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RESUMO: O objetivo desta comunicação é refletir sobre as concepções teóricas, 
educacionais e lingüísticas que norteiam os Parâmetros Curriculares Normais de Língua 
Estrangeira (PCNs de LE) no Brasil, e explorar alguns temas recorrentes no documento 
e suas implicações para a prática pedagógica de LE. Baseando-nos principalmente em 
três textos fundadores de Celani (1995, 1996, 1997), co-autora dos PCNs de LE, dis-
cutiremos os bastidores políticos, educacionais e pedagógicos anteriores à publicação 
do documento em 1998, bem como as contribuições do desenvolvimento da Lingüís-
tica Aplicada nas últimas décadas. Levaremos em conta na nossa discussão o impacto 
da pedagogia crítica sobre o documento, elaborado sobre a premissa de que a teoria 
educacional deve ser um empreendimento crítico e político que desafia professores e 
líderes educacionais a dar uma reviravolta em seus métodos de trabalho, e a romper 
com o paradigma de ensino tradicional. 
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THEORETICAL CONCEPTIONS UNDERLYING THE NA-
TIONAL CURRICULAR PARAMETERS OF FOREING 
LANGUAGE

ABSTRACT: This talk aims at reflecting on the theoretical, educational and linguistic 
conceptions underlying the Brazilian Curricular Parameters of Foreign Language Tea-
ching (PCNs de LE) in Brazil, as well as exploiting some of the reoccurring themes of 
this document and its implications for foreign language teaching. Drawing mainly on 
three founding texts by Celani (1995, 1996, 1997), co-author of the PCNs de LE, we 
shall discuss the political, educational and pedagogical background prior to the publi-
cation of the Brazilian Curricular Parameters and the contributions the developments 
of Applied Linguistics in the last 30 years brought to this document. We shall consider 
also how critical pedagogy has impacted these Parameters, which were written with the 
premise that educational theory must be a critical and political undertaking that challen-
ges teachers and educational leaders to change completely their working methods and 
experience a paradigm shift from traditional teaching.
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INTRODUÇãO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Lín-
gua Estrangeira (PCNs de LE) consubstanciam as 
tendências da Lingüística Aplicada (LA) dos últimos 
30 anos e constituem um desafio para professores 
e líderes educacionais, visto que propõem uma 
reviravolta em métodos tradicionais de trabalho, 
marcados por concepções positivistas, tecnicistas 
e behavioristas. Essa reviravolta fundamenta-se no 
conceito da pedagogia crítica, que considera a teoria 
educacional como um empreendimento crítico e po-
lítico com alvos de transformação e libertação para 
professores, alunos e a sociedade como um todo. 
Outro aspecto fundamental nas mudanças propostas 
é a visão de que o sucesso do aluno deve ser mais 
importante que o sucesso do professor. 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar 
que esse documento nacional representa uma vitória 
democrática, pois é o resultado de uma longa traje-
tória de ordem política e educacional em nosso país, 
como discutiremos adiante. Na verdade, os PCNs 
de LE surgiram como uma contribuição para tirar 
o ensino de LE, e de maneira particular o de língua 
inglesa, da condição de “Cinderela” nos currículos da 
escola pública brasileira (Celani, 1995), sempre em 
posição de inferioridade, e recolocá-lo em posição 
de igualdade com outras disciplinas.

Meu interesse em discorrer sobre as concepções 
teóricas subjacentes aos PCNs de LE decorre do 
fatos de eu achar importante conscientizar profes-
sores de LE sobre a relevância do documento e por 
reconhecer que às vezes ele é alvo de críticas no meio 
educacional e acadêmico, muitas vezes motivadas por 
desconhecimento de seus princípios e do processo 
histórico que o originou. Celani (1995), corroborando 
esse fato, afirma que, no Brasil, os desenvolvimentos 
da área de LA passaram longe de muitos gabinetes 
governamentais responsáveis pela educação nacional, 
e um considerável número de professores do ensino 
de línguas em situação institucional não acompanhou 
esses desenvolvimentos ou os interpretou erronea-
mente por tê-los recebido de segunda mão. 

