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1.  	       Introdução 
Neste trabalho se busca, problematizando as relações entre o currículo escolar e o currículo extra-escolar, contribuir para a discussão sobre o papel da escola e os desafios por ela enfrentados, no cenário social e cultural que, dentre outras denominações, tem sido chamado de “era da informação” (Castells, 1999).
Diversos autores vêm enfatizando a importância de incluir, na teorização educacional, estudos sobre as relações entre conhecimentos escolares e as formas de conhecimento que circulam por meio de outras instâncias culturais, ou ainda de relacionar o currículo escolar e as transformações sociais associadas às novas tecnologias de informação e de comunicação (Moreira & Silva, 1994). Entretanto, trata-se de uma temática ainda pouco explorada nos estudos curriculares, principalmente em termos de pesquisa empírica. Esse é o motivo pelo qual apresento, neste trabalho, mais que conclusões da investigação desenvolvida, alguns questionamentos e provocações que ela vem suscitando. É uma forma de convidar ao debate...
A primeira provocação aparece já no título e na proposta do trabalho.  Afinal, é possível e adequado falar em “currículo extra-escolar”, quando o próprio conceito de “currículo escolar” tem seu significado exaustivamente debatido?       Forquin (1993: 23) faz  coro com  Robin Barrow para questionar, no uso da expressão “currículo oculto”, uma excessiva extensão da palavra “currículo”, que acabaria fazendo com que o vocábulo perdesse toda a sua especificidade semântica.  O que dizer, então, desse estiramento ainda maior do termo, para passar a designar de forma ampla as  experiências de aprendizagem vividas fora da escola?
Dentro das provocações em que se inserem, são perguntas que ficarão, neste
 trabalho, sem resposta, abertas ao debate. Entretanto, cumpre ressaltar que o uso da expressão “currículo extra-escolar” encontra respaldo em alguns estudiosos do currículo. Silva (1999), por exemplo, reconhece que as diversas instituições e instâncias culturais da sociedade têm um currículo, embora não no sentido escolar estrito, pois também transmitem conhecimentos importantes para a formação da identidade e da subjetividade. Sacristán (1998), por sua vez, chega a usar a expressão “currículo extra-escolar” para fazer referência ao conjunto de aprendizagens vivenciadas por meio das fontes de informação e de formação exteriores à escola.  
Interessa especialmente, neste trabalho, o fato de que autores como Sacristán, além de reconhecer a existência de um “currículo extra-escolar”,  colocam-no em posição de concorrência vantajosa em relação ao currículo escolar, no que se refere à capacidade de prover informações e de possibilitar comunicações culturais aos indivíduos. Apresentando os canais extra-escolares (revistas, fascículos, meios de comunicação, viagens, visitas a museus, etc.) como mais atrativos do que os meios escolares, Sacristán (1998: 71) considera que, atualmente, “o cidadão médio certamente tem mais informação sobre o universo, a ciência e a tecnologia, as culturas de outros povos, a literatura, a música, os idiomas, etc.”, graças a esses canais,  “do que pelas aprendizagens escolares”. 
Essas afirmações do autor vêm ao encontro de diversos discursos, educacionais ou não, segundo os quais a escola, vista como ultrapassada e anacrônica em suas práticas,  estaria se tornando obsoleta diante dos meios de comunicação e das novas tecnologias de informação. Problematizar esses discursos, oferecer novos elementos para a discussão dessa  questão, fazer provocações para um debate mais amplo, é  o que se  buscará a seguir, a partir de alguns dados coletados em pesquisa de campo Tendo como objetivo analisar as relações entre o acesso das crianças à informação fora da escola e a construção dos conhecimentos escolares em sala de aula, a partir dos referenciais das teorias do currículo e  da sociologia interacionista, a pesquisa de campo se desenvolveu no ano de 1999, em duas escolas particulares, com turmas de 3ª série (crianças com faixa etária em torno de 9 anos), formadas  predominantemente  por alunos provenientes das classes médias. Constou de observações diretas, entrevistas com alunos e profissionais das escolas, aplicação de questionário aos alunos.
.




Extrato do diário de campo – Aula observada no dia 30 de junho de 1999 – Turma X – professora Regina  Os nomes dos atores (professora e alunos) foram alterados em todas as transcrições, adotando-se nomes fictícios.: 

	Ao iniciar a aula de Ciências,  a professora (Regina) escreve no quadro o título: 
“Investigando microorganismos (atividades da página 41 do livro didático)”
	Após um comentário com os alunos a respeito dos fungos, a professora pergunta: 

	Professora:	- Quem já ouviu falar dessa palavrinha “bactéria”?
