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Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Carlos Tannus lamenta a falência da 
qualidade do ensino nas escolas, faz um alerta pela defesa da universidade pública e destaca a 
importância de iniciativas culturais como a montagem da ópera "O pagador de promessas", 
que estréia nesta sexta, no Rio. O coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professor Carlos Antonio Kalil Tannus, aponta a perda de 
prestígio dos cursos da área de Ciências Humanas no país. Segundo ele, esta questão é fruto 
de equivocadas reformas educacionais realizadas nas décadas de 60 e 70, que  retiraram 
Latim, Filosofia, Sociologia e Grego do ensino médio.  
 
Ele, que também critica a tentativa fracassada de profissionalização do ensino médio durante 
os governos militares, elogia a decisão do Ministério da Educação de retorno da Filosofia e 
Sociologia ao ensino médio. Formado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio) e com graduação em Langue Et Littérature Françaises pela Universite de 
Nancy, na França, o professor Carlos Tannus defende uma diversificação no ensino das Línguas 
Estrangeiras. A seu ver, é preciso "quebrar" a hegemonia da Língua Inglesa e abrir espaço 
para outras culturas. O professor faz uma análise sobre o curso de Letras no Brasil em 
comparação com modelos europeus e fala de sua preocupação com o descaso dos governos 
com a universidade pública e com a situação do magistério. Ele destaca a importância de 
iniciativas culturais no país e explica como será a montagem da ópera "O pagador de 
promessas", pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, com estréia mundial nesta sexta-feira, 
dia 25, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, com ingressos a R$1. Acompanhe a 
entrevista com o professor Carlos Tannus. 
 
Folha Dirigida - Em uma sociedade globalizada como a atual, fala-se que cursos como os da 
área de Ciências Humanas perdem espaço em função do pragmatismo econômico. Essa análise 
é correta?  
 
Carlos Tannus - Em primeiro lugar, é preciso distinguir as Ciências Humanas do Português. O 
domínio da língua comum é condição básica para um brasileiro. Mesmo quem não vai seguir 
uma carreira no ensino superior deve dominar o padrão culto da língua. E o privilégio das 
disciplinas de Ciências Exatas e de Ciências Biológicas vem da reforma do ensino, que começou 
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1961, e que retirou o Latim como 
disciplina ministrada no antigo ginásio, ou segundo segmento do ensino fundamental. Depois, 
no clássico, quando o ensino médio era divido em clássico e científico. Neste sentido, também 
contribuiu a Lei nº 5.692, de 1971, ao generalizar a profissionalização no ensino médio. Ela 
deixou de limitar a educação profissional às instituições que se dedicavam, há décadas, à 
formação profissional, surgindo, então, inúmeros cursos sem investimento apropriado e 
perdidos dentro de um ensino médio supostamente profissionalizante e de baixa qualidade. 
Isso acelerou a queda da qualidade do ensino nas redes municipal e estadual de ensino e teve, 
naturalmente, conseqüência no ensino superior.  
 
Folha Dirigida - Essa profissionalização aconteceu em algum nível?  
 
Carlos Tannus - Não conheço ninguém que tenha saído profissionalizado do ensino médio. 
Nada, nem datilógrafo. E com isso substituíram um ensino amplo e informativo, que dava 
condição aos jovens de depois escolher sua carreira, ou área de conhecimento com a qual 
tinha mais empatia. E essa possibilidade foi eliminada ao se retirar do ensino médio também a 
Filosofia, a Sociologia e o Grego. Talvez os trabalhos realizados por alunos do ensino médio 
daquela época sejam melhores do que os dos universitários atuais. Eles receberam um tipo de 
formação que hoje é impossível. Isso em razão de que atualmente tudo precisa ser muito 
rápido. Os valores vão sendo atropelados em função do imediatismo e da superficialidade. E 
isso, evidentemente, empobrece, estorva o crescimento cultural.  
 
Folha Dirigida - O sr. acha que é possível um retorno do Latim e do Grego no ensino médio?  
 



Carlos Tannus - Difícil, mas seria maravilhoso. Até porque o Latim é a matriz da Língua 
Portuguesa e das línguas latinas, e a cultura romana ou greco-romana é base da cultura 
ocidental. A cultura ocidental bebe em três pilares: no mundo grego, romano e na cultura 
bíblica.  
 
Folha Dirigida - Caso o retorno ocorresse existiriam profissionais capacitados para ministrar 
essas disciplinas no ensino médio?  
 
