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RESUMO: 
 
O artigo pesquisa o espaço escolar como constituidor de sentido e considera desde a sua 
estrutura física e arquitetônica, como as normas que o regulam e as práticas cotidianas que 
o constituem. Fundamenta-se nos estudos desenvolvidos pela semiótica de origem francesa 
e tem como objetivo investigar: Como o espaço escolar é constituído e constitui os sujeitos 
que ali transitam e interagem? Utiliza-se das plantas arquitetônicas oficiais para analisar as 
distribuições e usos desse espaço desde o pátio, aos laboratórios de Artes. 
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ABSTRAC: 
 
This article investigates the school space as a constituidor of and considers since its physical 
structure and architectural, as the norms that it and practical the daily ones constitutes that it. 
It is based on the studies developed for the semiotics of French origin and has as objective 
to investigate: How the pertaining to school space is constituted and constitutes the citizens 
that transit and interact there? One uses of the plants official architectural to analyze the 
distributions and uses of this space since the patio, to the laboratories of Arts.  
 
Keywords: school space; significance, language.   
 
 
 
Acompanhamos as pesquisas desenvolvidas na área da Educação, entretanto 

desconhecemos as que questionam a significação do espaço escolar, como 

constituidora de sentido na organização e desenvolvimento dos múltiplos aspectos 

que povoam a aprendizagem. O espaço escolar ao qual nos referimos é composto 

não somente por uma estrutura física e arquitetônica, ou das normas e legislações 

que o regulam, mas de práticas cotidianas que o engendram, o articulam e o 

constituem, assim como aos sujeitos que ali transitam. Tal abordagem faz parte dos 

estudos desenvolvidos pela semiótica de origem francesa, pois como afirma 

(GREIMAS e COURTÈS, 1979: 156), 

[...] Na medida em que a semiótica inclui em suas preocupações o 
sujeito considerado como produtor e como consumidor de espaço, a 
definição de espaço implica a participação de todos os sentidos, e 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1847 

exige que sejam tomadas em consideração todas as qualidades 
sensíveis (visuais, táteis, térmicas, acústicas, etc.)”. 

Podemos supor, então, que o reduzido número de pesquisas que abordam o espaço 

escolar, deve-se a idéia de que a constituição/construção deste, fundamente-se, 

primordialmente, na ordem do fazer prático. A escola seria então apenas o espaço 

destinado aos estudos de uma rede oficial de ensino, considerando suas 

especificidades e a legislação em vigor. 

Esse sentido prático ganha amplitude quando só o aspecto material é visto como 

“escola”, conforme escutamos em diversos momentos dos professores, durante a 

observação participante realizada lá, que os alunos somente dedicam-se aos 

estudos no horário formal de aulas. Afirmações dessa ordem, reiteram o sentido 

prático da escola que ressaltamos aqui. 

Contudo, Greimas (1981: 119) refuta a tese de que o espaço é dotado apenas de 

uma função prática, pois “se o significante espacial aparecer como uma verdadeira 

linguagem, compreenderemos que ele pode ser assumido para significar e 

primeiramente para significar a presença do homem no mundo [...]”. 

É com essa visão ampla do termo espaço, que se fundamenta este trabalho. Não 

obstante, a atenção está voltada especialmente para a compreensão da significação 

da “presença do homem”, presença esta, não apenas na ocupação do espaço 

escolar, mas também a do enunciador que projetou a escola, pois  esta permanece 

ali implícita nas marcas e escolhas feitas desde o projeto ao final da construção. 

Para a realização da pesquisa da qual este artigo é apenas uma parte, escolhemos 

uma escola municipal de ensino fundamental localizada em um bairro na baia 

noroeste da cidade de Vitória, no estuário onde se localiza o maior manguezal do 

Espírito Santo. O nosso interesse foi de investigar: Como o espaço escolar é 

constituído e constitui os sujeitos que ali transitam e interagem? 

