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O ensino/aprendizado de língua inglesa, nas escolas públicas está 
muito aquém de se tornar realmente eficaz, principalmente nas escolas 
públicas que apresentam sérios problemas de infraestrutura física e hu-
mana. Esta pesquisa busca analisar a formação dos profissionais de lín-
gua inglesa no que se refere a questões (inter)-culturais, uma vez que, na 
prática nas escolas públicas, muitos professores formados pela instituição 
têm dificuldades em trabalhar valores (inter)-culturais na sala aula de LI, 
sem atingir a identidade do aprendiz. Questionando ainda se os discentes 
do curso de letras com habilitação em língua inglesa e literaturas, em 
formação, futuros docentes, estão realmente sendo preparados para traba-
lhar com a interculturalidade em sala de aula de LI. Buscando compreen-
der de que forma a discussão de (inter)-cultural na sala de aula de forma-
ção de professores de LI, pode contribuir com a prática do futuro profes-
sor de LI. Foi utilizado como fonte de investigação o projeto do curso de 
letras inglês no sentido de perceber de que forma ele contempla a pers-
pectiva intercultural enquanto proposta curricular. Adotamos, para a pes-
quisa, a abordagem qualitativa, necessitando da análise quantitativa para 
tabular dados a serem discutidos numa perspectiva qualitativa. Espera-se, 
com esta pesquisa, contribuir para que o curso de letras com habilitação 
em língua inglesa e literaturas (atualmente o curso é um dos responsáveis 
pela formação dos profissionais que atuam na região do Alto Sertão Bai-
ano) se autoavalie a partir dos dados resultantes desta pesquisa, além de 
poder contribuir para que aqueles profissionais egressos do curso possam 
identificar possíveis falhas em sua prática docente e mudá-las, para que o 
ensino/aprendizagem de língua inglesa seja realmente efetivo. 


