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Resumo: 0 acesso aos documentos e acervos arquivisticos publicos é direito do cidadao.
A possibilidade e a disponibilidade de acesso desses, utilizando os recursos tecnologicos, é
ampliado e facilitado, estendendo-se a urn maior numero de pessoas corn adesao da web
para tal. 0 Arquivo Public° do Estado do Rio Grande do Sul, APERS, buscando a
qualificacao de suas atividades e servicos, utiliza o Sistema de Administracao de Acervos
Publicos — AAP desde 2005. 0 sistema foi desenvolvido pela Companhia de
Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, PROCERGS, tendo como
objetivo a integracao das informac5es do complexo arquivistico dos orgaos do Estado que
custodiem acervos permanentes e APERS. Esse sistema é urn banco de dados acessado via
web, que pode ser utilizado pelos Orgaos da administracao estadual, ou atraves do Portal do
Arquivo Public°, para acesso do public° extern°. Corn a implantacao do Sistema Estadual
de Arquivos, a ampliacao das areas a utilizarem a ferramenta para o registro dos acervos
permanentes e uma perspectiva imediata, ampliando as possibilidades de pesquisa corn
apoio da ferramenta. Mediante a parceria firmada entre a equipe de arquivistas e os
profissionais de Tecnologia da Informaedo, o sistema atende necessidades de pesquisa e
gerenciamento, agregando em urn dos seus tees modulos a possibilidade da descried°
documental corn a norma ISAD-G. Os servicos de pesquisa on-line e de tele-atendimento
do APERS sao facilitados e tomam-se mais eficientes corn o uso da ferramenta,
colaborando corn o alcance da funcao social de urn arquivo public° em fomecer o acesso
pleno de seus acervos ao cidadao que deles necessite. 0 resgate da cultura e da identidade
de populacoes tern nos acervos documentais importantes aliados, alianca fortalecida corn a
extensao dos arquivos aos sistemas e bases de dados disponiveis na intemet.
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A origem do Sistema AAP

A busca de certidoes de nascimento, casamento e obit°, processos judiciais
como os de inventarios, processos crimes e testamentos, livros e documentos de
tabelionatos, produzidos em linhas gerais ate a decada de 1980, podem ser efetivadas no
Arquivo Public° do Estado do Rio Grande do Sul - APERS, localizado na capital gaucha.

Esses documentos, que servem de fonte de prova e para o exercicio dos direitos individuais
do cidadao, estao disponiveis ao acesso da populacao na instituicao, sendo desnecessario o
deslocamento as cidades do cartorio ou da Comarca que originaram esses documentos.
Esse acesso facilitado aos cidadaos de Porto Alegre e regiao metropolitana pela
centralizacao dos documentos no APERS, passou a ser ainda mais qualificado nos ultimos
anos corn a oferta de novas modalidades de pesquisa: atraves do Portal do APERS e pelo
servico de Tele-atendimento. Essas formas de acesso tomaram-se possiveis corn o uso do
Sistema de Administracao de Acervos Publicos — AAP.
Prezando pela continua melhoria das atividades de tratamento dos acervos
mantidos na instituic5o, tanto em relac'ao a organizacao e a preservacao, como corn o foco
nos servicos prestados a populaeao, o gerenciamento de cerca de dezoito millifies de
documentos conservados no APERS carece de instmmentos precisos de descricao e de
controle. Esses instrumentos, em constante aprimoramento, facilitam o fluxo das rotinas de
trabalho na instituie5o, tomam mais agil o acesso aos acervos, corn major rapidez e
precisao na busca dos documentos.
Corn a identificacao das necessidades da instituicao, no ano de 2003 o processo
de implantacao de um sistema para auxiliar nas atividades de gerenciamento do acervo, na
descricao documental e na qualificacao dos servicos oferecidos pelo APERS foi iniciado.
Assim, uma equipe de trabalho foi constituida para seu desenvolvimento, composta por
servidores do APERS e da PROCERGS — Companhia de Processamento de Dados do
Estado do Rio Grande do Sul. Corn a realizacao de uma pesquisa de mercado e a
constatacao da inexistencia de urn sistema capaz de atender a instituicao, definiu-se pelo
desenvolvimento de uma solucao a demanda.
A sistematica adotada compreendeu a realizacao de reunioes semanais dos
arquivistas e dos analistas de sistemas, alem de visitas, sempre que necessarias, aos acervos
do arquivo. Essas visitas tinham como objetivo o contato e a vivencia da equipe de
analistas em relacao aos documentos a serem cadastrados no sistema, indo alem do simples
conhecimento das func5es que o mesmo deveria atender. Corn a seqiiencia das reunioes, os
modulos do sistema foram construidos e seus prototipos passaram a ser analisados pela
equipe de arquivistas, a fim de testarem-se as funcionalidades e perceberem-se a existencia
de possiveis inconsistencias.
A aproximacao dos analistas corn o acervo facilitou a compreensao das
necessidades e das expectativas do APERS em relacao ao sistema, principalmente no