O objetivo deste estudo é uma análise de múltiplas vertentes que, ao mesmo tempo, 

englobam e determinam as relações entre os sujeitos, tanto quanto se constitui a 

partir de uma organização e de uma estrutura que é fixa, como o prédio que abriga a 

escola, para abrigar então outras estruturas, as móveis e cambiantes das relações e 

das práticas sociais, e educativas entre outras.  
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A rotina na programação 

Numa breve descrição a escola é composta de dois andares, sendo o térreo 

destinado às áreas comuns de convivência, laboratório de informática, laboratório de 

artes, e de ciências, administração escolar (secretaria, direção, coordenação, sala 

de professores), cozinha, refeitório, grêmio estudantil, quadra de esportes, espaço 

destinado às mesas de jogos, sala de multiusos (ou sala de recursos) e os banheiros 

dos alunos. O primeiro andar é destinado às salas de aula propriamente ditas. Esses 

dois planos, térreo e primeiro andar, são ligados por dois lances de escadas 

situadas diametralmente opostas. 

Percebemos que, freqüentemente, no uso cotidiano do espaço escolar, a rotina se 

impõe como dessemantizadora das vivências, e, faz parecer que não existem 

significações para além daquela ligada às práticas de ensino próprias do currículo 

formal de cada ciclo de ensino ou dos regimes de programação que a regulam tais 

como os horários, as normas e regulamentos, as grades curriculares, as grades e 

portões que dividem os espaços, entre outros.  

Assim a regulamentação da ocupação deste espaço é regida por um dever-fazer e 

um fazer-fazer que correspondem à sua estrutura e a uma ordenação prática das 

funções de uma escola, assumidas por sujeitos que desempenham determinados 

papéis que tem como objetivo o bom andamento desta instituição, qual seja a de 

garantir uma educação básica para todos que a procuram. Para tanto, as regras são 

persuasões que determinam desde a entrada dos sujeitos neste espaço, alunos, 

professores, funcionários administrativos, pais de alunos entre outros, como a 

circulação dentro dele e as escolhas que fazem. Como exemplo de uma destas 

persuasões os sinais sonoros, eles é que determinam os horários fixados pela 

instituição. Um sinal sonoro avisa quando se deve entrar para iniciar as aulas, nesse 

momento tanto alunos quanto professores começam a se dirigir para seus 

respectivos ambientes de trabalho, e o rodízio a cada 50 minutos no segundo ciclo 

do ensino fundamental acontece ininterruptamente até o horário de intervalo e segue 

seu ritmo até o sinal sonoro que indica o final das aulas naquele período. 

O enfoque dado no sinal sonoro com seu tempo programado regulamentam, 

portanto, os sujeitos e as ações que os mesmos devem tomar, assim, os faz-fazer 

um percurso já conhecido, como o de entrar e acomodar-se para a freqüência das 
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aulas que se seguirão. Já o mesmo sinal sonoro também  comunica o fim das aulas, 

e este é recebido com euforia, quando anuncia o recreio, ou o final do período pois 

todos já estão exaustos e  aguardam essa “permissão” sonora  que permite e 

legitima a saída da escola. 

Os sinais como objetos modais da ordem, regem o lazer e a alimentação, desse 

modo são eles que anunciam a permissão da saída das salas de aulas e de “ir para 

baixo”, em conjunção com a rotina institucional. Quando está é rompida, como nos 

casos em que os sujeitos entram em disjunção com a “ordem” e as regulamentações 

se dão em uma situação, como por exemplo, a  de “ir para baixo” mediante uma 

situação de conflito interpessoal. Como as que ocorrem dentro das salas de aula 

entre alunos, ou entre alunos e professores, ou ainda entre alunos e coordenadores. 

Tal “ordem” refere-se à apresentar-se na sala da coordenação e/ou direção, fato 

este sempre evitado pelo alunos, devidos as conseqüências que pode causar. 

O ato de “ir para baixo” nesta manifestação, é de natureza pragmática e cognitiva, 

são as operações sobre ele que visam carregá-lo de sentido, é como Hammad 

afirma: “[...] trata-se propriamente de um ato enunciativo manipulando enunciados 

sincréticos não verbais” (2005: 35), como estes estabelecidos em um espaço 

escolar. 

