipal; Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande; 

Documentos Foreiros; Avaliação; Diplomática; Patrimônio Cultural e Patrimônio 

Documental.  

 

2.1 Arquivo Municipal 

 

Os arquivos, em sua maioria, apresentam-se na sua forma textual, sendo 

provenientes de uma determinada ação, e possuindo a necessidade de serem 

conservados e preservados. (PAES, 2004).  

O autor Schellenberg (2006) afirma que arquivo é composto por livros, 

papéis, mapas, fotografias e outras espécies, independente do suporte, que são 

expedidos ou recebidos por uma instituição pública ou privada; e suas 

características estão relacionadas às razões pelas quais passaram a existir.  

A Lei nº 8.159 de 08 de janeiro de 1991, conceitua arquivos como sendo o 

“conjunto de documentos que são produzidos e recebidos por órgãos ou instituições 

públicas ou privadas, decorrentes do exercício das atividades específicas de uma 

pessoa física.” (BRASIL, 1991 s/p).   

Os documentos de arquivos são aqueles produzidos no decorrer do 

desenvolvimento das atividades de um indivíduo ou uma instituição, sendo criado 

para fins administrativos, jurídicos e históricos. (BELLOTTO, 2006).  

Bellotto (2006) afirma que o documento de arquivo possui ainda 

características importantes de serem salientadas, como a unicidade, organicidade, 

indivisibilidade, integralidade e autenticidade. A sua relação com a informação é 

pautada no registro, independente da sua natureza, para fins institucionais.   

Os arquivos podem ser divididos de acordo com a sua especificação, 

segundo Paes (2004) em Federal, Estadual e Municipal; os institucionais podem ser 

classificados como instituições educacionais, igrejas, corporações não-lucrativas, 

sociedades e associações. Os Arquivos Comerciais podem ser divididos entre 

firmas, corporações e companhias. (PAES, 2004). Neste trabalho será explorado a
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seguir o arquivo municipal, pois a pesquisa será realizada em um arquivo histórico 

municipal na cidade do Rio grande.  

Os arquivos públicos registram um pouco da vida da comunidade, entre as 

memórias de uma região. Assim, são criados para cumprir com quatro expectativas, 

de acordo com Schellenberg (2006), necessidade de eficiência governamental, fonte 

de cultura, interesse público representado por direitos e privilégios constantes nos 

documentos, e interesse governamental na reflexão da sua origem e crescimento.  

Os arquivos públicos podem ser divididos em municipais, estaduais ou 

federais, que se tornam importantes para a história das atividades realizadas por 

cada instituição. Alguns destes documentos possuem valor histórico e permanente 

dada a sua relevância para futuras consultas. (MATOS; SILVA, 2008). 

O arquivo público municipal é uma das classificações de arquivo público, 

cuja guarda dos documentos é garantida pela Constituição Federal de 1988, Lei de 

Acesso à Informação (Lei 12.527 de 2011) e Lei de Arquivos. Tal condição justifica-

se pela importância da gestão documental, assim como o acesso à informação. 

(MATOS; SILVA, 2008).  

O Art. 7º da Lei nº 8.159, a Lei de Arquivos, dispõe sobre essa afirmação, 

enfatizando que os arquivos públicos acondicionam documentos em instituição 

pública, sendo a sua eliminação ficando a critério de autorização desta instituição. 

No caso dos arquivos municipais, essa lei, em seu Art. 17 estabelece que abrangem 

o arquivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo. (BRASIL, 1991 s/p).  

A responsabilidade do Poder Público Municipal não pode ser transferida a 

ninguém, devendo também orientar, supervisionar e coordenar as atividades nele 

realizadas, que englobam a guarda, a preservação, o tratamento e o recolhimento 

de documentos que podem ser recebidos, acumulados ou produzidos pela 

administração do município (CONARQ, 2014). Nesse sentido: 

 

O arquivo público municipal é um equipamento público estratégico para o 
apoio à tomada de decisões, transparência e eficiência administrativas, bem 
como um serviço de informação que provê os seus cidadãos de 
instrumentos e meios para a defesa e garantia de direitos individuais e 
coletivos. Além disso, é um espaço de educação, cidadania, cultura, 
memória e lazer (CONARQ, 2014, p.3). 

 

O arquivo municipal, então, é constituído de conjuntos de documentos 

referentes à administração pública, de interesse público e alguns com valor social. 
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Os documentos são produzidos e acumulados pelo executivo, legislativo e judiciário, 

sendo acessíveis à população. De posse desses documentos, realiza a gestão 

documental, ficando responsável pela sua organização a partir de técnicas 

arquivísticas pautados na sua preservação de documentos.  

 No arquivo devem implementadas as funções arquivística: criação, 

avaliação, aquisição, classificação e a conservação dos documentos que são 

gerados durante o exercício das suas atividades, fazendo parte da gestão 

documental. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998)  

Os arquivos municipais são órgãos estrategicamente criados para suprir a 

necessidade do governo municipal em acessar os documentos e informações por 

ele produzidos e acumulados, para comprovação de direitos, auxilio na tomada de 

decisões, planejar e controlar suas atividades, entre outros. (CONARQ, 2014). 

Assim, este órgão se mostra indispensável no cumprimento das diretrizes já 

mencionadas, o que será melhor abordado na seção a seguir onde será elencado 

algumas particularidades do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande. 

 

2.2 Documentos foreiros 

 

São acondicionados no Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande os 

documentos foreiros, que são compostos por certidões e títulos do real proprietário e 

do foreiro2. Este adquire direitos pelo bem, sem que lhe seja atribuída a condição de 

proprietário, podendo lhe ser requerido o imóvel quando parte proprietária julgar 

necessário.  

De acordo com Junior e Salgado (2016), o terreno foreiro é como um 

privilégio que o proprietário concede ao ocupante do terreno, que o libera para 

moradia por um tempo estipulado, e para tanto lhe é cobrada uma taxa. Esta taxa 

poderá ser cobrada somente por um tempo, ou enquanto o terreno estiver sendo 

ocupado, dependendo do acordo firmado entre as partes.  

Comumente estes terrenos ficam sob responsabilidade das Forças Armadas, 

como por exemplo a Marinha do Brasil, que de acordo com o Art. 14 da Lei nº 

13.240 de 30 de dezembro de 2015, recebe da União autorização de gerenciar 

                                                           
2
 Foreiro: Pessoa ou instituição que adquire os direitos sobre um determinado imóvel, ou terreno, por 

meio de um contrato.  
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algumas áreas em municípios litorâneos (BRASIL, 2015). Nesse caso o município do 

Rio Grande se encontra em área litorânea. 

De acordo com esta Lei, ficam excluídas da administração das Forças 

Armadas:  

 

I - os corpos d’água; 
II - as áreas consideradas essenciais para a estratégia de defesa nacional; 
III - as áreas reservadas à utilização de órgãos e entidades federais; 
IV- as áreas destinadas à exploração de serviço público de competência da 
União. 
V - as áreas situadas em unidades de conservação federais. (BRASIL, 2015 
s.p.).  

 

Dessa forma, não é qualquer terreno ou imóvel que pode se enquadrar na 

condição de foreiro, sendo excluídos os que são indispensáveis para a 

administração pública e por isso não podem ser ocupados.  

Ao foreiro cabe como garantia a assinatura de um termo de adesão 

disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Este 

documento fica disponibilizado em meio eletrônico e possui entre outras cláusulas:  

 

I - a sujeição do Município às orientações normativas e à fiscalização pela 
Secretaria do Patrimônio da União; 
II - o direito dos Municípios sobre a totalidade das receitas auferidas com as 
utilizações autorizadas; 
III - a possibilidade de a União retomar a gestão, a qualquer tempo, devido a 
descumprimento de normas da Secretaria do Patrimônio da União ou por 
razões de interesse público superveniente; 
IV - a reversão automática da área à Secretaria do Patrimônio da União no 
caso de cancelamento do termo de adesão; 
V - a responsabilidade integral do Município, no período de gestão 
municipal, pelas ações ocorridas, pelas omissões praticadas e pelas multas 
e indenizações decorrentes (BRASIL, 2015 s/p.).  

 

Estas cláusulas contribuem para a garantia de direitos do foreiro, assim 

como da administração pública, inibindo qualquer problema que possa ser 

ocasionado pelo interesse de ambas as partes.  

A Lei nº13.139 de 26 de junho de 2015 estabelece que a concessão do 

aforamento3 fica a cargo do Superintendente do Patrimônio da União no Estado, que 

após analisar a documentação realizará o cálculo do foro4. O foreiro ao ser 

                                                           
3
 Aforamento: Transferência do domínio de um imóvel, mediante pagamento de um foro anual.  

4
 Foro: taxa  paga pela utilização do imóvel público. 
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contemplado deverá comprovar a sua regularidade fiscal, e estar ciente dos termos 

do contrato, que incluem5: 

 

Art. 109.  Concedido o aforamento, será lavrado em livro próprio da 
Superintendência do Patrimônio da União o contrato enfitêutico de que 
constarão as condições estabelecidas e as características do terreno 
aforado. 
§ 2

o
 O adquirente estará sujeito à multa de 0,05% (cinco centésimos por 

cento), por mês ou fração, sobre o valor do terreno, se não requerer a 
transferência dentro do prazo previsto no caput. (BRASIL, 2015 s/p).  

 

O pagamento da taxa não fica vinculada ao cadastramento do imóvel, 

devendo ser paga pelo foreiro a partir da inscrição da ocupação, seguindo as 

seguintes determinações:  

 

§ 1
o
 O valor do domínio pleno do terreno será atualizado de acordo com:  

I - a planta de valores genéricos elaborada pelos Municípios e pelo Distrito 
Federal, para as áreas urbanas; ou  
II - a Planilha Referencial de Preços de Terras elaborada pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para as áreas rurais. 
(BRASIL, 2015 s/p)  

 

De acordo com a mesma lei, quaisquer ações que violem o disposto, por 

parte do foreiro, são consideradas infração administrativa contra o patrimônio da 

União. Dessa forma, o foreiro fica impedido de realizar aterro, construção, obras, 

colocar cercas ou fazer outas benfeitorias sem que haja autorização prévia. Caso 

alguma destas ações sejam realizadas irregularmente, o foreiro corre o risco de ter 

sua obra ou melhoria embargada, sofrer aplicação de multa, ter a desocupação do 

imóvel solicitada e demolição da melhoria realizada. (BRASIL, 2015 s/p). Por essas 

razões os documentos dos terreiros foreiros são importantes, já que foram 

produzidos muitos destes documentos na cidade do Rio Grande. 

Segundo Martins (2017) o aforamento, também chamado de enfiteuse6, é 

um acordo através do qual o senhorio autoriza o foreiro, anfiteuta7, a fazer uso do 

terreno sob algumas restrições. Ao senhorio normalmente entende-se o Poder 

Público representado pelos municípios ou pela União.   

É um direito real sobre o terreno, ficando conhecida como um tipo de aluguel 

perpétuo reconhecido entre a administração, no caso pública, e uma pessoa civil.  

                                                           
5
 BRASIL (2015 s/p). 

6
 Anfiteuse possui o mesmo significado de aforamento. (MARTINS, 2017).  

7
 Anfiteuta é sinônimo de foreiro. (MARTINS, 2017).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm#art109.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9760.htm#art116§2.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del2398.htm#art1§1
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O senhorio sendo o titular direto do bem possui todos os direitos sob a 

propriedade, que disponibiliza ao foreiro o direito de uso por meio do laudêmio8, 

nome dados das taxas anual que deve ser devidamente paga. Essa taxa é de 2,5% 

do valor do terreno, salientando que o tempo do aforamento é indeterminado. 

(MARTINS, 2017). 

No que diz respeito aos títulos dos terrenos foreiros na cidade do Rio 

Grande, são documentos que fornecem o poder de posse de um terreno à uma 

pessoa, onde relata o transpasse perpétuo a uma determinada pessoa ou família, 

em alguns casos esse transpasse e feito mediante à um determinado valor. 