	(Vários alunos levantam a mão, em sinal afirmativo. A professora chama uma criança:)
	Professora:	- Talita, o que você sabe sobre as bactérias?
	Talita:		- Bactéria?... Eh... contamina... eh...
	Professora:	- Não, tá demorando muito. Thiago Barreira!
	Thiago:	- É o apelido do meu colega de futebol! (Risos dos  
                               colegas)
	Professora:	- Não, mas no sentido científico, quem já ouviu falar 
                               de bactéria?
	Daniel:	- Bactérias são... microorganismos. 
	Professora:	- Sim, mas onde você já ouviu falar delas? Onde que 
                               tem bactéria?
	Daniel:	- No hospital.
	Professora:	- Túlio! (Pedindo que Túlio falasse o que sabia 
                               sobre o assunto.)
	Túlio:		- São micróbios que transmitem doenças.
	Professora:	- Hã... doenças. Mas será que bactéria só causa mal?
	Fabiana:	- Minha mãe é dentista, então ela fala muito em 
                               bactéria. 
	(Outros alunos falam juntos. Fica difícil acompanhar. Ao meu lado, Roberta, Ana Carolina e Paulo brincam, riem. A professora  está ouvindo Gabriel, que conta a respeito de uma notícia que ouviu pela televisão.)
	Gabriel:	- (...) Os bois lá, as galinhas... eles tavam comendo uma ração que tava cheia de bactéria... aí a bactéria passava pra carne... e as pessoas ficavam contaminadas.
	Professora:	- Onde foi isso?
	Gabriel:	- Acho que foi na Bélgica. (Realmente na época havia sido divulgada a notícia de uma contaminação da carne na Bélgica. Mais tarde perguntei para Gabriel onde ele tinha visto aquela informação, se era uma notícia que tinha ouvido. “Foi, eu vi no Jornal Nacional.”)
	Professora:	- Quem mais? Flávio Lopes!
	Flávio:	- Minha prima é nutricionista... aí ela falou que vários alimentos estão contaminados... porque usa muito agrotóxico... 
	Professora:	- Flávio, a gente tava falando de uma palavrinha... bactéria! 
	Ana:		- Fungo!
	Professora:	- Não, fungo não: bactéria! Olha só: até agora eu só ouvi sobre problemas que as bactérias causam. Será que elas só provocam problemas?
	Paulo:		- Não! Minha mãe é patologista... aí eles usam bactéria... pra fazer experiência... até cura.
	((Mais alguns alunos falam, e a professora os ouve fazendo intervenções, até que conclui: ))
	Professora:	- Olha só, gente... eu gostaria de deixar essa pergunta de novo pra nossa aula de Ciências de segunda-feira: será que bactéria só faz mal?
	(Dita três perguntas para os alunos pesquisarem para segunda-feira, envolvendo o tema da aula e o assunto relativo às algas microscópicas, que também estava sendo abordado no estudo dos microorganismos): 
            1) Bactérias só fazem mal?
            2) Existem algas microscópicas?
            3) Qual o povo que usa muita alga na alimentação?)


3.	      O “currículo extra-escolar”, visto a partir de sua emergência na sala de  aula, durante o processo de configuração do currículo real.
Um primeiro aspecto que chama a atenção, na análise desse trecho do Diário de Campo, é o modo como o “currículo real” Comungo, aqui, com os estudos que distinguem o currículo prescrito pelas autoridades do currículo efetivamente vivido em sala de aula.  Dentre diversas denominações possíveis para essas duas dimensões do currículo (Goodson, 1995), adoto, neste trabalho, a nomenclatura utilizada por  Forquin (1992), que por sua vez cita  Perrenoud e Isambert-Jamati. Assim, chamo de  currículo formal ou oficial aquele que figura nos textos dos programas escolares, e de currículo real o que se concretiza na sala de aula, nos processos interativos que permeiam a construção do conhecimento escolar, os quais recriam, em certa medida, os textos curriculares oficiais.  É importante ressaltar que  não trato  da dimensão do currículo que se refere à aprendizagem efetiva de cada aluno; isto é, minha abordagem  focaliza os processos de transmissão e não os de aquisição (Bernstein, 1996). 
  vai sendo configurado, não somente pelas informações do livro didático ou pelos tópicos previstos no programa curricular, mas principalmente  pela forma de interação entre professora e alunos, a qual determina a constituição de um discurso próprio no contexto da sala de aula. 