No entanto, se entendermos os fundamentos dos 
PCNs de LE e os aplicarmos aos docentes, veremos 
muitas transformações no processo de ensino-apren-
dizagem de professores e alunos. Com efeito, posso 
citar meu próprio exemplo como professor de língua 
inglesa no Ensino Médio. Os princípios pedagógicos 
e lingüísticos subjacentes aos PCNs de LE provoca-
ram uma reviravolta em minha prática pedagógica 
como professor de inglês.  Nos primeiros oito anos 

da minha prática pedagógica me via às voltas com 
um profundo sentimento de frustração no que diz 
respeito à aprendizagem efetiva por parte dos alunos. 
Foi no mestrado que vislumbrei novas perspectivas 
após entrar em contato com os princípios teóricos e 
metodológicos dos PCN de LE, bem como de outros 
referenciais da Lingüística Aplicada.

Discorreremos a seguir sobre alguns conceitos 
pedagógicos e educacionais que nortearam a elabo-
ração dos PCN de LE.

CONTExTUALIzAÇãO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL 
DOS PCN DE LE

Os PCN de LE nos parecem estar inseridos no 
que Behrens (2000, p. 68) chama de “paradigma 
emergente”. O termo refere-se ao processo de mu-
danças paradigmáticas que têm atingido todas as 
instituições “e em especial a educação e o ensino nos 
diversos níveis”. A autora ressalta que “o advento 
dessas mudanças exige da população uma aprendi-
zagem constante” e uma disposição para “intervir, 
adaptar-se e criar novos cenários”. Behrens (2000, 
p. 86), citando Moraes (1997), caracteriza o paradig-
ma emergente como “a aliança entre as abordagens 
construtivista, interacionista, sociocultural e trans-
cendente”. É importante ressaltar que esse novo 
paradigma em educação se tornou possível graças ao 
forte impacto exercido pela psicologia cognitivista, 
que entrou em cena, segundo Barros & CavalCan-
te (2000), em meados dos anos 50, com a crise do 
paradigma behaviorista, mas cuja implantação nas 
escolas só se deu a partir da década de 1980.

Como enfatiza o termo paradigma, gostaria 
de tecer breves comentários sobre esse conceito. 
A palavra paradigma foi popularizada por Kuhn 
(1970) para descrever a dinâmica da construção do 
conhecimento. Aplicada inicialmente no contexto 
da ciência, ela tem sido usada em outros campos 
do conhecimento tais como a medicina, política e 
educação. DasCal (1978, p. 17), com base em Kuhn 
(1970), afirma que o termo surgiu para questionar a 
visão de que o desenvolvimento da ciência se daria ao 
“acrescentar ao estoque dos conhecimentos existentes 
novas peças... [sendo] essencialmente linear ou quase 
- linear, no sentido da acumulação de conhecimentos”. 
DasCal(1978, p. 18) ressalta, no entanto, que “uma 
simples olhada à história da ciência [...] basta para 
comprovar a implausibilidade de tal concepção. Os 
‘avanços’ científicos realmente importantes implicam 
sempre um rompimento mais ou menos pronunciado 
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do com os métodos, teorias e critérios de solução de 
problemas correntemente aceitos”.

Ao analisarmos as citações de Dascal, uma palavra 
chave que podemos observar, e relevante para o nosso 
estudo, é “rompimento”. Na verdade, os PCNs de 
LE só poderão ser bem compreendidos e aplicados se 
entendermos a natureza desse rompimento em termos 
educacionais. Behrens (2000, p. 68), aprofundando o 
assunto, chama a atenção para “o desmoronamento 
da proposição newtoniano-cartesiana” como rompi-
mento central que permitiu a emergência de novos 
paradigmas nas últimas décadas. A autora explica que 
as proposições mecanicistas e reducionistas do modelo 
newtoniano-cartesiano serviram de base para a solidi-
ficação da visão modernista, base do desenvolvimento 
científico ocidental. Segundo ela, essa visão conduz à 
fragmentação ou divisão do conhecimento e não mais 
dá conta “das exigências da comunidade científica 
e da formação acadêmica dos estudantes exigida na 
sociedade moderna”.