Em seu “Tracciati di Etnosemiotica”, Francesco Marsciani realiza uma análise 

estrutural das práticas cotidianas.Escolhe determinados espaços sociais e propõe 

uma articulação lógica a partir da noção de que o significado de qualquer texto é 

primeiramente obtido por oposição ao menos entre dois termos de uma combinatória 

das relações de contradição e asserção, ou seja o quadrado semiótico. Apresenta 

assim o espaço “do dentista” como um espaço não fechado, uma vez que, na 

maioria dos casos, se procura um dentista para tratamentos eletivos e sem risco de 

vida,  cujas decisões de retorno ou não, são dialogadas entre os sujeitos.Por outro 

lado, o “do médico” como espaço fechado, pois, ao contrário do caso do dentista, 

procura-se sempre um médico quando existe uma necessidade concreta em que a 

negociação de retorno ou não ao consultório médico é decidida pelo profissional da 

saúde e não pelo paciente.  

A outra vertente do quadrado semiótico é estabelecida pelo “salão de cabeleireiro” 

em que as relações ali traçadas são abertas dada a aleatoriedade  da freqüência da 
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pessoa, que pode sim criar um habito e recorrência de uso do salão de beleza, mas 

que se dá, em geral, totalmente aberto no tempo e permeável entre os outros 

compromissos cotidianos, e do “centro estético” como espaço não aberto, cuja 

procura é eletiva, na maior parte dos casos, porém sua continuidade está vinculada 

a um tratamento dentro das possibilidades do centro estético e das possibilidades do 

sujeito que o procura. 

Desse modo, o autor estabelece quatro modelos de competência, quatro modelos de 

corpo e quatro modelos espaços-temporais, que são cenas em que nós mesmos 

ocupamos de tempos em tempos. Sendo: Cabeleireiro (aberto), esteticista (não-

aberto), médico (fechado) e dentista (não-fechado). 

Dialogando com Francesco Marsciani, podemos observar que as combinatórias e as 

relações que compõem a formação  do quadrado semiótico, apresentado pelo autor,  

também ocorrem nos espaços escolares. 

O espaço escolar, como espaço de circulação, corresponde a um simulacro das 

ações do homem e é regido por modalizações que determinam e modificam as 

relações ali estabelecidas com os valores almejados, ou que qualificam as relações 

dos sujeitos com seu fazer. Há um dever e um querer impostos como mandato e 

ordem, um poder e um saber, que a instituição exerce sobre a circulação dos 

sujeitos em seus espaços constituintes,  e ainda as modalidades realizantes do fazer 

e do ser dos sujeitos que ali transitam.  

Nesse momento é importante frisar que o quadro semiótico que segue abaixo foi 

constituído pela estrutura arquitetônica que qualifica a circulação dos sujeitos nesse  

espaço.  

Desse modo, temos: 

Quadro 1. 
                     
                                     Aberto                          fechado 

              (pátio)                         (sala de aula) 
 
 
 

Processualidade                            Conclusionalidade 
 
 
                      Não-fechado                          não-aberto 
                       (laboratório de informát                          (biblioteca) 
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O pátio é o lugar das interações, do poder – fazer, ali os alunos podem circular 

espontaneamente, aqui o chamamos de “aberto” em contraposição à sala de aula 

que carrega em si as normas de conduta, tanto por parte de alunos como dos 

demais funcionários da escola e obedece a um padrão de organização, tamanho e 

distribuição quantitativa de mesas e cadeiras no espaço escolar, a ele chamamos de 

“fechado”. 

Na contraditoriedade temos o laboratório de informática VS a biblioteca, aquele é 

denominado aqui como “não-fechado” porque os alunos usam o laboratório de modo 

regular e programado conforme a dinâmica das suas aulas, mas, não se fecham no 

espaço, ao contrário, podem circular e assim iniciam diversos modos de interação 

entre si, desde o modo em que o saber é mediado com eles, como também nas 

relações extra laboratório de informática e extra escola formal que estabelecem na 

rede WWW. Este é denominado “não-aberto”, o espaço quase proibido, devido sua 

localização no interior da edificação permanecendo a maior parte do tempo com a 

porta encostada e atendendo somente a uma programação previamente agendada. 

Seu caráter intimista de leitura e pesquisa também não se abre à outros modos de 

interação que poderiam interessar e incentivar mais o uso da biblioteca. 

Para que possamos descrever algumas  situações que acompanhamos durante a 

pesquisa na escola, vamos nos deter nas interações estabelecidas pelos sujeitos em 

alguns dos espaços acima, iniciamos pela entrada da escola, ou seja, pelo pátio. 