O termo “discurso”, no caso,  refere-se ao desenrolar verbal da aula, no qual vão-se tecendo em diferentes proporções as intervenções ou exposições da professora, as informações escolares apresentadas no livro didático (as quais, nesse caso, não foram exploradas) e as intervenções dos alunos – e, com essas, as informações por eles trazidas de suas vivências fora da escola. Compõe-se, assim, um “texto” peculiar, diferente do texto dos currículos oficiais e diferente em cada sala de aula. Esse texto é que constitui o currículo efetivamente vivenciado pela classe,  o seu currículo real. 
Na  aula narrada, a comunicação pedagógica se dá por meio da  alternância de turnos de fala entre professora e alunos, a partir da ação sistemática da professora no sentido de acionar as informações e conhecimentos prévios das crianças, procurando desenvolver o assunto através de um diálogo com a classe. Isso possibilita a emergência, na sala de aula, de conhecimentos adquiridos pelas crianças fora da escola, isto é, originários de seu “currículo extra-escolar”. Esses conhecimentos se comunicam com o currículo oficial, no momento em que, pela interação entre os atores, este se transforma em currículo real. 
Assim, um item que no currículo formal era referenciado apenas pelo título “Os microorganismos” passa a incluir, no currículo real da turma (e considerando apenas a aula transcrita) aspectos diversificados, tais como: bactérias contaminam; uma pessoa tem apelido de “Bactéria”; bactérias são microorganismos e existem no hospital; são micróbios que transmitem doenças; os dentistas se referem com freqüência a bactérias; houve uma contaminação de carne na Bélgica, provocada por bactérias; os agrotóxicos podem contaminar alimentos;  os patologistas trabalham com bactérias; as bactérias podem curar. Tais  aspectos vão sendo selecionados pelos alunos (ao decidirem apresentar uma informação ou não) e pela professora (ao explorar com maior ou menor intensidade cada informação), que dessa forma dão continuidade, no âmbito da sala de aula, ao processo de seleção cultural que caracteriza  a constituição do currículo escolar (Forquin, 1992).
Ao possibilitar a emergência, na sala de aula, de conhecimentos prévios dos alunos, a forma de interação coordenada pela professora Regina permite que se levantem alguns elementos sobre o que se está chamando, aqui, de “currículo extra-escolar”. 
Durante a aula transcrita, as crianças citaram, como fontes de informação paraescolar A expressão “informação paraescolar” designa, neste artigo,  toda informação obtida, não por meio do material didático adotado ou do programa curricular, e sim por meio das experiências e vivências dos sujeitos fora da escola. Utilizo-a apenas para facilitar a referência ao contexto de obtenção dessas informações,  nas situações em que é possível distingui-lo claramente. Tal distinção nem sempre é viável,  uma vez que os sujeitos constróem seus conhecimentos de modo integrado, inter-relacionando informações provenientes de diferentes meios, escolares ou não. A expressão também não se refere, evidentemente, ao contexto de produção das informações ou à natureza intrínseca das mesmas. 
, os próprios membros da família (a mãe, em 2 casos, e uma prima) e a televisão. No grupo de crianças que constituiu a amostra da pesquisa, essas se revelaram, efetivamente, as fontes predominantes de informações paraescolares relacionadas aos conteúdos do currículo escolar As informações relacionadas aos conteúdos escolares (também chamadas, aqui, de “informações escolarmente rentáveis”), foram as que diretamente interessaram nesta pesquisa, uma vez que se está analisando uma suposta concorrência entre os meios escolares e não-escolares de acesso à informação. . A esse respeito, há alguns dados obtidos que merecem ser destacados. 
Por meio de questionário aplicado aos alunos das duas turmas envolvidas na pesquisa, foi investigada a disponibilidade, em suas residências, dos seguintes veículos de informação: televisão, TV por assinatura, videocassete, computador, Internet, jornais, revistas, enciclopédias, livros informativos. O que se observou, inicialmente,  foi um acesso desigual a esses veículos, tanto no interior de cada turma, quanto na comparação entre elas. O único dos veículos acima que está presente nas residências de 100% das crianças da amostra é a televisão.
Verificou-se ainda que, mesmo entre os alunos que têm acesso a todos os veículos em questão, o uso desses veículos em geral não caracteriza um aproveitamento espontâneo do potencial de informações escolarmente rentáveis que eles oferecem, predominando, em geral, o objetivo de entretenimento. 
Por exemplo, mesmo entre os alunos que têm acesso a canais de TV paga (que disponibilizam diversos tipos de documentários, programas jornalísticos e informativos), os programas mais assistidos são desenhos animados, novelas, programas de auditório.  Do mesmo modo, os jogos ou games constituem a principal forma de utilização de CD-ROMs e da Internet, pelos alunos que dispõem desses recursos. 
