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Resumo

As mensagens de correio eletrônico, atualmente, apresentam-se 
como uma das mais significativas mudanças ocorridas na forma de 
produção e transmissão de informações nas instituições. Resultado 
dos avanços tecnológicos, tais mensagens apresentam-se como 
potenciais objetos da Arquivística uma vez que muitas delas podem 
ser consideradas documentos arquivísticos. Nesse sentido, está 
sendo desenvolvida uma pesquisa no âmbito do grupo de pesquisa 
“GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS - 
GED/A”, liderado pelo Professor Dr. Daniel Flores, pela 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Brasil, visando 
identificar as mensagens como documentos arquivísticos, bem 
como o tratamento adequado a elas. O presente artigo visa 
apresentar resultados preliminares sobre essa temática. Por 
encontrar-se em sua primeira etapa, a pesquisa apresenta ainda 
questões conceituais não tendo sido feito testes no campo empírico.



Introdução

Este trabalho está baseado no 
documento, aprovado pela 
Resolução nº 36 do CONARQ que 
define diretrizes e recomendações 
com o objetivo de orientar os 
órgãos ou entidades que utilizam 
o e-mail como ferramenta de 
trabalho na gestão arquivística 
das mensagens de correio 
eletrônico corporativo.



Mensagem de e-mail como
documento arquivístico

● a mensagem de e-mail registra um documento 
arquivístico, fruto da consecução das atividades 
ou funções; 

● é orgânico; 
● é fonte de prova; 
● sua tipologia deve estar identificada no Plano de 

Classificação de Documentos;
● necessita de Gestão Arquivística até a sua 

destinação final, quando o Repositório entra em 
cena.



A mensagem de e-mail e o Sistema Informatizado 
de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD)

● para a gestão, o ambiente ideal para o e-mail - 
documento arquivístico -, é o SIGAD - Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivística de 
Documentos (e-Arq Brasil, ou correlato em cada 
país - Moreq, DoD, etc); 

● não havendo SIGAD, deve ao menos ser 
capturado pelo Repositório Arquivístico Digital 
com metadados mínimos do e-Arq para 
Preservação e Acesso;



A mensagem de e-mail e o Repositório Digital 
Confiável Arquivístico (RDC-Arq)

● A preservação do e-mail deve ser efetivada através 
do Repositório Digital Confiável - Arquivístico, o 
RDC-Arq, seja através de pacotes submetidos 
diretamente pelo: 
○ SIGAD; ou
○ Elaboração de pacotes manualmente (através da 

exportação dos e-mails e encapsulamento no 
pacote SIP de metadados de Preservação e 
Acesso);

● o RDC-Arq é o ambiente autêntico para a 
Preservação, Acesso a longo prazo e Difusão de 
Documentos Arquivísticos. 



Considerações Finais (1/2)

● o e-mail - que é  um documento arquivístico - deve ser 
gerido pela política arquivística, através de um SIGAD e 
um Repositório Digital Confiável - Arquivístico, RDC-Arq.

● o e-mail, ademais de sua praticidade de uso e 
disseminação, apresenta um desafio para os arquivistas: 
a manutenção e preservação das mensagens;

● o RDC-Arq é um ambiente autêntico para a preservação 
de Documentos Arquivísticos Digitais;

● orienta-se a utilização de dois formatos considerados 
estáveis e abertos: PDF/A e XML, para um SIGAD e um 
Repositório Digital Arquivístico, RDC-Arq;



Considerações Finais (2/2)

● para finalizar, é fundamental que se aprimorem os 
estudos da mensagem de correio eletrônico na:

○ identificação, 
○ gestão; e 
○ preservação; 

● como documento arquivístico, oferecer tanto ao 
SIGAD como ao RDC-Arq melhores metadados, que 
garantam a descrição, a preservação e o acesso 
destes documentos a longo prazo.



Referências  (1/3)

BRASIL. Arquivo Nacional. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
2005. 232 p. (Publicações Técnicas; n 51).

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa. Brasília, DF: Senado, 1988.

_______. Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 9 jan. 1991. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 11 ago. 2014.

