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O Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul:
Apresentação Institucional



Criado em 1906, salvaguarda os seguintes 
ACERVOS (1763 – 2016):

- Poder Judiciário 
- Poder Executivo
- Poder Legislativo

- Tabelionatos
- Registro Civil



1906 – Criação do Arquivo, vincula-se 
à Secretaria do Interior e Exterior 

1925 - Transferência de 2ª seção para 
o Museu Júlio de Castilhos

1950 - Criação do Arquivo Histórico do 
Rio Grande do Sul a partir de 
documentos transferidos ao Museu

1970 - Recolhimento de alguns 
acervos deixam de ocorrer 
devido a falta de espaço

1988 - Promulgação da 
Constituição Brasileira
– abertura política,
redefinição das instituições
e suas competências, etc.



1992 - primeiro corpo 
técnico especializado 
ingressa no APERS 
através de concurso 
público

2015 – PROA 
Processo 
Administrativo
Eletrônico

2011 - Publicação da 
Lei 12.527/2011 – “Lei 
de Acesso à 
Informação”

2010 - Nova nomeação de 
corpo técnico especializado

- Programa de Educação 
Patrimonial

2008 - Aprovação de 
Plano de Classificação 
e Tabela de 
Temporalidade 

2009 - Publicação de 
Instrução Normativa que 
regulamenta o recolhimento 
de acervos para o APERS

2002 - Criação da 
Mostra de Pesquisa 
do APERS

- 1ª experiência em 
Educação Patrimonial 
(Por dentro do 
Arquivo)

2019 - Vincula-se à 
Secretaria de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão

1989 - Criação do 
Sistema de 
Arquivos do Estado 
(SIARQ/RS)

1991 - Publicação 
da Lei 8.159/1991 –
“Lei de Arquivos”



Gestão de Acervos: estudo de estrutura e funções para 
definição de quadro de arranjo, classificação, avaliação, 
descrição e indexação de acervos já custodiados pelo APERS

Preservação: conservação preventiva e reparos de 
documentos

Difusão: divulgação da atividades do APERS, ações 
educativas, culturais, editoriais. 

 Acesso aos documentos: atendimento ao usuário

Gestão Documental |Órgão Gestor do SIARQ/RS: 
elaboração de políticas públicas e assessorias que visem a 
gestão arquivística da documentação produzida pelo 
Estado.

Atividades desenvolvidas no APERS:



Historiadores e Arquivos, História 
Pública e Difusão de Acervos

Em reuniões científicas, cursos e 
oficinas, é comum escutar frases 
como: "Eu sempre fiz história 
pública, só não sabia o nome"; 
"Finalmente descobri o nome 
daquilo que eu faço". 

Santiago, Ricardo. Duas Palavras, muitos significados - alguns 
comentários sobre a história pública no Brasil. São Paulo: letra 
e Voz,  2016, p.25



I. Os Historiadores e a Gestão Documental

II. A Pesquisa feita por Historiadores que 
trabalham em Arquivos

III. Os Historiadores e o Atendimento aos 
Usuários

IV. Historiadores e a Difusão Cultural em Arquivos

Documento Final do Encontro “O Perfil Profissional dos 
Historiadores atuantes em Arquivos” realizado pela ANPUH 
no APESP em 2012. 

Historiadores e Arquivos



I. Historiadores e a Gestão Documental

 Pesquisa História Administrativa 

 Participação na construção de instrumentos de Gestão 
documental tais como: Plano de Classificação e Tabela de 
Temporalidade

 Participação  - Sistema de Aquivo do Estado do Rio Grande 
do Sul (SIARQ|RS), de onde saem as políticas arquivísticas para 
o estado.