A utilização de  veículos como computador, enciclopédias, livros,  com a intenção explícita de obter informações,  ocorre predominantemente quando se trata de atividade de pesquisa solicitada pela própria escola. A busca espontânea de informações pela criança, além de não ter se mostrado significativa,  revela, ainda, a predominância de temas que nem sempre estão diretamente ligados ao currículo escolar,  ou que não são os mais valorizados dentro dele. 
Por exemplo, no questionário aplicado aos alunos foi incluída uma pergunta sobre os temas a respeito dos quais eles costumam buscar informações, independentemente das atividades escolares. Esportes e “games” foram os temas predominantes na turma X.
Esses dados, apresentados aqui de forma bastante superficial, dadas as limitações de espaço e de abrangência do trabalho, sinalizam a necessidade de novas pesquisas e discussões que aprofundem a compreensão sobre o acesso da criança à informação fora da escola, estabelecendo em bases mais concretas as características do “currículo extra-escolar”. 
Sobretudo, ao apontarem a diferenciação entre disponibilidade de veículos de informação e efetivo aproveitamento do seu potencial informativo, tais dados colocam sérios questionamentos ao discurso de que os meios de comunicação  estariam suplantando as aprendizagens escolares, no que se refere à capacidade de prover informações aos indivíduos (Sacristán, 1998).  No mínimo, algumas indagações seriam possíveis... De que tipo de informação se está falando?  De que indivíduos se fala? Que meios de comunicação, especificamente? Se o acesso aos veículos não se mostra universal e genérico, mas sim restrito e desigual, e se possibilidade de acesso à informação não significa, necessariamente, acesso efetivo, não se resgata, então, o papel da escola como instituição por excelência de socialização de conhecimentos considerados básicos para toda a população? 
 Nesse sentido, há ainda que se analisar a forma como acontece o contato com a informação fora da escola, comparando-a com os processos escolares de construção de conhecimentos.
O que se percebe, na aula da turma X, em relação ao assunto “bactérias” – e que é ilustrativo das constatações feitas nas outras aulas e durante as entrevistas com os alunos - é que as crianças têm, a respeito dele, informações fragmentadas, características do modo de conhecimento do senso comum, ao invés de um conhecimento coerente e fundamentado. Um aluno sabe vagamente que bactérias contaminam; outros sabem que elas são microorganismos e provocam doenças; um tem conhecimento de que as bactérias podem também curar;  outro tem, ainda,  a informação de que na Bélgica está havendo uma contaminação da carne por bactérias. Trata-se de informações vagas, difusas, pouco consistentes, que ilustram o modo como freqüentemente acontece o contato com a informação fora da escola. 
De fato, embora exista um grande volume de informações sobre os mais diversos assuntos sendo veiculadas por intermédio de canais de TV, jornais, revistas, CD-ROMs, Internet e outros, a seleção e a utilização dessas informações (no caso de se ter os veículos disponíveis) fica sujeita, fora da escola, a diversos tipos de contingências, que vão desde os interesses individuais até a própria influência dos meios de comunicação e do tipo de informação que eles priorizam, passando pelos hábitos culturais das famílias. A não ser no caso de  situações específicas (por exemplo, um tema que particularmente interesse à criança), o que se tem, no mais das vezes, é um contato fragmentário, assistemático, pouco aprofundado, com algumas dessas informações. 
Bastante diferente disso, entretanto,  é o tipo de conhecimento que se busca transmitir através da escolaridade. É o que a análise da aula da turma X permitirá discutir mais detalhadamente.


4.	A construção dos conhecimentos escolares em sala de aula: um cenário de complexidade e diversidade para a negociação do  currículo real.
Além de possibilitar a emergência de informações paraescolares trazidas pelos alunos, a forma de interação estabelecida na turma X permite ainda que se realcem duas características básicas, e inter-relacionadas, das interações em sala de aula: a presença da diversidade e a conseqüente complexidade das relações.
O tema da diversidade tem sido bastante discutido no âmbito das Ciências Humanas e Sociais. Porém,  muitas vezes, quando se fala em diversidade, o que se pensa é em diferentes etnias ou credos, ou ainda em grupos culturais fortemente demarcados. Entretanto,  autores como Perrenoud (1993) já alertam para o fato de que a diversidade dos indivíduos é uma das condições essenciais da ação pedagógica, por mais que se tenha um grupo de alunos previamente selecionado. 