tocante a criacAo tendo como parametro os pilares da Arquivologia: a Classificaeao, a
Avalia0o, a Preservae"ao e a DescricAo, quando destacamos o vinculo a Norma
Internacional de Descricao Arquivistica ISAD(G).
Passados dois anos desde o inicio das tratativas entre APERS e PROCERGS,
no ano de 2005 o Sistema de Administraedo de Arquivo Publico — Sistema AAP foi
laneado, sendo, a partir de entao, o meio de busca mais rapido e eficiente utilizado, intema
e extemamente, na realizacao de pesquisas nos acervos do Arquivo Public°.
O acesso ao sistema é via Web, tanto para o pUbico intern° como para o
extemo do APERS, possibilitando alcancar urn major numero de pessoas em menor tempo.
Tanto os instrumentos de pesquisa convencionais e as acoes do arquivo na condica"o de
Orgao Gestor do Sistema de Arquivos do Rio Grande do Sul - SIARQ/RS, como as
melhorias decorridas da utilizacao do Sistema AAP nas praticas da instituicao, favorecem
o acesso a documentacao. As facilidades de acesso colaboram ao cumprimento da funcAo
primordial de urn arquivo publico: promover o acesso aos acervos custodiados
populacao. Assim, o APERS cumpre corn o previsto na Constituicao Federal de 1988, que
em seus artigos n° 5 e n° 216, confere a administracao publica a responsabilidade da gestao
documental e da realizacao de noes para promocao do acesso aos acervos.

A busca da Informacao

O acervo do APERS é constituido por documentos produzidos nos orgaos dos
tres poderes na esfera estadual, alem de documentos de registro civil e de tabelionatos,
datados a partir de 1763. Esses acervos somam cerca de dezoito milhoes de documentos e
estao organizados por fundos e subfundos documentais. 0 numero de consultas realizadas
nos acervos da instituicao é bastante significativo, tanto em relacao as pesquisas de cunhos
academic° e genealogic°, como no servico de copias e vias de certidoes de nascimento,
casamento e Obito. Essas atividades ocorrem corn major precisAo e rapidez mediante o
auxilio do Sistema AAP.
O Sistema AAP é uma base de dados criada corn o objetivo de auxiliar nas
atividades de gerenciamento e descricao dos acervos, bem como, auxiliar na prestae5o dos
servicos a populacAo. 0 banco de dados utilizado é o Oracle, estando armazenado em

servidores e equipamento storage corn capacidade compartilhada, mantidos na Sala de
Servidores da PROCERGS, no chamado Data Center. 0 sistema é acessado via web
atraves do Portal do APERS (http://www.apers.rs.gov.br/), no link identificado "Balcao
Virtual" ou intemamente no arquivo pelo endereco http://www.aap.rs.gov.br. As
permissoes de acesso sao diferenciadas nesses enderecos e gerenciadas por urn sistema
independente.
O acesso as informacOes via Portal do APERS é restrito a leitura, auxiliando
nas pesquisas aos acervos. 0 usuario tern a possibilidade de saber previamente se o
documento que necessita esta disponivel e quais sao as condicOes de preservacao do
mesmo, sendo que, ate o momento, mais de 480 mil itens documentais estao disponiveis a
consulta. Desses documentos destacamos os documentos do acervo do Poder Judiciario e
as Habilitacoes para Casamento.
Para o acesso intemo, ha diferentes classes de perfis de usuarios, gerenciadas
corn uso do sistema SOE WEB (Controle de acesso e seguranca para ambiente). Esse
sistema é utilizado pela PROCERGS para controlar o acesso as aplicacoes disponiveis no
ambiente web, tendo como base a criacao de usuarios para as definicoes de permissoes de
acesso. Assim, antes do usuario acessar o Sistema AAP, primeiramente é acessado o
sistema SOE WEB (hup://www.soe.rs.gov.br) onde, na janela de logon, o usuario ira
identificar-se e, finalmente, acessar o sistema desej ado.
As permisseies de acesso sao gerenciadas localmente pelo Administrador de