II. A Pesquisa feita por Historiadores que 
trabalham em Arquivos

 História Administrativa e Histórico

 Histórico de Fundos Documentais

 Divulgação de fundos documentais: Acervo da Justiça e Pesquisa Histórica 
(Executivo); APERS conta Histórias (Executivo); Arquivos & Diversidade Étnica; 
Arquivos & Genealogia; Mulheres no APERS; Pesquisando no Arquivo (Judiciário); 

 Participação na qualificação das descrições em instrumentos de busca (AAP)

 Para atendimento e auxílio direito ao pesquisador

 Para elaboração de Instrumentos de Pesquisa tais como Mapeamentos, Índices, 
Inventários, Guias, Catálogos (promoção do acesso)

Para  elaboração de Ações Educativas

Para construção de Exposições 



Documentos da Escravidão no Rio Grande do Sul

O projeto teve início em 2005. Seus principais 
objetivos eram evidenciar a presença da 
Escravidão no Rio Grande do Sul e criar 

instrumentos de pesquisa que auxiliem no 
trabalho dos pesquisadores, contribuindo ao 
mesmo tempo para melhor preservação das 
fontes primárias, ao diminuir seu manuseio.

Resultados: 
1- 10 volumes de Catálogos (Cartas de 

Liberdade, Compra e Venda, Processos Crime, 
Inventários e Testamentos)

2- Em 2013, indexação das Cartas de 
Liberdade ao AAP, para acesso via internet.



Descrição de Processos Judiciais de 
Tutela que tramitaram entre os anos 
de 1871 e 1898 no Juízo de órfãos 
das 1ª,2ª e 3ª Varas de Família e 
Sucessão da Comarca de Porto Alegre 
no estado do Rio Grande do Sul. 
Como recorte temático,  temos a 
abordagem das relações entre 
escravidão, liberdade e tutela.  Nele 
foram descritos os documentos nos 
quais a presença das figuras do 
escravo, do liberto, do negro e do 
pardo foi registrada.

Catálogo Escravidão, Liberdade e Tutela



 Catálogo construído a partir do Acervo da 
Vara de Família e Sucessão composto por 
processos judiciais de desquite, divórcio, 

anulação de casamento, alimentos, 
separação de corpos.

 Contribuir para ampliar a visibilidade e a 
procura por outros acervos, ou ainda por 

acervos já conhecidos dos usuários do 
APERS, porém questionados a partir de 

novos problemas de pesquisa. Esta 
percepção faz com que a construção dos 

catálogos seja encarada, para além de uma 
ação de descrição, como uma ação de 

difusão.

História das Mulheres & Relações Familiares: 
Vara de Família e Sucessão de Porto Alegre.



Catálogo construído a partir do
Acervo da Comissão Especial de
Indenização, formado por processos
administrativos oriundo da Secretaria
de Segurança Pública.

Objetiva contribuir para a ampliação
das pesquisas e das discussões
acerca do tema Ditadura e Direitos
Humanos no Brasil. Especificamente,
visa contribuir para a construção da
história desse período no estado do
Rio Grande do Sul.

Resistência em Arquivo:
Memória e História da Ditadura no Brasil



Catálogo construído a partir do Acervo da 
Comissão Estadual da Verdade (CEV-RS)

O Acervo é composto por documentos em 
formato audiovisual, áudio, fotos e texto. 
Dentre tantos tipos, podemos citar decretos, 
leis, atas, termos de cooperação, diários 
oficiais, planos de trabalho, projetos de lei, 
ofícios, memorandos, registros de e-mail, 
tabelas sobre violações aos direitos humanos, 
clipagens de jornais, cartazes, panfletos, 
folhetos, livros, revistas, jornais, cartilhas, 
adesivos e os depoimentos coletados, em 
grande parte transcritos na íntegra,  durante 
as reuniões da Comissão. Organizados em 
Dossiês Reuniões, Dossiês Individuais, 
Documentos avulsos e clipagens jornalísticas 

Catálogo Acervo da 
Comissão Estadual da Verdade



III. Os Historiadores e o Atendimento aos Usuários

 Historiador como mediador entre o Acervo e 
o Usuário - Facilitador no processo de acesso 

à documentação;

 Domínio dos instrumentos de pesquisa;

 Conhecimento da Legislação sobre acesso;

 Conhecimentos sobre a produção acadêmica e 
atualização  quanto a temas de pesquisa, fontes e 

abordagem;

 A atuação de historiadores no atendimento ao 
público usuário de arquivos permite que se abram 

novas possibilidades de pesquisa.