Ao longo da pesquisa, constatou-se a força com que a diversidade se faz presente na sala de aula, mesmo em se tratando de um grupo de alunos da mesma classe social, do mesmo credo, moradores, em geral, da mesma região da cidade... Diversidade que se manifesta, no caso, por meio da diversificação de interesses, de desejos e necessidades, de ritmos, de informações prévias e vivências trazidas pelos alunos, de interpretações em relação ao que é falado ou proposto, de significados atribuídos a uma única palavra...  E que se intensifica à medida que os alunos têm acesso, fora da escola, a diferentes informações, oferecidas por diferentes veículos.
No curto trecho do diário de campo da turma X, transcrito neste trabalho, podem-se observar diversas situações que revelam essa diversificação:
-	As crianças apresentam diferentes informações prévias sobre as bactérias, mencionando distintas fontes por meio das quais obtiveram essas informações;
-	A diversidade de ritmos revela-se na fala de uma das crianças, que apresenta sua informação de forma considerada demasiadamente lenta pela professora;
-	Quando um aluno fala sobre a contaminação da carne por bactérias, outra criança associa  o assunto à contaminação de alimentos pelos agrotóxicos, fugindo do tema principal proposto pela professora (diversidade de interpretações, de relações criadas a partir de um conceito,  e de perspectivas  A expressão “perspectiva”, nesse caso, é utilizada no sentido de conjunto de idéias e de pressupostos que norteiam a ação individual diante das diversas situações interativas (Coulon, 1995). );
-	Uma aluna parece confundir os dois assuntos que a professora havia tratado na aula (fungos e bactérias), ilustrando-se assim a diversidade das formas de aprendizagem e dos processos de compreensão.
Pode-se ainda observar, no trecho relatado,  a diversidade de estratégias utilizadas  pela professora e pelos alunos, revelando situações ora de convergência, ora de divergência, entre as perspectivas dos atores a respeito do trabalho desenvolvido na classe. A professora está voltada para o desenvolvimento do tema previsto, orientando as próprias falas no sentido de organizar a participação das crianças para a discussão desse tema. Enquanto isso, os alunos desenvolvem estratégias diferenciadas, a partir de perspectivas diversas, tais como:
-	Alguns, desejando falar, levantam a mão num pedido de autorização, enquanto aguardam sua vez (“Vários alunos levantam a mão, em sinal afirmativo. A professora chama uma criança.”)
-	Outros, ansiosos por participar, falam juntos, seja com a professora, seja com os colegas que estão mais próximos (“Outros alunos falam juntos. Fica difícil acompanhar.”)
-	Por outro lado, alguns alunos não se envolvem na discussão proposta, ou então encontram nela motivo de diversão na sala de aula   (“Ao meu lado, Roberta, Ana Carolina e Paulo brincam, riem.”)
-	Um aluno se engaja na rede de comunicação principal  Utilizo a expressão “rede principal de comunicação”, já adotada por  Sirota (1994),  para fazer referência à rede de comunicação instituída pela professora para o desenvolvimento da aula. As “ redes de comunicação secundárias”  constituiriam os diferentes pólos de interlocução criados pelos alunos ao conversarem entre si, sobre o tema da aula ou sobre outro assunto qualquer. de forma a quebrar o ritmo de trabalho e produzir humor no meio da aula (  [Bactéria] “É o  apelido do meu colega de futebol!”)
As perspectivas e estratégias diferentes, a diversidade de interesses, desejos, necessidades, formas de compreensão, fazem da sala de aula um palco de complexas interações humanas, no qual irão se desenrolar cenas de cumplicidade entre professora e alunos, outras de antagonismo, de irritação, de bom humor, de alegria, de frustração...  
E é nesse cenário complexo e diverso que o professor deverá desenvolver a ação pedagógica. Esta, por sua vez, na forma de organização escolar atualmente predominante, está marcada pela busca de uma relativa unidade, a qual se manifesta claramente no currículo formal: objetivos a serem alcançados por todos os alunos, conteúdos comuns para a turma, envolvimento de todos nas mesmas atividades... A começar do vestuário dos alunos, a tendência mais forte na cultura escolar é a da uniformização e não a da ênfase à diversidade e a da consideração da complexidade. 
Conseqüentemente, manifesta-se, na sala de aula, uma constante tensão entre a diversidade/complexidade e a busca de unidade/uniformização. Tensão que, de acordo com as estratégias adotadas pelos atores, produzirá a predominância de um  desses dois pólos, sem,  entretanto,  anular o outro. Assim, a construção do currículo real se revela como um processo de negociação no qual a diversidade e a complexidade precisarão ser gerenciadas para a realização dos objetivos postos à escolaridade.
