
ma lista das melhores facul-
dades e universidades norte-
americanas é publicada to-
dos os anos pela revista US 

News & World Report. A classificação 

visa apontar as universidades que ofe-
recem o melhor ensino ante os custos 
da educação. 

Realizada pela Princeton Review, 
empresa de consultoria especializada na 
preparação de alunos para os testes de 
admissão nas universidades, a pesquisa 
emprega critérios tais como o tamanho 
das turmas e a disponibilidade dos 
professores, a percentagem de alunos 
por professor, preços das mensalidades, 
auxílio financeiro, dormitórios etc. O 
que pesquisas como essas ignoram sis-
tematicamente, entretanto, é a composi-
ção do corpo docente nas universidades 
americanas, que vem sendo alterado de 
forma significativa nos últimos anos, 
com profundas consequências, tanto 
para a pesquisa quanto para o ensino. 
Uma das transformações mais impor-
tantes refere-se ao declínio progressivo 
do número de professores com tenure, 
isto é, professores efetivados com es-
tabilidade de emprego, e a acelerada 

contratação de professores sem direito 
ao mesmo benefício. 

Adotado pela maioria das universida-
des desde o início do século 20, a tenure 
é uma promoção conferida a professores 
após um período probatório de sete 
anos, por uma comissão formada por 
docentes e reitores e tem como finali-
dade assegurar a liberdade acadêmica e 
intelectual e a estabilidade de emprego. 
A promoção é baseada na produção 
intelectual em termos de publicações 
e pesquisa, na avaliação do candidato 
como professor e de seus serviços 
prestados à universidade. O processo de 
avaliação geralmente começa no quinto 
ano e a decisão é comunicada antes do 
último ano de contrato, a fim de que 
o professor possa procurar uma nova 
posição junto a outras universidades, 
caso a tenure seja negada. 

Uma pesquisa em andamento do 
Departamento de Educação com pu-
blicação prevista para o final deste 
ano revela que em 2009 o número de 
professores com tenure ou elegíveis a 
este status não chegava a 30% do corpo 
docente. Em 1975, a percentagem era de 
57%. As estatísticas, fornecidas pela 

Associação Americana de Professores 
Universitários (AAUP), mostram a 
reversão quase simétrica da proporção 
de professores com estabilidade de 
emprego e da proporção de professores 
contratados por tempo determinado e de 
adjuntos, isto é, professores em regime 
de meio expediente e sem direito a 
qualquer benefício. 



As novas estatísticas reaqueceram o 
debate sobre a importância da prática 
da tenure. Desde sua implementação, 
o sistema tem sido criticado por muitos 
dentro e fora do meio acadêmico como 
um privilégio. Para os críticos, o siste-
ma promove a mediocridade, além de 
possibilitar que professores privilegiem 
a pesquisa e abandonem a sala de aula. 

Mudança na relação trabalhista: 
cresce o número de docentes em 
regime de meio expediente e sem 
direito a qualquer benefício 

Outros argumentam que a estabilidade 
reduz a diversidade intelectual, por di-
minuir a rotatividade do corpo docente e 
impedir novas ideias. Do ponto de vista 
administrativo, a tenure é um obstáculo 
à flexibilidade da instituição na contrata-
ção e demissão de professores. O chefe 
do Departamento de Religião da Univer-
sidade Columbia, Mark C. Taylor, es-
creveu recentemente uma opinião para 
o The New York Times a f i rmando que 

"a tenure é financeiramente insusten-
tável e intelectualmente indefensível". 
Em seu blog Freakonomics, Steven 
Levitt, professor emérito de economia 
da Universidade de Chicago, afirma 
que "a tenure distorce maciçamente os 
incentivos aos professores". 

Ocrescimento desproporcio-
nal do corpo docente sem 
tenure não é de surpreen-
der, especialmente em tem-

pos de recessão. Para as universidades, 
a contratação de professores sem tenure 
representa uma economia gigantesca. 
Enquanto os salários de professores 
associados variam entre US$ 90 mil 
e US$ 150 mil por ano, professores 
de tempo integral sem tenure recebem 
entre US$ 36 mil e US$ 55 mil por 
ano. Já professores de meio expediente 
(chamados adjuntos) recebem apenas 
por curso ensinado (entre US$ 1,5 mil 
e US$ 3,5 mil por curso) e não gozam 
de benefícios como seguro saúde, férias, 
aposentadoria, auxílio para pesquisa e 
conferências e seguro desemprego. 

