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Resumo:

Este texto apresenta uma análise de gênero pautada em resultados de uma pesquisa que buscou

compreender a relação com o saber de estudantes universitários, com base na teoria da relação com o saber

proposta por Bernard Charlot. O campo de pesquisa foi uma universidade comunitária e os sujeitos são 400

estudantes do penúltimo período de 24 cursos de graduação dessa instituição. A coleta de dados foi realizada

por meio do inventário de saberes, técnica de coleta de dados proposta por Bernard Charlot. Os resultados

indicam que não há diferenças significativas nas aprendizagens evocadas por mulheres e homens. Por sua vez

uma análise dessas aprendizagens permite problematizar desigualdades de gênero relativas às práticas do

cuidado e no campo das escolhas profissionais.
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Abstract:

This paper presents a gender analysis guided by results of a study that sought to understand the relationship

with knowledge of college students, based on the theory of the relationship with knowledge proposed by

Bernard Charlot. The field of research was a community college and the subjects are 400 students in the

penultimate period of 24 undergraduate courses of this institution. The data collection was conducted through

the inventory of knowledges, technical data collection proposed by Bernard Charlot. The results indicate no

significant differences in learnings evoked by women and men. Meanwhile an analysis of these learnings

allows to problematize gender inequalities regarding practices in the field of care and occupational choices.
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Introdução

Este texto se insere nas preocupações sobre a igualdade de gênero, no âmbito da educação, questão que

ocupa há alguns anos o debate no campo dos estudos de gênero ao tratar das condições de acesso,

permanência e das diferenças e desigualdades de gênero que se estabelecem nas práticas escolares.

Diferentes estudos demostram que as mulheres apresentam melhores índices de sucesso em suas trajetórias

de escolarização (com relação aos homens) e mais “altos índices de adequação entre série e idade e maior

acesso, seja ao Ensino Médio seja ao Ensino Superior” (CARVALHO, 2013, p. 61).

Em pesquisa realizada, Schwartzman e Schwartzman (2002), argumentam que a grande maioria dos

estudantes do Ensino Superior Privado estuda à noite, e a proporção de mulheres neste ensino é significativa

em comparação com o sistema público e com relação aos homens. Elas são precisamente os/as estudantes

preferenciais do setor privado. (Schwartzman e Schwartzman, 2002).

Esta, também, é a constatação que comparece na análise empreendida por Fúlvia Rosemberg e Nina Madsen

ao analisarem as interconexões entre gênero e educação no Brasil contemporâneo, analise que contempla

dados de 20032009, tendo como referência a meta da equidade de gênero no Brasil.

Comparando os índices de crescimento entre as matrículas de mulheres e de

homens, observamos não apenas que as masculinas apresentam maior crescimento,

como também que isto ocorre no sistema público de ensino superior, sendo que o

índice de crescimento das matrículas das mulheres é mais intenso no sistema

privado (ROSEMBERG e MADSEN,2011, p. 424).

As discussões aqui apresentadas são resultado de uma investigação que se propôs a compreender as relações

com o saber de estudantes universitários, utilizando como referencial a teoria da relação com o saber de

Bernard Charlot (2000, 2001, 2005, 2009). A escolha dessa abordagem teórica foi motivada pela

consideração do caráter complexo da docência, da especificidade da docência no ensino superior e das

diferentes questões colocadas à área da Educação pela expansão da oferta desse nível de ensino.

Encontramos nas discussões de Bernard Charlot sobre a relação com o saber um referencial teórico que nos

parece apropriado para a compreensão de diferentes aspectos envolvidos nas vivências educacionais dos/das

estudantes do ensino superior.

No tocante ao gênero este referencial também nos parece adequado, pois ao discutir aprendizagens na

perspectiva da sociologia do sujeito, como nos propõe Charlot, e ao eleger a relação com o saber como

referencial teórico e metodológico, buscamos evitar uma análise em termos cognitivos e os perigos deste tipo

de análise que, trabalha sob a suposição da falta feminina e de raciocínios ideais, masculinos, como alerta

Walkerdine (2003).

