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RESUMO

A presente pesquisa partiu da premissa de que a formação continuada é um dos principais recursos de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas 
para professores. Em virtude disso, optou-se por lançar um olhar sobre o evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Natal - SME, 
Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal – JENAT para analisar em seus últimos cinco anos, a adesão e satisfação dos professores a 
este tipo de formação continuada. A pesquisa visou refletir sobre a história deste evento que completa 15 edições, considerando seus avanços e 
retrocessos. Considerando que a adesão de 100% de docentes da Rede Municipal a um evento dessa natureza ainda se configura num ideal a ser 
buscado, é importante averiguar a inconstância da participação desses professores na JENAT. Esta reflexão possibilita a adequação do evento às 
necessidades e desejos apresentados pelos participantes nas pesquisas de satisfação, a fim de se contemplar o maior número de educadores 
possível. Pensando nesse fator, surgiu a seguinte questão problema: como tem sido o desempenho da participação dos professores da Rede 
Municipal de Ensino de Natal, na Jornada de Educação das Unidades de Ensino de Natal – JENAT, nos últimos cinco anos? Assim, o objetivo dessa 
pesquisa foi analisar a participação dos docentes no evento no período de 2014 a 2018, buscando elencar os aspectos que contribuem e 
interferem na satisfação do professor em participar da Jornada, além de compreender no que se constitui conceitualmente formação continuada. 
A metodologia se definiu a partir da pesquisa aplicada com abordagem em campo, de caráter exploratório descritiva, além disso, foi empregada a 
análise documental de arquivos que foram gerados no decorrer das edições da JENAT e arquivados na Secretaria Municipal de Educação de Natal 
(SME). Merece ressaltar que, utilizou-se o instrumento da entrevista semiestruturada com a chefe do setor de Planejamento e Avaliação do 
Ensino Fundamental (setor responsável pelo evento), além disto, selecionou-se um grupo de docentes da rede para responder um questionário 
abordando a concepção destes sobre a JENAT, possibilitando compreender a participação dos professores no evento. A JENAT ao ser lançada no 
ano 2000, recebeu o nome de Jornada de Educação, desenvolvida nos moldes de uma jornada pedagógica. Contudo, devido o crescimento das 
unidades de ensino, à ampliação da rede composta hoje por 4.500 professores, o evento precisou ser reelaborado para comportar e responder 
positivamente as demandas que surgiam. A Jornada de Educação é realizada há 19 anos e, a cada ano, discute os temas atuais das abordagens 
teorias e práticas, levando seus educadores a reflexão, propiciando-lhes momentos educativos para atuação social. Com base nas pesquisas 
realizadas foi possível desenvolver uma análise sobre o quantitativo de professores que participaram das Jornadas realizadas nos últimos cinco 
anos. De acordo com as informações adquiridas na entrevista, das cinco últimas edições da JENAT, o ano que reuniu o maior quantitativo de 
professores foi em 2015, quando participaram 3.247 docentes. Vale salientar que o total de profissionais na área de educação da rede municipal 
de ensino era de 4.500 educadores naquele ano, comparecendo ao evento cerca de 75% deste total. Outro ano que congregou inúmeros 
professores foi em 2014, quando o evento foi realizado no Hotel Praiamar durante três dias. Cerca de 3.000 docentes estavam presentes, em 
média 65% do total de professores que compõem a rede. A pesquisa mostrou que a adesão ao evento nos demais anos não acompanhou tais 
índices, mesmo considerando a busca dos organizadores em trazer renomados palestrantes e atividades atrativas. Considera-se que o maior 
detrator da participação, foram o desestímulo e as  demandas escolares concomitantes ao evento, contudo apesar do quantitativo inferior, os 
professores ainda reconhecem a JENAT, como fonte de aprendizagem.
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