Compartilhando da mesma ótica, KinCheloe 
(1997) chega ao cerne da questão ao apontar a psi-
cologia behaviorista como a principal responsável 
pela concretização, por muitas décadas, dos conceitos 
modernistas, discutidos acima, no cenário educacional. 
Segundo o autor, o behaviorismo reflete a hiperracio-
nalidade modernista pelo fato de reduzir o processo 
de ensino e aprendizagem a um problema técnico de 
gerenciamento, podendo ser operacionalizado em 
quatro passos: 

• desmembramento do conhecimento em partes 
separadas com vistas à sua mensuração precisa;

• estabelecimento de materiais padronizados que 
cuidadosamente especificam os objetivos compor-
tamentais a serem mudados;

• idealização de instrumentos de avaliação, segun-
do uma abordagem científica, que verifiquem 
com exatidão se os objetivos foram alcançados 
e quais conhecimentos encontram-se retidos na 
memória,

• treinamento do professor para simplificar o pro-
cesso.
KinCheloe (1997) ressalta ainda que em termos de 

prática pedagógica o treinamento behaviorista tende 
a afastar o professor da posição de agente ativo do 
processo educacional, levando-o a ver o ato intelectual 
de ensinar como mera técnica, o que o desencoraja a 
engajar-se em uma prática reflexiva. Ademais, pode 
criar no ambiente escolar um individualismo que torna 
os professores não colaboradores, mas rivais entre si 
numa competição por notas, elogios dos supervisores 

e posições no sistema escolar, além de incentivar uma 
tendência à conformidade, já que leva o professor 
a adaptar-se às instituições existentes e a imitar o 
comportamento dos especialistas. Essa realidade dilui 
seu poder e estabelece uma relação de status que o 
posiciona num degrau mais baixo da escala social. 
O autor acrescenta que a ênfase dos conteúdos a 
serem ensinados recai sobre aqueles que podem ser 
observados e mensurados no processo de avaliação. 
A conseqüência é que os alunos se transformam em 
produto, em uma entidade que pode ser moldada e 
empacotada para satisfazer as demandas de seus futu-
ros empregadores. 

Contrapondo à realidade descrita acima, o paradig-
ma emergente, focado nesta seção, propõe a totalidade 
do conhecimento, e não sua fragmentação. Behrens (p. 
68), com base em Moraes (1997) e CarDoso (1995), 
ressalta que

vivemos em uma era de Relações que exige conexão, 
inter-relacionamento, interconexão, visão de rede, de 
sistemas integrados, com o objetivo de reconectar o 
conhecimento que foi fragmentado em partes e reassu-
mir o todo [...] visto que, o todo está em cada umas das 
partes e, ao mesmo tempo, o todo é qualitativamente 
diferente do que a soma das partes.

Para que esse empreendimento se efetive, a autora 
alerta (2000, p. 71) que

o professor deverá ultrapassar seu papel autoritário de 
dono da verdade, para se tornar um investigador, um pes-
quisador do conhecimento crítico e reflexivo, e o aluno, 
por sua vez, precisa ultrapassar o papel de passivo, de 
escutar, ler, decorar e de repetidor fiel dos ensinamentos 
do professor e tornar-se criativo, crítico, pesquisador e 
atuante, para produzir conhecimento.

A seguir, discorreremos sobre o ambiente lingüís-
tico em que os PCNs de LE foram elaborados. 

CONTExTUALIzAÇãO LINGüÍSTICA DOS PCNS

Os PCNs refletem as tendências das pesquisas em 
aquisição e aprendizagem de segunda língua nos últimos 
30 anos. Essas tendências representam uma confluên-
cia de uma multiplicidade de preocupações da área do 
ensino de LE e refletem concepções das abordagens 
construtivistas, interacionistas e socioculturais do para-
digma emergente, analisado na seção anterior. 