Da rotina ao acontecimento 

Observamos o início do ano letivo, e a chegada dos alunos, o desejo de ocupação 

da nova sala, a reunião com os colegas do ano anterior e com colegas que 

porventura são novos no grupo, os fazem eufóricos em todos os momentos dos 

primeiros dias de aula. 

Gritos e expressões de alegria quando um grupo de meninas encontra com o outro 

são comuns no pátio da escola, um nítido querer ser visto marcam o interesse e 

certa ostentação nos modos como interagem entre si falando alto e tentando se 

“mostrar” e reunir todas as colegas com chamamentos apelativos como: “EI 

PERUA!!”, ou ainda “Nossa! Olha só prá ela!”, referindo-se basicamente aos 
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cuidados com a apresentação pessoal em diálogo com o uniforme, os brincos, a 

maquilagem, o penteado no cabelo e algumas vezes os objetos que compõem esta 

vestimenta escolar como o fichário escolar novo, adquirido naquele ano com uma 

estampa, geralmente de uma figura masculina, atraente para elas.  

São modos de apresentação de si, estabelecidos entre actantes que correspondem 

ao regime de visibilidade proposto por Landowski(1992). Pressupõe e admite-se 

diferentes especificações modais (do tipo querer, saber, poder, dever “ver”), nessa 

relação de visibilidade entre quem vê e quem quer ser visto. Como se trata de uma 

situação, essa interação entre os sujeitos é cambiante, à medida que aquela que 

quer ver chama a atenção da colega e esta chama também a atenção para si, logo é 

o interesse mútuo que se alterna nessa relação. 

Entre os meninos os modos de apresentação e as manifestações de afeto, 

vivenciadas por nós, foram menos intensas. Eles se cumprimentam usando os 

trejeitos e gestos da moda, batem as mãos e dão pequenos “soquinhos” uns nos 

outros como maneira moderna de dizer olá. Contudo, o interesse mútuo também é 

assumido nessas relações. 

Os alunos enunciam no espaço escolar modos de ser e de estar ali,  apropriam-se e 

o resignificam trazendo-o para perto de si. Incorporam a ele valores e símbolos que 

são pertinentes às suas vidas fora dele. Colocam ou tiram elementos de seus 

cotidianos e assim o fazem, independente de um sistema axiológico prévio, pois o 

sentido e o valor se criam no encontro entre actantes, num diálogo intersomático no 

qual a reciprocidade é a base dessa relação(2009). A interação estabelecida entre o 

sujeito-aluno e o espaço, cria um contexto de relações que só tem sentido se lidas 

conjuntamente com o tempo em que foram vividas tais circunstancias, ou seja, em 

situação. Elas são alicerçadas na co-presença sensível dos actantes, nas relações 

face a face ou corpo a corpo.  

Desse modo, a rotina e a “ordem” que regem o regime da junção, que impõem a 

programação e o cumprimento das performances instituídas pelo sujeito 

manipulador, são rompidas. As interações assim estabelecidas são não 

mediatizadas, isto é, elas independem da manipulação de um fazer-fazer.  Temos 

então, experiências de um regime dito de união, proposto por Landowski e que 

ocorrem quando há um ajustamento ente os parceiros na interação, pautado mais no 
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sensível, nas relações face a face, ou mesmo naquelas em que operam uma 

dimensão do vivido na apreensão pelos sentidos do sentido no ato de seu 

processamento. Propõe compreender o outro(o interlocutor, o texto, a obra), se não 

do interior, o mais próximo enquanto um sujeito que para que o encontro faça 

sentido precisamos interagir.  

 No regime da união, não há a manipulação, nem a expectativa de adesão entre os 

parceiros da comunicação, mas a interação é caracterizada pela própria co-

presença dos actantes em ato. Uma compreensão do outro tal qual almejamos nas 

relações entre o aluno e a arte, mas será que a programação e a manipulação  

possibilitam o estabelecer dessa interação?  

Continuando o nosso percurso nesse espaço escola, entramos no que  chamamos 

pátio coberto, é  hora do “recreio”, um momento muito esperado pelos alunos. 