Carlos Tannus - Poucos. Mas é preciso lembrar que não temos professores suficientemente 
qualificados porque não oferecemos a eles oportunidade de melhorar. É um círculo vicioso. O 
país não oferece aos seus jovens oportunidade de se formar criticamente e culturalmente, com 
acesso à leitura. Porque a Literatura ajuda a expressar com mais clareza sentimentos, 
emoções, angústias e até mesmo tormentos existenciais. Os alunos possuem uma formação 
deficiente e serão professores mal formados que, por sua vez, também formarão mal. E é 
preciso lembrar que qualquer profissional pode matar. Quando o médico comete um erro e o 
paciente morre, todos verificaram que ocorreu um erro médico. Agora, o mal que o professor 
pode cometer contra seus alunos também é mortífero, ou seja, matar o interesse pela leitura, 
pelo conhecimento de uma forma geral. E o mais grave é que isso só vai ser verificado anos 
depois quando o cidadão já estiver mal formado e, portanto, incapaz de ajudar na 
transformação da realidade.  
 
Folha Dirigida - A baixa remuneração do professor é mais um fator de influência nesse caso?  
 
Carlos Tannus - Sim. Os professores são mal pagos em razão de serem ruins e são ruins 
porque são mal pagos. Quando decidi ser professor não estava preocupado exatamente em 
quanto iria ganhar, mas desejava receber o suficiente para viver, para ter uma renda que me 
mantivesse no padrão em que fui criado e educado. E hoje em dia, vejo que não é possível. O 
salário que se paga aos professores recém-formados ou mesmo com mestrado ou doutorado é 
insuficiente para formar uma biblioteca como a que tenho, com 2.500 livros ou ter acesso às 
obras que li durante minha vida profissional.  
 
Folha Dirigida - Qual a sua opinião sobre a inclusão de Filosofia e Sociologia pelo MEC no 
ensino médio?  
 
Carlos Tannus - Esse é o caminho inicial para uma recuperação, uma tentativa de formar 
criticamente o jovem brasileiro. Acho que essa atitude pode contribuir desde que seja bem 
implementada, que existam professores capacitados para ministrar essas disciplinas. 
 
Folha Dirigida - O ensino da Língua Estrangeira desde a educação fundamental é para alguns, 
tão importante como o do Português. Alguns professores, no entanto, consideram isso 
prejudicial. Em sua avaliação qual o caminho a ser seguido?  
 
Carlos Tannus - O aprendizado de Línguas Estrangeiras no colégio é importantíssimo. Quanto 
mais, melhor, pois assim o jovem não fica restrito a receber informações através de canal 
único, que no nosso caso é o Inglês - e apenas dos Estados Unidos. É uma limitação grave. Os 
estudantes deveriam ter acesso a jornais, revistas e livros franceses, espanhóis, alemães, 
egípcios e japoneses, entre outros. E acredito que o ensino da Língua Estrangeira é mal-
sucedido no colégio porque existe insistência na utilização de métodos arcaicos, que tentam 
fazer o aluno falar um Inglês irrelevante. Ele vai repetir aquelas frases tradicionais como "good 
morning", "how you do" e "good night". E será apenas isso que lembrará nos três anos de 
Inglês. Não servirá para nada. No entanto, se a pessoa deseja realmente se comunicar deverá 
ter a capacidade de manipular e entender a informação, seja técnica ou de qualquer outra 
natureza. Acho válido que no colégio o aluno seja estimulado a ter um bom desempenho 
passivo da língua, que ele saiba entender o que está lendo, habilidade que não está ocorrendo 
nem mesmo em Português. Atualmente, os estudantes lêem palavra por palavra. Eles já não 
entendem o conjunto da oração e isso é um absurdo.  
 
Folha Dirigida - Como vê a linguagem utilizada no orkut e msn pelos jovens? É um fator de 
empobrecimento da língua?  



 
Carlos Tannus - Não. Trata-se de uma forma de se comunicar com maior velocidade. Nesse 
caso é mais fácil usar "tb" do que também. Acredito que a utilização dessa linguagem também 
pode ser causada por insegurança quanto ao Português correto.  
 
Folha Dirigida - Acredita que esse hábito pode ser prejudicial para crianças ou adolescentes 
que ainda não dominam a norma culta da língua?  
 