Celani (1997), avaliando os desenvolvimentos da LA 
nas últimas décadas, observa, entre outras, as seguintes 
tendências no ensino de línguas estrangeiras:

• a ênfase na aprendizagem;
• a importância das estratégias de aprendizagem;
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• a consideração pelo ritmo variado de apren-
dizagem;

• a diversificação de materiais didáticos;
• a informática na aprendizagem de línguas;
• a ênfase na comunicação em lugar da ênfase na 

correção gramatical;
• a importância da interação em sala de aula;
• a educação reflexiva do professor;
• a valorização de diferentes abordagens de ensino, 
• o impacto da abordagem instrumental (inglês para 

fins específicos) e o da abordagem comunicativa.

Ressaltarei a última tendência, que se refere 
ao impacto das abordagens instrumental e co-
municativa. Celani (1997, p. 154) aponta que “é 
difícil determinar o que surgiu primeiro, se a assim 
chamada abordagem comunicativa ou a abordagem 
de ensino para fins específicos, como é difícil dis-
tinguir nitidamente os princípios fundamentais de 
ambas”. Na verdade, a autora ressalta que ambas 
surgiram simultaneamente e que seus pressupostos 
teóricos sobre a aprendizagem de LE são basica-
mente os mesmos. Em outras palavras, ambas (1) 
vêem a língua não como um sistema estrutural a ser 
dissecado, mas como instrumento de comunicação 
onde o significado tem mais relevância do que a 
forma; (2) organizam o trabalho em sala de aula 
com atividades comunicativas propositadas, com 
ênfase mais na fluência do que na correção, e (3) 
adotam a posição contrária ao ensino sistemático 
da gramática como um fim em si mesmo.

No que diz respeito às suas especificidades, Ce-
lani (1997) afirma que a Abordagem Instrumental 
é de natureza pragmática, nascida da prática, com 
clareza de propósitos ao se estabelecer objetivos; e 
baseia-se numa pedagogia realista que leva em conta 
a análise das necessidades e desejos dos alunos. 
Ademais, o uso de materiais autênticos é enfatizado, 
bem como o uso do discurso concatenado em con-
traposição ao ensino de sentenças isoladas. A autora 
conclui enfatizando dois outros aspectos centrais 
nessa abordagem: (1) o uso da língua materna como 
recurso auxiliar, e (2) o desenvolvimento da leitura 
com objetivo legítimo único, independentemente 
do desenvolvimento das habilidades orais.

A seguir, passaremos para uma análise do con-
texto histórico e político dos PCNs de LE.

CONTExTUALIzAÇãO hISTÓRICO-POLÍTICA DOS PCNS 

Os PCNs inserem-se no contexto das megaten-
dências para o século 21 (naisBit, 1982; Celani, 

1996). Segundo naisBit, estamos saindo (1) de uma 
cultura letrada para uma cultura visual; (2) de uma 
sociedade industrial para uma sociedade da informa-
ção; (3) de sistemas ditatoriais para sistemas mais de-
mocráticos; (4) de uma economia nacional para uma 
economia mundial, e (5) de um monismo cultural e 
lingüístico para um pluralismo cultural e lingüístico. 
Dentro desse contexto, Celani (1995), antes mesmo 
da elaboração dos PCNs de LE, preconizava que 
os currículos oficiais não poderiam ser organizados 
com base em uma ideologia elitista, discriminatória e 
preconceituosa que excluísse considerável parcela da 
população escolar do acesso a algo que deveria ser, 
sem dúvida, componente importante da educação, 
isto é, a aprendizagem de uma LE.

Celani (1995) faz essa avaliação negativa em 
relação aos currículos oficiais num período anterior 
à Nova LDB de 1996, que restaurou a posição da 
LE como disciplina obrigatória. Antes dessa época, 
porém, o ensino de LE devido a várias reformas 
educacionais, a partir da década de 60, perdera o 
seu caráter obrigatório, sendo relegado, na reforma 
de 1971, ao nível de mero “acréscimo... quando 
tenha o estabelecimento condições de ministrá-la 
com eficiência”. Celani (1995, p. 5) deplorava essa 
situação ressaltando que

excluir o ensino de LEs do núcleo comum significa 
que não são consideradas essências para a formação 
integral do indivíduo [...] mantém-se, assim, fechada, 
sem que se veja nisso um prejuízo, uma porta para 
um novo mundo. Priva-se os indivíduos [...] de atin-
girem uma nova dimensão de vida que poderá levar 
à tolerância, à apreciação de diferenças humanas, à 
compreensão de diferenças culturais e a uma filosofia 
de pluralismo lingüístico e cultural. Em suma, esque-
ce-se que se pode estar impedindo uma manifestação 
[...] um processo de auto-libertação do homem.