 No APHMRG contém títulos a partir do ano 1849 até os anos de 1955, 

compreendem os três períodos da Prefeitura do Rio Grande. Classificados como 

Câmara Municipal da cidade do Rio Grande do Sul da Província de São Pedro 

ocorreu no período de 1835 até o ano de 1889, Intendência Municipal de Rio Grande 

com início em 1889 e por último Prefeitura Municipal de Rio Grande que iniciou em 

1930.  

A partir desses três períodos será possível analisar as mudanças históricas, 

características na elaboração do documento, e outros aspectos visualizados durante 

a pesquisa.  

 

2.3 Avaliação 

 

O ciclo de vida do documento esta relacionada aos períodos pelos quais o 

documento passa até a sua guarda permanente ou eliminação, levando em 

consideração a sua frequência de uso, o seu tipo de utilização e a sua importância 

para a instituição, sendo também classificada como corrente, intermediaria e 

permanente (SCHELLENBERG, 2006).  

Na arquivologia, mais especificamente no processo de avaliação, os 

documentos passam pelo ciclo de vida, se caracterizando de acordo com o seu valor 

primário e secundário. Essa classificação é importante para que o tempo de guarda 

possa ser determinado.  

O valor primário é associado à criação do documento, que pode ser 

administrativo, fiscal ou jurídico. O valor secundário é identificado sequentemente ao 

                                                           
8
 Laudêmio é taxa anual de 2,5% do valor do terreno. (MARTINS, 2017). 
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valor primário, quando este cessa, quando a guarda do documento se faz 

necessária de forma permanente. (RODRIGUES, 2006). 

A concepção de conservação vai muito além de medidas que objetivam o 

simples recolhimento de materiais para livrar os órgãos de origem de um volume 

indesejado de documentos. Se equipara a procedimentos sistemáticos e 

metodológicos que englobam a inspeção, a seleção e orientação para a organização 

dos documentos. 

Neste estudo será dado maior enfoque ao arquivo permanente, pois o objeto 

do estudo de caso é um arquivo histórico. Dessa forma, os arquivos permanentes 

são compostos por documentos históricos. São o arquivo vivo cujos documentos 

perderam sua utilidade administrativa, mas devem ser conservados, em caráter 

definitivo, por seu valor probatório, informativo, histórico e investigativo.  

Suas características também são conceituadas por Gomes (2004), conforme 

citação a seguir.  

  

O arquivo permanente, sendo resultado da reunião dos arquivos correntes, 
recebe a documentação originária de diferentes setores e cresce em grande 
proporção. Sua administração e, portanto, bem mais complexa que a do 
arquivo corrente e intermediário. A problemática da teoria e prática dos 
arquivos corrente e intermediário não está no escopo deste trabalho que se 
volta para a terceira idade dos documentos e a organização no interior do 
arquivo permanente, porém um quadro linear do ciclo documental e as 
principais características de cada uma das suas fases é imprescindível. 
(GOMES, 2004 p. 18).  

 

Os arquivos permanentes são conservados, pois já perderam seu valor 

administrativo, mas resguardam grande valor para a história de um povo. Os 

documentos de valor secundário, que são os documentos de guarda permanente, 

são utilizados para pesquisar o valor histórico cultural, sendo assim lhes são 

atribuídos o nome de documento histórico devido a sua característica de guarda de 

informações, preservando-as por definitivo. (PAES, 2004).  

O arquivo permanente é a fase em sequência das fases correntes e 

intermediária. O documento passa a ser avaliados, como permanente com base em 

uma tabela de temporalidade utilizada por cada instituição, que auxilia na sua 

avaliação. (RODRIGUES, 2006).  

Este processo que estabelece o recolhimento do documento para guarda 

permanente faz parte da avaliação, que abrange uma das atividades da gestão 

documental, podendo ser conceituada como sendo um conjunto de ações 
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relacionadas à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos 

documentos, estando eles em fase corrente ou intermediária (VIERO; 

SCHWARZBOLD; SANTOS, 2014).  

A avaliação é a atividade que vai definir os prazos de guarda e a destinação 

dos documentos, por intermédio dela é que o arquivista irá decidir quais documentos 

precisam ser guardados e por qual período de tempo devem permanecer em cada 

unidade do arquivo. É uma atividade realizada por uma comissão composta por, 

além de arquivistas, profissionais de outras áreas, como da administração, gestão, 

jurídico, contabilidade e atividades ligadas a produção. (BORGES, 2013).  

A avaliação é conceituada como um procedimento realizado por uma equipe 

multidisciplinar que busca analisar e identificar os valores dos documentos, definindo 

assim seu prazo de guarda e se podem ser eliminados ou destinados a guarda 

permanente. (BELLOTO, 2016).  

Através de uma avaliação articulada, pode-se perceber se o programa de 

redução de documentos cumpre com o esperado. É um trabalho difícil que demanda 

atenção e cuidado e por isso não devem ser utilizadas técnicas que possam 

prometer diminuir ou facilitar esse tempo de análise. A avaliação de documentos é 

realizada de maneira permanente daqueles que podem ser eliminados após 

cumprido o prazo, pois busca identificar os documentos que devem ser 

armazenados e acondicionados de maneira permanente daqueles que podem ser 

eliminados após cumprido o prazo.  (BELLOTO, 2016).  

Através da atividade é evitado o acumulo de documentos, otimizando os 

recursos humanos e materiais dispostos no arquivo. Nesta etapa também serão 

assegurados que os processos de transferência, recolhimento e eliminação sejam 

feitos de forma legal, produzindo assim os efeitos para os quais foram executados. 

Entende-se por transparência a passagem dos documentos do arquivo corrente para 

o intermediário; recolhimento do intermediário para o permanente.  

De acordo com Paes (2004): 

 
A avaliação e destinação de documentos desenvolvem mediante a análise e 
avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com vistas a 
estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão objeto de 
arquivamento permanente quais deverão ser eliminados por terem perdido 
seu valor de prova e de informação para a instituição. (PAES, 2004, p. 53). 
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Entre os documentos produzidos pela administração pública há os que não 

são considerados relevantes para serem mantidos nos arquivos, sendo preciso 

recorrer a sua eliminação. Essa eliminação não pode ser realizada 

indiscriminadamente, mas através de uma seleção rigorosa realizada por intermédio 

da avaliação documental. (PAES, 2004).   

No processo de avaliação destes documentos é preciso entender o conceito 

de valores probatórios e informativos. Os documentos probatórios são aqueles 

originados da prova (custódia) da instituição, das suas funções, comprova a 

organização e o funcionamento da organização; enquanto que os informativos são 

compostos por informações sobre a instituição, pessoas, coisas, fenômenos, refere-

se ao que registra informações sobre fatos, pessoas ou fenômenos. 

(SCHELLENBERG, 2006). 

No processo de avaliação, o arquivista faz uso de critérios de avaliação e 

alguns testes para constatar se os documentos possuem valores probatórios e 

informativos, caso não haja esta constatação, ele poderá analisar ponderadamente o 

seu descarte.  Assim ele deverá analisar toda a documentação levando em 

consideração questões sobre a unidade que o produziu, a sua função, se os 

documentos são essenciais, se há duplicação dos documentos, se são importantes 

para o desenvolvimento de determinada função, e outros. (SCHELLENBERG, 2006) 

No teste dos valores informativos, o arquivista levará em consideração a 

informação contida nos documentos, tendo como mecanismos para auxiliar os testes 

da unicidade, o da forma e o da importância. (SCHELLENBERG, 2006) 

Quando a unicidade, Schellenberg (2006) entende que busca identificar se 

tal informação encontra-se apenas naquele documento, havendo portando dois tipos 

de unicidade a ser levada em consideração: do documento e da informação. A 

importância está associada ao potencial de pesquisa do documento por parte da 

comunidade, para fins científicos, acadêmicos ou por questões familiares.  

Ao analisar o valor probatório é devem ser levadas em consideração 

questões como:  

1.Que unidades de determinado órgão têm responsabilidade primordial pela 
formulação de decisões concernentes à sua organização, programas e 
normas? Que unidades exercem atividades auxiliares à formulação de tais 
decisões? Que funcionários, fora da sede, têm arbítrio para formular tais 
decisões? Que séries de documentos são essenciais para refletir tais 
decisões? 
2.A que funções do órgão os documentos se relacionam? São funções 
substantivas? Que série de documentos é essencial para mostrar como 
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cada função substantiva foi levada a efeito em cada nível da organização 
tanto no serviço central como nos locais? 
3.Que atividades de supervisão e chefia estão envolvidas na administração 
de cada função? Quais são as operações sucessivas em sua execução? 
Que documentos dizem respeito à direção executiva, distintos da execução 
da função? Até que ponto são tais documentos materialmente duplicados 
nos vários níveis da organização? Que documentos resumem as sucessivas 
operações executadas no desempenho de uma função? Que documentos 
devem ser preservados, a título de exemplo, para mostrar os processos de 
trabalho nos níveis inferiores da organização? (SCHELLENBERG, 2006 p. 
187/188). 

 

Estas questões contribuem para a melhor identificação dos documentos que 

são importantes para cada função exercida pelo órgão, e assim minimizando o risco 

de descarte incorreto de materiais.  

A função da unicidade é ter conhecimento de que determinada informação e 

documento é único, não estando presente em outras fontes na unidade. 

(SCHELLENBERG, 2006) 

Quanto a forma, o arquivista deve levar em consideração o grau de 

concentração de forma, como abordado por Schellenberg (2006 p. 201): 

 

A informação pode ser concentrada em documentos no sentido de que: a) 
uns poucos fatos são apresentados em dado documento sobre pessoas, 
coisas ou fenômenos; b) muitos fatos são apresentados sobre algumas 
pessoas, coisas ou fenômenos; ou, c) muitos fatos são apresentados sobre 
matérias diversas – pessoas, coisas e fenômenos. (SCHELLENBERG, 2006 
p. 201). 

 

No teste da importância é mais relativo e merece atenção especial, pois o 

que pode ser considerado importante para uma pessoa pode não o ser para outra. 

Nesse sentido o arquivista deverá realizar pesquisas de diferentes classes. É 

preciso ter em mente que sua missão de identificar os documentos que sejam 

importantes para o governo, pesquisadores e comunidade. Os valores são 

específicos, o que demanda atenção especial, ao analisar os documentos podemos 

julgar pelos nossos valores individuais e sentimentais. (SCHELLENBERG, 2006). 

É importante salientar que os documentos devem satisfazer os testes de 

unicidade e de forma antes de ser aplicado o teste de importância, pois é 

relacionado a fatores imponderáveis cuja avaliação não é específica. Ao aplicar o 

teste dos valores informativos deve-se estudar a relação entre três elementos: 

pessoas, coisas, fatos; salientando que os documentos podem se referir a mais de 

um elemento.  
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Dessa forma, os testes, ao serem analisados, direcionam o arquivista no 

processo de avaliação, definindo o que será eliminado e o que será guarda 

permanente. O arquivista poderá ter clareza dos documentos que poderão ser 

descartados, buscando a diminuição do volume de documentos armazenados, sem 

descartar os que realmente são necessários. Aos documentos julgados 

permanentes a destinação será realizada seguindo normas de conservação, 

divulgação, descrição e acesso a comunidade e público externo.  

 

2.4 Diplomática 

 

A origem da diplomática ocorreu com os jesuítas franceses no ano de 1643. 

Estes, liderados por Jean Bolland, tomaram a decisão de publicar a chamada Acta 

Santorum. Nesta obra se pretendia realizar uma avaliação criteriosa a respeito da 

vida destes santos, com o intuito de separar a realidade das lendas da época. 

(BELLOTTO, 2006).  

De acordo com Berwanger e Leal (2012) a palavra diplomática tem origem 

no latim e significa diploma. Segundo sua etimologia, quer dizer a ciência dos 

diplomas. Tessier (1996) no entanto destaca o significado da palavra 

etimologicamente à origem grega, um objeto duplo. Em ambos os casos, a 

etimologia era empregada para designar atos imperiais, sem que fossem 

especificados o aspecto material.  