O campo de pesquisa foi uma universidade comunitária localizada em um município de médio porte do estado

de Minas Gerais. A pesquisa abrangeu os 24 (vinte e quatro) cursos de graduação[iii] oferecidos pela
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instituição, que estavam agrupados nas áreas de Ciências Humanas e Sociais, Ciências Agrárias e da Saúde e

Ciências Exatas. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes do penúltimo período de cada curso. Os 400

estudantes que compuseram a população investigada apresentavam origem social, faixa etária e trajetórias

escolares diversas. Tomados em conjunto, entretanto, compartilhavam a condição de graduandos de uma

instituição privada comunitária cujos cursos não ofereciam à maior parte dos/das discentes experiências

acadêmicas que ultrapassassem o enfoque da formação profissional.

Em seus estudos relativos à relação com o saber, Charlot aponta como necessários estudos que se

proponham a verificar, mais atentamente as diferenças de gênero. Com efeito, em seus estudos sobre a

relação com o saber nos liceus profissionais franceses, tais diferenças, são tomadas como objeto de análise.

(CHARLOT, 2009). Por sua vez, os estudos empreendidos por Maria Helena Cruz (2011) que se propõe a

analisar diferenças de gênero/classe nas trajetórias de alunos de escolas públicas no ensino superior indicam

a fertilidade da teoria da relação com o saber nesta análise.

É assim, movidas pela constatação, como docentes com experiência no ensino superior privado, do número

significativo de mulheres nas salas de aula (SCHWARTZMAN E SCHWARTZMAN,2002; ROSEMBERG e

MADSEN, 2011; BRUSCHINI et al,2011), bem como pelos argumentos de Charlot relativos a gênero foi que

nos propusemos nesta investigação a procurar compreender as especificidades de gênero nas relações com o

saber estabelecidas pelos/as estudantes da instituição analisada e é esta análise que apresentamos neste

texto.

Os balanços de saber: aprendizagens evocadas por mulheres e homens

Para coletar os dados, foi utilizado o inventário de saberes, instrumento elaborado por Bernard Charlot, que

consiste na demanda da produção de um texto pelos sujeitos, a partir das seguintes questões: “Desde que

nasci, aprendi muitas coisas, em casa, na rua, na escola e em outros lugares...O quê?

Com quem?

O que é importante para mim nisso tudo?

E agora, o que eu espero?

” (CHARLOT,2009, p.18). Acompanhando essa proposição e buscando adequála a nosso campo de

investigação, acrescentamos a esse texto a expressão “na universidade” antes da expressão “e em outros

lugares”. Os textos produzidos pelos/pelas estudantes a partir dessa demanda constituíram o material

referência para a discussão sobre os diferentes processos da relação com o saber estabelecida por

esses/essas estudantes.

Ao apresentarmos as diferenças relativas ao sexo dos/das participantes da pesquisa, fazse necessário

explicitar que nossa opção sustentase, também, nas discussões do campo dos Estudos de Gênero,

especialmente a proposição apresentada por Joan Scott de se adotar o gênero como categoria de análise nas

pesquisas, a exemplo das incorporações feitas com as categorias, classe e raça (SCOTT, 1990).

Ainda, referenciandonos na autora, e em estudiosas do campo dos estudos de Gênero, ao adotarmos esta

categoria de análise nesta pesquisa, compreendemos que o conceito de gênero não é simplesmente, sinônimo

de sexo, mas é uma “construção social da diferença entre os sexos” (PERROT, 2005, p.467). Como
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argumentam estudiosas de gênero ao assumirem essa perspectiva analítica o conceito de gênero é um

conceito relacional, ou seja é preciso considerar o que se constitui como masculino ou feminino para cada

sociedade e as sutilezas dessa constituição para diferentes grupos sociais (LOURO, 1997; 2007; MEYER,

2003). Essas estudiosas nos alertam, portanto, para o perigo de essencialização das mulheres (e dos

homens) em nossas investigações ao ignorarmos como as diferenças de gênero, construídas socialmente, se

estabelecem sempre em relação ao sexo oposto (tanto masculino, quanto feminino).

Deste modo ao analisarmos o repertório de saberes, com o recorte de sexo, abarcamos em nossa análise

estudantes do sexo masculino e do sexo feminino, compreendendo o caráter relacional desse conceito.

Na análise dos 400 inventários de saberes que foram produzidos pelos sujeitos da pesquisa, buscamos

identificar os tipos de aprendizagens evocadas por elas e eles na tentativa de compreendermos a relações

com o saber estabelecidas por esses sujeitos e marcadas pelas condições sociais objetivas (estudantes em

sua maioria trabalhadores/as que frequentam o ensino noturno em uma cidade de médio porte cujo acesso ao

ensino superior é precário; grande número de mulheres no ensino noturno; número significativo de

estudantes acima de 24 anos), mas também a condição social subjetiva que se refere à maneira como os

sujeitos vivenciam suas condições objetivas, os significados que conferem a essas condições (se as aceitam,

reivindicam, negam... enfim o que aprendem nessas condições).