Sistema e essas ocorrem conforme as responsabilidades de cada usuario em relacao ao
sistema no seu cotidiano. As classes dos usuarios sao definidas conforme as atividades que
esses desenvolvem nos modulos do sistema: Administracao, Localizacao e Servicos.
O modulo Administracao é aquele que possui os objetos que dao sustentacao

ao funcionamento dos demais modulos do Sistema AAP, tanto para utilizacao no APERS
como nos demais &gabs de Estado. 0 segundo deles, o modulo Localizacao, tern como
funcao o cadastramento dos documentos e dos locais onde fisicamente estao
acondicionados e, ainda, o gerenciamento de possiveis alteraciies nesses locais de guarda.
0 mOdulo Servicos tern como funcao servir de apoio no atendimento ao cidadao, nas
pesquisas e na busca de documentos individuais para copia ou emissao de vias.
O primeiro modulo, o Administracao, tern como caracteristica sustentar o

funcionamento de todo o sistema e possui os objetos Acervo, orgclo de Custodia,
Classificacao, Custodia, Tabelas e Relatorios. Desses, destacamos o objeto Tabelas que

tern a funcao de padronizar o sistema e dar suporte a todos os mOdulos do mesmo, atraves
da definicao dos valores padroes e do cadastramento de tabelas. A parametrizacao do
sistema é de competencia e de responsabilidade do APERS, orgao que o administra, e os
usuarios corn permissao de criacao e alteracao das tabelas compreendem os arquivistas
responsaveis pelo seu cadastramento. Dentre as Tabelas criadas no sistema, que sustentam
a operacionalizacao do mesmo, destacamos as seguintes:
— Especie de documento: mantem as especies e os tipos documentais relacionados aos
acervos. Dá suporte ao item document° do modulo Localizacao;
Metodo de arquivamento: contem os tipos de arquivamento utilizados. Da suporte ao
item acondicionador do modulo Localizacao;
— Publico Alvo: lista os tipos de publicos que consultam o acervo. Da suporte aos
objetos do mOdulo Servicos;
— Classificacao: exibe a estrutura de um fundo arquivistico contemplando todas as
unidades de classificacao (hierarquia do fundo). Contem padroes de acordo corn a Norma
ISAD (G). Da suporte ao itens classificacao, custodia e relatorio do mOdulo
Administracao; e topografia, acondicionador e document° do modulo Localizacao;
— Nomenclatura de unidade: nomenclaturas da unidade de classificacao. Da suporte aos
itens classificacii o e tabelas do modulo Administracao.
No item de menu Classificacao, a estrutura do fundo arquivistico de cada urn
dos acervos é criada no sistema, possibilitando a identificacao do arranjo dos documentos e
do nivel de classe documental desses. Alem disso, para a insercao dos itens documentais
no banco de dados, a existencia da estrutura de classes, das especios e dos tipos
documentais, do metodo de arquivamento, bem como, dados sobre a disposicao fisica
como namero de acondicionador (caixa ou maco) e da estante, sao necessarios ao cadastro
dos documentos. Essa estrutura previa das tabelas permite urn major controle e reduz a
chance de erros e equivocos no cadastro dos documentos no sistema.
No moment() da insercao da classificacao é, ainda, possivel, a realizacao da
descricao documental, pois alem da guia especifica de classificacao dentro do item de
mesmo nome, ha as guias que representam as areas da Norma Internacional de Descricao
Arquivistica ISAD(G). Cada uma das guias do item Classificacao representa uma das areas
da norma e é composta pelos seus elementos constitutivos. Essa é mais uma das
caracteristicas do Sistema AAP que o qualifica para sanar as necessidades do APERS e