Com essas palavras, Celani destaca a impor-
tância da aprendizagem de LEs para a formação 
geral do indivíduo, especialmente diante do pano-
rama de integração político-econômica que vem 
se configurando desde o final do último milênio e 
que continua a se estender pelo novo, conforme 
discutiremos a seguir.

A INTEGRAÇãO POLÍTICO-ECONôMICA E O PAPEL 
DA LINGUAGEM 

Celani (1996), discutindo os conceitos de Fair-
Clough (1989) e de PennyCooK (1995), observa que a 
linguagem pode afetar as relações entre grupos diferen-
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tes em um país, valorizando as habilidades de alguns 
grupos e desvalorizando as de outros. Nesse sentido, 
ela pode servir como símbolo de coesão, no sentido de 
criar grupos elitizados que têm acesso a determinados 
discursos, bem como de divisão, já que nega o acesso 
de grande parte da população ao discurso da classe 
dominante e ao discurso do mundo exterior.

Dentro desse contexto, a autora, ampliando esses 
conceitos para a esfera internacional, sustenta que o 
desenvolvimento de habilidades comunicativas em 
mais de uma língua permite aos cidadãos de um país 
participar da comunidade internacional, cada vez mais 
dependente da troca de informação. Essa perspectiva, 
na visão da autora, passa a valorizar o ensino/apren-
dizagem de LE no sistema educacional brasileiro, pro-
porcionando aos brasileiros a oportunidade de terem o 
seu lugar como participantes do mundo moderno, não 
como consumidores de conhecimento produzido no 
exterior, mas como contribuidores ativos e eficientes na 
produção e no desenvolvimento científico e tecnológi-
co internacional. Além disso, contribuirá no sentido de 
ajudar a romper com atitudes chauvinistas e xenófobas, 
dando aos brasileiros, não importa sua classe social, 
a oportunidade de terem acesso à informação, já que 
vivemos em uma sociedade que, embora industrial, 
passou para uma economia baseada na criação e dis-
tribuição da informação, conforme já salientamos. É 
por essa razão que não podemos mais operar em um 
sistema econômico nacional isolado e auto-suficiente, 
pois somos parte de uma economia global em que a 
informação pode ser partilhada instantaneamente.

Após discutir esses conceitos, Celani (1996), antes 
da elaboração da Nova LDB, afirmava que o ensino de 
LE não podia ocupar a posição de “Gata Borralheira” do 
currículo, como havia sido o caso por quase 30 anos, mas 
que devia constituir-se elemento fundamental no currículo 
das escolas públicas. A autora, em um de seus manifestos 
(Celani, 1996, p. 3), apontava que “do ponto de vista de 
política educacional [...] não oferecer condições para que os 
educandos estejam potencialmente capazes de participar da 
vida nacional e internacional é falhar na missão de educar”. 
Em conformidade com essa visão,  complementa afirman-
do que não aprender uma LE, e de maneira particular a 
língua inglesa, significa competir em situação de inferio-
ridade no cenário internacional, onde a língua inglesa 
se impõe cada vez mais como língua hegemônica, e 
que o monolíngüe no mundo atual começa a vida em 
posição de desvantagem, já que não pode participar da 
competição profissional e econômica em termos iguais. 
Nesse contexto, a autora conclui que aprender uma 
LE, e o inglês de modo particular, significa apoderar-se 

de uma força libertadora – empowerment - tanto em 
termos culturais quanto profissionais. Discutiremos 
esse conceito a seguir.