De um modo geral, a diplomática ocupa-se da gênese documental 

inicialmente, assim com a diplomática tradicional ocupava-se das questões 

relacionadas à falsidade e autenticidade. Porém, ao longo dos anos, com a 

ampliação arquivística da diplomática surgiu a tipologia documental ou diplomática 

contemporânea que se ocupam mais com o estudo da tipologia documental. 

(BELLOTTO, 2006).  

A diplomática contemporânea é baseada nas questões estruturais e formais 

dos documentos, sendo segundo a autora, considerada uma das vertentes das 

ciências documentais. Sendo assim, a diplomática contribui para a compreensão do 

vínculo arquivístico, do elo entre o documento ao seu produtor. (BELLOTTO, 2006).  

A diplomática favorece que o profissional possa atestar a autenticidade e a 

veracidade das informações, possuindo, portanto, importância incontestável pois 

estuda o documento contextualmente. (BELLOTTO, 2006).  
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A diplomática também caracteriza a documentação quanto a sua estrutura 

intrínseca e extrínseca, permitindo a sua identificação dos fatores que compõe um 

documento. (BELLOTTO, 2006). 

São considerados elementos extrínsecos, os fatores relacionados à 

aparência do documento, externamente, os quais podem ser observados e 

analisados sem que se tenha que ler o documento. Exemplos destes elementos são: 

suporte, texto, linguagem, sinais especiais, selos e anotações (DURANTI, 2015).   

Segundo Duranti (2015) a relação da diplomática com esses elementos se 

mantém pela sua função organizativa, permitindo e facilitando a análise dos 

documentos, e consequentemente a sua compreensão.  

De acordo com a mesma autora, os elementos intrínsecos da forma 

documental são os que constituem a articulação intelectual do mesmo, como por 

exemplo a titulação, o título, a data, a invocação, protocolo, identificação do fundo, 

gênero. Salienta-se que tais elementos não necessariamente precisam aparecer 

todos no mesmo documento, mas a combinação entre eles é responsável pela 

determinação da forma documental. (DURANTI, 2015). 

Diante do exposto, tem-se o seguinte quadro, cujas informações são 

baseadas em Duranti (2015):  

 

Quadro 01: Elementos extrínsecos e intrínsecos segundo  

EXTRÍNSECOS INTRÍNSECOS 

- Suporte 

- Texto 

- Linguagem 

- Sinais especiais 

- Selos 

- Anotações 

- Titulação 

- Título 

- Data 

- Invocação 

- Protocolo 

- Identificação do fundo 

- Gênero 

 

Fonte: A Autora, 2018 

 

Pelo disposto, a diplomática contribui para constatação da veracidade dos 

dados levantados, pois possibilita o conhecimento exato sobre os elementos 

essenciais dos documentos. Como enfatiza Belloto (2002), se relaciona da estrutura 
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formal dos documentos, seja de origem governamental ou não-governamental, os 

quais precisam ser submetidos à validação sistemática.  

 Atualmente, a diplomática vincula-se à arquivística na sua espécie 

documental, buscando definir a natureza jurídica dos documentos quanto à 

produção e efeito, cujo objeto é a sua estrutura formal interna. 

 

Concentra-se na gênese, na constituição interna, na transmissão e na 
relação dos documentos entre seu criador e o seu próprio conteúdo, com a 
finalidade de identifica, avaliar e demonstrar a sua verdadeira natureza 
(DURANTI, 1995 apud BELLOTO, 2002 p. 17). 

 

Nesse sentido, considera-se documento diplomático “o registro legitimado do 

ato administrativo ou jurídico, consequência, por sua vez, do fato administrativo ou 

jurídico” (BELLOTO, 2002 p. 17), tendo como ato jurídico os que possuem por 

finalidade “adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos”, enquanto 

que o ato administrativo vem a ser o ato jurídico cuja finalidade é pública. 

(BELLOTO, 2002 p. 17).  

A diplomática é desdobrada na arquivística pela tipologia documental, que é 

conceituada como a sua ampliação conduzida à gênese documental, vinculada à 

administração da documentação, levando em consideração as suas atribuições, 

competências, funções e atividades. Tipo documental é entendido como a 

configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que a 

gerou. (BELLOTTO, 2002). 

O objeto da tipologia é a lógica orgânica dos conjuntos documentais, 

podendo ser chamada de diplomática arquivística, ou contemporânea, pois atenta a 

estrutura do documento em si. Para que seja realizada a identificação diplomática de 

um documento, o profissional deve seguir uma sequência, como disposta a seguir: 

“1) a sua autenticidade relativamente à espécie, ao conteúdo e à finalidade; 2) a 

datação (datas tópicas e cronológica); 3) a sua origem/ proveniência; 4) a 

transmissão/tradição documental; 5) a fixação do texto. ” (BELLOTTO, 2002 p. 21).  

Essa sequência é importante para as aplicações e metodologias das 

análises diplomáticas e tipológicas, auxiliando também nas tarefas de classificação, 

avaliação e descrição. Na próxima seção é explorado o patrimônio cultural para 

então chegar a seção de patrimônio documental que é o estudo dessa pesquisa. 
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2.5 Patrimônio Cultural  

 

A noção de patrimônio cultural teve início da valorização na época da 

Revolução Francesa (1789–1799), assim como o conceito de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, que teve o objetivo primeiro de “conferir identidade ao país”. 

(TOMAZ, 2010 p. 7). No Brasil, este conceito ganhou ênfase a partir da década de 

1920, com ações voltadas à preservação de cidades históricas que estariam 

propensas à dilapidação.  

A Constituição Federal de 1934 apresentou uma noção jurídica, auferindo ao 

poder público a responsabilidade pela preservação dos monumentos considerados 

como valorosos e de importância para o país, em seu Artigo 10: “Compete 

concorrentemente à União e aos Estados: III – proteger as belezas naturais e os 

monumentos de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de 

arte. ” (TOMAZ, 2010 p. 8). 

Em seguida, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas, o Decreto-Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937 que menciona a criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, marco diferencial para a definição de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que passou a ser conceituado como: 

 

O conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (TOMAZ, 2010 p. 8). 

 

Uma região carrega consigo atos e espaços que fazem parte da sua história, 

capazes de atestar sobre sua trajetória e sobre as pessoas que nela habitam, e que 

fizeram parte dela. A estes espaços se unem as vivências, as situações e os 

significados compondo um passado comum formado de memórias. (TOMAZ, 2010). 

O patrimônio cultural valoriza tudo o que é comum a um grupo social, 

distinguindo-se em três categorias: elementos relacionados ao meio ambiente; 

saberes e saber-fazer; patrimônio histórico. Este é composto por tudo de que o 

homem se encarrega de produzir, pela transformação dos elementos da natureza 

para o seu bem-estar. (TOMAZ, 2010). 

O patrimônio histórico encontra-se embasado em processos sociais que 

promovem a interação entre a história e a antropologia, permitindo a união das 



33 
 

características de percepção do outro e da possibilidade de diferentes leituras dos 

documentos e fatos. (TOMAZ, 2010). 

Abrange as diferentes dimensões da cultura incluindo elementos que deve 

ser mantidos na memória de um povo, devido a seu alto significado. Esse é o 

principal objetivo atribuído aos bens considerados patrimoniais, para que os laços da 

vida comum de determinada sociedade em determinada época, seja preservada, 

conforme Tomaz (2010) menciona: 

  

A preservação do patrimônio histórico deve-se ao fato de que a vida de uma 
comunidade, de um povo, está relacionada ao seu passado, à sua vivência, 
às transformações ocorridas na sua história. A preservação tem por objetivo 
guardar a memória dos acontecimentos, suas origens, sua razão de ser. 
Torna-se também imprescindível relacionar os indivíduos e a comunidade 
com o edifício a ser preservado, visto que uma cidade, no seu viver 
cotidiano, tem sua identidade refletida nos lugares cuja memória os 
indivíduos constroem no dia-a-dia. Preservar o patrimônio histórico é 
relacioná-lo com as interações humanas a ele ligadas. (TOMAZ, 2010 p. 7). 
 

 

Nesse sentido percebe-se que a cultura reserva uma grande propriedade 

histórica para uma população e o movimento de preservação e repasse dessa 

cultura para outras gerações contribui para que a memória histórica continue viva.  

O patrimônio cultural pode ser entendido como os elementos que constituem 

a história e as tradições de uma comunidade. A sua integralidade deve ser 

preservada para que haja a disseminação de ideias e valores cultivados, de uma 

sociedade solidificada na tradição e, expressa na identidade cultural e social de uma 

região. (BELLOTTO, 2006).  

A esse respeito é importante considerar também o conceito de Rodrigues 

(2016) sobre o que é patrimônio cultural. 

 

O patrimônio cultural pode ser definido como o conjunto de manifestações 
de uma comunidade (incluindo suas práticas, costumes e valores, 
expressões artísticas e culturais, lugares e objetos) que é passado de uma 
geração a outra. É constituído dos mais diversos elementos e se apresenta, 
convencionalmente, dividido em patrimônio imaterial e patrimônio material, 
onde se entende por patrimônio imaterial tudo o que está relacionado aos 
modos de fazer das pessoas, às técnicas e habilidades, aos valores e às 
crenças; e por patrimônio material os produtos da criação humana, como os 
artefatos, os objetos e as construções, por exemplo. (RODRIGUES, 2016 p. 
111).  

 

A conceituação do patrimônio cultural também é definida pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que é um órgão do governo 
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federal que busca o cumprimento dos marcos legais, com efetivação da gestão do 

Patrimônio Cultural Brasileiro e do Patrimônio da Humanidade. Sua atuação é 

associada aos estados e municípios perante três eixos: coordenação, regulação e 

fomento.  Com isso, busca facilitar o acesso ao conhecimento dos bens nacionais, 

diante das características de gestão de cada esfera (IPHAN, s/a).   

Para Bellotto (2006) o conceito de patrimônio cultural abrange bens 

materiais e imateriais, ou seja, podem se incluir nessa qualificação (materiais) tanto 

os arquivos, museus e bibliotecas, compostos elementos palpáveis; como também, 

no caso de bens imateriais, as manifestações culturais e sociais.  

De acordo com Rodrigues (2016), o patrimônio material é formado por 

categorias diversas, e o patrimônio documental é uma delas, cujo documento 

enquanto objeto principal e pode ser classificado como arquivístico, bibliográfico, 

entre outras. 

O IPHAN também classifica o patrimônio cultural em imaterial e material, 

onde o material é composto por aqueles incidentes pela ação humana, sendo 

classificados de acordo com sua natureza. Este patrimônio material pode ser 

subdividido em bens móveis, que são os acervos palpáveis, como os documentais, 

bibliográficos arquivísticos e outros; enquanto que os bens imóveis são os sítios 

arqueológicos, núcleos urbanos e bens individuais (IPHAN, s/a).  

Segundo Alves (2010), há uma dificuldade em associar o patrimônio cultural 

das culturas tradicionais e das populares, o que pode ser facilitado com as 

tecnologias digitais existentes. Dessa forma, as demandas por informações são 

preservadas, assim como os interesses dos grupos específicos. 

Patrimônio cultural, pode ser entendido como sendo um conjunto de 

manifestações de uma certa comunidade, formada por crenças, costumes, 

expressões, e outros, que é passada para uma futura geração.  

O patrimônio cultural faz parte dos direitos difusos, aos quais podem ser 

materializados os poderes de titularidade da coletividade. São direitos que 

pertencem a um grupo de pessoas que possuem entre si algum tipo de vínculo fático 

e indivisível. (MIRANDA, 2006).  

A preservação do patrimônio cultural de uma sociedade a beneficia como um 

todo pois protege seus valores, permitindo que futuras gerações tenham acesso a 

essas informações, memórias e histórias. (MIRANDA, 2006).  
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Conforme mencionado anteriormente, o patrimônio documental é uma das 

categorias do patrimônio material, pois engloba livros e documentos. Na seção a 

seguir serão abordados seus conceitos e características.  

