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Resumo 
A reflexão proposta por este artigo surgiu de inquietações e questionamentos que nasceram ao perceber 
como a disciplina de Língua Inglesa tem sido tratada, principalmente, no momento de atribuição de 
classes e/ou aulas nas escolas públicas estaduais de Barra do Garças/MT. Para tanto, essa abordagem 
centra-se numa forma de pesquisa qualitativa, cuja revisão literária está pautada em pesquisadores 
como Kleiman, Cox e Assis-Peterson, Oliveira, além de documentos oficiais como a Instrução Norma- 
tiva 008/16 publicada pela SEDUC/MT e, Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino 
de Goiás 2009/2010 SEDUCE/GO, dentre outros materiais publicados em sua maioria na rede mundial 
de computadores. Alguns dos questionamentos que norteiam esta reflexão são: Qual é o perfil do profes- 
sor que ministra aula de inglês? Professores de qualquer formação ministram aula de língua estrangei- 
ra? Os órgãos oficiais não podem perder de vista o valor que a Língua Inglesa tem para a formação do 
ser humano, e que a formação específica dos professores de língua estrangeira deve ser estimulada, seja 
pela criação de cursos com esta habilitação, seja oferecendo cursos de formação contínua, permitindo 
assim, que esta disciplina seja valorizada e ganhe a respeitabilidade que ela merece. 
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Abstract 
The reflection proposed by this article arose from the concerns and questions that arose from seeing 
how the English Language discipline has been treated, mainly, at the moment of assigning classes and 
/ or classes in the state public schools of Barra do Garças / MT. To that end, this approach focuses on a 
form of qualitative research, whose literary revision is based on researchers such as Kleiman, Cox and 
Assis-Peterson, Oliveira, in addition to official documents Normative Instruction 008/16 published by 
SEDUC / MT and, Operational Guidelines of the State Public School of Education of Goiás 2009/2010 
SEDUCE / GO, among other materials published mostly in the worldwide computer network. Some of 
the questions that guide this reflection are: What is the profile of the teacher who teaches English clas- 
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ses? Do teachers of any formation teach a foreign language class? The official bodies can not lose sight 
of the value that the English Language has for the formation of the human being, and that the specific 
training of foreign language teachers should be stimulated, either by the creation of courses with this 
qualification, or by offering training courses continuous, thus allowing this discipline to be valued and 
to gain the respectability that it deserves. 

 
Keywords: English language. Devaluation. Foreign language teaching. Formation. 

 
 

Introdução 
 
 

A reflexão proposta por este artigo surgiu de inquietações e questionamentos que 

nasceram ao ver como a disciplina de Língua Inglesa tem sido tratada, principalmente, no 

momento de atribuição de classes e/ou aulas nas escolas públicas de Barra do Garças/MT. 

Para tanto, a reflexão dessa abordagem centra-se numa forma de pesquisa qualitativa, 

cuja revisão literária está pautada em pesquisadores como Kleiman, Cox e Assis-Peterson, 

Oliveira, legislações como a Instrução Normativa 008/16 publicada pela SEDUC/MT e, Diretrizes 

Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás 2009/2010 SEDUCE/GO, dentre 

outros materiais publicados/disponíveis em sua maioria na rede mundial de computadores. Para 

uma maior clareza da exposição da temática, este texto encontra-se dividido em tópicos. O 

objetivo do estudo é analisar a falta de formação específica dos docentes que devido ao déficit 

de professores, acabam por assumir as aulas/classes de Língua Inglesa. 

Devido à falta de professores habilitados, após o primeiro momento de atribuição, 

as aulas constantes do quadro de vagas das escolas, podem ser assumidas por professor de 

qualquer outra área, servindo muitas vezes apenas como complemento de carga horária. Tal 

atitude tem provocado consequências sérias no comportamento dos estudantes, pois muitos se 

sentem desestimulados e incapazes para aprender línguas estrangeiras e as veem como algo 

difícil de ser atingido. 

