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RESUMO

Este estudo tem como objetivo abordar a ação preservacionista do Museu da Língua Portuguesa que ao escolher a utilização de recursos tecnológicos para sua exposição e

acervo sustenta a priorização na conservação de dados como sua ação acervística. Ele foi fundamentado em uma visita feita ao museu em outubro de 2015, nas informações

disponibilizadas no seu site e em uma entrevista concedida pelo diretor do museu, Antônio Carlos Sartini. Os dados coletados foram tratados a partir do método de análise do

discurso discutido por Foucault (1999), considerando a observação de vestígios deixados no discurso, sua localização no tempo histórico e suas identificações ideológicas. Na

sua exposição permanente é significativo o foco no uso de tecnologia como recurso didático. Por outro lado, o cenário ganha evidência nas exposições temporárias. Com o

incêndio de dezembro de 2015, o uso da tecnologia na criação das obras expostas na exposição permanente permitiu que o acervo do museu fosse preservado. O acervo da

exposição permanente se encontra em formato digital em uma reserva técnica, enquanto que as exposições temporárias, que se estruturavam a partir da cenografia, não foram

mantidas. É importante salientar que o acervo das exposições temporárias consiste apenas de documentos, projetos, desenhos, fotos e outros, impossibilitando a remontagem

integral de tais exibições. As observações de Boris Groys (2010) acerca da “documentação de arte” foram pertinentes para se obter uma análise crítica das ações de preservação

da instituição. O trabalho teve como resultado a compreensão de que houveram escolhas preservacionistas por parte da curadoria do museu ao se manter o acervo armazenado

digitalmente. Entende-se, portanto, que a ação preservacionista do Museu da Língua Portuguesa consiste em preservar dados, informações, projetos e outros documentos

das/sobre as exposições temporárias e permanentes.
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