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 A profissionalização docente é um tema cuja reflexão e estudos têm assumido novas e importantes configurações nas últimas décadas. Uma nova leitura sobre esse tema, em uma nova perspectiva, vem se desenvolvendo e conquistando, na literatura nacional e internacional, cada vez maior relevância. Originário especialmente da realidade norte-americana, com autores como Sykes (1992) e Burbules e Densmore (1992 ab), o tema suscitou múltiplas análises sobre a profissão docente, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos professores.
Para além de uma visão idílica da profissão (ESTEVE, 1999), ou da sua percepção como semiprofissão, ressalta-se a importância e a necessidade da profissionalização docente numa perspectiva de "[...] esforço da categoria para efetivar uma mudança tanto no trabalho pedagógico que desenvolve, quanto na sua posição na sociedade" (VEIGA, 1998, p. 76).
Assim, não se trata da pretensão do desenvolvimento de um profissionalismo acrítico, que sustente o sentido de prepotência e poder inquestionável, mas de partilhar com Libâneo (1998) o entendimento sobre a necessidade de resgate da profissionalidade A palavra profissionalidade não está ainda dicionarizada; trata-se de um neologismo empregado entre autores brasileiros, dentre os quais Libâneo (2001) e Rios (1997). Por isso a empregamos, com o mesmo sentido.
 docente, de redefinição das características da profissão na busca da construção da identidade profissional como requisitos que, entre outros, são necessários para que seja possível favorecer aos que passam pela escola, melhores condições de exercer a liberdade política e intelectual. E, que, ainda, são necessários para que o coletivo dos professores desenvolva, desde a formação inicial, uma nova cultura profissional, estando mais próximo de alcançar as aspirações de maior credibilidade e dignidade profissional.
As reflexões contidas neste texto, as quais abordam a temática em questão, decorrem de pesquisa realizada num Curso de Pedagogia em uma universidade pública do Estado do Paraná, tendo como sujeitos pesquisados os formandos do ano de 2003 (F) e egressos formados em 2001 e 2002 (E), totalizando 77 envolvidos, e buscou analisar qual a influência da formação inicial no processo de profissionalização docente.
Tendo em vista a pretensão de compreender-se mais profundamente o processo de formação inicial e a complexidade que o contorna, além da despretensão de proceder-se a qualquer orientação experimental, utilizou-se, dentro da abordagem qualitativa, a metodologia interpretativa, que tem por finalidade a compreensão dos fenômenos construídos na interação social, de forma contextual e provisória, sem a preocupação de comprovar hipóteses (PÉREZ GÓMEZ, 1998).

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E PROFISSIONALIZAÇÃO
Os profissionais, nas diferentes profissões, desenvolvem determinados comportamentos, destrezas, valores, atitudes, constroem conhecimentos que constituem o que é específico da profissão, ao que se chama de profissionalidade (GIMENO SACRISTÁN, 1995). No que diz respeito ao professor, refletir sobre ela, segundo o Gimeno Sacristán  (1995, p. 65), remete ao “[...] tipo de desempenho e de conhecimento específicos da profissão docente”.
De acordo com as análises de Libâneo (2001, p. 63), a profissionalidade docente pode ser definida como o “[...] conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor, uma professora, [...]”.  Tais requisitos encontram-se relacionados aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o exercício profissional e que diferem os professores dos profissionais das mais diversas áreas.
Ao lado do desenvolvimento da profissionalidade, assume relevante papel na profissionalização docente o enfoque cultural, que tem merecido destaque singular no âmbito educacional, tendo em vista a complexidade da realidade e a busca da sua compreensão.
Partindo desse enfoque, ao tratar da relação entre cultura e educação, Candau (2000, p. 61) assume uma deliberada opção pela passagem de uma "[...] concepção reducionista da cultura [...]", em que se privilegiam os aspectos artístico e intelectual, para um sentido mais abrangente, de cunho antropológico, segundo o qual "[...] a cultura é vista como estruturante profundo do cotidiano de todo grupo social e se expressa em modos de agir, relacionar-se, interpretar e atribuir sentido, celebrar, etc." Dominada pelo simbólico, constituído por valores, crenças, ritos e concepções, a cultura é construída e reconstruída historicamente, o que lhe confere uma perspectiva de mudança (TEIXEIRA, 1999).
Partindo das considerações de Forquin (1993), segundo as quais a cultura refere-se ao conjunto de traços que distinguem e caracterizam o modo de vida de um grupo, ressalta-se a cultura profissional dos professores como um dos aspectos que assume função estruturante no seu comportamento, uma vez que influencia de forma permanente a ação cotidiana.