A Língua Inglesa exerce um papel importante com relação ao desenvolvimento 

intelectual, social e cultural do ser humano. Diante disso, cabem, então, algumas indagações: 

é pertinente a um profissional que teve sua formação em história, por exemplo, ministrar aula 

de matemática? Os pais desses estudantes sentirão que seus filhos sairão dali, bem preparados 

e aptos para aplicarem os conhecimentos de matemática nas diversas situações da vida? Qual 

é o comprometimento dessa instituição escolar em oferecer uma educação de qualidade ao 

apresentar o um quadro de profissional com esse perfil? E por que com a língua estrangeira isso 

ocorre? Professores de qualquer formação, tendo conhecimento da Língua Inglesa ou não, por 

diversas circunstâncias, acabam por ministrar essa disciplina. 
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Que certeza existe sobre tal situação? A certeza é de que os órgãos oficiais não podem 

perder de vista o valor que a Língua Inglesa possui para a formação do ser humano, de que a 

formação específica dos professores de Língua estrangeira deve ser estimulada, seja pela criação 

de cursos com esta habilitação, seja oferecendo cursos de formação contínua, permitindo assim, 

que seja valorizada e ganhe a respeitabilidade que merece. 

 
1- Breve contextualização da língua inglesa 

 
 

A difusão da Língua Inglesa se deu a partir da Revolução Industrial e num momento 

em que países americanos, asiáticos, africanos e da Oceania eram colonizados. Apesar de ter 

sido estabelecida como língua internacional pela Grã-Bretanha, foram os Estados Unidos, 

considerados uma superpotência mundial no século XX, que asseguraram sua consolidação 

como língua global. 

No Brasil, o acolhimento deste idioma se deu em meados do século XIX, por meio 

do Decreto datado de 22/06/1809 que criou uma Cadeira de Língua Inglesa e outra de Língua 

Francesa, sob o argumento que, o Príncipe Regente, determinava ao Brasil a implantação de 

Aulas Régias, também chamadas de línguas vivas,3 cujo trecho tem o seguinte teor: 

 
E sendo, outrossim, tão geral, e notoriamente conhecida a necessidade, e 
utilidade das línguas franceza (sic) e ingleza (sic), como aquelas que entre 
as línguas vivas teem o mais distinto lugar, é de muito grande utilidade ao 
estado, para argumento, e prosperidade da instrução pública, que se crie 
nesta capital uma cadeira de língua franceza (sic), e outra de ingleza (sic). Era 
necessário criar nesta capital uma cadeira de língua ingleza (sic), porque pela 
sua difusão e riqueza e o número de assuntos escritos nesta língua, a mesma 
convinha ao incremento e à prosperidade da instrução pública. (OLIVEIRA, 
1999 apud CHAVES, 2004, p. 5) 

 
Devido a relevância que as línguas vivas ganharam no Brasil, criou-se em 1837 o 

Decreto de 2 de dezembro, que institucionalizou o primeiro colégio público: o Imperial Colégio 

Pedro II, estruturado nos moldes dos estatutos do Liceus Franceses, o qual constava como 

disciplina inserida no Programa de Ensino, a língua inglesa. A função do ensino de inglês, 

então, baseava-se em preparar os alunos/estudantes a se comunicarem oralmente e por escrito. 

 
1.1 A importância da língua inglesa 

 
3 - Vivas, pois eram consideradas úteis à civilização naquele momento, e em oposição às línguas ‘mortas’ não 
mais comumente utilizadas (Latim e Grego). 
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E é com esta finalidade de se comunicar que o Inglês, língua de comunicação 

global, continua inteiramente viva, atuante, presente no nosso dia a dia, de extrema importância 

no mundo dos negócios, das viagens, dos estudos e da pesquisa. Por meio da língua inglesa 

podemos estar conectados com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, nos comunicando, 

recebendo e levando informações, obtendo conhecimento e aprendizagens, permitindo assim o 

crescimento pessoal, profissional e cultural. 

Entre tantos aspectos a globalização faz com que haja um entrelaçamento do idioma 

inglês, da internet e da informática, numa relação de interdependência, sendo que um não tem 

vida sem o outro. Tanto que os aplicativos nascem “falando” inglês e só depois são traduzidos 

para outros idiomas, confirmando a forte influência desse idioma em nosso cotidiano. Assim, o 

 
Inglês é a língua da Informática, do cinema mundial, dos desportos 
internacionais, da aviação, dos encontros científicos, do comércio internacional 
e do turismo. Tem uma função social e comunicativa. Tornou-se o veículo do 
intercâmbio cultural (CABRAL, 2014, p. 01) 

 
Fica evidente a presença e a importância da língua inglesa no mundo atual em todas 

as esferas da sociedade, refletindo diretamente no papel da escola e do professor. 