que, ainda, justifica a criacao desse pela PROCERGS e nao a customizacao de urn sistema
já existente no mercado.
0 modulo Localizacao permite realizar o gerenciamento dos documentos
custodiados no APERS e, para tanto, conta corn os objetos Predio, Topogrqfia,
Acondicionaclor, Document°, Reacondicionamento e Relatorios. A definicao previa e o
cadastro das tabelas possibilita a inclusao individual dos documentos no Sistema AAP, o
cadastro dos acondicionadores e a localilzacao desses documentos, akin de permitir que
ocorra o reacondicionamento dos itens documentais de uma unidade de guarda para outra,
sem prejuizos a localizacao. A inclusao dos documentos é feita por estagiarios treinados
pela equipe responsavel pela descricao documental no APERS. Todos os registros sao
revisados por arquivistas e, na constatacao de equivocos quanto a digitacao ou omissao de
infonnacao, as correpes sac) realizadas pelo profissional responsavel pela revisao.
0 terceiro modulo, Servicos, tem como funcao auxiliar na agilizacao do acesso
aos documentos e na localizacao fisica dos mesmos no acervo, visando qualificar o
atendimento ao pUblico. 0 modulo possui os objetos Atendintento, Busca, Rearquivctmento,
e Relatorios, esses registram as pesquisas realizadas, sendo possivel, corn isso, o
controle estatistico e a manutencao de cadastro dos usuarios que buscam os seryips do
Arquivo Public°. 0 acUmulo desses dados permite a emissao de relatorios administrativos
dos atendimentos, servindo como urn instrumento de monitoramento de seguranca dos
acervos e favoravel a preservacao dos acervos.
As modalidades de atendimento no APERS, seja a consulta presencial ou
atraves do servico de Tele-Atendimento, passaram a ser mair ageis e eficientes corn a
utilizacao do Sistema AAP. Todo o acervo custodiado na instituicao esta cadastrado no
sistema atraves das tabelas e tern a estrittura hierarquica dos fundos jã estabelecida nos
itens de menu do modulo Administracao, da mesma forma que os dados relativos a
topografia. Corn isso, mesmo que os itens documentais ainda nao estejam registrados no
sistema individualmente, o quadro de arranjo esta definido e os locais de guarda, da mesma
forma. Esses dados sao de grande valia ao atendimento ao public°, pois agilizam a busca
do documento nos acervos.
Assim, o Sistema AAP auxilia na oferta dos servicos do APERS ao pUblico
extemo e as equipes que trabalham na instituicao, seja no desenvolvimento do trabalho
intelectual, seja nas atividades de pesquisa e busca dos documentos nos predios. Tambem
lembramos que a estrutura do sistema, criado especificamente as necessidades levantadas

pela equipe de arquivistas do arquivo, possibilita o gerenciamento dos acervos que hoje
estao custodiados e a ampliacao desses, podendo ser utilizado pelos Orgaos de estado no
cadastro dos documentos permanentes, que serao posteriormente recolhidos.
O recolhimento da documentacao e o cadastro desses acervos no Sistema AAP,
estao previstos na legislacao e nas Instrucoes Normativas do SIARQ/RS, IN n° 001/2008 e
IN n° 004/2009. Portanto, a ampliacao do nUmero de usual-jos dos Orgaos de estado e da
quantidade e diversidade de acervos registrados estao previstos e refletem a implantacao do
sistema de arquivos na administracao direta no Estado do Rio Grande do Sul. Essa situacao
favorece a projecao do Sistema AAP promovendo a difusao e o uso do mesmo, e da
utilizacao dos servicos do APERS atraves do portal na web.
Lembramos que, a simples disponibilizacao de documentos e informacOes na
internet sem uma politica efetiva para promocao desse acesso, pode no significar uma
pratica efetiva de acesso as mesmas por parte da populacao, pois a disponibilidade da
informacao na internet traz implicacoes diferenciadas de acesso As infonnacoes e
documentos nos arquivos publicos. Os documentos que requerem restricoes de acesso, por
exemplo, devem ser tratados da mesma forma, como é o caso do acervo oriundo do
Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, que no esta disponivel A pesquisa no Balcao Virtual.
O Sistema AAP é um marco significativo na trajetoria do APERS, ao
refletirmos sobre o processo do seu desenvolvimento corn foco nas fimcoes arquivisticas,
nas possibilidades abertas quanto A ampliacao aos demais Orgaos de Estado e na
qualificacao dos servicos advindos do uso desse sistema. A pesquisa on-line subverte os
limites fisicos da instituicao, favorecendo a promocao do acesso A informacao e aos
acervos documentais e, corn isso, o exercicio da cidadania.