 

2.6 Patrimônio Documental 

 

A explosão documental passou a ser reconhecida a partir do século XVIII 

com o aumento considerável da escrita, associada às ciências e tecnologias, o que 

estava intimamente ligado à expansão da memória do país. Esta revolução 

documental teve início com a instalação do primeiro cabo telegráfico, em 1866, 

sendo o marco inicial para a dominação da escrita no sentido informacional. (LAGE, 

2002). 

A informação documental vai se modernizando com o passar dos anos até 

que em 1930 se inicia um período onde as novas tecnologias culturais se 

sobressaem com o advento da palavra aliada ao som, da matéria e sua 

conservação. Mas cabe salientar que aliado a isso, emerge também a necessidade 

de preservação. (LAGE, 2002). 

Este patrimônio documental ganha noção mais específica em meados de 

1960, quando passou a ser integrado pelas histórias populares, englobando os 

vários documentos, suas formas, fontes e suportes, conceitos que perduraram até a 

atualidade. (LAGE, 2002).  

De acordo com Rodrigues (2016), o patrimônio documental está vinculado à 

noção cultural, estética e histórica de um acervo; o que é utilizada para que as 

identificações sejam realizadas. É o patrimônio material de uma instituição que 

possui uma estreita ligação com o patrimônio arquivístico.  

O patrimônio documental é composto de documentos, que para serem 

considerados como tal, devem se caracterizar como conjuntos de materiais 

orgânicos de valor informacional. (MERLO; KONRAD, 2015). 

A esse disposto, Bellotto (2006) salienta que cabe ao profissional arquivista 

fomentar estratégias para sua preservação, numa tentativa de reavivar o sentimento 

de pertencimento através da difusão da informação, assim como da facilitação do 

acesso aos documentos.  

Rodrigues (2016) afirma que os conceitos e patrimônio documental e 

patrimônio arquivístico são muito parecidos, pois ambos interagem com a noção do 
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gênero perante a formação de patrimônio. Este patrimônio, o arquivístico, compõe o 

registro de memórias de famílias, organizações ou pessoas, construindo assim o 

registro orgânico da informação. Para que estas informações sejam dispostas 

acessivelmente é preciso que estejam apresentadas na sua forma primária, ou seja, 

em sua fonte original, a qual é chamada de documento arquivístico. (MERLO; 

KONRAD, 2015). Já o patrimônio documental se refere a um conjunto constituído 

por materiais orgânicos que possuem valor informacional. 

No que se refere aos documentos e seus registros, Indolfo (2007) afirma: 

 

O documento ou, ainda, a informação registrada, sempre foi o instrumento 
de base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua 
produção e utilização, pelas mais diversas sociedades e civilizações, 
épocas e regimes. Entretanto, basta reconhecer que os documentos 
serviram e servem tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício 
do poder, como para o registro da memória (INDOLFO, 2007, p. 29 apud 
MERLO; KONRAD, 2015). 

 

Os documentos de guarda permanente têm a necessidade de serem 

preservados, pois precisam estar acessíveis à sociedade. Sua organização fica a 

cargo a união, dos Estados e dos Municípios, conforme disposto no Art. 23 da 

Constituição Federal de 1988: 

 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: [...] III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos; [...]. (BRASIL, 1988 s/p). 

 

A Constituição Federal de 1988 também torna o documento como parte do 

patrimônio cultural do país, no seu Art. 216, conforme a citação a seguir: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, s/p)  
 

 



37 
 

A lei nº 8.159 menciona a mesma informação contida na Constituição com 

relação ao patrimônio documental, reafirmando de uma forma mais específica. De 

acordo com esta lei, os arquivos devem ser tratados como instrumentos de prova e 

informação, cuja gestão é dever do Poder Público. (BRASIL, 1991).  

Outra questão levantada na lei nº 8.159 é relacionada ao direito à 

informação, auferido ao cidadão no exercício da sua cidadania, considerando o 

patrimônio arquivístico como uma instituição pública formado por documentos que 

atestam as atividades executadas durante as suas funções. (BRASIL, 1991). 

De acordo com Alves (2018), as legislações existentes relacionadas ao 

conceito de patrimônio documental não são claras, ficando a sua definição colocada 

de forma ampla facilitando múltiplas interpretações por parte dos Arquivos e órgãos 

administrativos.  

Bellotto (2014) afirma que o patrimônio documental está relacionado ao 

acervo dos arquivos permanentes e históricos, sendo constituído de materiais que 

terminaram de cumprir com sua função, vinculada ao porquê de terem sido criados. 

Sendo assim, esses documentos já passaram por avaliação adequada e foram 

considerados permanentes, compondo o patrimônio documental de uma instituição 

ou de um município, conforme seguinte citação: “Esses documentos formam 

conjuntos que, reunidos nos arquivos permanentes também chamados históricos, 

vêm a constituir o patrimônio documental institucional, municipal, provincial/estadual 

ou nacional” (BELLOTTO, 2014 p. 137).  

As citações e definições estudadas vinculam o patrimônio documental ao 

patrimônio cultural, sem submetê-lo a uma conceituação particular e direcionada. 

Mas é unanime no que se refere a sua importância e sua equiparação ao patrimônio 

histórico, estabelecendo diretrizes para sua preservação e vinculando os 

documentos que assim podem ser considerados.  

 



 
 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se caracteriza como qualitativa, que segundo Gil (2008) é 

realizada através de uma análise interpretativa dos dados levantados, buscando 

entender os fatos e os cenários, dando ênfase a descrição.  

Para Gil (2008), a pesquisa descritiva, um dos tipos da qualitativa, visa 

descrever de forma detalhada as características de uma população, ou outrem, 

através de técnicas como a coleta de dados, questionário e observação.  

Tendo esta conceituação como base, será desenvolvida uma pesquisa 

aplicada, enriquecendo o seu desenvolvimento, como na citação a seguir: 

 

A pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com 
a pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o 
seu desenvolvimento; todavia, tem como característica fundamental o 
interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos 
conhecimentos. Sua preocupação está menos voltada para o 
desenvolvimento de teorias de valor universal que para a aplicação imediata 
numa realidade circunstancial. (GIL, 2008 p. 27). 

 

Quanto ao método, essa pesquisa se enquadra melhor no método 

funcionalista, que segundo Marconi e Lakatos (2003) é um método onde a 

interpretação aliado a investigação, entendendo as funções essenciais e 

relacionando com o grupo como um todo, como um sistema organizado de 

atividades.  

No que se refere aos procedimentos técnicos utilizados, este trabalho é 

considerado um estudo de caso, caracterizado pelo envolvimento aprofundado de 

objetos, organizados de forma que permita o seu conhecimento amplo e detalhado. 

De acordo com Andrade (2010), este tipo de pesquisa utiliza-se de métodos para 

estudar casos específicos que possam contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

As ações relacionadas na abordagem seguem os preceitos de Fonseca 

(2002), conforme a citação abaixo.  

Como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma 
instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. [...] 
O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas 
revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo 
com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o 
mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, 
que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto 
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possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 
investigador (FONSECA, 2002, p. 33) 

 

Este estudo também é caracterizado como uma pesquisa documental, que 

de acordo com Gil (2008) é uma pesquisa em fontes documentais pertinentes, no 

qual será realizado uma análise nos títulos dos terrenos foreiros, conforme os 

procedimentos metodológicos apresentados na próxima seção.  

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos utilizados para a 

pesquisa, os quais aconteceram por meio da análise de documentos, identificação 

do valor probatório e informativo histórico incluindo a aplicação de questionário 

apresentado às arquivistas do arquivo para coleta de dados a serem analisados no 

desenvolvimento do trabalho.  

  A primeira atividade realizada foi a entrega do termo de consentimento 

(Anexo A), e o termo de uso de imagem (Anexo B) para a responsável do APHMRG 

com a finalidade de obter permissão para a realização da pesquisa no arquivo. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico dessa pesquisa “Identificar se as 

informações existentes nos títulos dos terrenos foreiros possuem valor probatório e 

informativo histórico”, a acadêmica realizou uma pesquisa nos documentos dos 

títulos foreiros constantes no Arquivo, levando em consideração os critérios de 

avaliação de acordo com Shelemberg (2006), os valores informativos e os valores 

probatórios dos documentos.  

Para alcançar o segundo objetivo específico “Levantar as características 

extrínsecas e intrínsecas a partir da diplomática dos documentos dos terrenos 

foreiros” foi escolhido um título de cada poder historicamente a frente da 

administração municipal, Câmara Municipal da cidade do Rio Grande do sul da 

Província de São Pedro, Intendência Municipal de Rio Grande e da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande. Com isso poderá ser analisado a diferença existente entre 

os títulos no decorrer dos anos e as características específicas de cada período e 

documento. Será utilizado para fazer a análise diplomática um formulário (Apêndice 

A), baseado nas autoras Luciana Duranti (2015) e na Heloísa Liberalli Belloto (2002), 

construído pela acadêmica. 
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             Concomitantemente, a acadêmica aplicou um questionário com questões 

mistas (abertas e fechadas) para as arquivistas do arquivo com o objetivo de 

verificar o seu ponto de vista sobre títulos dos terrenos foreiros, enfatizando se elas 

os consideram parte do patrimônio documental da instituição. Para tanto, foi enviado 

um e-mail às servidoras que trabalham no Arquivo Histórico e Municipal do Rio 

Grande.  

 

3.2 Recursos 

 

Os recursos previstos para a realização dos procedimentos no atendimento 

a proposta deste trabalho, estão distribuídos nas subseções a seguir: 

 

3.2.1 Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos fundamentais para o desempenho do trabalho são:  

 

Quadro 02: Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS Quantidade 

Orientadora 1 

Acadêmica 1 

Fonte: Autora, 2018. 

 

 
3.2.2 Recursos Materiais 

 

 Os recursos materiais consistem em: luvas e máscaras serão fornecidos 

pela instituição, o computador e papel A4 serão fornecidos pela acadêmica para 

realização desta pesquisa. 

  

Quadro 03: Recursos materiais  

RECURSOS 

MATERIAIS 

CUSTEADO PELA 

INSTITUIÇÃO 

CUSTEADO PELA 

ACADÊMICA 

VALOR 

(R$) 

Caneta  X 0,50 

Luvas X  2,00 
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Máscaras X  2,00 

Papel A4 para 

impressão 

 X 9,00 

Computador  X - 

Fonte: Autora, 2018 

 

 

3.3 Cronograma 

 

A realização das atividades referentes do projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso I estão descritas no quadro abaixo: 

 
 

Quadro 4: Cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso I 

 
2018 

 

ATIVIDADES MARCO ABRIL MAIO JUNHO Julho 

Definição do tema X     

Definição 

problematização e 

objetivos 

 

x 

   

Elaboração do projeto   x   

Seminário de 

Apresentação do tema 

  
x 

  

Construção do referencial 

teórico 

 X 
x 

X  

Entrega do termo de 

consentimento livre e 

esclarecido 

  x   

Entrega do projeto     X 

Fonte: Autora, 2018 

 

Para o desenvolvimento das atividades referentes ao Trabalho Conclusão 

de Curso II, é previsto conforme quadro 5: 
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Quadro 5: Cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso II. 

2018 

Atividade Ago Set Out Nov Dez 

Aplicar o questionário X     

Estudo dos valores probatórios e informativos 

históricos 

X X    

Análise das características internas e externas X X X   

Elaboração da Monografia     X  

Construção dos Slides e Defesa do TCC     X 

Fonte: Autora, 2018 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                   

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir 

da investigação norteada pelos objetivos e problema propostos pela pesquisa.             

Desse modo, no primeiro momento é apresentada a análise realizada nos 

documentos dos terrenos foreiros de acordo com os critérios de avaliação defendido 

pelo autor Shellemberg (2006) para os documentos de caráter permanente, com a 

intenção de verificar se os títulos dos terrenos foreiros possuem valor histórico. Logo 

em seguida apresentam-se a analise dos documentos a partir dos elementos 

externos e internos da diplomática verificando as características de cada período 

dos títulos. 

E para finalizar é exposto os resultados dos questionários aplicados para as 

servidoras do APHMRG com a finalidade de compreender se os responsáveis pelo 

arquivo consideram essa documentação como patrimônio documental. 