Enquanto ferramenta de comunicação, ao lado da primeira língua, ela favorece a 

interação e o desenvolvimento humano e cognitivo do indivíduo na sociedade. É elemento de 

inserção social e proporciona dignidade ao cidadão, uma vez que ao tomar conhecimento da 

Língua Inglesa ele se torna apto a participar e interagir no meio social desempenhando um 

papel participativo nas diversas questões locais, nacionais e globais. 

Enquanto disciplina escolar além de possuir esse caráter de interação entre as pessoas 

e também de interação cultural, auxilia na aprendizagem da língua materna, confirmando ou 

reforçando estruturas inerentes à Língua Portuguesa, pois seus conteúdos estão relacionados 

entre si e ambas possuem um caráter extremamente dialógico, favorecendo assim ao estudante 

sua capacidade de ler e de interpretar o mundo que o cerca e além dele. A respeito da importância 

do diálogo: 

 
O diálogo é um meio para que comecemos a conhecer todas as muitas 
maneiras pelas quais nos interligamos e integramos uma única realidade 
compartilhada. Também é um meio para que percebamos a natureza contínua 
das mudanças que estão ocorrendo à nossa volta e de ajudar-nos a compreender 
e tirar significado daquilo que pode parecer uma desordem. O diálogo pode 
nos ajudar a ver os grandes padrões que permeiam nossas vidas cotidianas. 
(ELLINOR e GERARRD, 1998, p. 91) 
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Enfim, é justamente num processo dialógico, no convívio social que verificamos 

– não tem como negar a presença deste idioma em nosso dia a dia, que é constatado quando 

tomamos um milk-shake, compramos um creme dental Close up no shopping para toda a 

família, comprovado por um ticket. Não comemos um hot dog sem um ketchup. Depois de 

tanto comer fast food, é preciso andar de bike do contrário deixa de ser fitness e fica com 

stress. Na opinião de muitos e até mesmo em Lan house, o Windows continua sendo o melhor 

programa de computador, que obviamente necessita de um mouse. Seja em smartphone ou i-

phone todos têm what’s app, facebook ou e-mail. 

Daí a certeza de que a internet acabou fazendo parte da nossa vida e como visto o inglês 

também. É a terceira língua mais falada no mundo. Os dados apontam que “são 360 milhões de 

falantes nativos e aproximadamente 500 milhões de pessoas que falam o idioma como segunda 

língua” (LANE, s/a, p. 02). Isso acontece porque apesar da recente crise, os Estados Unidos, 

ainda dominam mundialmente a economia. 

 
 

1.2 LÍNGUA INGLESA: Uma disciplina atribuída a qualquer um 
 
 

Diante do exposto sobre o valor que a Língua Inglesa tem sobre o desenvolvimento 

intelectual, social e cultural do ser humano, cabe uma pergunta: uma pessoa informada sobre 

o fato de que onde seu filho pretende estudar o professor de matemática dará aula de História 

e o de História dará aula de Química, esse pai ou essa mãe sentirá que seu filho sairá dali apto 

para aplicar os conhecimentos de matemática e química nas diversas situações da vida? Qual 

é o empenho dessa escola em oferecer uma educação de qualidade apresentando um quadro de 

profissional com esse perfil? E por que com a disciplina de Inglês isso acontece, tendo em vista 

que professores de qualquer formação tendo conhecimento dela ou não, assumem-na? 

Com base nos dados fornecidos pela Assessoria Pedagógica do município de Barra 

do Garças/MT, no ano de 2017, dos 15 (quinze) professores que tiveram atribuição de aulas em 

LE, aproximadamente, 05 (cinco) professores ministraram aulas de inglês nas unidades escolares 

sem serem habilitados. Diante disso, constata-se na prática das escolas públicas de Barra do 

Garças/MT e, como visto, em outros Estados também, a desvalorização desta disciplina. 

