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Livro de socióloga narra os bastidores de uma instituição com problemas financeiros e febre 
por ganhar posição nos rankings e revela os conflitos e disputas vividos pelas pequenas 
universidades americanas. 

carreira da socióloga americana Gaye Tuchman pode ser resumida em duas palavras: 
mulheres e comunicação. Isso porque, desde metade dos anos 70, ela divide seus esforços em 
estudos da mulher e tentativas de decifrar aspectos das mídias de massa. Claro que ela, por 
várias vezes, esteve na intersecção dos dois assuntos, examinando a relação da mulher com a 
comunicação de massa. E tudo isso feito com o senso crítico e a paixão pelas minorias de 
quem foi universitária nos Estados Unidos no fim dos anos 60.      

 

 
Campus de Harvard, sonho de consumo das "wannabes": todas querem ser iguais a ela 

 

Suas dezenas de artigos e livros são leitura obrigatória em universidades americanas para 
todos aqueles que têm interesse em estudos de gênero ou fazem comunicação e jornalismo. 
No seu último projeto, no entanto, ela voltou seu olhar para um campo novo: o ensino 
superior. Lançado no meio de outubro nos Estados Unidos, o livro Wannabe U: inside the 
corporate university coloca numa bandeja as vísceras de uma universidade pública americana 
de tamanho médio, narrando os conflitos, disputas e problemas em seus bastidores. E, por 
mais que sociólogos tentem evitar generalizações, as 200 páginas do livro são uma crônica 
sobre uma transformação acontecendo no ensino superior. Infelizmente, ainda não há previsão 
de publicação da obra no Brasil. 

Alguns pontos dessa transformação foram abordados por Tuchman em entrevista exclusiva 
para a revista Ensino Superior. Na conversa, feita por telefone em uma manhã de novembro, 
ela também contou um pouco mais sobre os motivos e bastidores do livro, o seu primeiro 
grande projeto em uma década. Por que alguém com trabalhos reconhecidos em outras áreas 
decide observar uma universidade?       

"Bom, o trabalho em apenas uma área pode fazer sua reputação crescer e crescer, mas 
também pode ser mais e mais entediante", diz ela com a voz firme. Tuchman se recusa a ser 
uma "especialista", diz que a sua curiosidade não trabalha desta maneira. Ela usa a sociologia 
para entender o mundo à sua volta. E o mundo dela também é o universitário.   

Tuchman é professora, leciona na Universidade de Connecticut - a conversa com a revista 
aconteceu em dia de aula. E por ela estar dentro dos processos descritos no livro, é claro que 
o seu ambiente de trabalho a influenciou. Ao conversar com colegas de profissão de outras 
universidades no país, ela também percebeu que eles passavam por processos semelhantes. 



Foi então que ela decidiu falar - o que, no mundo dos sociólogos, significa pesquisar e escrever 
um livro.    

Ela passou cinco anos, entre 2003 e 2008, dentro da universidade objeto de seu estudo. 
Observou, assistiu reuniões, entrevistou pessoas ligadas à instituição, ouviu conversas 
informais e teve acesso a dados. Um trabalho cansativo, que a faz soar exausta até quando 
fala dele.    

A ideia para o livro, na verdade, começou com um artigo de 60 páginas que ela classifica de 
"porcaria". O tema era como os professores estavam sendo profissionalizados pelos 
administradores, que tomavam unilateralmente decisões sobre os rumos dos seus campos de 
atua-ção e departamentos. Porém, faltavam dados sólidos. 

Depois da pesquisa feita, a impressão do cabo de guerra entre gestores e professores ficou 
ainda mais forte. Boa parte do livro discute como cada vez mais o espaço universitário é uma 
corporação. E Tuchman, apesar de assumir o interesse que tem sobre a política desses 
processos, parece cansada deles. Deve ser consequência do livro - no qual ela parece ter 
sofrido uma overdose de política interna. Tuchman foi proibida de gravar ou tirar fotos da 
universidade que estava estudando. Ela dependia apenas de anotações para gravar 
informações - o que na hora de escrever rendia algumas dificuldades. Assim, ela tinha de estar 
muito atenta durante as várias reuniões dos seis comitês e do senado da universidade.  

Mas a ausência de gravações e fotos teve o seu lado positivo. Tuchman conta que se decidisse 
fazer entrevistas formais acabaria revelando a natureza do seu projeto, o que, segundo ela, 
teria atrapalhado a qualidade das informações. Anônima no campus, ela tinha liberdade para 
aparecer em reuniões e conversar com figuras importantes sem se preocupar sobre como seus 
objetos de estudo se comportariam em sua presença. 