O CONCEITO DO empowerment 

O conceito do empowerment reflete a visão freiria-
na de educação (Freire, 1974; Celani, 1996), que, por 
sua vez, constitui um dos pilares da pedagogia crítica. 
Vários lingüistas (FairClough, 1989; Kress, 1985; 
PennyCooK, 1995) associados a essa corrente pedagó-
gica consideram o ensino de língua inglesa (LI) como 
uma força libertadora de indivíduos e países, tendo 
em vista a posição do inglês como língua hegemônica 
de dominação. O conceito, aplicado inicialmente à 
língua materna, envolve uma conscientização crítica em 
relação à linguagem e uma capacidade crescente de se 
engajar em discursos propositados. Em outras palavras, 
implica a capacitação para saber ler nas entrelinhas ou 
compreender as intenções nem sempre explícitas de 
um discurso. Essa capacitação ou “empoderamento”, 
com já se ouve nos meios acadêmicos, contribui para 
a emancipação de dominados e oprimidos, evitando 
que a linguagem seja fator de dominação de algumas 
pessoas ou povos por outros.

No que tange à hegemonia da LI como língua de 
dominação, Celani (1996) explora o assunto apre-
sentando a visão mais radical do conceito e a mais 
moderada, com a qual se identifica. A visão radical 
entende que a expansão do inglês no mundo não é 
neutra, natural e nem benéfica, pois (i) está ligada 
a desigualdades globais, (ii) constitui-se em ameaça 
para outras línguas, (iii) representa um guardião de 
posição de prestígio na sociedade, e (iv) é a língua 
do imperialismo e do interesse de classe. Celani 
argumenta que essa visão pode levar ao chauvinismo 
(nacionalismo exagerado) e à xenofobia (aversão a 
pessoas e coisas estrangeiras). A visão moderada, por 
sua vez, reconhece a presença de perigos inerentes na 
expansão imperialista da língua inglesa, mas rejeita o 
nacionalismo exacerbado, concebendo a cultura como 
processo negociado, realizado em novas condições 
político-sociais de interação global, levando em conta 
o fato de as fronteiras tradicionais do mundo estarem 
se soltando. Ela também critica as teorias totalizantes 
de reprodução social e cultural que preconizam que 
a vida das pessoas regulamentada e determinada, 
pela linguagem, cultura e discurso. Ao contrário, de 
acordo com essa visão, as pessoas podem resistir ao 
imperialismo político, social, econômico e lingüístico, 
e relacionar-se de maneira mais construtiva com os 
povos dominadores.
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Celani (1996), criticando o determinismo da visão 
radical, ressalta que, a despeito da hegemonia da LI, 
ninguém está fadado a ser mero consumidor passivo de 
cultura e conhecimento; ao contrário, todos podem ser 
criadores ativos mediante a criação de contra-discursos 
e a conscientização das implicações da expansão do 
inglês e sua reprodução e produção de desigualdades 
globais. A partir dessa convicção, a autora acredita que 
a escolha de uma língua estrangeira deve transcender 
estreitas preocupações nacionais e levar em conta as 
necessidades lingüísticas da sociedade e o significado 
econômico e geopolítico da LE em determinado mo-
mento histórico. A autora conclui que o ensino de LI 
deverá estar coordenado com outras disciplinas do cur-
rículo, servindo de apoio para desenvolver nos alunos 
atitudes críticas em relação à linguagem de modo geral 
e às relações de poder que ela veicula.

Sintetizarei os conceitos discutidos nas três últimas 
seções, ressaltando os seguintes pontos:

• a linguagem é meio indispensável para se ter acesso à 
informação, constituinte essencial no contexto da in-
tegração político-econômica neste terceiro milênio;

• o ensino de LE deve reconhecer que a linguagem 
contribui para a dominação de algumas pessoas ou 
povos sobre outros;

• o ensino de línguas na escola, materna ou estran-
geira, deve reconhecer que a linguagem não é 
neutra, nem mero pretexto para ensino de estru-
turas, mas portadora de funções comunicativas e 
discursivas;