É o que acontece na turma X: se as estratégias de ação pedagógica da professora dão certa visibilidade à diversidade e à complexidade presentes na sala de aula, isso não impede que  haja, por meio de artifícios sutis, a busca de relativa unidade.
Assim, o que se observa é que a professora dirige a interlocução tendo em vista o tema da aula, de acordo com o currículo prescrito (ou melhor, de acordo com a interpretação própria que ela faz do currículo prescrito). Regina  tem um trabalho constante de controlar e articular as falas das crianças, considerando os objetivos da aula e o tempo disponível. Ao mesmo tempo em que aciona as informações dos alunos, ela precisa controlar sua manifestação. Utiliza, para isso, diferentes estratégias, tais como: 
-	apressar os alunos ou inibir intervenções que se alonguem muito (“Não, tá demorando muito.”);  
-	reelaborar as próprias perguntas de modo a torná-las cada vez mais específicas, restringindo as possibilidades de resposta (Quem já ouviu falar de bactérias?  > Quem já ouviu falar de bactérias no sentido científico? > Bactéria só causa mal?);
-	insistir nas perguntas mais pertinentes ao aspecto que pretende abordar (“Mas será que bactéria só causa mal?”; “...até agora eu só ouvi sobre problemas que as bactérias causam. Será que elas só provocam problemas?”; “Será que bactéria só faz mal?”); 
-	repreender o aluno que se afasta do assunto especificamente tratado, censurando sua intervenção e resgatando o tema da aula através da própria fala (“Flávio, a gente tava falando de uma palavrinha... bactéria!”) 
A análise dessas estratégias indica que a professora parece pressupor um aluno que tem determinadas informações, as quais precisariam, entretanto, ser sistematizadas, ampliadas, enriquecidas e até mesmo contestadas. A insistência na questão “Bactérias só causam mal?” denota estar aí, para Regina, o núcleo principal do tema, sobre o qual ela deseja fazer um trabalho de contestação em relação à concepção dominante entre os alunos. Sua estratégia é, então, a de fazer questionamentos que levem à objetivação do conhecimento prévio dos alunos e à sua problematização, tendo em vista a atividade de pesquisa que será proposta (Batista, 1997).
A forma como a professora organiza a interlocução em sua classe não acontece por acaso, mas assume um caráter teleológico. Isto é, existe uma finalidade que preside toda a produção discursiva desenvolvida na aula (Batista, 1997). E essa finalidade não se restringe ao objetivo da aula em si, mas, ao contrário, faz com que ela  esteja interligada com as anteriores e com as que lhe sucederão. 
Assim, a professora está preocupada em ampliar e contestar as informações prévias dos alunos a respeito dos microorganismos; em especial, das bactérias. Mas essa intenção se interliga com uma discussão anterior, sobre os microorganismos em geral, e com a atividade de pesquisa que deseja propor a seguir. Ambas estão incluídas no estudo dos seres vivos e suas classificações. 
No conjunto de estudos que o aluno deverá desenvolver, ao longo de sua escolaridade, envolvendo o tema “microorganismos – bactérias”,  imagina-se que ele  deverá, por exemplo, compreender as bactérias no conjunto formado pelos seres vivos, diferenciá-las dos fungos e dos vírus, considerá-las em seu papel no ecossistema, em suas  interações com os componentes bióticos  e abióticos da biosfera, compreender e avaliar criticamente a utilização, pelo ser humano, de todo esse conhecimento já construído sobre o tema. Trata-se, portanto, de objetivos bastante específicos, típicos da cultura escolar e de um de seus artefatos mais típicos – o currículo escolar.
Ainda que os conceitos específicos sobre o assunto sejam, com o tempo,  esquecidos pelo aluno, restando noções também fragmentadas, há aprendizagens ainda mais complexas e duradouras, que se espera que ele realize na escola, ao estudar um tema como “bactérias”. Aprendizagens que vão desde a habilidade de interpretar um texto, até a criação de esquemas mentais adequados para organizar o  pensamento e as condutas,  em consonância com os padrões culturais da sociedade em que vive (Bourdieu, 1974). Aprendizagens que se espera que todos os alunos realizem ao longo de sua escolaridade, não estando sujeitas a escolhas individuais Mais uma vez, é importante destacar que a abordagem deste artigo se refere aos processos de transmissão e não aos de aquisição ou desempenho (Bernstein, 1996). Isto é, o fato de a escola desenvolver um processo sistemático e coerente de transmissão de conhecimentos não significa que eles estejam sendo construídos por  todos os alunos da mesma forma.  Os processos de aquisição envolvem outras variáveis e vêm sendo analisados por meio de diversos estudos, especialmente os da Psicologia da Educação..