BRIET, Suzanne. Qu’est-ce que la documentation? Paris, Édit, 1951. 48 p.

CÂMARA TÉCNICA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. Glossário. Disponível em: <http://www.
documentoseletronicos.arquivonacional.gov.br/media/2008ctdeglossariov5.pdf>. Acesso em: set. 2014.

CAMARGO, Ana Maria de Almeida. Arquivo, documento e informação. Arquivo & Administração. Rio de Janeiro, v. 
15-23, p. 34-40, jan./dez. 1994.

_______; BELLOTO, Heloísa Liberalli (Coord.). Dicionário de terminologia arquivística. São Paulo: Associação 
dos Arquivistas Brasileiros, Núcleo Regional de São Paulo; Secretaria de Estado e Cultura, 1996. 142 p.

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 
Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, 2007.

CINTRA, A. M. M. et. al. Para entender as linguagens documentárias. 2. ed. atual. São Paulo: Pólis, 2002. 92p.

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Brasil). Legislação Arquivística Brasileira. Coletânea. DITADI, Carlos 
Augusto. (org). julho 2013. Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?
sid=48.> Acesso em 10 ago. 2014.



Referências (2/3)

DURANTI, Luciana. Diplomatics: new uses for an old science. Society of American Archivists: Maryland, 1998.186 
p.

_______; PRESTON, Randy. International research on permanent authentic records in electronic 
systems (InterPARES 2): experimental, interactive and dynamic records. Italia: ANAI, 2008. 844 p.

_______. Informação, arquivos e instituições arquivísticas. Arquivo & Administração, Rio de Janeiro. v.1, n.1, 
p.33-44, jan/jun. 1998.

FONSECA, Maria Odila Kahl. Informação, arquivos e instituições arquivísticas. Arquivo & Administração, Rio de 
Janeiro. v.1, n.1, p.33-44, jan/jun. 1998.

JARDIM, José Maria. A arquivologia, os arquivistas e a sociedade da informação no Brasil. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 13, 2000, Salvador. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas 
Brasileiros, 2000. Disponível em: <http://www.voy.com/19210/4/62.html> Acesso em: 9 setembro. 2014.

_______. O conceito e a prática de gestão de documentos. Acervo, Rio de Janeiro, v.2, n.2, p. 35-42, jul./dez. 1987.

LE GOFF, Jacques. Memória. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 2004. v. 1 
(Memória-História.), p. 11-50.

McGARRY, K. J. Da documentação à informação: um conceito em evolução. Lisboa: Editorial Presença, 1984.

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. O usuário como agente no processo de transferência dos conteúdos 
informacionais arquivísticos. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). - IBICT, IACS. 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.



Referências (3/3)

ROCHA, Claudia Lacombe Rocha. Gestão de documentos digitais: as ações do arquivo Nacional e da 
Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos (CONARQ). In: NEVES, Marta Eloísa Melgaço., NEGREIROS, 
Leandro Ribeiro (Orgs.). Documentos eletrônicos: fundamentos arquivísticos para a pesquisa em gestão e 
preservação. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de cultura de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2008. p.
108-119.

RONDINELLI, Rosely Curi. O conceito de documento arquivístico frente à realidade digital: uma revisitação 
necessária. 2011. 268 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação)- Universidade Federal Fluminense - 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Niterói, 2011.

_______. A gestão dos documentos eletrônicos: o desafio do século XX. Boletim da Associação dos 
Arquivistas Brasileiros, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, maio-ago. 1998.

_______. Gestão arquivística de documentos eletrônicos. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.158 p.

SILVA, Armando Malheiro et al. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto: 
Afrontamento, 1999.

_______; RIBEIRO, Fernanda. Das Ciências Documentais à Ciência da Informação: ensaio epistemológico 
para um novo modelo curricular. Porto: Edições Afloramento, 2002.

TÁLAMO, M.F.G.M. A pesquisa: recepção da informação e produção do conhecimento. DataGamaZero: Revista 
da Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v.5, n.2, 2004.



Obrigado,

Sérgio R. da S. Rodrigues
srodriguesbr@gmail.com


