
VIII Mostra da Produção Universitária – 2009
XII Seminário de Extensão

MICROFILMAGEM VERSUS DIGITALIZAÇÃO

Área Temática: Comunicação

Magali Martins Aquino1

Lais Braga Costa2, Carina Pires da Silva2, Magali Martins Aquino1

Palavras-chave: microfilmagem, digitalização, mídia analógica, mídia digital.

Introdução

A microfilmagem é um sistema de gerenciamento e preservação de
informações, mediante a captação das imagens de documentos por processo
fotográfico. É uma mídia analógica que tem grande vantagem no que diz respeito à
redução de espaço físico. Além da redução de espaço, uma outra importante
vantagem do microfilme é para fins de preservação, alguns autores apontam que a
garantia de vida de documentos microfilmados é de aproximadamente 500 anos,
desde que manuseados e armazenados de maneira correta, de acordo com Donald
J. Waters, autor do livro “Do microfilme à imagem digital”, o processo de
microfilmagem foi considerado o mais eficiente para a preservação de documentos
em deterioração nas bibliotecas. Tal suporte permite a reprodução exata do
documento original, possuindo inclusive validade legal, podendo-se substituir o
documento original pelo microfilmado, inclusive o Brasil possui legislação federal
específica, que autoriza as atividades de microfilmagem no país, estabelecendo que
o microfilme reproduz os mesmos efeitos legais dos documentos originais, podendo
estes ser eliminados após a microfilmagem, conforme a lei N.º 5.433.

Sendo assim, é possível garantir a integridade do processamento de
documentos bancários. A utilização dessa técnica para fins administrativos, data de
1900, quando aparece a primeira microfilmadora automática destinada à
microfilmagem de cheques. Em contrapartida, existem também pontos negativos
que dizem respeito à microfilmagem como, a dificuldade de acesso, pois requer um
equipamento específico para que o documento possa ser lido, isso implica em um
outro problema que é a dificuldade de comercialização da informação em microfilme.

A microfilmagem é pouco conhecida, as bibliotecas que possuem materiais
microfilmados em Rio Grande, os tem apenas como memória histórica, a tendência
hoje é a digitalização. As duas mídias diferem na durabilidade, na facilidade de
manuseamento, controle e arrumação, nos custo de produção e manutenção do
equipamento.
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Pelo fato de ser uma prática recorrente a microfilmagem de cheques, tanto
pelas vantagens de armazenamento, quanto pela sua validade legal, como
anteriormente já foi dito, neste trabalho investigou-se a utilização de microfilmagens
em duas agências bancárias na cidade do Rio Grande-RS, o Banrisul e o Banco do
Brasil. Com o objetivo de averiguar se a prática da microfilmagem é obsoleta em
meio às novas tecnologias.

Metodologia

Realizou-se uma entrevista com os gerentes das agências bancárias do
Banrisul e do Banco do Brasil na cidade do Rio Grande, a fim de averiguar como é
feita a microfilmagem de cheques. Optou-se por investigar a técnica de
microfilmagem nessas agências riograndinas pelo fato de a cidade não possuir uma
biblioteca que utilize essa mídia analógica para suporte de informação, isso fez com
que se buscasse em duas grandes empresas de nível estadual e nacional
respectivamente, a resposta a cerca da utilização da microfilmagem na era digital.

Resultados e Discussão

Conforme relatado pelos gerentes dos bancos Banrisul e Banco do Brasil o
processo de microfillmagem não é feito nas agências de Rio Grande. Os
documentos são transportados de Rio Grande para Porto Alegre para serem
microfilmados e armazenados. Além disso, eles são digitalizados e desta forma o
cliente tem acesso ao documento eletrônico (cheque) quando consulta seu extrato
bancário pelo site do banco. Esse método de microfilmar e digitalizar unindo as duas
tecnologias, analógica e digital aproveitando o melhor que essas podem oferecer, é
chamado de sistema híbrido. Em termos de armazenamento, o microfilme tem
grandes vantagens, mas quando se fala em difusão, a digitalização não tem
concorrentes. Assim temos a microfilmagem como melhor solução em termos de
preservação e a digitalização como a melhor alternativa para a comunicação e o
acesso. Considerar a digitalização como o único meio de preservação, pode trazer
graves conseqüências porque existe o problema da durabilidade da informação nos
suportes digitais. Enquanto não se tem uma certeza absoluta sobre a durabilidade
do suporte eletrônico, a solução mais segura passa pela elaboração de microfilmes
para preservar e, a partir deles executar a digitalização para acesso em rede.

Nessa pesquisa concluiu-se que a técnica de microfilmagem não é obsoleta, e
não pode ser substituída pela digitalização. Ambas possuem vantagens e
desvantagens, porém a microfilmagem garante seu espaço no que diz respeito à
validade legal, já a digitalização, ao contrário, traz consigo a questão do difícil
controle quanto à violação de documentos.
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