O nome da universidade, porém, também não é revelado no livro. Ela a chama de "Wannabe 
University" - uma referência ao desejo da escola de deixar de ser média para estar mais perto 
(não entre - essa é uma distinção muito importante) das grandes, como Harvard e Standford. 
Não revelar o nome era parte inicial do projeto e foi o que ela acordou com a sua universidade 
antes de começar. Assim, ele permanecerá em segredo.  

Outros dois motivos que pesaram são relacionados a características e condições da escola. Ela 
queria uma instituição com problemas financeiros, pois, diz ela, "uma escola com problemas 
financeiros pode se comportar de forma diferente e exacerbar tendências nacionais". Ela 
também queria uma escola com aspirações altas para escalar os rankings de educação. Ela 
queria uma "wannabe". Ela só não esperava que tantas escolas públicas pelo país tivessem 
tanto os problemas financeiros quanto a febre por ganhar posição nos rankings. "Se eu 
escolhesse uma escola com essas duas características, eu teria uma situação ainda mais clara 
do que se ela tivesse apenas uma delas."  

O livro, de fato, mostra os rankings como grandes vilões no ensino superior. Ao fazer de tudo 
para ganhar posições, a Universidade Wannabe acaba adotando medidas e tomando ações 
iguais às de várias outras pelo país, o que seria algo ruim. Pressões por determinados tipos de 
pesquisa ao invés de outros começam a aparecer (Tuchman disse ter sentido isso na pele ao 
longo de sua carreira).  

Estudantes são treinados e não educados. E o espaço que outrora fora imaginativo, 
contemplativo e aberto acaba se tornando, como diz a canção do Pink Floyd, mais um tijolo na 
parede. A homogeneização passa a se tornar uma ameaça à descoberta.   



 
Princeton, outro modelo perseguido: a questão é que não há espaço para tantas universidades de elite 

 

Questionada se os rankings deveriam existir, Tuchman devolveu a provocação com duas 
perguntas. "Como você se sente parte do país com a melhor seleção de futebol do planeta? 
Você não é do país do Pelé?" Ela tocou na natureza básica da questão. O ser humano tem uma 
tendência de classificar tudo que está a sua volta, e isso, diz ela, parece ser ainda mais 
característico nos tempos atuais. "Seria fácil dizer que preferia que as escolas não fossem 
ranqueadas como são, mas eu iria contra uma necessidade histórica." 

Aconversa, então, parte para uma discussão sobre maneiras alternativas de ranquear escolas. 
A autora cita um ranking que mede as instituições pela quantidade de serviços à sociedade 
prestada pelos seus estudantes. "Esse seria interessante, mas acho que ninguém está 
usando."         

O livro retrata um caso específico, um exemplo claro de uma pesquisa qualitativa. E Tuchman 
parece ser muito cuidadosa quanto a generalizações - durante a conversa, todas as vezes que 
uma pergunta foi feita com algum tipo de generalização ou simplificação, ela corrigiu ou 
repreendeu. Mas, por outro lado, ela diz que os processos descritos nesse trabalho são um 
fenômeno mundial.  "Fui para Portugal há algumas semanas e me falaram que o livro se aplica 
por lá. Em uma resenha que saiu na Inglaterra foi a mesma coisa." Não tem escapatória.  
Estaria, então, o ensino superior americano (e no mundo, por que não?) no caminho errado? 
Ela pensa por alguns instantes. "Eu não acho que está no caminho mais promissor." Hora de 
pedir para que ela descreva o seu caminho ideal. "Seria totalmente impraticável." A resposta 
se inicia com o peso de quem já deve ter pensado muito a respeito. "O ensino superior é um 
bem público e deveria ser de graça."  

Tuchman pertence a uma geração de acadêmicos anterior aos processos que envolveram as 
universidades em uma aura corporativa. Com uma história dessas como referência e um livro 
desses em mãos, seria possível imaginar que ela não pouparia universidades que já nasceram 
com uma mentalidade empresarial. Mas ela surpreende. "Pense em uma comida de que você 
realmente gosta.  

Agora imagine se ela não existisse. Pense como seria sua vida. Você não a apreciaria." Em 
outras palavras, ela quer dizer que as instituições voltadas para o mercado não conhecem 
outra maneira de operar. "A questão básica que temos aqui é: qual a relação entre o 
desenvolvimento do conhecimento e sistemas políticos?" A resposta, porém, ela diz não ter. 