As portarias e leis, relacionadas à atribuição de classes e/ ou aulas criadas pela 

SEDUC/MT, com vigência para o ano letivo de 2017, sinalizam um parecer favorável ao ensino 

de Língua Estrangeira (LE), quando determinam que as etapas de atribuição num primeiro 

momento devem obedecer ao concurso e a formação específica do professor, porém na mesma 
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Instrução Normativa dá-se uma abertura para professor não habilitado ocupar estas classes e/ 

ou aulas, bastando apenas pertencer à área de conhecimento, ou seja, mesmo sem possuir os 

conhecimentos específicos da Língua Inglesa, a este professor lhe é permitido ministrar aulas de 

inglês, como pode ser verificado na Instrução Normativa nº 008/2016/GS/SEDUC/MT: 

 
Art. 23. A PRIMEIRA ETAPA - na unidade escolar, observando as 
seguintes fases: 
II - 2ª fase - para os professores efetivos, lotados na unidade escolar que optaram 
por atribuição na habilitação específica do concurso e/ou enquadramento; 
V- 5ª Fase - destinada aos profissionais nas seguintes situações: 
c) remanescentes para completar a carga horária na área de formação, no 
máximo de 4 h/a, desde que não haja carga horária na sua formação em 
outro turno da unidade escolar; (INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/2016, p. 
14, grifo do texto) 

 
Essa mesma abertura também se encontra no manual de Diretrizes Operacionais da Rede 

Pública Estadual de Ensino de Goiás 2009/2010 onde se lê no item 6.3.3, do perfil do professor 

de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio: “Pertencer, preferencialmente, ao quadro 

efetivo da Secretaria da Educação. Ser lotado na disciplina de sua formação acadêmica ou, em 

casos excepcionais, na sua área de formação;” (DORPEEG 2009/2010, p.94). 

Além dessa abertura legal, somada à falta de profissionais habilitados, no momento da 

atribuição de aulas, qualquer professor assume esse importante componente curricular para 

ministrar. Ele serve de complemento de carga horária. A escola se torna indiferente à qualidade 

do ensino que a qualquer aluno deve ser oferecido, com relação ao Inglês e, ao mesmo tempo, 

imperceptível se torna o comprometimento com o ensino e a aprendizagem que essa instituição 

deveria se ocupar. 

 
1.3 As consequências da atual forma de atribuição de classes e/ou aulas 

 
 

Ao distribuir as aulas a qualquer professor, entende-se que apenas o aspecto pedagógico 

é que conta para o professor ministrar suas aulas, ou simplesmente, entende-se que é melhor 

ter alguém naquele espaço para que os alunos não sejam dispensados, mas de acordo com 

um estudo realizado pelas pesquisadoras Maria Inês Pagliarini Cox e Ana Antônia de Assis- 

Peterson há outros elementos imprescindíveis que devem ser considerados no momento de 

atribuir aulas de Língua estrangeira. 

 
Embora enfatizem os aspectos pedagógicos, demonstram também estar 
diligentes em relação à competência linguística. Todos dizem que é condição 
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fundamental o professor saber a língua que ensina. Segundo eles, esse saber 
pode variar do nível intermediário ao avançado. Enfim, a formação do 
professor deve aliar a competência linguística e a pedagógica e ser sensível à 
realidade, ao contexto concreto do ensino na escola pública. (COX e ASSIS- 
PETERSON, 2002, p. 03) 

 
Como pode ser percebido neste excerto, a formação do professor deve estar aliada 

à competência linguística e pedagógica e estar atento ao contexto real do ensino público. Ou 

seja, o professor deve estar preparado para ensinar, demonstrando domínio e conhecimento de 

todas as estruturas necessárias para ensinar bem esse idioma. Sua existência não deve ser o de 

mero ocupador de espaço ou simplesmente ser aquele que resolverá as questões burocráticas de 

horários escolares. 

O fato de a Língua Inglesa ser atribuída a “qualquer um”, àqueles que não são 

professores, mas que estão professores, representa uma ruptura com todo o projeto comunicativo 

proposto pelo ensino de línguas, afetando diretamente a aprendizagem dos alunos, fazendo 

com que eles se sintam desestimulados e incapazes de atingir o domínio da Língua inglesa, 

percebendo-a como algo inatingível, difícil, impossível. 