Nesse momento, nesse espaço pode-se brincar, correr e conversar livremente. Este 

é o lugar onde está a entrada e a saída do refeitório, que as crianças do primeiro 

ciclo do ensino fundamental se concentram. Aqui o espaço é o do fazer ser e do 

poder fazer da autonomia e da liberdade entre os alunos, a regra é aproveitar o 

intervalo das aulas e fazer tudo o que não é possível ser feito em sala. 

Também, no piso do pátio coberto da escola, foi pintado um jogo infantil chamado 

“amarelinha”, as crianças fazem uso dele se organizando em  pequenos grupos de 

jogadores, o que caracteriza um poder fazer novas interações sociais entre os 

colegas  fundamentadas  no prazer e no lúdico. 

Ainda é na hora do recreio que surgem outros modos de  interações, como por 

exemplo, as trocas dos lanches trazidos de casa. Embora a escola ofereça lanche à 

todos os alunos, percebemos também como é possível a reunião de diversas 

crianças entorno de um “lanche diferente” daquele oferecido pela escola  cuja ênfase 

é o poder fazer uma troca ou o querer fazer um  oferecimento do lanche aos 

colegas. 

Verificamos que o pátio, este espaço tido como aberto, no quadrado semiótico que 

apresentamos, pode ter também suas funções fechadas em determinados afazeres, 

como um modo único de significação. Mas as constituições da espacialidade nas 

relações estabelecidas entre os que circulam ali são da dimensão do sensível, 
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correspondem às interações estabelecidas entre os sujeitos com o espaço que 

alteram e  as transformam. 

Greimas (1979: 127) afirma que expressões muitas vezes parecendo vagas, como 

viver e sentir, correspondem à relação do sujeito com o espaço, assim: 

 [...] os termos vagos e indefiníveis dos quais nos servimos 
freqüentemente, tais como “viver”, “sentir”, “perceber”, reduzem-se a 
esta relação do sujeito com o espaço, ao “uso do espaço” do qual não 
se pode dizer que seja consciente ou inconsciente, pensado ou 
vivido, mas que é, numa só palavras, significante”. (grifos do autor)  

As práticas sociais existentes na quadra provocam essas diferentes espacialidades 

e interações, elas são da ordem do fazer-ser, ou seja, tratam da ação do homem 

sobre as coisas e sua ação sobre os outros homens, ações essas que são 

transformadas pelas vivências e pela presença dos sujeitos em ato na ação. 

Desse modo, considerando o bairro como um significante que tem suas 

características próprias e imanentes, verificamos que não há nele outro ambiente 

mais adequado aos jogos entre amigos ou às festas comunitárias que aquele que a 

escola oferece à comunidade, o pátio escolar. Trata-se do único existente no bairro, 

portanto, não é possível esperar que a quadra poliesportiva seja utilizada apenas 

para uma função monossêmica, embora tenha assim sido projetada. 

As festas escolares, os eventos da “escola aberta” e os encontros informais dos 

jogadores de futebol, fazem a quadra um espaço de características abertas também 

aos modos de interação ali existentes, e não somente referente ao seu caráter físico. 

Ainda no térreo  

Em contraposição ao espaço aberto do pátio, temos também na escola o espaço 

fechado em que ocorrem as divisões territoriais do trabalho. Estamos chamando de 

fechado os espaços em que a comunidade e os alunos só tem acesso se 

convidados. São eles, a secretaria, a direção, a supervisão/orientação, a sala dos 

professores, os depósitos e os banheiros destinados aos funcionários. Temos, ainda 

no piso térreo; a sala da pedagogia, a cozinha e a sala de fotocópias. 

Todos esses ambientes estão no interior da escola, mas foi necessário 

atravessarmos duas grades para se chegar a eles. Nos espaços de característica 

fechada instala-se essencialmente a programação monossêmica, nela podemos 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1855 

vivenciar praticamente os mesmos sentidos que todos aqueles que ocupam os 

espaços acima citados sentem e vivem. 

Os professores entram e saem da sala na medida em que se aproximam os horários 

de aula e da troca de salas de aula para as devidas séries. A secretaria tem horário 

pré-determinado para atendimentos ao “público externo” e horário para o 

encerramento das atividades. Por parte dos sujeitos que habitam esses espaços vê-

se a norma como imperativo para as ações ali desenvolvidas. 