Charlot (2000) salienta que a partir da leitura dos inventários de saberes é possivel construir constelações,

configurações sobre as figuras do aprender para diferentes sujeitos. Fizemos assim, um primeiro movimento

para fazer aparecer essas configurações. Realizamos, uma leitura preliminar dos dados empíricos, por curso,

procurando identificar nos inventários as marcas dessas aprendizagens. Utilizamos a proposição de Bernard

Charlot (2009) sobre essas marcas e identificamos que nos processos de aprender o repertório de saberes

desses/dessas estudantes compreende aprendizagens Relacionais e Afetivas(relações interpessoais e

comportamentos afetivoemocionais); aprendizagens ligadas ao Desenvolvimento Pessoal(conquistas

pessoais, maneiras de ser, experiências religiosas); aprendizagens cotidianas(aprendizagens do dia a dia –

andar, falar etc. ); aprendizagens institucionais e escolares(aprendizagens escolares ou que envolvem

operações mentais); aprendizagens profissionais (aprendizagens ligadas as expectativas sobre aprender a ser

um profissional); aprendizagens genéricas( quando o sujeito diz que aprendeu muitas coisas, mas não as

especifica).

No quadro abaixo, apresentamos as aprendizagens que foramevocadas por 224 estudantes do sexo feminino

e 175 estudantes do sexo masculino, bem como a porcentagem referente ao número dessas evocações.

APRENDIZAGENS0000000 FEMININAS0 MASCULINAS
Genéricas0000000000000000 6,3%00000000 4,8%000000000
Profissionais00000000000000 2,7%00000000 4,9%000000000
Intelectuais e Escolares00000 14,2%0000000 14,3%00000000
Cotidianas0000000000000000 8%0000000000 10,5%00000000
Desenvolvimento Pessoal0000 51,7%0000000 49,6%00000000
Relacionais e Afetivas000000 17%000000000 15,9%00000000
TOTAL APRENDIZAGENS0 192000000000 0000000000000
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No repertório de saberes evocado pelas estudantes verificase que prevalece a preponderância das

aprendizagens ligadas ao Desenvolvimento Pessoal (51,7%). As Aprendizagens Relacionais e Afetivas também

se apresentam como preponderantes (17%) no conjunto das 1214 aprendizagens evocadas pelo sexo

feminino de todas as áreas. Esse repertório é composto também das evocações sobre as aprendizagens

intelectuais escolares (14,2%), cotidianas (8%), genéricas (6,3%) e Profissionais (2,7%), como podese

verificar na tabela acima.

É o mesmo movimento de preponderância das aprendizagens de Desenvolvimento Pessoal e das

aprendizagens Relacionais e Afetivas que, ainda, podese identificar no conjunto das 706 aprendizagens

evocadas pelos estudantes do sexo masculino. No repertório de saberes evocado pelos homens 49,6% dizem

respeito a aprendizagens que se relacionam ao Desenvolvimento Pessoal; 15,9% relacionamse a

aprendizagens Relacionais e Afetivas; 14,3% às Intelectuais Escolares; 10,5% às Cotidianas; 4,9%referemse

às Profissionais e 4,8% se constituem como Genéricas.

Ao compararmos os dados relativos ao repertório de saberes evocado tanto pelas estudantes quanto pelos

estudantes, constatase que não há diferenças significativas nesse repertório. Por sua vez, em uma análise de

gênero cumprenos refletir a respeito de algumas especificidades do estabelecimento das relações de gênero

em nossa sociedade que a análise dessas evocações suscita.

Se não há diferenças significativas, como os dados nos mostram, uma análise mais sutil desse repertório

favorece o questionamento sobre as mudanças comportamentais, de certo modo, consolidadas historicamente

sobre o que se espera de homens e mulheres.

