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RESUMO
Em virtude de sua complexidade, a formação continuada de docentes de língua estrangeira torna-se uma
importante temática a ser pesquisada. A globalização e os avanços tecnológicos impactam no modo como as
pessoas da sociedade atual aprendem um novo idioma, o que dialoga diretamente com a formação do
professor e o desenvolvimento de seu trabalho pedagógico. No caso do estado do Ceará, essa área do
conhecimento encontra-se em processo de expansão tendo em vista a abertura dos Centros Cearenses de
Idiomas (CCI) pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC-CE). Entretanto, manter elevados
padrões pedagógicos é de extrema relevância, especialmente quando se trata da formação dos docentes que
atuam nesses Centros, quer sejam os professores ou gestores. Assim, esta pesquisa investigará o processo de
desenvolvimento da formação continuada vivenciada pelos docentes dos CCI, analisando o efeito dessa
formação sobre o seu exercício pedagógico. A pesquisa de abordagem qualitativa caracteriza-se como
explicativa, utilizando como estratégias de aproximação com a realidade observação e entrevistas com
docentes dos CCI. A premissa do estudo é que a forma diferenciada de se trabalhar a língua estrangeira nos
Centros e as transformações nos padrões do modo de aprender dos alunos passam a exigir que as estratégias
e políticas da SEDUC-CE em relação à formação continuada dos docentes, levem em conta as novas
demandas dos Centros de Idiomas. No entanto, vale frisar que o estudo se encontra na fase inicial, com o
levantamento bibliográfico, para que assim possa ser futuramente reiterada a importância da formação
continuada no fazer pedagógico de cada professor.
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