Eventos Ações Educativas

Mostras de Pesquisa
Jornadas
Seminários
Encontros
Palestras
CineDebates

Cursos 

Diversos

Programa de
Educação 

Patrimonial

Projetos

Paleografia
Genealogia

Preservação e 
Pequenos reparos

AfricaNoArquivo

O Caso X

APERS? 

Presente, 

professor!

Oficina de 
Educação 

Patrimonial

Capacitação 
Oficineiros

Curso de 
Formação 

Professores

IV. Historiadores e a Difusão Cultural em Arquivos

Estágio 
Curricular 

em História

Comunicação 
e Mídias 
Sociais

Site APERS
Blog APERS
Facebook
Instagram
Twitter



História Pública e Difusão de Acervos em Arquivos: 
Difusão e Ação Educativa no APERS 

Talvez a principal diferença entre o que história 
pública propõe e o que a academia produz seja  a 
ampliação do espaço e do seu público, e aos usos do 
conhecimento. Como poderemos ver, o trabalho fora 
da Universidade pode se expandir por meios dos 
arquivos, dos museus, da fotografia, do cinema, da 
história oral, sem, no entanto, perder em seriedade e 
compromisso com a produção de saberes. 

Juniele Rabêlo de Almeida, Marta Gouveia de Oliveira Rovai
(org).Introdução à história pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011. p.9



O caso do Acervo da 
Comissão Especial de Indenização

Contexto e 
Histórico

Características

Tratamento 
Técnico

Acesso

Difusão



Discussões do período:  Identificação, Preservação e Acesso aos 
Arquivos produzidos pela Repressão e pela Resistência (sobre a 

resistência e da resistência) à ditadura civil-militar brasileira.

Identificação da documentação
Identificação da documentação em um cenário deixado por uma transição política e de redemocratização  
na qual a correlação de forças propiciaram que os militares impusessem, como condição essencial, o 
silêncio institucional e a impunidade dos atos cometidos por eles durante a ditadura. 

A Busca por memória e verdade:
Comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos (1995)
Comissão de Anistia (2001)

A transição continuada expressa nos trabalhos das Comissões da Verdade
Tentativas de mapeamento da documentação referente ao período, conforme Relatórios CNV (2011-2014).

Preservação:
Espaços físicos, acondicionamento adequados, digitalização, instrumentos de pesquisa...

Acesso:
Luta pela abertura dos Arquivos
Lei de Acesso à Informação
Editais públicos – reconhecimento de conjunto documental contendo informações pessoais como

necessário à recuperação de fatos históricos de maior relevância.



Histórico do Acervo da CEI

Comissão instituída através da Lei Estadual nº 11.042 de 18
de novembro de 1997 e alterada pela Lei Estadual nº 11.815
de 26 de junho de 2002. Composta por representantes do
Poder Executivo, da Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos da AL RS, do MP RS, da Associação Riograndense
de Imprensa, da OAB, do Conselho Regional de Medicina e
do Movimento de Ex-presos e Perseguidos Políticos.

A Comissão funcionou junto a Secretaria da Justiça e da
Segurança do Estado do Rio Grande do Sul durante os anos
de 1997 e 1998 e, posteriormente em 2002.

Avaliar as solicitações de indenização feitas por pessoas
detidas por motivos políticos em órgãos públicos geridos
pelo Estado do RS no período de 02 de agosto de 1961 a 15
de agosto de 1979.

Resultou do trabalho da Comissão Especial de Indenização, 
1935 processos administrativos, sendo 1704 processos 
administrativos de indenização (formados por documentos 
produzidos pela repressão e pela resistência)  e 231 
processos administrativos de solicitação de antecedentes 
políticos. Este acervo,oriundo da Secretaria de Segurança 
Pública, foi recolhido ao APERS em 2009.



Acervo CEI – Características da 

Documentação

Os processos possuem diferentes
documentos oficiais como, por exemplo,
certidões de órgãos públicos estaduais e
federais, inquéritos policiais e militares.
Completam os processos administrativos,
imagens, recortes de jornal, pareceres
psiquiátricos e outros. Encontramos também
o depoimento da vítima que relata, em
detalhes, as sevícias e maus tratos sofridos
durante a detenção e, em alguns casos,
descreve as torturas sofridas, bem como o
nome dos torturadores.