Uma primeira análise que se pode fazer diz respeito à preponderância das evocações de aprendizagens de

Desenvolvimento Pessoal e Relacionais e Afetivas, tanto para mulheres, quanto para homens. Essa

preponderância permitenos constatar que para este grupo de estudantes, parece se estabelecer em suas

relações pessoais, afetivas e sociais outros padrões de masculinidades e feminilidades pautadas em relações

mais igualitárias. Se as mulheres, tanto quanto os homens, evocam como significativas aprendizagens

relacionadas ao desenvolvimento pessoal e afetivas parece se apresentar assim, novas valorações do que se

constitui “ser mulher” nos grupos sociais dessas mulheres e desses homens.

Por sua vez, se considerarmos somente as evocações que se relacionam a aprendizagens relacionais e

afetivas – das mulheres (17%), e dos homens (15,9%) – podemos vislumbrar outras possibilidades de

análise. Se ainda prevalece, em termos percentuais, uma pequena diferença na comparação entre as

evocações masculinas e femininas no tocante a essas aprendizagens, essas evocações, ainda que com

pequenas diferenças, são mais presentes nos inventários de saberes produzidos pelas mulheres. Elas afirmam

em seus textos, mais do que os homens, que consideram significativo o que aprenderam para se

relacionarem com o outro – afetividade, companheirismo, atitude de escuta, atenção, cuidado, a ser uma boa

esposa, mãe, amiga, a ter respeito, atenção com o outro, compreensão, etc., evidenciando modos culturais

de se pensar feminilidades nos quais a mulher se coloca e é colocada como dócil, afetiva, mais capaz (do que

os homens) de cuidar, e assumindo portanto, mais do que eles as práticas do cuidado (SOUZA e FONSECA,

2010).

Os homens, ao mobilizarem o repertório de saberes descrevem em seus inventários, como significativas as

06/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/relacao_com_o_saber_e_genero_um_estudo_sobre_estudantes_do_ensino.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



aprendizagens relacionais e afetivas. Consideram relevante que aprenderam ao longo da vida, com as

pessoas, na escola, na universidade a se relacionarem com os outros, a respeitar, a conviver com as

diferenças. São, portanto, evocações diferentes daquelas das mulheres, nas quais se sobressai o cuidado, a

afetividade e o companheirismo. Os inventários produzidos pelos homens, entretanto, parecemnos indicar

outros padrões de masculinidades que, de certo modo, podem tensionar a apregoada racionalidade masculina

que ainda prevalece nos modos como nos organizamos nesta sociedade e perante a qual as mulheres são

colocadas sempre em falta (WALKERDINE, 2003).

Nesse sentido, é também significativo o fato de não se encontrarem diferenças nos resultados das

Aprendizagens Intelectuais e Escolares: 14, 2% dessas aprendizagens foram evocadas por mulheres e 14,3%

foram evocadas por homens. As diferenças entre mulheres e homens, a exemplo das pesquisas realizadas por

Charlot (2009) não residem nessas aprendizagens, mas surgem na sua “relação com o mundo e com os

outros, na sua relação com os lugares de aprendizagem (família e bairro) e nos recursos de que elas dispõem

para se adaptar ao universo escolar e ter bom aproveitamento (CHARLOT, 2009, p. 102).

É relevante considerar ainda as diferenças nas evocações femininas e masculinas com relação às

aprendizagens profissionais (2,7% femininas e 4,8% masculinas). Uma análise dessas evocações remetenos

a questão da profissionalização que historicamente se apresenta na pauta reivindicativa das lutas das

mulheres e de estudos diversos que se preocupam com as diferenças salariais, diferenças nas escolhas

profissionais, diferenças no acesso a determinadas carreiras, diferenças no interior das carreiras profissionais

e que tornam explicitas as desigualdades de gênero. Embora nossa análise não se refira às diferenças e

desigualdades no campo profissional a evocação menor das mulheres (do que os homens) sobre essas

aprendizagens, ainda que pequena, parecenos indicar a prevalência de desigualdades no tocante a

profissionalização, no que diz respeito aos modos culturais de se compreender a profissionalização e a

ascensão profissional femininas. Desse modo, já na graduação, preparandose para assumir uma atividade

profissional, os homens se movem mais à vontade (do que as mulheres) na evocação que fazem de suas

aprendizagens.