Nesse sentido, aponta-se a para a importância de uma nova cultura profissional para os professores, a qual, conforme Imbernón (1998), precisa ser construída desde a formação inicial, formação essa entendida como um processo de aprendizagem constante, em que há aproximação das atividades profissionais com a prática de formação. A formação inicial é, sem dúvida, um dos espaços de grande importância para o desencadeamento da construção dessa nova cultura profissional, por isso torna-se relevante que ela se desenvolva, como sugere Nóvoa (1995), num modelo profissional, fundamentado na relação de parceria entre escolas e Universidades. O autor ressalta que seja integrada, nesse nível de formação, a compreensão do contexto ocupacional e dos fatores que o determinam, bem como a compreensão da natureza do papel profissional, da competência e do saber profissional, da natureza dessa aprendizagem, do currículo e da pedagogia, aspectos que favorecerão a formação da identidade e da profissionalidade docente.
A necessidade de uma nova cultura profissional dos professores também é enfatizada por Nóvoa (1995, p. 29), quando assinala que eles precisam encontrar novos valores, sem abandonar os aspectos mais positivos e até certo ponto utópicos do idealismo escolar, que dêem novo sentido à prática docente. Com relação à cultura profissional, assevera que sua produção se dá no interior e no exterior da profissão, é fruto de um trabalho longo, fundamentado em partilhas e reciprocidades. Argumenta, ainda, que é "[...] fundamental que a nova cultura profissional se paute por critérios de grande exigência em relação à carreira docente (condições de acesso, progressão, avaliação, etc.) [...]".
Na concepção de Nóvoa (1995), com a qual é possível concordar, os professores precisam preocupar-se com a profissão, dirigindo-a, estabelecendo normas e valores que estejam de acordo com a prática profissional necessária para atender às demandas atuais da profissão, do processo ensino - aprendizagem e da sociedade. Precisam preocupar-se com a construção da identidade profissional, aspecto que está relacionado à função social da profissão, ao estatuto da profissão e do profissional e à cultura do grupo de pertença.
Liston e Zeichner (1997, p.117), analisando o trabalho dos professores, tecem considerações sobre a forma como as condições de trabalho podem ser obstáculo para a consecução de uma educação mais democrática. Destacam a existência de certas características do ensino, ao que denominam '[...] culturas de la enseñanza [...]' '... culturas do ensino...'
, como fatores que podem servir de obstáculo a tal propósito. Fundamentando-se em Feiman-Nemser e Floden (1986 apud LISTON e ZEICHNER, 1997), resumem essas características da cultura docente, assinalando que os professores costumam trabalhar isoladamente dentro de suas salas, que têm iguais e não colegas, e que, nas interações com a gestão da escola não gostam de interferências, mas usam-nas como pára-choques para protegê-los do exterior. É, segundo os autores, uma cultura individualista e pouco cooperativa.
A referência à cultura dos professores como uma cultura na qual não se valoriza a colegialidade (IMBERNÓN, 1998), isto é, a cooperação, o coleguismo, a valorização do trabalho dos colegas de profissão, a interação, a discussão e reflexão entre os pares surge com certa freqüência na literatura pertinente e sugere que os professores não costumam trocar idéias com seus colegas, discutir novas práticas, buscar a ampliação dos saberes que lhes permitam desenvolver maior capacidade de confrontação entre teoria e prática e maior competência profissional. Segundo Imbernón (1998), a idéia de cultura profissional tem, hoje, se unido também à idéia de colegialidade, ao compartilhar, ao desenvolvimento pessoal, mas, ainda, como importante vínculo profissional entre os professores.
No entanto, não se pode deixar de destacar que essa cultura, na qual é possível encontrar, muitas vezes, a resistência a práticas mais justificáveis e a preferência por rotinas incorporadas, além da tendência em favorecer interesses pessoais em detrimento das demandas profissionais, é uma cultura profissional que, segundo Contreras (2002, p. 270), "[...] é produto histórico do controle, da burocratização e da desprofissonalização".
A possibilidade da simples reprodução e assunção de uma determinada cultura profissional, pelos docentes, pode ser também uma forma encontrada por eles para sentirem-se protegidos pelo seu grupo, ao mesmo tempo em que se sentem abrigados frente às incertezas do cotidiano de trabalho. Segundo Pérez Gómez (2001), os professores muitas vezes aprendem que reproduzir papéis, métodos e estilos é uma forma de evitar conflitos com outros professores, com a família e a administração.
Vê-se, assim, que uma mudança no processo educativo requer, também, uma mudança na cultura docente, uma discussão mais profunda a respeito da forma que ela vem assumindo ao longo dos tempos, e, acima de tudo, um sentimento e uma predisposição para efetivá-la.