  

4.1 Valores histórico, probatório e informativo dos títulos dos terrenos foreiros 

 

De acordo com Bellotto (2006) o documento de arquivo possui 

características importantes onde a informação centrada no registro, independente da 

sua natureza, para fins institucionais.  

Buscando analisar o valor probatório e o valor informativo histórico dos 

títulos dos documentos foreiros, que segundo Schellenberg (2006) se distinguem em 

teste da unicidade, forma e importância, foram analisados os critérios em um título 

do terreno foreiro do fundo Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande da Província 

de São Pedro (Anexo C), foi analisado somente esse título por que  analise dos 

outros seria igual. Essa analise resultou nos dados, exposto no quadro 6. 

O teste da unicidade buscou identificar se tal informação se encontra apenas 

naquele documento. Se fosse analisado somente esse critério os títulos poderiam 

ser eliminados, pois não é única, já que as mesmas informações contidas nos títulos 

estão expostas em livros registros e nas certidões desses títulos que estão 

acondicionados no Arquivo. Quanto ao documento, há apenas um título dos terrenos 

foreiros para cada certidão ou registro.  
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O teste da forma analisou o grau de concentração de forma, onde os títulos 

apresentam-se na forma intensiva, com poucas informações sobre as pessoas que 

se referem no documento. Enquanto na análise extensiva á muitas informações  

sobre aos terrenos da cidade do Rio Grande. Já na sua forma diversificada, com 

muitas informações de transpasse dos terrenos da cidade do Rio Grande. 

No teste da importância, identificou - se os documentos são importantes 

para o governo, pesquisadores e comunidade, foi constatado que eles possuem 

grande importância histórica para a comunidade em geral com fim para pesquisas, 

devido às informações nele contidas, sobre as pessoas e os terrenos que envolvem 

as famílias e as propriedades da cidade do Rio Grande. Trata-se ainda de um 

período que a cidade do Rio Grande era Província de São Pedro, e é possível 

identificar as famílias com mais poder aquisitivo para a época, por exemplo. 

Quanto aos documentos probatórios, são assim classificados segundo 

Schellenberg (2006), aqueles originados da prova (custódia) da instituição, das suas 

funções. Nesse sentido foi contatado que são documentos que possuem origem na 

Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande do Sul da Província de São Pedro, com 

a função de registrar aforamento perpetuo9, tendo como atividade o transpasse de 

terrenos da Câmara Municipal da cidade do Rio Grande do Sul da Província de São 

Pedro. 

 

Quadro 06: Critério de avaliação: unicidade/forma/importância 

Valores Informativos 

Unicidade Quanto à informação: A informação não é única, porque as 
informações contidas nesse títulos são encontrada nos livros 
registros e nas certidões desses títulos. 

Quanto ao documento: Existe somente um título dos terrenos 
foreiros para cada certidão ou registro. 

Forma Intensiva: possui poucas informações sobre as pessoas que se 
referem no documento.  

Extensiva: possui muitas informações sobre ao terrenos da 
cidade do Rio Grande. 

Diversificada: possui muitas informações de transpasse  dos 
terrenos da cidade do Rio Grande 

Importância Possui importância histórica para a comunidade em geral com 
fim para pesquisas, devido às informações sobre pessoas 
terrenas que envolvem famílias e propriedades da cidade do Rio 
Grande.  

Fonte: Autora, 2018 

                                                           
9
 Aforamento perpétuo é aquele contrato onde há uma transferência da utilização de um imóvel perpétuo para 

outrem por meio de pagamento de um foro. 
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Abaixo segue o Quadro 7 com a análise realizada em um documento do 

terreno foreiro. 

Quadro 07: critério de avaliação: unidades/funções/atividades  

Valores Probatórios 

Unidades Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande do Sul da Província 
de São Pedro 

Funções Registrar um aforamento perpetuo 

Atividades Transpasse de terrenos da Câmara Municipal da cidade do Rio 
Grande do Sul. 

Fonte: Autora, 2018 

 

Tendo em vista a análise realizada em um documento do terreno foreiro 

sobre os critérios de avaliação conclui-se que os documentos possuem relevância 

histórica, probatória e informativa. Já que esses títulos podem vir a serem úteis para 

pesquisa histórica.  

Apesar de ser identificado que as informações contidas nos documentos não 

são únicas, os outros títulos existentes não possuem os mesmos detalhes de 

informações. Ao analisar os critérios de unicidade, forma e importância conclui-se 

que se trata de fontes com valor histórico ou seja com características de patrimônio 

documental.  

Conforme menciona Paes (2004) o valor histórico cultural é atribuído aos 

documentos que devem ser guardados e preservados definitivamente. O que se 

percebe nos documentos do Arquivo, que se tratam de documentos de guarda 

permanente assim classificados devido a sua importância histórica para a cidade do 

Rio Grande. Portanto considera-se um patrimônio documental da cidade do Rio 

Grande.  

 

 4.2 Análise dos elementos internos e externos dos títulos dos terrenos 

foreiros 

 

 Com a finalidade de levantar características que venham a ser fonte de 

pesquisa, utilizou-se da diplomática com as características internas e externas dos 

títulos dos terrenos foreiros levando em consideração os conceitos de Belloto (2006) 

e Duranti (2015) que dispõem sobre as suas características, o que facilitou a análise.  
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De acordo com Belloto (2006), a estrutura intrínseca e extrínseca dos 

documentos permite a identificação dos fatores que o compõem, contribuição que 

esta atribuída à diplomática, que estuda o documento contextualmente, buscando 

que seja atestada a sua autenticidade. Neste estudo, foram utilizados estes 

elementos para analisar os fatores históricos dos títulos dos terrenos foreiros que 

possuem características e detalhes que possam ser alvo de pesquisas. 

Duranti (2015) esclarece que os elementos extrínsecos estão relacionados à 

aparência externa do documento enquanto que os intrínsecos são os que formam a 

sua articulação intelectual. Como exemplos de elementos extrínsecos estão o 

suporte, o texto, a linguagem, sinais especiais, selos e anotações, enquanto nos 

elementos intrínsecos tem a titulação , título, data tópica e cronológica, texto e 

protocolo inicial e final. 

Ao analisar um exemplar de cada período Câmara Municipal da Província de 

São Pedro, Intendência Municipal do Rio Grande, Prefeitura Municipal do Rio 

Grande, cujos representantes digitais encontra-se nos anexos B, C, D, obteve-se o 

seguinte resultado, conforme quadro 8, salientando que estes elementos foram 

utilizados para analisar os documentos que podem vir a ser estudados e 

investigados por pesquisadores.  

 

Quadro 8: Características dos elementos externos 

 Título da Câmara 
Municipal da cidade 
do Rio Grande do 

Sul da Província de 
São Pedro (1868) 

Título da Intendência 
Municipal da cidade de 

Rio Grande 
(1910) 

Título da Prefeitura 
Municipal da Cidade 

do rio Grande 
(!945) 

Suporte Papel Papel Papel 

Linguagem Português Português Português 

Sinais 
especiais 

Brasão da Câmara 
Municipal da cidade do Rio 
Grande do Sul da 
Província de São Pedro. 

Brasão da Intendência Municipal 
do Rio Grande. 

Brasão da Prefeitura 
Municipal do Rio Grande. 

Selos Marca d’agua 5 selos Não possui 

Forma Original Original Original 

Formato Folha avulsa Folha avulsa Folha avulsa 

Gênero Textual Textual Textual 

Dimensão 47,5 x 38,5 56 x 45 54 x 37,5 

Fonte: Autora, 2018 

 

Ao analisar os elementos externos dos títulos dos terrenos foreiros foi 

observado que o suporte utilizado é o papel, com linguagem em português. Cada 
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título possui o sinal de Brasão10 de sua Procedência conforme Figura 01. Da direita 

para esquerda está o da Câmara Municipal, Intendência e o da Prefeitura. 

 

 

Figura 01: Brasões 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Nos dois primeiros períodos a escrita era feita com tinta de caneta, com uma 

caligrafia difícil de realizar a leitura, enquanto que no período da Prefeitura o título 

era escrito em máquinas de datilografia com a inexistência de dificuldade da leitura. 

Em todos os períodos foi constatado grandes erros ortográficos, podendo ser pelo 

modo de escrita da época. 

A dimensão dos títulos foi alterada em cada período. Na Câmara o título 

tinha uma dimensão de 47,5 x 38,5, a dimensão da Intendência aumentou para 56 x 

45 e da Prefeitura diminuiu para 54 x 45. Esses títulos se destacam pelo seu 

tamanho e pelo seu manuscrito, com detalhes na sua elaboração como por exemplo 

as bordas existentes em cada um deles.  

O título da Câmara Municipal da Cidade do Rio Grande do sul da Província 

de São Pedro possui uma marca d’agua, enquanto a Intendência Municipal da 

Cidade do Rio Grande possui cinco selos, já o título da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande não possui nenhum selo e nem marca d’agua. Os títulos se encontram de 

forma original em gênero textual e formato de folha avulsa. Diante disso, foi possível 

constatar as diferenças de escrita, dimensão, nas marcas, sinais em cada período. 

Os títulos analisados possuem riqueza de detalhes que o reconhecem como 

documentos permanentes, ou seja, fazem parte do patrimônio documental. São 

documentos que podem fomentar uma pesquisa a partir destes detalhes, como 

contexto cultural que evidencia as características marcantes de uma época da 

cidade do Rio Grande.  

                                                           
10

 Brasão: conjunto de figuras que compõem o escudo de famílias nobres.  
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Concomitantemente analisou-se, nos três períodos os elementos internos, 

que se referem ao conteúdo do documento contém a titulação, título, data tópica, 

data cronológica, protocolo inicial, texto, protocolo final, proveniência, atividade, 

conteúdo e substantivo, espécie documental, tipo documental. No quadro 9 está 

exposto o resultado dessa análise: 

 

Quadro 9: Características dos elementos internos - a 

Título da Câmara Municipal 

da cidade do Rio Grande do 

Sul da Província de São 

Pedro 

Título da Intendência 
Municipal da cidade de Rio 
Grande 

Título da Prefeitura 
Municipal da Cidade do 

rio Grande 

Titulação João Antônio Lopes  
José Joaquim de Godoy 

Intendente: Trajano a Lopes 
Diretor: Joaquim Azevedo 

Diretor: Ary F. de 
Azevedo  
Prefeito: 

Título A Câmara Municipal da 
Cidade do Rio Grande de S. 
Pedro do Sul 

Intendência do Município do 
Rio Grande 

Prefeitura Municipal da 
cidade do Rio Grande 

Data Tópica  Rio Grande Rio Grande Rio Grande 

Data 
Cronológica 

14 de julho 1868 15 de julho de 1910 11 de setembro de 1945 

Fonte: Autora, 2018 

 

A data tópica é a mesma para os três períodos, a cidade de Rio Grande, já a 

data cronológica distingue-se da seguinte forma: os títulos da Câmara Municipal é 

14 de julho de 1868, os da Intendência Municipal é de 15 de julho de 1910 e os da 

Prefeitura Municipal é de 11 de setembro de 1945. Isso se da pelo fato de serem 

analisados títulos produzidos em períodos distintos, cujas características do 

protocolo inicial e texto estão apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10: Características dos elementos internos - b 

Título da Câmara Municipal 

da cidade do Rio Grande do 

Sul da Província de São 

Pedro 

Título da Intendência 
Municipal da cidade de 
Rio Grande 

Título da Prefeitura 
Municipal da Cidade do rio 

Grande 

Protocolo 
Inicial 

Faz saber aos que a presente 
virem que sendo de sua 
propriedade todos os terrenos 
que achavam devolutos ao 
tempo da promulgação de 9 de 
dezembro de 1830, atendendo 
ao que por sua petição, 
representou Fortunato José de 
Castro depois de haver 
tomado as necessárias 
informações, e acharem 
cumpridas as diligencias 
preparatórias do estylo, 
resolveu em sessão de 9 de 

 Faz saber aos que 
presente virem que, 
sendo de legitima 
propriedade do mesmo 
município, todos os 
terrenos que se 
achavam devolutos ao 
tempo da promulgação 
do Decreto do ano de 
mil oitocentos e trinta 
atendendo ao que por 
sua petição requer ... 
 