• o ensino de LE deve ter valor educacional e pragmáti-
co de maneira que seja um antídoto à alienação social, 
política e cultural; nesse contexto, a escolha da LE a 
ser ensinada deve levar em conta as necessidades lin-
güísticas e econômicas da sociedade em determinado 
momento conjuntural;   

• a aprendizagem de LE deve ser entendida como 
condição de libertação.
É por essa razão que Celani (1996) ressalta que 

o ensino de LE deve ocupar o lugar que já teve na 
educação nacional. Seu sentimento em relação a essa 
priorização é expresso de maneira sintética e incisiva 
nas seguintes palavras:

O ensino de línguas não é algo decorativo a ser acrescen-
tado aos dotes de jovenzinhas bem nascidas; é antes algo 
que envolve um completo processo de reflexão sobre a 
realidade social, política e econômica, que tem um valor 
intrínseco importante no processo de capacitação de 
forças que levam à libertação face às imposições das 
forças de dominação.

A seguir veremos algumas decorrências desses 
conceitos para a prática pedagógica de LE.

DECORRêNCIA PEDAGÓGICA

No que diz respeito aos objetivos de ensino, ado-
ção de metodologias específicas e uso de materiais e 
recursos didáticos, Celani (1996) ressalta os seguintes 
pontos:

• os objetivos de ensino devem ser realistas e decor-
rer da função social da LE em relação aos alunos, 
do papel da LE na construção da cidadania e do 
papel da LE como parte integrante da formação 
global do indivíduo;

• a LE deve ser ensinada com propósitos de comuni-
cação, levando em conta o contexto social da situ-
ação de ensino e as necessidades dos aprendizes;

• a metodologia adotada deve ser menos lingüística 
e mais humanística e social, o que implica uma 
reviravolta nos materiais didáticos e em arraigadas 
práticas pedagógicas ainda largamente em voga;

• as condições locais devem ser o ponto de partida 
para todo empreendimento pedagógico, o que 
significa que os docentes não devem aceitar sem 
questionamento abordagens, métodos e práticas 
transformados em materiais didáticos totalmente 
inadequados às realidades dos contextos educacio-
nais brasileiros;

• a abordagem instrumental, ou seja, o ensino de 
línguas para fins específicos, parece ser a abor-
dagem mais adequada para esses propósitos, por 
estar centrada no aluno e na aprendizagem, além de 
partir de objetivos realistas, claros, que levam em 
conta as necessidades do aprendiz e sua situação de 
aprendizagem; e por compartilhar dos princípios da 
abordagem comunicativa, conforme comentamos 
anteriormente.
Quanto à formação do professor de LE, Celani 

(1996) destaca que os professores devem ser profis-
sionais autônomos e não subservientes em relação a 
materiais importados, preparados para um público in-
ternacional. Sua formação precisa ser crítica e reflexiva 
de maneira que possam enxergar criticamente seu papel 
como professor de LE e o significado da aprendizagem 
de uma língua estrangeira. Somente assim poderão estar 
capacitados a explicar aos seus alunos as dimensões 
ideológicas da situação de ensino-aprendizagem e situá-
las social, cultural e politicamente.

É importante também que o professor tenha 
mentalidade aberta a situações novas e disposição 
para romper com as amarras da formação tradicional 
do professor de línguas, mais voltada para o estudo 
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dizagem. Mediante um processo de conscientização, 
os alunos podem, em seu próprio benefício, participar 
nas decisões sobre o quê e o como do ensino. 

De acordo com Moita loPes (1996, p.96), também 
co-autor dos PCNs, que “a educação é um processo 
essencialmente cultural e social nos quais alunos e 
professores participam interagindo na construção de 
um conhecimento conjunto”.

da língua enquanto estruturas gramaticais. Nesse 
contexto, cabe ao professor ter um maior conhe-
cimento teórico sobre as pesquisas em psicologia 
cognitivista e suas decorrências para a aprendizagem 
de LEs bem como para a sua prática pedagógica.

Vale salientar também que os professores preci-
sam desenvolver nos alunos sua autonomia para que 
possam participar ativamente do processo de apren-
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