Na sala de aula 

O segundo piso da escola é composto por 12 salas de aula, cada sala tem o padrão 

de 54 metros quadrados, exceto uma maior com 66,82 metros quadrados, um 

auditório com 147,62 metros quadrados, uma sala de supervisão e coordenação 

com 12,23 metros quadrados, uma sala de pedagogia com 36,72 metros quadrados, 

banheiros coletivos com 15,49 metros quadrados e o poço do elevador. 

Organizadas ao longo de um corredor único em “L” invertido, o espaço das salas de 

aula da escola, parece ser um espaço de confinamento, mas é aqui que o espaço se 

faz no tempo considerando suas dimensões imbricadas passado/presente/futuro e 

das vivências já experienciadas podendo ser dos anos anteriores, com colegas, 

professores e com outras salas por onde já passaram como alunos de outras séries, 

isso tudo as faz um espaço de sentidos sentido, de relações intersubjetivas não 

programadas, mas o que as regem são as programações e manipulações da ordem 

de um dever fazer. 

Estamos falando propriamente de um espaço “fechado” pois o modo como as salas 

são dispostas e os móveis dentro delas, contribuem para a segregação e 

setorialização dos saberes em disciplinas especificas que raras vezes dialogam 

entre si, fechando-se em especificidades não relacionadas com a realidade do 

bairro, da escola e muitas vezes nem com a vida dos alunos ali em processo de 

aprendizagem, considerando inclusive essa temporalização “kairós”, dada ao 

universo mecanizado e dessemantizado do tempo. 

Os dois ciclos do ensino fundamental, possuem distribuições dos móveis de modo 

diferenciado, e comportam também, interações diferentes como as estabelecidas na 
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dinâmica de troca de professores a cada horário de aula, própria do segundo ciclo. 

Dois modos diferentes de significar o espaço escolar. 

 

 

Imagem 1. Fonte: arquivo pessoal 

 

Imagem 2. Fonte: arquivo pessoal 

Acima, vemos duas imagens, a imagem(1) refere-se a uma sala de aula do segundo 

ciclo do ensino fundamental, e a (2), do primeiro ciclo do ensino fundamental. Ambas 

possuem basicamente a mesma estrutura, são retangulares e além da lousa 

comportam um Mural azulejado que permite a fixação de painéis e avisos com 

facilidade fixação e de remoção para as futuras instalações e limpezas sem que isso 

cause danos ao patrimônio público. 

A primeira imagem (1) apresenta uma distribuição das formas no espaço bastante 

usual, cinco fileiras de mesas e cadeiras são dispostas do inicio ao fim do ambiente, 

com aproximadamente seis ou sete jogos de cadeiras e mesas, todas voltadas para 

a mesa do professor e para a lousa principal (esta que aparece à direita da imagem 
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não é mais utilizada e está tomada por inscrições feitas pelos alunos com corretivos 

de texto e tinta). 

A uniformização da ordem dos objetos na sala que se apresenta aqui reitera o 

discurso da uniformidade. A sua ocupação se dá do mesmo modo, obedecem a uma 

normatização que prevê uma distribuição dos objetos e sujeitos no espaço e exprime 

um dever, o dever de voltar a atenção, a gestualidade, os corpos e os olhares para a 

frente da sala e garantir aproveitamento daquilo que está ali em pauta. Outro dever 

que se coloca nessa proxêmica está centrado no comportamento, ou seja, o modo 

de organização não permite maiores mobilidades físicas por parte dos alunos, uma 

vez que cada um deve permanecer no seu lugar  durante as aulas. 

A segunda imagem (2) apresenta um outro modo de organização. A sala foi 

organizada de maneira que as filas de mesas e cadeiras não pudessem ser longas 

demais, permitindo apenas quatro jogos de mesas e cadeiras em cada fila, outra 

situação divergente da imagem anterior é que cada fila é composta por uma dupla 

de mesas, o que indica que os alunos sentam-se em duplas, logo trabalham em 

duplas também.  

A disposição dos objetos nesse espaço propõe mais acontecimentos de interação 

entre os alunos, e entre eles e o professor e, entre ambos e o espaço. Nessa diferente 

disposição das mesas, a distância entre a mesa do professor e o fundo da sala onde 

se encontram os murais tornou-se pequena e o acesso a qualquer extremo da sala 

acontece numa distância que podemos chamar de “pessoal” permitindo maior 

interação entre todos os actantes daquele espaço. 