 
Na opinião daqueles que são professores de inglês, os que apenas estão 
professores de inglês fazem muito mal à história de aprendizagem dos alunos. 
Matam-lhe o interesse e o desejo pela língua. Deixam-nos desestimulados, 
traumatizados, com a sensação de que não aprenderam nada, de que não 
sabem nada, e, pior ainda, de que são incapazes de aprender uma língua 
estrangeira. (COX e ASSIS-PETERSON, 2002, p. 04) 

 
Tal situação possui um caráter de emergência quando percebemos que a função da 

Escola, a mais importante das “agências de letramento”, no dizer de Kleiman (2008, p. 02), é a 

de formar cidadãos críticos e autônomos, capazes de tomar suas próprias decisões sem jamais 

perder de vista o coletivo. 

Conforme Santos e Ifa (2013), o ensino da Língua Inglesa deve estar embasado na 

abordagem do letramento crítico, tornando possível ao aluno estruturar sua visão crítica, para 

que ele tenha condições de atuar no meio social partindo da construção dos diversos significados 

de diferentes textos trazidos para a sala de aula, independente do nível linguístico da língua 

adicional a formação crítica pode e deve ser trabalhada em todos os momentos inclusive 

naqueles em que a língua materna seja utilizada em sala. 

 
1.4 O letramento na língua inglesa e a formação do professor 
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Para, Hamze “descobrir a si mesmo pela leitura e pela escrita, é entender quem a gente 

é e descobrir quem podemos ser” (HAMZE, 2008, p. 01), neste sentido é imperativo ao docente 

ter habilidades de fazer com que o Ensino de LE permita que esse conceito de letramento atue 

de forma concreta na vida dos aprendizes, no meio social em que vivem, que tenha crítica, mas 

que apresente solução para as diversas circunstâncias da vida. 

Para tanto é necessário considerar a atuação, bem como a formação dos professores para 

o ensino de Língua Estrangeira, sem retirar, assim, o papel de formador da escola e do educador 

também, uma vez que cabe ao professor criar situações significativas de ensino e aprendizagem 

desse idioma, pois na visão de Kleiman (2008): 

 
Além dos conhecimentos teóricos pertinentes, devidamente ressignificados 
para a situação de ensino, o letramento para o local de trabalho abrange 
também conhecimentos sobre as condições específicas de trabalho, as 
capacidades e interesses da turma, a disponibilidade de materiais e o acesso 
que a comunidade tem a eles. E, nesse sentido, quanto mais o docente souber 
sobre o objeto de estudo e a situação comunicativa envolvida, sobre seus 
alunos e sua bagagem cultural, maiores serão as probabilidades de ele ser 
capaz de criar situações significativas de aprendizagem. (KLEIMAN, 2008, 
p. 26). 

 
Dessa forma, entende-se que criar situações significativas de aprendizagem sem uma 

estrutura e materiais adequados para o desenvolvimento da aula é desafiante e, muitas vezes 

desestimulante, principalmente quando não se pode contar com o interesse da turma. É evidente 

que a formação do docente é imprescindível e nunca pode ser ignorada, pois somente um professor 

muito atento e comprometido é que fará algo para reverter as situações contrárias ao ensino- 

aprendizagem, tão presente na realidade das salas de aula das escolas públicas, permitindo, 

assim, ao aluno a possibilidade de vislumbrar alternativas e soluções para acontecimentos 

importantes do dia a dia. 

 
1.5 Por que o inglês é um idioma ignorado nas escolas públicas? 

 
 

A história do Ensino da Língua Inglesa no Brasil nos remete a uma conjuntura que 

talvez explique porque uma disciplina tão necessária para a formação do ser humano seja posta 

em segundo plano nas escolas, na sociedade, por alunos e, pior ainda, por muitos educadores. 

Embora perceba-se alguma mudança, o que se observa é que ela não ganhou a 

respeitabilidade devidamente merecida. E, as causas possíveis para tal indiferença, devem-se 

a alguns aspectos ocorridos ao longo da história. Ao buscar informações sobre esses dados, 



Página | 83 
 

verifica-se que desde 1960 a Língua Inglesa nunca ganhou destaque e importância legal, sempre 

existiu como uma disciplina complementar, como opcional, que muitas vezes ficava a cargo dos 

estabelecimentos de ensino decidir se seria incluída ou não no conjunto das demais disciplinas. 