Há que se considerar, entretanto que escolaridade e o acesso ao Ensino Superior continua a ser um fator

fundamental no sentido da igualdade de gênero no campo profissional:

as mulheres suplantam os homens em média de anos de estudo, tanto na população

em geral (7 anos de estudo, eles, e 7,4 elas) (IBGE, 2010, p.65) como no mercado

de trabalho. Segundo nossos dados, enquanto 13% da PEA[População

Economicamente Ativa] feminina tem 15 anos ou mais de estudo, apenas8,2% dos

homens estão na mesma situação. E o efeito da escolaridade sobreo trabalho

feminino é tão significativo que, enquanto a taxa de atividadegeral delas, em 2009,

era de 53%, entre as mulheres com 15 anos ou maisde estudo era de 82%.

(BRUSCHINI et al,2011, p. 147)

Os dados apresentados acima compõem o documento “O Progresso das Mulheres no Brasil 20032010”

(BARSTED E PITANGUY, 2011). Segundo esse mesmo estudo no ano de 2009, “59% dos concluintes no

ensino superior eram do sexo feminino. No entanto, em que pese o incremento das mulheres ao ensino
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superior, esse se deu, sobretudo, em áreas tradicionalmente femininas, como Educação Saúde e Bem Estar

Social, Serviços, e Humanidades e Artes” (BRUSCHINI et al,2011, p. 147).

O conjunto das mulheres e dos homens participantes da pesquisa apresenta, também, diferenças de gênero

no tocante à escolha dos cursos de graduação, e consequentemente das carreiras que pretendem seguir. A

predominância masculina concentrase nos cursos de Engenharia, Ciência da Computação, Agronomia,

Sistema de Informação. A escolha das mulheres recai sobre as carreiras acadêmicas que se relacionam a

profissões consideradas naturalmente femininas como aquelas ligadas a saúde (enfermagem, nutrição,

psicologia), ao serviço (serviço social) e à docência (Letras, Pedagogia). Essas escolhas seguem deste modo a

tendência nacional no que tange ao “ingresso feminino nas boas ocupações e em cargos de comando, se elas

ampliaram a sua participação nas Engenharias, tradicional reduto masculino, seguem sendo maioria nas

ocupações tradicionalmente ‘femininas’, ligadas à Saúde, Educação e Serviço Social”.(BRUSCHINI et al,2011,

p. 177, aspas do texto original).

A relação com o saber é para Charlot (2000, 2005), um conjunto de relações que o sujeito estabelece com o

aprender – relações plurais, circunstanciais e por vezes contraditórias. O autor propõe a compreensão do

sujeito como, ao mesmo tempo, e inteiramente, um ser humano, um ser social e um ser singular. Um ser de

desejo em um mundo compartilhado com outros sujeitos; que ocupa uma posição social cuja primeira

instância é a família e atribui sentidos e significados singulares a si próprio e ao mundo, na construção de

uma história singular. Frente à obrigação de aprender para “ser”, a qual, de acordo com o autor, é subjacente

à condição humana, os sujeitos vivenciam diversos processos de aprender, nos quais estabelecem diferentes

relações com diferentes saberes, diferentes relações com o aprender em contextos diversos.

A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito estabelece com um

objeto, um ‘conteúdo de pensamento’, uma atividade, uma relação interpessoal, um

lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de

alguma forma ao aprender e ao saber – consequentemente, é também relação com a

linguagem, relação com o tempo, com a atividade no mundo e sobre o mundo,

relação com os outros e relação consigo mesmo, como mais ou menos capaz de

aprender tal coisa, em tal situação. (CHARLOT, 2005, p.45, aspas do autor).

A relação com o saber é, portanto, constituída por um conjunto de relações empreendidas com diversas

formas de aprender, que variam de acordo com a situação colocada pelo tipo de saber e pelas circunstâncias

nas quais ocorre a aprendizagem. Assim, é equivocado que nos preocupemos em encontrar “a” relação com o

saber do sujeito, ignorando os diferentes espaços, situações e interações envolvidos no processo educativo do

qual ele participa. Apesar de ser possível identificar uma forma dominante – ao menos em relação à questão

analisada – (o autor admite a existência da uma unidade do sujeito, construída na diversidade das relações

com o mundo), o mais importante é compreender as relações entre os diversos tipos de relação com o saber

estabelecidos pelo sujeito. A pesquisa sobre a relação com o saber deve analisar então os diferentes

elementos que integram os processos construídos pelo sujeito nas diversas interações. (CHARLOT, 2001).