Diante dessas considerações, pode-se concluir que as relações entre novos meios  de acesso à informação / escola, e entre currículo escolar / currículo extra-escolar,  são bastante complexas, não bastando, para compreendê-las, evocar a idéia de simples concorrência. A escola efetivamente tem enfrentado a concorrência dos meios de comunicação e das novas tecnologias da informação, no que se refere à capacidade de atrair o interesse das crianças e dos jovens. Entretanto, seu papel em relação à socialização das novas gerações e à transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade ainda parece longe de poder ser seriamente ameaçado. O que não significa, evidentemente, que não haja desafios no cumprimento desse papel. É o que a análise de um novo trecho do diário de campo permitirá destacar.

5.  	      Extrato do diário de campo: situação observada no recreio – dia 03 de abril de 1999 – Turma X

Um grupo de crianças se reúne em torno de uma mesinha de cimento, sobre a qual Thiago colocou algumas revistas sobre games, que trouxe para a escola. Assento-me também ao lado dos meninos, que parecem não se incomodar com minha presença, nem estranhá-la. Vão folheando as revistas, detendo-se ora nas ilustrações, ora nas propagandas, e fazendo comentários.  Por vezes chega outra criança, olha também, participa da conversa, sai... Os diálogos são dispersos, descontínuos, voltados para o que os meninos vão observando nas revistas. Às vezes quem fala se dirige ao grupo todo, às vezes ao colega que está do lado, enquanto os outros conversam também. Comentam sobre os jogos que já têm ou não, falam sobre estratégias, estágios alcançados nos jogos, características de determinados games... Não consigo acompanhar tudo, mas anoto falas ou trechos dos diálogos As falas registradas constituem “recortes”, não tendo sido captadas em toda a sua seqüência. Porém, a forma como estão registradas não deixa de representar relativamente bem o diálogo que se desenvolvia, uma vez que, como já se afirmou, ele era bastante disperso, não correspondendo, muitas vezes, ao esquema mais comum de encadeamento de turnos de fala entre os interlocutores.: 
-   Como que entra aqui? (Criança mostrando para o colega a ilustração de determinada entrada de um game).
(...)
-	Você já viu essa [fita] de luta livre? Eu vou alugar também!
-	Eu já fiz 1500 pontos nesse aqui!
-	Esse é o mais legal, ó, a Caveira!
-	Eu não consigo pegar essa espada de jeito nenhum! (Mostrando um detalhe de um jogo).
-	Você tem que... (o colega diz o que é necessário fazer para pegar a espada.)
-	Não tem jeito não, você tem que pegar o escudo pra passar, véio!
-	Esse castelo é muito maluco (mostrando um desenho de um dos games). 
(...)	
-	Eu quase cheguei. Mas depois eu morri, porque é muito difícil chegar nele.  
-	Essa mulher é forte! Essa mulher prende a gente! (Mostrando uma personagem que aparece numa das páginas).
-	É a feiticeira!
-	A feiticeira do H (fala cantando, como no programa de televisão).
(...)
A certa altura, a professora de uma das turmas de 3ª série se aproxima:
-	Ué, Ana O nome da pesquisadora foi aqui substituído por um nome fictício para preservar o anonimato do trabalho., você está aqui hoje?
-	Estou “espionando” os meninos (falo baixo para ela, em tom de brincadeira). Estou ouvindo a conversa deles sobre os jogos. Tô parecendo uma estrangeira... é outra linguagem que eles falam!
-	É, escola tá bravo, né, Ana? Não tá?


5.	Reflexões finais: na sala de aula somos todos alienígenas...
Em seu texto “Alienígenas na sala de aula”, Green e Bigum (1995: 208) exploram a “tese de que está emergindo uma nova geração, com uma constituição radicalmente diferente”, e propõem, provocativamente,  que essa problemática seja pensada “em termos análogos aos da ficção científica [...] como uma ficção ou fantasia educacional.” E assim, questionam: “existem alienígenas em nossas salas de aula?” 