Críticos da tenure afirmam que as 
instituições economizariam ainda mais 
revogando o status por completo. É 
certo que os salários dos professores 
terão de ser aumentados se a universi-
dade desejar retê-los, pois sem tenure 
nada impede que os professores aceitem 
melhores propostas de outras universi-
dades. O raciocínio é essencialmente 
corporativo: a universidade deve ser 

gerida como uma empresa. A Fundação 
para Políticas Públicas do Texas, por 
exemplo, recomendou recentemente 
ao poder legislativo do estado a adoção 
de reformas de livre mercado, a fim de 
introduzir a competição no "mercado" 
do ensino superior e reduzir custos. 

Uma das medidas recomendadas vin-
cula a concessão de tenure ao número de 
cursos e alunos ensinados por semestre e 
à satisfação dos "clientes", isto é, dos alu-
nos. Mas, para o professor associado de 
Estudos da Performance da Universidade 
Estadual do Arizona, Arthur Sabatini, o 
argumento é totalmente despropositado. 
"Universidades e faculdades não são 
como negócios, não são como governos. 
Elas têm um tipo de legado, de prática 
e política institucionais, e o corpo 
docente com tenure proporciona a 
profundidade e o sistema de suporte 
para a instituição", declara. A seu ver, 
com o declínio da tenure, "a educação 
universitária se torna cada vez menos 
uma experiência qualitativa". 

Para Cary Nelson, professor de 
literatura e de língua inglesa na Uni-
vers idade de Il l inois em Urbana-
Champaign, a tenure é fundamental 
para a garantia da liberdade acadêmica 
não apenas na pesquisa e na sala de 
aula, mas também no que diz respeito 
à participação no governo da univer-
sidade. Nelson preside a Associação 
Americana de Professores Universitá-
rios, principal organização a lutar pela 
adoção da tenure. "O papel tradicional 
que o corpo docente tem no governo 
de suas instituições está começando a 
desaparecer em algumas instituições 
e, em outras, está sob grande pressão, 
porque sem estabilidade de emprego 
os professores ou não têm o direito 
de ajudar a governar suas instituições 
ou, se têm, não podem abrir a boca de 
fato. Basicamente, se você não tem es-
tabilidade de emprego, você não pode 
criticar a administração", diz Nelson. 

Além disso, a adoção de um con-
tingente cada vez maior traz con-
seqüências para o ensino e para a 
universidade. Ele explica. "O corpo 
docente sem estabilidade de emprego 
é um corpo docente não profissionali-



zado. Professores em regime de meio 
expediente freqüentemente dedicam-
se a seus alunos dentro dos limites 
possíveis. Gostamos de dizer que as 
condições de trabalho dos professores 
são também as condições de aprendi-
zado dos alunos." 

A falta de estabilidade afeta também 
a liberdade de expressão na universida-
de e na esfera pública. "A maioria dos 
professores sem tenure não é despedida, 
simplesmente seus contratos não são 
renovados no ano seguinte. A não re-
novação é, para a administração, uma 
maneira indolor de despedir alguém e de 
punir professores que dizem o que pen-
sam ou recebem qualquer tipo de crítica. 
Se um político local não gosta do que 
você disse e queixa-se ao presidente, 
então o presidente da universidade pode 
pensar: "vou resolver isso não enviando 
um novo contrato para esta pessoa". Ou 
se pais se queixam, alunos se queixam, 
se o pastor local se queixa, a lista das 
categorias de pessoas a quem os pro-
fessores sem estabilidade de emprego 
são vulneráveis não para de crescer. E 
atualmente a percentagem de pessoas 
que não têm direito de se candidatar ao 
tenure cresceu tanto que professores, 
enquanto categoria profissional, são 
muito mais vulneráveis hoje do que 
eram há décadas". 