É esse trabalho de identificação, de exploração, de construção de elementos e de

processos que constitui a pesquisa sobre a relação com o saber – que, em última
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instância, permite compreender as formas (eventualmente contraditórias) de

mobilização no campo do saber e do aprender. (...). Isto quer dizer que a resposta a

uma questão colocada em termos de relação com o saber deve ser uma resposta em

termos de processo e não uma resposta em termos de categorias de relação com o

saber – (...). (CHARLOT, 2001, p.23).

Foram pois, alguns processos na relação com o saber que buscamos apresentar nesse texto que apresenta

reflexões sobre o conjunto dos e das estudantes. Nesse sentido, não categorizamos indivíduos ou criamos

categoria a partir das quais se determinam de modo universal o que é do feminino e o que concerne ao

masculino. Outras reflexões advindas do estudo da relação com o saber devem ser necessariamente

construídas buscando compreender as histórias singulares desses sujeitos e, de modo especial, considerando

o gênero como construído socialmente, a família, os lugares de aprendizagem (a casa, a rua, o bairro, a

escola, o trabalho) e o modo como cada um/uma se move nesses espaços são aspectos fundamentais a se

considerar na análise sobre gênero e relação com o saber.

Conclusão

“Aprendi a viver em uma sociedade patriarcal que viu a mulher ascender e posicionar-se profissionalmente.

Paradigmas quebrados e novos limites estabelecidos” (Estudante, de jornalismo, sexo feminino, 23 anos)

O trecho acima que escolhemos para apresentar as nossas conclusões neste texto, foi extraído de um dos

balanços de saber no qual a estudante evoca como uma das aprendizagens significativas na escola o fato de

que nesse espaço é possível colocar em debate as desigualdades de gênero para construção de relações mais

igualitárias. Esta é uma conclusão que compõe estudos, documentos oficiais e pesquisas diversas, mas nossa

opção em retornar a esse aspecto das relações entre escolarização e gênero, caminha na intenção de que,

para além do acesso ao ensino superior, fazse necessário que as práticas educativas neste nível de ensino

abarquem as diferenças e desigualdades de gênero. Podemos intuir, pelos dados aqui apresentados que este

é um aspecto que parece compor timidamente o espaço da universidade analisada, considerandose a

preponderância das Aprendizagens ligadas ao Desenvolvimento Pessoal e Relacionais e afetivas, e a

preponderância masculina na evocação de aprendizagens profissionais. A leitura dos balanços de saber,

denota, ainda um certo tom de maior desenvoltura masculina no lidar com a vida e nas buscas profissionais, e

uma maior timidez das mulheres nesse sentido.

Para os estudos de gênero o fato de não se apresentarem diferenças entre estudantes do sexo masculino, e

estudantes do sexo feminino nas Aprendizagens Intelectuais e Escolares, apresentase bemvinda. Há

entretanto que se estar atento a essas conclusões, pois a matemática tem sido tomada em nossa sociedade

como “um reduto masculino”, ao se medirem competências e habilidades em avaliações sistêmicas “e os

modos como se divulgam seus resultados [...] fazem circular ‘verdades’ sobre as pessoas e os grupos (SOUZA

e FONSESCA, 2010, p. 100, aspas do texto original) o que é pernicioso para as mulheres e pode, por

exemplo, influir na escolha das carreiras acadêmicas como os estudos já citados e como as opções dos/das
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estudantes desta pesquisa demonstram: a área das ciências exatas para os homens e a área das

humanidades e , mais recentemente, saúde para as mulheres.

Por fim, retornando a Charlot (2009) ao apontar a necessidade de compreender melhor o que o autor chama

de um “problema sociológico por resolver” (CHARLOT,2009, p. 104) o fato social e universal de que as

mulheres são melhores alunas do que os homens em qualquer parte do mundo. O autor aponta que

explicações sobre a vigilância que recai sobre as mulheres e o que, parece, contraditório, pois elas “são mais

autônomas e por isso mais preparadas para as exigências da escola” (CHARLOT, 2009, p. 104), necessitam

ser melhor compreendidas. Como salienta o autor essas explicações são engendradas a “um sistema mais

complexo de relações com o mundo (e aos lugares que o estruturam), com os outros, consigo, com o tempo”

(CHARLOT, 2009, p. 105). Há que se pensar, também, nas histórias singulares construídas de modo único por

cada mulher e cada homem e o que cada uma e cada um fará “com tais relações na sua história singular e na

sua confrontação mais ou menos eficaz com as actividades escolares” (ibidem, p. 105).
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