A atenção aos murais também difere de uma imagem para outra. Na primeira 

imagem não se verifica preocupação em elaborar ou manter murais na sala de aula, 

já na outra imagem não, vemos dois murais, o verde e amarelo das ações 

pedagógicas desenvolvidas na sala, o outro de aniversários. 

Os espaços podem parecer ser os mesmos, mas os modos de como se dão as 

interações faz com que se estabeleçam diferentes sentidos ali, ora como  lugar de 

encontro, de permanência e de prazer, já para outros o espaço escolar significa uma 

passagem necessária, se não, obrigatória. 
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A troca do espaço “sala de aula” com esta proxêmica, para o espaço “laboratório de 

artes” com bancadas coletivas e sem hierarquias entre professor e alunos postos 

pelos móveis dispostos na sala, produzem um efeito de sentido de que a aula de 

arte no laboratório será menos rígida  do que aquelas aulas de arte na sala formal.  

Desse modo a sala de aula, que aqui chamamos de formal, quer ser vista como 

espaço de interação determinado pelo dever fazer e um não-poder-não-fazer, 

próprio da programação. Nesse espaço o que rege os sujeitos é a manipulação que 

poderá ser até do não-dever-fazer, mas a prescrição, ou seja, o dever fazer é o que 

se espera nas interações ali feitas. Já o laboratório de artes pode ser visto como um 

querer-não-fazer e um poder não fazer, caracterizando a incapacidade da prescrição 

e ausência da ordem. A presença dos alunos aí é própria do não-contínuo, que 

rompe a rotina da programação. 

Por esse motivo, a nosso ver, vários professores preferem não “arriscar” em levar os 

alunos para lá e incorrer em falta de controle da disciplina e da ação educativa em 

curso. O que é lamentável, pois as aulas de arte ficam então submetidas a um 

regime de programação e de manipulação entre o espaço e os sujeitos que ali 

transitam, o professor e os alunos pautado numa regularidade e em papéis 

temáticos que desencadeiam determinados comportamentos impostos em prol de 

uma ordenação espacial de uso. Um espaço que faz fazer, e sujeitos competentes 

para cumprir com esta determinação, e com ela o estabelecimento da rotina mesmo 

em aulas, como as de Arte, em que o rompimento desta, em ações simples, como 

ocupação de outro espaço, como do laboratório de Arte, poderia desencadear 

“acontecimentos”, entendidos aqui como descontinuidades nessa apreensão de 

mundo determinista e regulador.  

A partir das considerações acima apontadas, que tratam não somente das 

determinações arquitetônicas deste espaço escola, mas das interações 

estabelecidas pelos sujeitos que ali transitem e interagem, mesmo que não 

tenhamos percorrido todos os espaços da escola, pois o recorte que delimitamos 

para este artigo não permite, já nos possibilita apresentar um outro quadro, diferente 

daquele do inicio deste texto pois expande suas significações para além daquelas 

postas anteriormente no quadro 1, ou seja do regime de programação deste 

espaços. Portanto, o quadro abaixo, considera os acontecimentos, a quebra da 
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rotina que surge na produção de formas do não -contínuo, considera a liberdade, a 

escolha. Ficando então: 

Quadro 2 

Sala de aula                                    Pátio 

O contínuo                                 O descontínuo 

Não-poder-não-fazer                                                           poder fazer 

Obediência (hábito)                                                   liberdade (acaso) 

 

 

Secretaria, superv. orientação                   Biblioteca,Laboratório de Arte, passeios 

Não-descontínuo                                                                                                            não-contínuo 

Não poder fazer                                                                                    poder não fazer 

Regido por uma ordem                                                   regido pela não-necessidade  

(necessidade)                                                             (escolhas) 

 

 

A opção pelo quadrado semiótico possibilita exploramos as encenações, e as 

complexidades das relações estabelecidas na “enunciação espaço escolar” e, 

perceber nele quão ricas são as práticas sociais e os modos de interação presentes 

ali. Possibilita também, questionarmos como as opções de uso que temos desses 

espaço, podem torná-lo outro, e tornarmos “outros”, mais harmoniosos talvez, se 

permitirmos que as escolhas e os rompimentos com a rotina ocorram.  
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