A
lém de garantir a liberdade 
acadêmica, a estabilidade 
de emprego e a participa-
ção do corpo docente no 

governo das instituições acadêmicas, a 
tenure cria o ambiente necessário para 
os estudos acadêmicos e pesquisas que 
exigem anos de estudo e experimentos. 
"Tenho amigos na área de ciências que 
trabalharam por 15 anos em problemas 
médicos e químicos extremamente 
complicados. Então, tem-se a impressão 
de que eles não estão produzindo nada, 
mas no fim eles acabam descobrindo a 
cura para uma doença ou proporcionan-
do informações que levam a isso", diz 
Arthur Sabatini. 

Segundo Stanley Fish, professor de 
direito e humanidades na Universidade 
Internacional da Flórida e reitor emé-

Nelson: o processo de seleção gera 
forte estresse nos professores 

rito da Faculdade de Artes e Ciências 
da Universidade de Illinois, o modelo 
corporativo não pode ser aplicado à 
universidade. Em sua coluna de junho 
no The New York Times, ele l embra 

que a pesquisa nas univers idades 
envolve "acadêmicos altamente qua-
lificados trabalhando em questões 
que podem não resultar em nenhuma 
remuneração exceto na remuneração 
incomensurável de avançar nossa 
compreensão em alguma questão de 
filosofia ou algo na natureza que há 
muito constituía um mistério". 

No Brasil, onde a estabilidade no 
emprego é comum para professores e 
servidores públicos após um período 
probatório de dois anos, pode ser di-
fícil imaginar a pressão e a ansiedade 
características do processo de tenure. O 
longo e rigoroso processo de avaliação 
gera, inevitavelmente, imenso estresse 
nos candidatos e a recusa de tenure 
pode ter implicações desastrosas para a 
carreira universitária, especialmente no 
quadro atual de cortes de orçamento nas 
universidades e da drástica diminuição 

das posições acadêmicas com possibi-
lidade de tenure. "Nos dias de hoje, se 
você não conseguir tenure, sua carreira 
está terminada", diz Nelson. 

Há menos de seis meses, a professora 
e pesquisadora de biologia Amy Bishop, 
da Universidade do Alabama em Hunts-
ville, chocou a comunidade acadêmica 
e o mundo ao abrir fogo durante uma 
reunião de departamento, matando 
três professores (incluindo o chefe do 
departamento) e ferindo gravemente 
outros três. Especula-se que o motivo 
foi a recusa de tenure. 

Evidentemente, este é um caso ex-
tremo e não pode ser explicado apenas 
pela negação da promoção, pois Bishop 
já tinha um histórico de violência. 
Entretanto, é verdade que sob enor-
me pressão, definida pela expressão 
"publicar ou perecer", os candidatos 
à promoção passam pelo processo na 
maioria das vezes sem um mecanismo 
de suporte profissional e emocional. 
Arthur Sabatini define. "É um pro-
cesso incrivelmente difícil, exigente e 
conflituoso. Um problema da falta de 
professores com tenure é que nem sem-
pre há um sistema efetivo de orientação 
para ajudar o corpo docente a crescer e 
a trabalhar para conseguir a promoção. 
Eu poderia ter tido mais orientação ao 
longo do processo", diz. 

Nelson e Sabatini concordam que o 
essencial para o processo de promoção 
é a clareza dos critérios e procedimen-
tos. Nelson ressalta, entretanto, que 
para que as decisões sobre a tenure 
sejam bem tomadas, é fundamental as-
segurar um processo de contratação ju-
dicioso. "O problema realmente começa 
com a contratação. Se sua contratação 
é malfeita, não é bem avaliada, então 
suas decisões sobre tenure serão sem-
pre falhas. Se sua contratação é boa e 
bem avaliada, então as decisões serão 
muito mais seguras. Isto é algo que 
não é bem compreendido. O problema 
todo começa com a contratação, é aí 
que se deve ter o maior cuidado. E parte 
disso é assegurar-se de que, quando 
contrata alguém, você contrata alguém 
cujos conhecimentos combinam com as 
necessidades da instituição." 

Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 12, n. 144, p. 44-46, set. 2010.