 Faz saber aos que o 
presente virem que, sendo 
de legitima propriedade do 
mesmo município, todos os 
terrenos que se achavam 
devolutos no período 
urbano ao tempo da 
promulgação do Decreto 
Imperial de nove de 
dezembro do ano de mil 
oitocentos e trinta, e bem 
assim os devolutos fora 
desse perímetro, ao Oeste 
da linha de fortificação, 
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julho. 
 

hoje extinta, por concessão 
feita pelo Governo da 
Província em quatorze de 
junho de mil oitocentos e 
setenta e oito em virtude do 
Ministro da Agricultura, de 
vinte e nove de maio do 
dito ano, atendendo ao que 
em petição... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 

Conceder como concedido tem 
por aforamento perpetuo e 
transpasse João H. de 
Campos Fernandes um 
d’aquelles terrenos, situados 
na rua Nataly contento der-e-
seus palmas de frente com 
fundo a meia quadra dividindo-
s, pelo norte com a dita rua 
Nataly, pelo sul com o mesmo 
Fortunato, apois como pelo 
leste e pelo oeste com José 
Francisco de Lequixa 
Ramalho( cujo terreno o o 
aforiado Fortunato José de 
Castroe transpasse pela 
quantia de1650,000 reis) 
segundo a medição prévia que 
procedeu, e fica no archivo 
respectivo. E porque o dito 
foreiro tenha assignado o 
Competente termo no livro 7º a 
folhas 52 onde se deixam ver 
todas as condições, e o fôro a 
que se obrigou por si, e por 
seus successore, esta se lhe 
deu e passou para seu título, 
em virtude do qual se lhe de 
dar posse do supra 
mencionado terreno, fazendo-
se disso a necessária no verso 
desta 

Depois de haver tomado 
as necessárias 
informações, e acharem 
– se cumpridas as 
diligencias preparatórias 
do estylo, resolveu, de 
dezessete do mez de 
junho do corrente anno, 
à vista dos documentos 
apresentados conceder, 
como concedidotem, por 
aforamento perpetuo por 
transpasse a referida 
Dona Izidia Carolina 
Rios, um d’aquelles, 
terrenos situado à rua 
Uruguayana, nº 116, 
medindo quatro metros 
e vinte 
centímetros(4m,20c) de 
frente e dezoito e trinta 
metros e trinta e trinta 
centímetro (18m,30c) de 
fundo, confrontando ao 
norte com terreno da 
herança de Antônio 
Maria dos Santos; ao 
Sul com a referida rua 
Uruguayana; a Leste 
com terreno de Dona 
Raymunda Vieira de 
Castro ; a Oeste como 
terreno da referida Dona 
Izidia Carolina Rios. O 
domínio util do terreno 
acima descripto, com as 
benfeitorias, existentes 
,pertencia a herança de 
José Lopes Rios e e foi 
arrematado no puplico 
leilão, pela quantia de 
quatro contos de reis 
(4:000.000) 
E porque o dito foreiro 
tenha assignado o 
competente termo livro 
21 a folhas 148 onde se 
deixam vêr todas as 
condições e a que se 
obrigou por si, seus 
herdeiros e sucessores, 
este se lhe deu e 
passou para seu titulo. 
 

Depois de haver tomado as 
necessárias informações, e 
acharem –se cumpridas as 
diligências preparatórias de 
estilo, resolveu, por 
despacho de vinte e nove 
(29) deste mesmo mês, e a 
vista dos documentos 
apresentados conceder, 
como concedido tem por 
aforamento perpétuo,por 
traspasse, a albano dos 
santos campos, um 
daquêlles terrenos, situado 
à rua Barão de Cotegipe, 
com benfeitorias, sob 
número setecentos e 
oitenta (780), quadra 
número cento e vinte e dois 
(122), medindo a partir de 
um ponto distante, trinta e 
dois metros e cinco 
centímetros (32m.05), da 
esquina da rua Moron, na 
direção de Léste a Oeste, 
vinte metros (20m,00), daí, 
na direção de Norte a sul, 
até encontrar o pontode 
partida, onde fecha o 
perímetro, onze 
metros(11m,00), com a 
área superficial de cento e 
sessenta e dois metros 
quadrados e quatorze 
decímetros quadrados  
(162 

m2 ,
14), confrontando-

se, ao Norte com imóveis 
de Solon Neves, ao Sul 
com a referida rua Barão 
de Cotegipe, a Léste com 
terreno devoluto de Leoncio 
Vianna Gonçalves e Edith 
Gonçalves Carvalho e a 
Oestes, ainda comimóvel 
de Solon Neves. O domínio 
útil do terreno acima 
descrito com as 
benfeitorias nêle existentes, 
foi traspassada e vendida 
dos benz deixados po 
Rosario Nastri que havia 
arrematado em hasta 
publica, anteriormente, 
anteriormente, de Leoncio 
Vianna Gonçalves e outros, 
pela importância de 
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CR.$6.000;00. E porque 
dito foreiro tenha assinado 
o competente termo no livro 
35 a folha 64 onde se 
deixam vêr todas as 
condições e o fôro a que se 
obrigoupor si, seus 
herdeiros e sucessores, foi 
lhe expedido o presente 
titulo que fica registrado no 
livro 30 a folhas 71. 

Fonte: Autora, 2018 

 

Com a análise da titulação foi evidenciado que no período da Câmara 

Municipal só há assinaturas sem a identificação qual cargo ocupado por cada 

pessoa que assinou, enquanto que no período da Intendência possui a identificação 

do Intendente e do diretor que assinam, no período da Prefeitura quem assina é o 

prefeito e o diretor. 

Ao observar o protocolo inicial dos três títulos constatou-se que o início é o 

mesmo para todos, sendo que no título da Prefeitura o texto é maior que o da 

Intendência que é maior que o da Câmara.  

No item texto verificou-se que os três títulos contêm textos extensos com a 

informação dos aforados, datas, número e folha de registros dos livros. Nos textos 

observa-se a presença de mulheres proprietárias, levando em consideração ao 

período dos documentos com o contexto social daquele períofo  Não foram usadas 

palavras iguais, mas cada título usou sinônimos sem perder o sentido da informação 

que eles fornecem. No quadro 11 a seguir apresenta-se o resultado do protocolo 

final. 

 

Quadro 11: Características dos elementos internos - c 

Título da Câmara Municipal da 

cidade do Rio Grande do Sul 

da Província de São Pedro 

Título da Intendência 
Municipal da cidade de 

Rio Grande 

Título da Prefeitura 
Municipal da Cidade do rio 

Grande 

Protocolo 
Final 

Dada e passada na cidade do 
Rio Grande, no paço da 
Câmara Municipal, sob o sello 
das armas imperiaes  
em____de______do anno do 
Nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de 
18___quadragesimo________ 
Independência e o Império. 

 Data e passado na 
cidade do Rio Grande na 
Diretoria do Município em 
______________do ano 
de mil novecentos 
_________________da 
Republica dos Estados 
Unidos do Brasil. 

Dado e passado na cidade 
de Rio Grande, na Diretoria 
de Administração da 
Prefeitura Municipal, 
aos________________. 

Fonte: Autora, 2018 
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No protocolo final, os textos são iguais sendo a proveniência de cada título 

diferente, isto é, a Câmara Municipal da cidade do Rio Grande do sul da Província 

de São Pedro, Intendência Municipal da cidade do Rio Grande e Prefeitura Municipal 

da Cidade do Rio Grande, pois trata de uma análise de diferentes períodos. 

No quadro 12 estão apresentadas as características dos elementos internos 

relacionados à proveniência, atividade, conteúdo e substantivo, espécie documental 

e tipo documental.  

 

Quadro 12: Características dos elementos internos - d 

Título da Câmara Municipal 

da cidade do Rio Grande do 

Sul da Província de São 

Pedro 

Título da Intendência 
Municipal da cidade de 

Rio Grande 

Título da Prefeitura 
Municipal da Cidade do 

rio Grande 

Proveniência Câmara Municipal da cidade 
do Rio Grande do Sul da 
Província de Rio Grande 

Intendência Municipal da 
cidade do Rio Grande 

Prefeitura Municipal do 
Rio Grande 

 
Atividade  

Conceder por aforamento 
perpetuo por um transpasse 

Conceder por aforamento 
perpetuo por um 
transpasse a requerida  

Conceder por aforamento 
perpetuo por um 
transpasse. 

Conteúdo e 
substantivo 

Transpasse de um terreno a 
Fortunato José de Castro 

Transpasse de um terreno 
a Carolina Rios  

Transpasse de um 
terreno a Albano Santos 
Campos  

Espécie 
documental 

Título 
 

Título Título  

Tipo 
documental 

Título de um terreno foreiro Título de um terreno foreiro Título de um terreno 
foreiro 

Fonte: Autora, 2018 

 

A atividade para os três é a mesma, conceder a uma determinada pessoa o 

aforamento perpetuo, cuja espécie documental é títulos e o tipo documental é o titulo 

dos terrenos foreiro. Salientando que o conteúdo e substantivo também é o mesmo, 

nos três títulos. 

 A partir da análise evidencia-se que esses documentos possuem 

características que podem contribuir para história e memória da instituição e da 

cidade devido as informações neles contidas. Dessa forma, podem ser considerados 

como patrimônio documental visto que possui características específicas próprias da 

sua época, sendo reconhecido como parte da cultura da cidade do Rio Grande, além 

de que podem ser fontes de pesquisa para historiadores, jurídicos, pesquisadores. 

 

4.3 Identificar se os Servidores (a) do APMRG reconhecem pelas 

características dos títulos dos terrenos foreiros como parte do patrimônio 

documental 
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Para atingir esse objetivo da pesquisa em analisar se os documentos são 

patrimônio documental, além da análise dos documentos buscou-se conhecer a 

percepção dos servidores que trabalham no APHRG, dessa forma, aplicou-se 3 

questionários com questões abertas e fechadas.  Dos três questionários enviados 

obteve-se 100% das respostas. Os questionários foram entregues a três servidoras 

identificadas na análise como: A, B, C.  

A primeira questão buscou analisar “Qual o seu entendimento sobre os 

títulos dos terrenos foreiros da cidade?”, como resultados a servidora A respondeu 

que são títulos de terrenos do Rio Grande. A servidora B respondeu que não possui 

nenhum entendimento, mas sabe que existem porque são documentos históricos. Já 

a servidora C respondeu: 

  
Através da análise dos títulos dos terrenos foreiros, pode-se verificar que 
era um documento produzido para registrar os transpasses que o terreno, 
cujo o dono era a Prefeitura Municipal, sofria ao longo dos anos. A pessoa 
que utilizava o terreno pagava uma taxa deste terreno. Além disso, pode-se 
verificar que ao longo dos anos, em certos casos, mediante o pagamento de 
um determinado valor a pessoa passava então a possuir a propriedade 
daquele terreno. (SERVIDORA C, 2018).  

 

Dessa forma, as respostas foram divergentes no qual a servidora A define 

somente pelo nome dos documentos, enquanto a B afirma ser documentos de valor 

histórico, e a resposta da C apresenta de forma detalhada o que é o título.  Das três 

servidoras, uma mostrou maior entendimento, mencionado que é um documento 

produzido para registrar os transpasses de um terreno para uma pessoa, enquanto 

que outra afirmou ser documento histórico.  

A esta resposta pode ser relacionada ao que Paes (2004) afirma por 

documento histórico, sendo os que possuem valor histórico cultural, devido a sua 

característica informativa, devendo então ser preservada em caráter definitivo.  

A segunda pergunta referia-se “A comunidade tem conhecimento dos títulos 

acondicionados no APHMRG?” Como resposta foram obtidos os seguintes dados: 

servidora A respondeu que acredita que não, enquanto que as servidoras B e C 

afirmaram que não. Nem todas as arquivistas tem conhecimento desses títulos, 

sendo assim a chance de a comunidade conhecer é mínima. 