Carlos Tannus - Na verdade, não acrescenta nem tira nada. É uma bobagem, um modismo, 
mas não terá grande impacto sobre a vida estudantil. Não prejudicará o domínio da Língua 
Portuguesa, pois o próprio cotidiano vai exigir que o estudante utilize a forma culta. Sem o 
dialeto culto não se consegue nada no mercado de trabalho. Inclusive, recomendaria ao 
professor que ao ensinar a Língua Portuguesa no colégio ou na universidade não criticasse 
essa comunicação, assim como, não tivesse preconceito quanto ao dialeto regional e as gírias. 
São formas de comunicação e que cumprem seu papel. Uma curiosidade. Considero que às 
vezes é mais fácil ensinar Inglês ou Francês a um aluno brasileiro do que o Português. 
Conheço um caso de um menino que falava "Ingrês". Quando ele começou a fazer curso de 
Inglês não falou mais da forma errada.  
 
Folha Dirigida - Qual a razão?  
 
Carlos Tannus - Em casa ele convivia com pessoas que diziam "Ingrês" e aprendeu a 
pronunciar dessa forma. Já o Inglês foi ensinado num outro ambiente. Portanto, é mais difícil 
corrigir um vício, de qualquer natureza, do que ensinar o certo.  
 
Folha Dirigida - As instituições de ensino têm avaliado bem seus alunos?  
 
Carlos Tannus - O aluno tem que ser avaliado pelo que realmente aprendeu. Já o professor, 
por sua capacidade de ensinar, pelo conhecimento. E não apenas de uma disciplina específica, 
mas da sua área de conhecimento. E nunca é demais dizer que a educação é fundamental e 
tudo deve ser feito para que avancemos nessa área. Resolver o problema da educação é 
solucionar questões graves como a ausência de segurança, de dignidade, de formação crítica. 
Apenas a educação pode transformar a sociedade.  
 
Folha Dirigida - Qual sua opinião sobre o nível dos cursos de Letras?  
 
Carlos Tannus - Como tudo ligado à educação precisa de melhor cuidado, mas acredito que 
existe algo que ainda não foi pensado de uma forma geral, mas que é urgente fazer e na UFRJ 
já está em curso.  
 
Folha Dirigida - O que seria?  
 
Carlos Tannus - A recuperação na faculdade de Filologia. Trata-se de uma ciência que trabalha 
com o texto escrito e busca suas origens, por meio de manuscritos diversos, estabelecendo um 
texto crítico, pesquisando como determinadas palavras entraram na língua - se por via erudita 
ou popular. E exemplifico com a palavra "plano". É uma forma trazida do Latim em torno do 
século XVI. O grupo "pl" inicial gerou, na formação da Língua Portuguesa, o grupo "ch", que 
deu origem ao fonema che. Então, "plano", com a queda do "n" intervocálico e a nasalização 
do "a" deu origem a palavra "chão", pela via popular. Em outro momento, deu origem ao 
grupo "pr", que gerou "prano", desfeito com a inserção de uma vocal "o", por suarabacti, 
inserção de uma vocal para desfazer um grupo consonantal. O resultado foi "porão". E essas 
palavras somente surgiram em razão de "plano" ter sido buscada diretamente do Latim. Plano 
não veio pela via popular e sim por via erudita. Foi buscada por literatos para compor o padrão 
culto da língua.  
 
Folha Dirigida - E de que consiste a recuperação da Filologia nas universidades?  
 
Carlos Tannus - Em primeiríssimo lugar, a recuperação da Filologia exige investimento na 
formação de professores, abrindo vagas para essa disciplina.  



Podemos lembrar de grandes filólogos, como Serafim da Silva Neto, Antenor Nascentes e Celso 
Cunha entre outros. No entanto, a Filologia foi sufocada pela Lingüística. Mas, não apenas por 
ela, e também pelo desconhecimento de outras línguas. Para ser um bom professor de 
Filologia Românica é preciso conhecer, no mínimo, quatro Línguas Românicas. E para ser 
professor de Filologia Clássica, o profissional deve conhecer Grego e Latim. Da mesma forma, 
a Filologia Portuguesa exige o domínio da Língua Portuguesa, conhecer sua história e evolução. 
Isso é muito importante para a cultura e sobretudo para a formação de um aluno de Letras.  
 
Folha Dirigida - Como está sendo realizada essa recuperação na UFRJ?  
 