Do acesso à documentação

Com a Lei de acesso:

Informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: acesso
restrito por 100 anos.

Informações pessoais voltadas para recuperação de fatos históricos de maior
relevância e que versem sobre violação de direitos humanos praticados por agentes
públicos: sem restrição de acesso.

Procedimentos adotados pelo APERS:
Procedimentos adotados:

Orientação da Sub Chefia de Ética da Casa Civil/ RS.

Solicitação de parecer à Procuradoria Geral do Estado do RS.

Solicitação de pareceres de profissionais com experiência em pesquisa
historiográfica.

Solicitação de parecer historiográfico para Associação Nacional dos Professores de
História – Núcleo RS.

Edital Público para manutenção de Restrição do Acesso à Documentação



Catálogo Resistência em Arquivo –

Memórias e Histórias da Ditadura no 

Brasil (1961-1979)

Instrumento de Pesquisa ao Acervo 
da Comissão Especial de Indenização

Disponível em PDF nos endereços:
http://www.apers.rs.gov.br
https://arquivopublicors.wordpress.com/category/publicacoes/



Oficina Resistência em Arquivo: 

Patrimônio Ditadura e Direitos Humanos

A oficina “Resistência em Arquivo” foi construída no primeiro 
semestre de 2013.

Público Alvo: alunos das três séries de Ensino Médio.

Utilização de Processos Administrativos de Indenização de
pessoas que foram presas durante o período da Ditadura Civil-
militar.



CASO X – Jogoteca do APERS



Projeto APERS? Presente, professor! Propostas 

Pedagógicas a partir de Fontes Arquivísticas

Proposta 1: Os Anos de Chumbo da Ditadura e a 
Luta Armada no Rio Grande do Sul

Proposta 2: A Ditadura vista do lado de lá da 
fronteira: O mundo dos exílios

Proposta 3: Conexões Repressivas e Redes de Solidariedade: 
repressão e resistência no Cone Sul

Proposta 4: Esquemas Repressivos e Tortura

Proposta 7: Democracia e Justiça de Transição

Proposta 8: A Luta por Memória, Verdade e Justiça

http://arquivopublicors.wordpress.com/category/apers-presente-professor

Proposta 5: Fim da Ditadura: Abertura Política e Anistia

Proposta 6: Processo de Redemocratização: Rupturas e Permanências



Blog Temático 

Resistência em Arquivo - 2014

https://resistenciaemarquivo.wordpress.com

https://arquivopublicors.wordpress.com/category/publicacoes/



É possível que nunca tenhamos visto uma sede tão voraz de história e , nesse sentido, 
nós historiadores, acostumados ao tempo lento da elaboração, nos vimos assaltados 
pelas urgências de um tempo que exige a informação e o conhecimento distribuídos 
numa velocidade desconcertante.

Um tempo cuja agonia de perplexidade não deixa muita margem para aqueles 
acostumados e formados para lidarem com os tempos que repousam nos arquivos. 
Vimos a "operação historiográfica", como tão bem nos apresentou Certau (2003), ser 
realizada em outros lugares, por outros sujeitos, com outras demandas e outras 
operações.

Portanto, escrever história, pensar/produzir acontecimentos históricos e vender o 
passado tornaram-se ações a que muitos passaram a se dedicar em vários lugares, numa 
escrita que hoje denominamos "história pública".

Meneses, Sonia. Livros, leitores e internautas - os guias da história e os embates pelo 
passado através da mídia. IN: Juliene Rabêlo de Almeida e Sônia Meneses (org). História 
Pública em debate: Patrimônio, educação e mediações do passado. Saõ Paulo: Letra e 
Voz, 2018, p. 160-161.



História pública é a institucionalização de um espírito que muitos historiadores têm 
tido, por milhares de anos" (David King Dunaway) - um comentário muito apropriado, 
porque lembra que o impulso de aproximar a história e seus públicos é antigo e 
duradouro, e porque insinua que esse impulso adquiriu feições diferentes no curso 
do tempo e também no espaço.