Reflexos sociais

A mundializacao do uso das tecnologias acarreta em mudancas na nossa
sociedade. Conforme QUIEAU (2001) é a cibercultura que acompanha as mudanyas na
sociedade mundial da informacdo passando "a afetar, de agora em diante, a organizacao de
nossas sociedades" (p. 462). Esse impacto, porem, nao pode afetar as questiies eticas em
relacao ao uso da informacao, quando "a liberdade de uns deve acabar onde comeca a

liberdade de outros, e vice-versa" (QUIEAU. 2001. p.477). A informacao, mesmo que
pUblica, deve ser acessada e utilizada corn born senso, sendo necessario "uma fonnacao
para as novas responsabilidades cidadas que os novos usos e as novas potencialidades
tecnicas acarretam" (QUIEAU. 2001. p.477), papel no ignorado pelo APERS no trabalho
junto ao SIARQ/RS e junto a sociedade.
Pierre Levy (2002) na obra Cibealemocracia foca questoes politicas e do uso
da intemet nos chamados govemos eletronicos que, sob o ponto de vista desse autor,
podem estreitar relacoes entre govemo e sociedade, entre instituicao e cidadao. Nesse
sentido o autor menciona a questa° de que "os govemos estao a passar de uma relacao de
autoridade sobre subalternos para outra de servico a cidados aos quais tern, cada vez mais,
contas a prestar", complementando que esse processo "trata-se, efetivamente, de urn
progresso da democracia" (LEVY. 2002. p.103).
Naturalmente, os arquivos pnblicos sac) agentes potenciais a promocao da
democracia e da cidadania atraves da promocao acesso aos acervos e tendo em vista as
informac5es neles contidas. Para esse exercicio e acao mais efetiva dos arquivos nesse
processo, os autores MORIGI e VEIGA (2007), no artigo "Esfera pUblica infonnacional:
os arquivos na construcao da cidadania", trazem a discussao a questa° do acesso a
informacao na construcao da cidadania, enfocando o papel da instituicao arquivistica,
entendendo a informayao como um "direito-meio" da cidadania e "sua existencia
fundamental para a participacao social" (p.31).
Os autores mencionados propoem um novo paradigma a ser adotada pelas
instituic5es arquivisticas pUblicas e pelos profissionais por elas responsaveis, considerando
o arquivo corn "um espaco public° informacional qualificado" e que se configura "cada
vez mais como urn centro de informacao, podendo compor corn a imprensa a tarefa de
mediacao da esfera pablica, fundamental para a manutencao das praticas democraticas"
(MORIGI; VEIGA p.36).
Os autores propoem compreender os arquivos como vetores informacionais,
apoiando-se, para tanto, em Haberrnas, considerando os arquivos como agentes da esfera
pUblica, sendo capazes de mediar o debate public°. Assim, "o atual cenario da sociedade
da informacao, capitaneado pelas tecnologias da informacao e comunicacao, trouxe a
vitalizacao dos registros documentais, impondo nova perspectiva de acao a atividade do
arquivista" (p. 38). Essas noes pro-ativas dos profissionais e das instituic5es favorecem a

promocao do acesso e o reconhecimento desses espacos como locais de apropriacao de
memoria e de resgate das identidades coletiva e individual.
0 direito de acesso a informacao, amparado legalmente, carece do
estabelecimento de politicas publicas mais incisivas e eficientes A sociedade resultando em
major participacao nas acoes e discuss5es As politicas de estado. Essa é uma realidade que
independe dos esforcos exclusivos da instituicao arquivistica, pois perpassa outras
instancias govemamentais, o que nao exime o arquivista de ser um ente ativo nesse
processo.
A migracao de suportes dos registros e documentos e a criacao e bases e
sistemas que auxiliam o gerenciamento de acervos, digitais ou convencionais,
desencadeados corn a utilizacao em massa pelas tecnologias da informack e da
comunicacao, incidem positivamente no acesso a inforrnacao disponibilizada em rede, já
que reduz as distancias e extrapola quest5es fisicas e de distanciamento. A difusao e a
proliferacao do alcance desses servicos é um caminho ao acesso da informacao.
Os servicos remotos de Tele-Atendimento ou atraves do Bala° Virtual, o
atendimento presencial do cidadao na instituicao passaram a ser mais eficientes corn a
implantacao do Sistema AAP. A promocao desses servicos e dos proprios acervos
institucionais, porem, nao deve ocorrer isoladamente a uma politica de Gestao de
Documentos, atividade em implantacao na administracao direta do Estado, ou de acOes de
govemo que estimulem a populacao a usufruir desses servicos.
O esforco da equipe de profissionais que atuam no gerenciamento dos acervos
do APERS e na implantacao do SIARQ/RS, tern como objetivo o cumprimento da funcao
primordial de um arquivo publico: a promocao do acesso aos documentos. As facilidades
ofertadas pelo uso do Sistema AAP e urn meio que favorece, de forma significativa, atingir
esse fim, onde a sociedade civil é a major beneficiada.
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