Outro fator é a ausência de profissionais qualificados, habilitados com competência 

linguística e didática. A quantidade de profissionais habilitados com certificados reconhecidos 

pelo MEC é insuficiente para atender a demanda das escolas. Esse dado, de certa forma, fez com 

que essa disciplina se tornasse menos importante, quando se permite a qualquer um ministrar 

aulas de inglês nas escolas públicas. Mesmo com a abertura de cursos superiores, este episódio, 

tem sido constante na rede pública de ensino. Talvez porque as ofertas em grande escala de curso 

de Letras com habilitação em Língua Inglesa tenham sido apenas na Universidade Federal da 

Capital do Estado. 

A metodologia aplicada nas salas de aula de ensino fundamental e médio, ainda, na 

maioria das vezes, centra-se na mera tradução de textos e ensino de gramática, tornando o ensino 

pesado e desestimulante. No dizer de Schütz, o ensino de inglês “parece ter ficado encalhado no 

método de tradução e gramática do início do século” (SCHÜTZ, 2002, p. 13). 

Outro aspecto que tem influenciado negativamente o sucesso do ensino e aprendizagem 

da Língua Inglesa é que as salas de aulas da rede pública de ensino e também das escolas 

particulares, muitas vezes, são numerosas, sendo em alguns casos superlotadas. A situação 

agrava e dificulta o acompanhamento do desenvolvimento individual dos alunos, quando nas 

escolas de idiomas esse número é extremamente menor. 

Outro fator que gera descrédito em relação a esta disciplina é a falta de material didático 

e tecnológico adequado, disponíveis nas escolas e carga horária reduzida, impossibilitando 

a sequência de conteúdos e muitas vezes, até mesmo de abordá-los, dado ao tempo exíguo. 

Encontramos um exemplo desta visão nas considerações preliminares dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, de 1998, publicado pelo MEC, onde se lê o 

seguinte: 

 
Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da 
maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, 
pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, 
material didático reduzido ao giz e livro didático, etc) podem inviabilizar o 
ensino das quatro habilidades comunicativas. (BRASIL, 1998, p. 21) 

 
Entre tantos pontos relevantes que certamente auxiliariam em nossa reflexão e que 

nos ajudariam a compreender melhor porque este idioma ainda não tem tido o destaque e a 

consideração merecida, nas escolas de Barra do Garças/MT e, possivelmente, no resto do país, 
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vale lembrar-se do fato de que a Língua Inglesa não é considerada uma disciplina obrigatória 

e nem tampouco participa das avaliações externas que ocorrem no país, como acontece com as 

matérias de Português e Matemática. “Assim, a sociedade não sabe para quê e por quê a escola 

ensina inglês”. (MORETTI, 2012, p. 13) 

 
Considerações finais 

 
 

Chegamos até aqui com a esperança de que a reflexão proposta nesta pesquisa 

sirva para que alguma mudança ocorra no ensino de Língua Estrangeira, mais precisamente de 

Língua Inglesa, nas escolas públicas de Barra do Garças/MT e, por que não, no resto do país? 

Moretti (2012) ao se referir sobre a necessidade de profissionais com formação 

específica para ensinar línguas para muitas pessoas faz-nos compreender que “temos que 

“aceitar” que a democratização da escola impediu que os órgãos oficiais dessem a correta 

atenção às particularidades do ensino de idiomas”. (MORETTI, 2012, p. 11) 

Esse “aceitar”, entretanto, não pode significar que tudo está pronto e acabado, mas 

que existe a necessidade de lutar por uma efetiva qualidade de ensino, que além de ser um direito 

de todo e qualquer cidadão que busca o saber, é dever do Estado. Necessário se faz mostrar a 

esses órgãos oficiais que a Língua Inglesa é um componente curricular de valor, que a atitude 

de atribuir esta disciplina a profissionais não habilitados tira dos alunos toda a esperança e o 

sonho de aprender uma língua estrangeira, tornando-os resistentes à aprendizagem de idiomas. 

Além disso, faz-nos entender que o processo de ensino / aprendizagem de LE 

exige que esteja à disposição do educador recursos, vários materiais didáticos indispensáveis 

a uma aprendizagem significativa, mas mesmo uma sala que conta com todos esses materiais, 

o professor ainda é o melhor e maior de todos os recursos de que se pode investir. Aceitar 

“qualquer um“ para ministrar esta disciplina é um desrespeito com a Língua Inglesa, com o 

professor, com a sociedade. 
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