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Introdução: Pensar a escola como um espaço sociocultural implica trazer um olhar
mais denso, não somente para a cultura, como também para a diversidade e dinamismo
dos sujeitos sociais e históricos que caracterizam essa instituição. Segundo Juarez
Dayrel, a escola é polissêmica, ou seja, possui uma multiplicidades de sentidos, o que 
demanda considerar seu espaço e suas interações, variando conforme os corpos que a
confluem, e aos significados diversos dados por eles através de sua cultura. 
 Objetivo: A pesquisa tem como objetivo investigar e analisar o espaço escolar como
um lugar do encontro e do respeito às diversidades culturais, e de que modo esse
entendimento tem impacto na formação dos futuros profissionais da pedagogia.
 Metodologia: O estudo se desenvolveu a partir de uma revisão bibliográfica para
discutir os conceitos de espaço, topofilia e diversidade com o objetivo de compreender
a escola como um ponto de intersecção de corpos carregados de identidade e cultura, e
como isto interfere na apropriação do espaço pedagógico. Tal discussão fomenta
análises fenomenológicas do espaço escolar - tanto físico quanto abstrato e o
reconhecimento espacial das diversidades presentes na escola a partir de tais análises. 
 Resultados: Durante os estudos, compreendeu-se o espaço como um sistema de ações
e corpos que, a partir de suas interações, provocam intervenções - tanto em sua
dimensão física quanto metafísica. Tais intervenções adquirem um nível de
complexidade alto, já que os comportamentos advindos dos corpos, por mais que
possuam semelhanças em seus contextos, são variáveis únicas. São os comportamentos
únicos e autênticos que dão significado ao espaço, dando a ele uma variedade de
percepções que, por sua vez, nos geram fenômenos a partir da produção cultural
oriunda dos corpos. Ou seja, as interações adquirem coordenadas de espaço e as
relaçõe de poder e afeto conseguem desenhar um território - o que mostra o espaço
escolar em sua arquitetura e além dela, já que esta é o ponto que conflui toda essa
diversidade de fenômenos. É a partir dos usos nesse território que percebemos como as
dimensões do espaço físico e metafísico se convergem, tornando a arquitetura escolar
como um texto que fornece análises dos corpos ali envolvidos. Essas análises poderão
posteriormente ajudar na formação das pedagogas em como o espaço é importante para
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que reforçam o respeito à  identidade dos
alunos em suas diversidades. Conclusão: No que diz respeito a escola como uma
espaço sociocultural, entende-se que a delimitação do território é definida a partir dos
usos e significados, através de vínculos afetivos que adquirem caráter político. Ou seja,
demanda articulação entre corpo e espaço, capaz de valorizar a diversidade. 
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