 



Oque Tuchman sabe é que a publicidade gerada pelo livro mudou algumas coisas para ela. A 
autora conta que, enquanto anda pelo campus de sua universidade, pessoas que não 
costumavam sorrir para ela agora o fazem. E ela diz que nenhum gestor descontente com o 
livro entrou em contato, por enquanto.  

Mas James C. Garland, presidente da Miami University, em Ohio, escreveu em seu blog que 
Tuchman e seus colegas de trabalho veem a questão das universidades modernas "de trás 
para frente". Embora, não seja uma crítica pesada, mais polêmica é aguardada. O livro, afinal, 
é recém-lançado, e ainda tem um caminho a percorrer antes de chegar às mãos de mais 
administradores. Tuchman, porém, conseguiu, no mínimo, expor com sucesso as divergências 
entre gestores e acadêmicos. A discussão continua fora das páginas.   
 
"Você escreveu esse livro para os professores?", perguntou a reportagem. A resposta vem 
seca. "Não, para mim mesma." E emendou. "Porém, quando eu pensava sobre quem leria o 
livro, pensava primeiro em outros sociólogos e depois em outros professores." Ela revelou que 
antes de escrever o livro já tinha uma simpatia óbvia pelo segundo grupo. Ela termina a 
página de agradecimentos dizendo que espera que outros professores leiam o livro.  

Para Tuchman, é importante que as pessoas reconheçam os processos dos quais elas são 
parte. E isso se aplica aos professores. A explicação não poderia ser mais sociológica. "Eu 
apenas espero que mais professores percebam o que acontece e ajam em relação a isso." Ela, 
então, usa como exemplo os professores da Universidade da Califórnia em Berkeley, um 
campus conhecido pelo ativismo de seus diversos grupos, incluindo os professores.  

Tuchman deu voz aos professores e oferece uma perspectiva diferente para os gestores, e isso 
parece dar a ela a sensação de dever cumprido. Ela continuará enfiando o dedo na ferida, 
como sempre fez, mas sabe da dificuldade para encontrar caminhos para as observações que 
faz. "Eu sou uma pessoa excelente para levantar questões e entender o que está acontecendo, 
mas eu não vou fingir que sou ótima com respostas", diz ela com franqueza.  

Quando Tuchman estava terminando o livro, a universidade Wannabe estava recebendo um 
novo presidente. Mas essa é uma história que ficará sem continuação. Ela não fará 
atualizações sobre a instituição em futuras edições. "É isso, eu acabei", disparou ela 
rapidamente, como se estivesse aliviada. Um segundo de silêncio, e ela explicou. "Para fazer 
isso, eu teria de pedir autorização novamente, e eu acho que eles [membros da Wannabe] não 
deixariam." A relação dela com seu objeto de estudo continuará apenas na amizade que tem 
com alguns professores de lá.  

Atualmente, a socióloga está pensando em um novo grande projeto, que ela garante não ser 
em educação. Além disso, ela não fala muito a respeito. Apenas diz que será algo em estudos 
da mulher ou mídias de massa. 

O mistério de "wannabe"  

Para fazer a sua pesquisa dentro de uma instituição de ensino superior durante cinco anos e 
ter passe livre nos bastidores da escola, Gaye Tuchman fez um acordo de preservação de 
identidade da escola, o que torna Wannabe U: inside the corporate university ainda mais 
intrigante. "Seria Wannabe a universidade na qual você trabalha?", perguntou a reportagem 
da revista Ensino Superior. A autora deixa a resposta no ar. "Eu não posso dizer qual escola é. 
Eu posso apenas negar que é a minha escola e ficarei feliz em negar para sempre." Além 
disso, ela tenta se esquivar de perguntas que possam indicar a identidade da universidade. 

 



Ela não respondeu sobre sua rotina no campus que observava e nem mesmo se morava perto 
dele. "Você está sendo muito específico", disse ela como se falasse "próxima questão".  

Durante o livro, existem algumas poucas referências geográficas que indicam que a 
universidade está no norte dos Estados Unidos - o que, na verdade, não quer dizer muito, 
dada a alta concentração de instituições de ensino superior naquela região com características 
parecidas com a da escola descrita na obra. Tuchman confirma a informação e diz que ia de 
carro até lá. "Eu, se realmente quiser, posso ir até Nova York de carro em duas horas e meia". 
A localidade da escola, na verdade, foi um dos quatro fatores na sua escolha, já que ela queria 
um lugar que lhe permitisse permanecer perto da família enquanto desenvolvia o projeto.  

Fonte: Ensino Superior. Disponível em: < http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. 
Acesso em: 4 fev. 2010. 

 


