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Resumo: 

 

O painel apresentará o resultado de um mapeamento poético da Escola Técnica Estadual 

Senador Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, realizado em formato de objeto artístico 

coletivo composto de seis partes. O mapa foi construído por licenciandos de Artes 

Visuais bolsistas do PIBID que percorreram essa escola fazendo registros fotográficos, 

desenhos e textos com os quais se elaborou uma planta baixa e foram delimitados 

espaços referenciados por palavras consideradas tesouros educativos: O terraço  

conhecido como Sétimo Céu (horizonte); Refeitório (sensações); Sala de Restauro 

(Alavanca); Auditório (criação); Fachada (olhar) Corredores/Escadas (passagem-

ocupação). A partir dessas escolhas e da identificação de como cada espaço pode ser um 

lugar de aprendizado e de como é percorrido até se chegar a outro, foram escolhidos 

objetos para guardar metaforicamente essas palavras.  O objetivo foi refletir sobre esses 

conceitos na formação do professor e transformá-los em um trabalho poético. Os 

objetos criados, que foram agregados em uma vitrine, são: Piano-mudo, livro construído 

com teclas e sequências de textos em forma de cinema mudo; Porta-jóias, chamado de 

Porta-olhar, no qual são guardados aspectos distintos de visualidade da escola; Caderno 

de Imaginários de Ocupação Noturna com monstros inspirados em maquinários 

abandonados; Frascos para Conserva de Sensações que buscam reter doses de 

proposições sobre como experienciar o espaço; Livro de Adormecimento que se 

desdobra em horizonte e é irrompido verticalmente por desejos femininos das antigas 

alunas da escola; Alavanca em forma de pergaminho que conta a história de uma 

personagem que examina cantos obscuros da escola em busca de algo desconhecido.  
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