 Pode se dizer que a resposta foi unanime em afirmar que a comunidade não 

tem conhecimento dessa documentação, sendo assim, não são realizadas 
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pesquisas nessas fontes, por não haver conhecimento ou até mesmo pela 

documentação estar em fase de organização.   

São informações importantes para a comunidade pois contém informações 

históricas, no entanto, de acordo com as servidoras pesquisadas, a comunidade não 

faz uso dessas informações, conforme descrito acima.  

Na pergunta número três questionou-se “Qual o trâmite os títulos dos 

terrenos foreiros percorrem até chegar ao APHMRG? ” A servidora A respondeu que 

para essa informação demanda uma pesquisa na unidade que produziu o 

documento e através de elementos dos próprios documentos; servidora B respondeu 

que não sabia; e a servidora C que: 

 

Os títulos de terrenos foreiros são documentos que não são mais 
produzidos, eles estão sob a guarda do arquivo, pois eram produzidos na 
Câmara, Intendência e Prefeitura Municipal respeitando cronologicamente o 
período histórico de cada denominação.  Era uma forma de negociação de 
terrenos específica daquela época, ainda hoje existe formas de aforamento 
de terrenos, mas creio que não com títulos de terrenos, como por exemplo 
os terrenos de marinha que o aforado além de pagar o laudêmio, para o 
proprietário do terreno, nesse caso a união, também paga IPTU para o 
Município. Enfim, não temos como estabelecer os tramites que originaram 
os terrenos foreiros. (SERVIDORA C, 2018).  

 

Com esta questão foi evidenciado que é muito difícil conhecer os trâmites 

dos títulos por serem de outro período e não serem mais produzidos, únicos, o que 

fortalece a afirmativa da sua importância e necessidade de preservação.  

A pergunta número quatro visou conhecer “Alguma intervenção arquivística 

já foi feita nos títulos dos terrenos foreiros? Quais? ”, Servidora A respondeu que até 

a data do seu afastamento alguns dos documentos referentes haviam sido 

identificados e acondicionados. A servidora B afirmou que não fazia ideia, mas que 

achava que nunca. Enquanto a servidora C respondeu que: 

 

Os títulos de terreno foreiros já tinham sido higienizados, identificados e 
armazenados em invólucros de papel pardo, no entanto a maior parte dos 
documentos que já haviam sido tratados no Arquivo Histórico tiveram sua 
organização perdida devido à reforma do prédio que ocorreu após o 
incêndio de 2006 no Prédio onde está localizado o Gabinete do Prefeito, a 
Fototeca e o Arquivo Público e Histórico Municipal. 

 

A intervenção arquivística é importante para a conservação dos documentos, 

o que deve ser de entendimento de todo profissional que atua nos Arquivos, mas no 

caso do APHMRG esta situação não é aparente, pois foi constatado que apenas 



54 
 

uma das servidoras possui conhecimentos sobre os procedimentos realizados no 

Arquivo, não havendo um consenso e entendimento entre as servidoras evidenciado 

pela divergência de respostas.  

Na questão cinco questionou-se “Quais os valores legais e administrativos 

pelo que o documento foi produzido? ” Como resposta obteve-se: servidora A 

respondeu que depende de um processo de avaliação para definir o seu valor. Já a 

servidora B informou não ter conhecimento. E a servidora C respondeu que os 

documentos eram registrados em livros de assentamento. 

Diante destas respostas evidenciou-se que os documentos ainda não 

passaram por um processo de avaliação para que fossem determinados seu valor 

legal e administrativo. Nesse sentido, esta pesquisa irá contribuir para essa 

avaliação, instigando a sua continuidade por parte das servidoras.   

Na pergunta número seis “Atualmente os títulos dos terrenos foreiros ainda 

são produzidos na Prefeitura do Rio Grande? ” A servidora A respondeu que são 

trabalhos como o desta pesquisa, que poderiam responder essa questão, 

salientando que não saberia responder já que os documentos ainda não passaram 

por um tratamento completo. Mas caso ainda sejam produzidos possivelmente deve 

ser ou pela Secretaria de Planejamento ou Fazenda. Servidoras B e C responderam 

que não. Novamente não se tem um consenso entre as entrevistadas, no qual das 

três, duas respondentes responderam que não são mais produzidos.  

Na questão número sete buscou-se conhecer “Quais informações históricas 

os títulos dos terrenos foreiros possuem? ” Como resultado a servidora A respondeu 

que: “a acadêmica poderia descobrir fazendo uma análise dos documentos, 

informando que existe uma Lei aprovada em 2017, sugerindo que procurasse em 

Leis Municipais em um site”. (SERVIDORA A, 2018). A esse respeito, entende-se 

que a realização de uma pesquisa em leis não seria pertinente, já que a pesquisa 

buscou justamente analisar a documentação e a percepção dos servidores que 

trabalham diretamente com a documentação. Pois feita uma análise superficial 

durante a pesquisa as leis sobre terrenos foreiros não definem prazos de guarda. 

A servidora B respondeu que não sabia enquanto a servidora C respondeu 

que: 

 

Os títulos são fontes de muitas informações históricas, através deles 
podemos ter noções das caligrafias da época, selos utilizados. Através 
desse documento é possível sugerir que inicialmente grande parte dos 
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terrenos era de propriedade do poder municipal que através dos 
procedimentos da época passam este a terceiros mediante um pagamento 
anual. (SERVIDORA C, 2018).  
 

Essa resposta retoma o conceito de títulos dos terrenos foreiros abordado 

por Junior e Salgado (2016), que afirmam ser documentos que possuem 

informações importantes sobre a história dos aforamentos ocorridos na cidade de 

Rio Grande, onde a prefeitura concedia a uma terceira pessoa o direito de moradia 

mediante o pagamento de uma taxa anual (JUNIOR; SALGADO, 2016).  

De acordo com a servidora C, os títulos são fontes de informações históricas 

e através deles pode-se ter noção das caligrafias da época e selos utilizados, além 

de que grande parte dos terrenos pertencia ao poder municipal. Essa resposta vai ao 

encontro com a análise externa documental realizada nos títulos dos terrenos 

foreiros dessas fontes, na qual foi constatada exatamente essa abordagem.  

Na questão 8 questionou-se sobre “Quais são as políticas desenvolvidas 

pelo APHMRG para preservar os documentos históricos acondicionados? ” A 

servidora A não respondeu. Já a servidora B afirmou que não existem, enquanto que 

a Servidora C respondeu que: 

 
O arquivo esta trabalhando para a preservação da documentação, com 
projetos para aquisição de mobiliário apropriado, bem como material para 
manter a integro os documentos. Trabalhamos com a estabilização do 
processo de deterioração dos documentos que foram acumulados e 
armazenados de forma incorreta. (SERVIDORA C, 2018).  

 

Todo Arquivo deve ter uma política de preservação e acondicionamento dos 

documentos. Quanto a essa informação, apenas uma das servidoras soube informar 

sobre a preservação dos documentos históricos acondicionados do APHMRG, 

salientando que o arquivo trabalha para a preservação da documentação por meio 

de projetos para aquisição de mobiliário apropriado e materiais para manter a 

integridade dos documentos, conforme do Artigo 1º do Decreto nº 9923 que 

especifica uma das competências do Arquivo: salvaguardar o patrimônio documental 

do Poder Público Municipal primando pela preservação e acesso aos fundos 

documentais; (SISMARG). (PMRG, 2017 s/p).  

De acordo com Bellotto (2006) o patrimônio documental é vinculado ao valor 

estético, cultural e histórico do arquivo, cuja difusão da informação é uma das 

estratégias de preservação cultural. A servidora C cita um conceito da UNESCO 
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para afirmar que os títulos de terrenos foreiros são considerados patrimônio 

documental, pois através deles podem ser conhecidas muitas informações.  

Esta informação é evidenciada na questão número nove “Pelo período de 

existência dos títulos, podem ser considerados patrimônio documental? ” A servidora 

A respondeu da seguinte forma: “Qual é o período? Poderia estar na introdução do 

questionário”. (SERVIDORA A, 2018). Esta respondente demostra que não possui 

conhecimento do período que o Arquivo acondiciona esses documentos, não 

contribuindo para uma análise. Enquanto que a servidora B afirmou que sim, e a 

servidora C respondeu que: 

 

Segundo a UNESCO “O patrimônio é o legado que recebemos do passado, 
vivemos no presente e transmitimos as gerações futuras. ” Neste sentido, 
sim os títulos de terrenos foreiros podem ser considerados patrimônio 
documental, pois através da análise dos mesmos podemos conhecer a 
maneira que os tramites, relacionados a terrenos eram realizados, através 
de um estudo minucioso muitas informações podem ser retiradas dessas 
documentações. (SERVIDORA  C, 2018) 

 

Pode-se afirmar que este conceito de patrimônio documental se encontra 

vinculado ao seu valor cultural e histórico, compondo registros de memórias de 

famílias, organizações e pessoas, através de informação que já não podem ser mais 

produzidas.  

Na questão número dez perguntou-se “Você concorda em preservar esses 

títulos? Justifique” A servidora A respondeu que: “se forem títulos de propriedades, 

sim. Por esses comprovarem a aquisição de áreas municipais e serem antigos 

conter elementos que revelam um tempo que não existe mais”. (SERVIDORA A, 

2018). A servidora B respondeu que sim, afirmando que são históricos. Servidora C 

também respondeu que sim, enfatizando que a maior parte dos títulos tem mais de 

um século e os mesmos contam como eram realizados os procedimentos em torno 

dos terrenos.  

Nesta questão, observa-se um consenso das servidoras no qual 

reconhecem que a preservação das informações se faz necessária, pois são títulos 

históricos, possuindo mais de um século e que possuem informações sobre como 

eram realizados os procedimentos em torno dos terrenos. Essa ação direcionada à 

necessidade de preservação ao encontro do Artigo 1º, Inciso do Regimento Interno 

do Arquivo Público e Histórico Municipal, “I – salvaguardar o patrimônio documental 
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do Poder Público Municipal primando pela preservação e acesso aos fundos 

documentais” (PMRG, 2017 s/p).  

Na questão onze “As informações presentes nos títulos podem contribuir 

para a história e memória da cidade do Rio Grande? Justifique” A servidora A 

afirmou que a resposta para essa questão é igual a respondida na questão 10. 

Servidora B respondeu que sim. A servidora C também respondeu que sim, 

complementando que através da analise dos títulos podemos observar a forma da 

escrita na época, selos que atualmente não são mais utilizados.  

Na questão número doze “Qual o seu conhecimento sobre Patrimônio 

Documental? ”, Das respostas obtidas observou que somente uma servidora não 

possui conhecimento, enquanto que servidora “A respondeu que pode revelar algo, 

servir de prova, ativar a memoria e tem valor para algo ou alguém” (SERVIDORA A, 

2018); já a servidora C respondeu que:  

 

O conhecimento que possuo em patrimônio documental vem dos 4 anos da 
Faculdade de Arquivologia, bem como da Especialização realizada em 
gestão de documentos e informação. Além disso, os 3 anos no Arquivo 
Público e Histórico do Rio Grande acrescentaram muito o meu 
conhecimento sobre o assunto. (SERVIDORA C, 2018).  
 
 

Nesta questão, somente uma servidora respondeu sobre o que considera 

patrimônio documental, pois a resposta da entrevistada fugiu do proposto da 

pergunta relatando como adquiriu e não qual o seu conhecimento. Com relação ao 

conhecimento do profissional sobre o patrimônio documental Bellotto (2006) afirma 

que ele deve desenvolver e programar estratégias para sua preservação, com o 

objetivo de difundir a informação e facilitar o acesso aos documentos. 

A pergunta número treze buscou saber “Os títulos dos terrenos foreiros da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande podem ser considerados como patrimônio 

documental? Por quê? ” Servidora A afirmou que a resposta a esta questão é igual 

ao item 10. A servidora B respondeu não saber. Já servidora C respondeu que essa 

questão se encontram respondida nas questões 9 e 10. 