Diante do episódio envolvendo as revistas de games, pode-se, também, perguntar:  “existem alienígenas em nossas escolas”?  E mais, como fazem os próprios autores: 
“Quem são os alienígenas na sala de aula? São os/as estudantes ou os/as professores/as? (...) não deveríamos contemplar a possibilidade de que somos nós os/as que estamos sendo, assim, cada vez mais,  transformados/as em ‘outros/as’, com nossos poderes se desvanecendo, no momento mesmo em que os exercemos, cada vez mais estrangeiros/as em nossas próprias salas de aula e na cultura pós-moderna, de forma mais geral?” (Green e Bigum, 1995: 213)

Durante a observação da conversa entre os alunos a respeito dos games, houve uma clara sensação de estranhamento da pesquisadora: “Tô parecendo uma estrangeira... é outra linguagem que eles falam!”  Poder-se-ia subentender que alguém ali, em relação ao outro, era “alienígena”. Eram as crianças ou a pesquisadora? 
Por outro lado, o desabafo da professora (“É, escola tá bravo, né...?”) revela também a dificuldade de conviver com esse “outro” que aparece não só na forma de crianças que vivenciam processos diferenciados de socialização, mas também na forma de novas demandas, novas exigências que a todo momento se fazem em relação à escola, em nome das “necessidades atuais” da sociedade e dos alunos. Revela a sensação de estar sendo transformado em “outro”, de ver seu tradicional “poder” de professora  (poder de ser, de saber, de saber fazer, de mover-se com desenvoltura e segurança  nesse universo chamado “escola” ) se desvanecendo, de sentir-se estrangeira na própria sala de aula, no próprio espaço de trabalho, na própria profissão.
Na situação narrada no item anterior, observa-se que o diálogo das crianças, não tendo uma progressão contínua, caracteriza-se pela dispersão, pela fragmentação e alternância dos pólos de interlocução. De forma semelhante, o modo pelo qual os meninos interagem com os textos das revistas também não consiste numa leitura linear. É como se eles “navegassem” (no sentido utilizado atualmente na área da informática) pelas páginas, detendo-se apenas naquilo que lhes desperta maior interesse, concentrando-se mais nas imagens do que nas mensagens escritas, fazendo comentários que pareceriam vagos para quem não estivesse também observando as revistas (ou até mesmo para o observador pouco “iniciado” na linguagem dos games.) 
Esse tipo de leitura pode ser associado ao “zapping” (troca de canais durante os programas), prática comum entre as novas gerações, a qual, para diversos autores,  revelaria mudanças nos seus hábitos perceptivos, em decorrência do uso das novas tecnologias de informação e de comunicação (Ferrés, 1996). Mudanças que viriam associadas a características como uma visão fragmentada da realidade, ou a criação de uma cultura-mosaico caracterizada não pela organização e coerência e sim pela dispersão e pela desordem (Abraham Moles, apud Ferrés, 1996). Características essas que seriam, portanto, componentes do “currículo extra-escolar”  das novas gerações...
As questões, ou provocações, que se colocam então, são diversas... Em que medida essas mudanças realmente estão afetando toda uma geração? Qual o seu impacto sobre diferentes grupos sociais, dadas suas condições diferenciadas de socialização, incluindo a distribuição desigual, entre eles, das novas tecnologias de acesso à informação? Trata-se de mudanças nos esquemas mentais considerados necessários para a vida social? Os esquemas mentais que a escola busca hoje desenvolver são os mais adequados nas novas configurações culturais? Embora se possa reafirmar o papel da escola em relação à transmissão cultural, que tipo de cultura se deve transmitir? A escola está preparada para essa tarefa? Quais as relações entre currículo escolar e “currículo extra-escolar” no que se refere a esses novos processos de socialização?
De qualquer forma, o episódio dos alunos conversando sobre games durante o recreio vem ressaltar o fato de que as novas tecnologias da informação e da comunicação estão, no mínimo, intensificando a diversidade que adentra a escola por meio dos diversos grupos que a freqüentam. Diversidade de experiências, de linguagens, de significações, que pode chegar a ser exasperadora, como revela o desabafo da professora: “escola tá bravo!”. Mas que também pode constituir a grande riqueza do trabalho pedagógico.
Nesse sentido, a maior contribuição de refletir sobre imagens como a do “alienígena”, ou de atentar para determinadas transformações na cultura,  nas formas de socialização, de conhecimento e de aprendizagem, é que isso nos obriga a “ confrontar a diferença e a idéia de que escolarizar o futuro significa necessariamente ensinar para e com a diferença” (Green e Bigum, 1995: 226).  Obriga-nos a pensar que, caso se tome o termo em sentido amplo, na sala de aula todos são, uns em relação aos outros, alienígenas. Idéia essa que deveria estar sempre presente, muito antes da disseminação dos meios de comunicação de massa ou das tecnologias da informação... mas que muitas vezes perdemos de vista, tamanha a familiaridade com que olhamos para nossas salas de aula, onde tudo é, aparentemente, sempre tão igual.
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