No Brasil, ainda jovem movimento de institucionalização, Antunes recomenda:

1º) reconhecer seu próprio passado, celebrando e problematizando os tantos 
trabalhos de valor que têm sido produzidos por décadas longe de sua alcunha, mas 
muito perto de sua inspiração;

2º) não se enclausurar nem se converter em uma corporação de "historiadores 
públicos"; pelo contrário, abrir-se para multidisciplinaridade e para o trabalho 
colaborativos, com tantos agentes que têm a história e o público em sua pauta de 
interesses; e

3º) voltar-se ao local, ao regional, ao nacional - à história pública do Brasil.

ANTUNES, Ricardo. Duas Palavras, muitos significados - alguns comentários sobre a história 
pública no Brasil. IN: História Pública no Brasil, sentidos e itinerários. Cidade, 2016, p.34 e 35. (ver 
bibliografica completa)



Proposta de Atividade de difusão de acervos

Podemos dizer que os trabalhos apresentados  até aqui e desenvolvidos pelo 
Arquivo Público do RS foram elaborados no contexto de atuação da Comissão 
Nacional da Verdade e na perspectiva da História Pública. 

Atentos aos diálogos do tempo presente, das demandas sociais, do papel do 
historiador , daquilo que teoricamente se dedica o campo da história pública e 
dos conhecimento propostos por aqueles que se dedicam a pratica-la...

Vamos a algumas manchetes do ano de 2019 



Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/18/internacional/1563470336_025785.html.
Publicado em 19|julho|2019



Disponível: https://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/argentino/ultimas-noticias/2019/03/24/clubes-
argentinos-se-unem-em-repudio-a-ditadura-e-ao-golpe-de-1976.htm. 

Publicado em 24|março|2019 



Disponível : 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/internacional/2019/03/676541-chile-

debate-projeto-que-pode-levar-a-prisao-quem-negar-crimes-da-ditadura.html 
Publicado em 28|março|2019



Disponível em : https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-tem-
encontro-com-viuva-de-brilhante-ustra,70002959525 

Publicado em:  08|Agosto|2019



Disponível em : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/14/ex-
ministro-da-justica-de-fhc-afirma-que-bolsonaro-orquestra-o-odio.htm  

Publicado em:  14|Agosto|2019



E aos acervos do APERS

Processo de Indenização do 
Acervo da Comissão 
Especial de Indenização

Carlos Alberto Telles Franck

Dario Viana dos Reis

Elson Bidigaray

José Wilson da Silva

Pedro de Arbues Martins Alvarez



Considerando o atual contexto, um recorte do acervo da 
CEI, o papel que consideramos que tenha o historiador 
em arquivo público, por que  e como realizaríamos a 
difusão desse conjunto documental?

Poderia ser um texto para divulgação em mídias como 
Blog, Facebook, Instagram da Instituição?

Como seria esse texto? Qual enfoque daríamos 
considerando as notícias dos países vizinhos, os 
posicionamentos do governo e do ex-ministro, por 
exemplo? 

Vamos formular um roteiro?



E a resposta da pergunta inicial?



ANTUNES, Ricardo. Duas Palavras, muitos significados - alguns comentários sobre
a história pública no Brasil. IN: História Pública no Brasil, sentidos e itinerários.
São Paulo: letra e Voz, 2016.

MENESES, Sonia. Livros, leitores e internautas - os guias da história e os embates
pelo passado através da mídia. IN: Juliene Rabêlo de Almeida e Sônia Meneses
(org). História Pública em debate: Patrimônio, educação e mediações do
passado. São Paulo: Letra e Voz, 2018.

ALMEIDA, Juniele Rabêlo; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (org). Introdução à
história pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011.
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Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Riachuelo, 1031. Centro Histórico. 

Porto Alegre/RS. CEP 90010-270
Telefone: (51) 3288 91 00

E-mail geral: 
apers@planejamento.rs.gov.br

E-mail Sala de Pesquisa: 
saladepesquisa@planejamento.rs.gov.br

Site: www.apers.rs.gov.br
Blog: arquivopublicors.wordpress.com 

Facebook: ArquivoPublicoRS
Twitter: @ArquivoRS

Instagema: @arquivopublicoRS


