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Já se tentou justificar de diversas maneiras o viés de esquerda dos professores universitários 
dos EUA, com explicações que vão desde viés, puro e simples, a QIs mais altos. Uma nova 
pesquisa sugere que os críticos talvez tenham formulado a pergunta errada. Em vez de 
indagar o porquê de a maioria dos professores universitários ser de esquerda, deveriam 
perguntar por que tantos esquerdistas querem ser professores universitários. 
 
Dois sociólogos acham que podem ter encontrado a resposta: os papéis, ou profissões, de 
cada pessoa seriam escolhidos por ela segundo sua personalidade ou preferências. Basta 
pensar na imagem clássica de um professor de letras, filosofia ou ciências sociais, campos em 
que a assimetria é mais forte: casaco de tweed, ar de nerd, ateu - e de esquerda. Mesmo que 
isso seja um estereótipo antiquado, ele influi nas ideias que os jovens têm sobre escolha 
profissional. 
 
Empregos ou profissões podem ser enquadrados em estereótipos diferentes, disseram Neil 
Gross e Ethan Foss, os autores do estudo. Eles citaram, por exemplo, a proporção baixa de 
enfermeiros, comparados às enfermeiras. A razão principal da disparidade é que a maioria das 
pessoas vê a enfermagem como profissão feminina, disse Gross. 
 
A enfermagem sofre o efeito do que os sociólogos chamam de "estereotipagem de gênero". 
Para Gross, "professores universitários e vários outros profissionais são alvos de 
estereotipagem política". Jornalismo, artes, carreiras da área social e terapia são dominados 
por pessoas de viés esquerdista; policiamento, agricultura, odontologia, medicina e carreiras 
militares atraem mais conservadores nos EUA. 
 
"Esse tipo de reputação afeta as aspirações profissionais das pessoas", acrescentou o 
sociólogo. 
 
A profissão acadêmica "ganhou uma reputação tão forte de viés esquerdista e secularismo 
que, nos últimos 35 anos, poucos estudantes que são conservadores políticos ou religiosos, 
mas muitos que são seculares e de esquerda, desenvolveram a aspiração de se tornarem 
professores universitários", escrevem os dois autores. Essa máxima se aplica especialmente ao 
campo deles, a sociologia, que acabou associada "ao estudo da raça, classe social e 
desigualdade de gêneros - um conjunto de preocupações que é importante especialmente para 
as pessoas de esquerda". 
 
O que distingue a pesquisa de Gross e Fosse de muito do burburinho que cerca esse tema é a 
metodologia. Enquanto a maioria dos argumentos apresentados até hoje se baseou sobretudo 
em relatos pessoais, esse é um dos únicos estudos a utilizar dados da Pesquisa Social Geral de 
opiniões e comportamentos sociais e a comparar os professores ao resto da população 
americana. 
 
Gross e Fosse vincularam esses resultados empíricos à questão mais ampla do porquê de 
algumas ocupações -assim como alguns grupos étnicos ou algumas religiões- se 
caracterizarem por um viés político evidente. Usando uma técnica econométrica, eles testaram 
quais das teorias mencionadas com frequência eram substanciadas por provas, e quais não 
eram. 
 
Descobriu-se que a discriminação intencional, uma das acusações mais frequentes feitas por 
conservadores, não exerce um papel significativo. 
 
Claro que a estereotipagem não é a única causa do viés esquerdista. As características que 
definem a orientação política de cada um também estão presentes. Quase a metade da 
assimetria política presente no mundo acadêmico pode ser atribuída a quatro características 
compartilhadas pelos esquerdistas em geral, e pelos professores universitários em particular: 
alto grau de instrução; posição religiosa não conservadora, tolerância declarada por ideias 



controversas e disparidade entre grau de instrução e renda. 
 
A tendência das pessoas que estão em qualquer instituição ou organização de tentarem 
enquadrar-se nela também reforça a assimetria política. Em uma coletânea de ensaios 
publicada pelo grupo conservador American Enterprise Institute, o economista Daniel B. Klein, 
da Universidade George Mason, e a socióloga sueca Charlotta Stern argumentam que, quando 
se trata de contratar profissionais, "a maioria das pessoas tende a preferir a candidatos 
semelhantes a elas em matéria de crenças, valores e engajamentos". 
 
Para Gross, acusações sobre viés e lavagem cerebral de estudantes são contraproducentes. "O 
irônico é que, quanto mais conservadores se queixam do esquerdismo da academia, é mais 
provável que a academia continue a representar um reduto do pensamento de esquerda." 
 

 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 8 mar. 2010, The New York Times, p. 6. 