Nesta questão não ficou claro se as servidoras consideram ou não 

patrimônio documental, pois as respostas não foram objetivas. O intuito da questão 

era obter respostas assertivas das respondentes para então ter uma noção do seu 

entendimento sobre os títulos.  
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Para finalizar o questionário perguntou-se “Existe uma normativa no arquivo 

que defina o que é patrimônio documental e quais os critérios de análise? ” As 

respostas foram distintas a servidora A respondeu que sim. Servidora B respondeu 

não saber. Servidora C respondeu que não.  

Percebeu-se aqui, de acordo com as respostas de duas servidoras, que o 

Arquivo não define internamente o conceito de patrimônio documental, tão pouco 

estabelece os critérios de análise. Essa ação demanda o desenvolvimento de um 

processo de avaliação consistente que englobe toda a documentação do Arquivo, o 

que foi iniciado com esta pesquisa.  

Fazendo uma análise geral das informações coletadas através dos 

questionários aplicados para às servidoras, observou-se que o conhecimento sobre 

os terrenos foreiros não é pleno, assim como o entendimento sobre os títulos e 

sobre o patrimônio documental. No entanto, de acordo com as respostas, há 

entendimento sobre a importância das informações contidas nos títulos dos terrenos 

foreiros, por sua contribuição para a história da cidade pois através da analise dos 

títulos podem ser observadas a forma da escrita na época e selos que não são mais 

utilizados. 

Houve divergência na maioria das respostas, o que evidenciou a falta de 

consenso e entendimento sobre a documentação do Arquivo. Embora haja um 

consenso quanto a importância da informação, nem todas sabem o que é patrimônio 

documental e se os títulos dos terrenos foreiros são assim classificados.  

Com essa pesquisa foi possível evidenciar que os servidores não entendem 

os títulos foreiros como patrimônio documental, de forma unânime, mas reconhecem 

sua importância, o que contribuiu para o alcance do objetivo específico citado neste 

trabalho (verificar se a equipe do Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio 

Grande identifica os títulos dos terrenos foreiros como parte do patrimônio 

documental). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho desenvolvido teve o propósito de averiguar se os títulos dos 

terrenos foreiros acondicionados no Arquivo Púbico Histórico Municipal da cidade do 

Rio Grande, podem ser parte do patrimônio documental do Rio Grande. Após dados 

coletados através de questionário, análise dos elementos externos e internos dos 

títulos dos três períodos do município e aplicação dos critérios de avaliação para 

verificar os valores probatórios e histórico informativo desses, conclui-se que os 

objetivos foram atingidos chegando às seguintes conclusões. 

 A partir da análise o valor probatório e histórico informativo dos títulos, 

foram realizados os testes de unicidade, prova e importância, identificando a sua 

importância para a cidade do Rio Grande, pois possuem relevância histórica, 

probatória e informativa. Visto que registra informações para pesquisas históricas, e 

também contém informações de fatos e de pessoas que podem vir interessar a 

comunidade de um modo geral, se tratando de documentos únicos pertencentes a 

períodos específicos.  

Já a análise do segundo objetivo permitiu identificar os elementos externos   

dos títulos dos terrenos foreiros, como a linguagem, os selos e marca d’água e a 

escrita que são próprios da época em que os títulos foram lavrados, sendo únicos e, 

portanto, importantes para a pesquisa histórica sendo fontes para a memória da 

administração pública e da comunidade riograndina. Assim como os elementos 

internos, conclui-se que as informações contidas nos títulos contêm dados dos 

donos dos terrenos da cidade na época, podendo observar detalhes de quem eram 

as pessoas, quais eram os terrenos que pertenciam aos foreiros, sendo possível 

fazer um levantamento do nome das famílias.  

Com a analise dos questionários aplicados com duas arquivistas e uma 

técnica do APMHRG, foi possível entender a sua percepção quanto aos títulos 

foreiros e quanto ao patrimônio documental.   

Os títulos dos terrenos foreiros apresentam em seu conjunto documental a 

história dos terrenos da cidade do Rio Grande descrita através de transpasses feito 

á moradores e herdeiros da cidade na época. Essas informações poderão ser 

utilizadas como fonte de pesquisa por ser avaliados como valor probatório.
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Esses títulos são observados como um patrimônio documental da cidade do 

Rio Grande, tendo em vista as concepções da história dos terrenos, informando os 

vários foreiros relacionados a esses, em tempos variados, proporcionando à 

transmissão das informações as gerações futuras. 

Neste sentido, após definir patrimônio, entende-se que no interesse de 

salvaguardar as histórias dos terrenos foreiros, está a relevância da preservação dos 

títulos dos terrenos foreiros do APHMRG, pois o mesmo representa a uma parte da 

história da cidade do Rio Grande, entre o período de 1849 á 1955, respondendo 

assim ao problema da pesquisa, considerando os títulos como parte do patrimônio 

documental do munícipio, o que caracteriza sua importância como fonte de pesquisa 

histórica. 

Partindo da relevância deste estudo, novas pesquisas podem ser realizadas 

no Arquivo, que pode beneficiar toda a comunidade com esse estudo pois pode ser 

considerado no seu processo de avaliação que, pelo observado nos questionários, 

não foi realizado.  
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APÊNDICE A: Características Internas e Externas dos Títulos dos Terrenos Foreiros 

Elementos Internos 

Título da Câmara 
Municipal da 
cidade do Rio 
Grande de S. 
Pedro do Sul 

Título da 
Intendência 
Municipal da 
cidade do Rio 

Grande 

Titulo da 
Prefeitura 

Municipal da 
Cidade do Rio 

Grande 

Titulação    

Título    

Data Tópico     

Data 
Cronológica 

   

Invocação    

Protocolo Inicial    

Texto    

Protocolo Final    

Proveniência    

Funções     

Atividade     

Trâmites    

Conteúdo e 
substantivo 

   

Espécie 
documental 

   

Tipo documental    

Elementos Externos 

Suporte    

Linguagem    

Sinais especiais    

Selos    

Forma    

Formato    

Gênero    

Dimensão    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

APÊNDICE B: Questionário 
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APÊNDICE B: Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO 

CURSO DE ARQUIVOLOGIA 
 

 

Presado(a) participante 

Esse questionário faz parte da pesquisa sobre “Os Títulos dos Terrenos Foreiros da 

cidade do Rio Grande”, que tem como objetivo analisar se os títulos dos terrenos 

foreiros fazem parte do patrimônio documental da cidade do Rio Grande, a qual é 

requisito para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de curso II (TCC II) 

sob a orientação da Profª Eliete Regina Rabaioli Camargo. A pesquisa tem como 

responsável a acadêmica Janaina da Silva de Ávila do curso de Arquivologia na 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Sua participação envolve o 

preenchimento desse questionário. Na publicação dos resultados desta pesquisa 

sua identidade será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as 

informações que permitam identificá-lo(a). Mesmo não tendo benefícios direto em 

participar, indiretamente você  estará contribuindo para atingir o objetivo da pesquisa 

e para a produção de conhecimento. Quaisquer dúvidas relativas a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pela pesquisadora através do e-mail 

janaina25avila@gmail.com e/ou telefone (53)984167734. Sua colaboração será 

extremamente importante. 

Atenciosamente. 

 

1- Qual o seu entendimento sobre os títulos dos terrenos foreiros da cidade  

do Rio Grande ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2- A comunidade tem conhecimento dos títulos acondicionados no APHMRG? 

(  ) Sim  ( )Não 

3- Qual o trâmite os títulos dos terrenos foreiros percorrem até chegar ao 

APHMRG? 

mailto:janaina25avila@gmail.com
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4- Alguma intervenção arquivística já foi feita nos títulos dos terrenos foreiros? 

Quais? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5-  Quais os valores legais e administrativos pelo que o documento foi            

produzido? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6- Atualmente os títulos dos terrenos foreiros ainda são produzidos na Prefeitura 

do Rio Grande? 

 (  ) Sim  (  ) Não  

Se sim, qual setor produz? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7- Quais informações históricas os títulos dos terrenos foreiros possuem?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

8-  Quais são as políticas desenvolvidas pelo APHMRG para preservar os 

documentos históricos acondicionados? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9- Pelo período de existência dos títulos, podem ser considerados patrimônio 

documental? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10- Você concorda em preservar esses títulos? Justifique. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11-  As informações presentes nos títulos podem contribuir para a história e       

memória da cidade do Rio Grande? Justifique. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12- Qual o seu conhecimento sobre Patrimônio Documental? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13- Os títulos dos terrenos foreiros da Prefeitura Municipal do Rio Grande podem 

ser considerados como patrimônio documental? Por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

14-  Existe uma normativa no arquivo que defina o que é patrimônio documental e 

quais os critérios de análise? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ANEXO A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO 

CURSO ARQUIVOLOGIA              

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Através do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG  será 

desenvolvida a pesquisa intitulada “Terrenos Foreiros: Uma Análise Do Patrimônio 

Documental Do Arquivo Público E Histórico  Do Rio Grande Municipal” sob a 

responsabilidade da pesquisadora Janaina da Silva de Ávila, a qual utilizará o acervo 

documental da instituição para elaboração de uma pesquisa. Sua participação é voluntária e 

pode ser interrompida em qualquer etapa. Os procedimentos deste estudo representarão risco 

mínimo aos participantes. Toda e quaisquer informações fornecidas pelo participante será 

confidencial e compartilhada somente com os profissionais envolvidos na pesquisa. Em 

nenhum momento para apresentação pública dos dados para fins acadêmicos e científicos, os 

participantes serão identificados. 

Para qualquer informação ou dúvida o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com a 

acadêmica pelo e - mail:janaina25avila@hotmail.com ou ainda pelo telefone: (053) 

984167734. 

Atenciosamente, 

Graduanda Janaina da Silva de Ávila 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 

Concordo em participar desta pesquisa e informo que estou ciente dos objetivos deste 

estudo, assim como da confidencial ideia acerca das informações obtidas. Estou ciente de que 

receberei resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados a 

pesquisa. Entendo, também, que serei livre para retirar-me do projeto a qualquer momento 

sem que isso acarrete em prejuízo de qualquer ordem. 

 

Local e data _____________ 

Nome do Participante: ____________________________________ 

Assinatura do Participante: ________________________________ 

Assinatura do Investigador _________________________________ 

Via: (  ) Investigador  

        (  ) Participante 

 

 
 
 

mailto:janaina25avila@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS B: Termo de autorização de uso da imagem 
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ANEXO B: Termo de autorização de uso da imagem. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 

Neste ato, ____________________________________________, portador da Cédula de 

identidade RG nº._________________________, residente à Av/Rua 

____________________________________________, nº. _________, município de 

__________________________/Rio Grande do Sul, responsável pelo acervo documental da 

instituição______________________________________________________________                          

AUTORIZO o uso das imagens pertencentes à instituição em todo e qualquer material entre 

fotos e documentos, para ser utilizada no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e todos os 

demais produtos deste trabalho, desenvolvido pela Universidade Federal de Rio Grande – 

FURG sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território 

nacional e no exterior, das seguintes formas: guia; folder, mídia eletrônica artigos e demais 

produtos oriundos do presente estudo. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 

minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

______________________, dia _____ de ______________ de ___________. 

 

 

 

 

(assinatura) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C: Título do terreno foreiro do fundo Câmara Municipal da cidade do Rio 
Grande do Sul da Província de São Pedro do sul 
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ANEXO C: Título do terreno foreiro do fundo Câmara Municipal da cidade do Rio 
Grande do Sul da Província de São Pedro do sul 

 

 
Fonte: Autora,2018 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D: Título do terreno foreiro do fundo da Intendência do Município do Rio 
Grande 
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ANEXO D: Título do terreno foreiro do fundo da Intendência do Município do Rio 
Grande 

 

 
Fonte: Autora,2018 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E: Título dos terrenos foreiros do fundo Prefeitura Municipal do Rio Grande 
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ANEXO E: Título dos terrenos foreiros do fundo Prefeitura Municipal do Rio Grande 

 
Fonte:Autora,2018 