Carlos Tannus - Estamos tentando, pleiteando recursos e criando uma estratégia. Há um 
movimento forte pela recuperação da Filologia. Em Portugal, nas universidades de Coimbra e 
Lisboa, por exemplo, a Faculdade de Letras é bem diferente do Brasil. Faculdade de Letras em 
Portugal é de Letras, Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Geografia e História. Um grande curso. 
Como era a antiga Faculdade Nacional de Filosofia. Não era apenas composta de Filosofia. 
Existia Química, Matemática e Física. Portanto, o curso de Letras no Brasil deveria se chamar 
curso de Filologia, dividido em Filologia Portuguesa, Inglesa, Clássica, Grega, Latina, Alemã...  
 
Folha Dirigida - Então, o MEC deveria adotar o modelo português para melhorar o nível dos 
professores?  
 
Carlos Tannus - Não é o caso, pois seria apenas uma questão de nomenclatura. É irreversível. 
O que importa é recuperar o espírito de formação de um estudante da Faculdade de Letras. 
Que ele tenha oportunidade de acesso à cultura, música, teatro, cinema..  
 
 
Folha Dirigida - Como o sr. avalia o sistema de cotas nas universidades públicas?  
 
Carlos Tannus - Ninguém precisa de inserção. As pessoas precisam que os governos cumpram 
as obrigações do estado: educação, saúde e segurança. E desta forma elas se auto-inserirão. 
Não apenas garantir educação, mas um ensino de qualidade. Meu medo é que a universidade 
pública termine como a escola pública, com um ensino da pior qualidade e deixada às baratas. 
Uma escola para as classes pobres. E com isso, as universidades privadas cresçam como as 
instituições americanas, levando para elas a classe alta e média. Aí, realmente seria a grande 
desgraça do Brasil. Temos que vigiar para que a universidade pública não siga o caminho da 
escola pública. De uma vez por todas, as pessoas precisam perceber que a obrigação do 
governo é cumprir seu papel constitucional e para isso pagamos impostos. E são os mais altos 
do mundo. Imposto não é para ser roubado pelos sanguessugas e mensaleiros.  
 
Folha Dirigida - Como será a montagem da ópera "O pagador de promessas", pelo Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ?  
 
Carlos Tannus - Uma história de devoção, ingenuidade, intriga, vaidade. Mais uma vez a 
trajetória de Zé do Burro e sua cruzada para pagar a promessa a Santa Bárbara emocionará os 
brasileiros - só que, desta vez, em formato mundialmente inédito. O Fórum de Ciência e 
Cultura da UFRJ, através da Cia. Experimental de Ópera, sob a regência de Wendell Kettle e 
supervisão de Henrique Morelenbaum, apresenta a estréia mundial da ópera "O pagador de 
promessas", para o público nesta sexta-feira, dia 25, às 19h30, no Teatro João Caetano, na 
Praça Tiradentes. A ópera ficará em cartaz sábado, dia 26, às 19h30; domingo, dia 27, às 17 
horas e terça, dia 29, às 19h30. Na segunda, dia 28, às 16 horas, acontecerá um espetáculo 
fechado para escolas da rede pública. O projeto de "O pagador de promessas", com produção 
de Cadu Holetz e minha orientação, une o formato consagrado da ópera com o diferencial da 
brasilidade: do canto em português, idioma original da obra, à injeção dos ritmos 
contemporâneos da capoeira e do baião. E vai além: será a oportunidade de 130 jovens 
talentos se apresentarem ao grande público. A orquestra, a cenografia, a regência, a produção 
- todas as etapas contam com a criatividade e entusiasmo dos alunos e ex- alunos da UFRJ. 
Traduzida para 10 línguas e montada até hoje em 15 países estrangeiros, esta certamente é 
uma das peças nacionais mais bem-sucedidas internacionalmente. O livro serviu de tema para 
o filme de mesmo título, ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1962.  



A clássica obra de Dias Gomes propõe um debate sobre a intolerância religiosa, que hoje já faz 
parte da vida da maioria das pessoas nas grandes cidades.  
 
Folha Dirigida - Esse projeto dará seqüência a seminários no próprio fórum?  
 
Carlos Tannus - Sim. Além das apresentações, o projeto terá eco na produção de um making-
off do processo criativo e das encenações. Também haverá os registros em cd e dvd, a edição 
da partitura da obra e a realização de dois seminários no Fórum de Ciência e Cultura. Estes 
encontros contarão com a presença de Eduardo Escalante, compositor da ópera, e da francesa 
Marie-Jeanne Calasans, responsável pelo libreto. 
 
Disponível em: <http://www.universidadepublica.org.br>. Acesso em 25 ago. 2006. 