Portanto, a cultura profissional, enquanto "[...] contexto em que os professores e professoras formam sua própria identidade, configuram sua concepção do conhecimento e do ensino, e firmam seus modos de ver e fazer" (BOLÍVAR, 2002, p. 69), está, pois, diretamente relacionada à prática profissional e à profissionalização. Dessa forma, precisa desenvolver uma visão do professor como elemento ativo, agente profissional crítico que colabora e se confronta com outros profissionais, atribuindo, pois, aos professores, o papel de atores das realizações e mudanças na profissão (IMBERNÓN, 1998).
Práticas às vezes arraigadas podem encontrar subsídios na cultura profissional dos professores, na medida em que são sustentadas por crenças, valores, concepções que se justificaram e se configuraram num determinado momento.

O PENSAMENTO DOS FORMANDOS E EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE
A análise dos dados coletados por meio de questionário composto por questões abertas permitiu a compreensão do pensamento dos profissionais que se formaram e dos que estavam em vias de conclusão do Curso de Pedagogia pesquisado. Na medida em que se efetivou a leitura do material obtido, foi-se observando aspectos comuns que se faziam presentes em um número significativo dos 77 questionários analisados. Esses aspectos foram agrupados e revelaram quatro pontos que serviram de eixos em torno dos quais procedeu-se à análise dos dados. São eles:
1. Cultura Profissional veiculada.
2. Relação entre a Formação Inicial e o contexto profissional.
3. Percepções da Profissionalização.
4. Percepções sobre a formação.
Com a realização da pesquisa foi possível compreender que, em alguns aspectos, houve contribuições importantes à profissionalização docente. Porém, a investigação apontou para o fato de que alguns pontos podem ser revistos pela formação inicial.
Com relação à Cultura Profissional veiculada, percebemos que os pesquisados, em sua maioria, têm dificuldade em perceber que as exigências feitas durante o curso constituem elementos necessários para atender à complexidade da prática docente, isto é, que são importantes para a sua formação profissional. Ressaltam exigências como reflexão, estudos, pesquisa, responsabilidade, postura crítica, desenvolvimento de projetos, elementos que consideramos pertinentes para a formação de professores competentes, mas que precisam ser explicitados quanto à sua finalidade, para que sejam assumidos amplamente, numa perspectiva de articulação entre teoria e prática. Com tal constatação, vê-se que pode ter ocorrido um menor envolvimento dos acadêmicos com a própria formação, pois percebem as exigências como fins em si mesmas, sem articulação com o exercício profissional, como mostra o seguinte depoimento:
"Cumprimento de carga horária dos estágios obrigatórios, trabalhos em
equipe, cumprimento de datas para entrega de trabalhos, etc." (F 28)
Assim, cabe à formação permitir que os acadêmicos ultrapassem a percepção de que realizam determinadas tarefas apenas para cumprir exigências, percepção que muitas vezes já trazem consigo (GARCIA, 1999). Eles precisam entender e viver tais procedimentos como exercícios necessários para o enfrentamento de situações complexas, a fim de que sejam capazes de analisar e estabelecer relações, o que poderá servir-lhes de subsídio para a pesquisa, para a reflexão sobre a prática pedagógica e a produção de conhecimentos.
Também relacionado a esse aspecto, pode-se acrescentar que vários respondentes demonstram-se inseguros com relação às próprias condições para exercer a profissão, na medida em que declaram que terão maior possibilidade de afirmar se estão preparados para compreender as próprias ações, apenas quando estiverem atuando. Sabe-se que a aprendizagem resulta da interação entre pensamento e ação, e que o desenvolvimento do sujeito faz parte de um processo de construção da sua capacidade de conhecer e de se socializar (PIAGET, 1977). A ação, por sua vez, implica diferentes interações, relações que ocorrem durante a formação inicial.
Nesse sentido, é possível que haja uma relação entre a insegurança dos depoentes e o fato de que encontram dificuldade para compreender a importância dos encaminhamentos da formação, pois se não compreendem por que fazem, podem não estar estabelecendo significados e produzindo sentido às próprias ações. Com isso, deixam de tomá-las como referência para o exercício da profissão. Eles assim se manifestam:
 "Como não estou atuando prefiro não comentar essa questão" (E 12).     
Dessa situação decorre a necessidade de que os acadêmicos percebam-se responsáveis pela própria formação, tendo conhecimento da importância das atividades propostas, o que pode ser alcançado na medida em que participem mais efetivamente da sua planificação.
Foi possível perceber, também, que na formação existe uma valorização dos acadêmicos que têm curso de magistério em nível médio, uma vez que aqueles que não o têm sentem-se deslocados, como é constatado no seguinte depoimento:
"[...] posso fazer uma observação, não aconselho ninguém a cursar Pedagogia se não trabalha em escola, pois você sente-se fora do grupo" (F 40). 
Tal fato põe em relevância a forma como o Curso de Pedagogia na UEPG pode estar sendo conduzido: como um curso que depende de outro em nível médio, pois tudo indica que funcione com base no pressuposto de que aqueles que o buscam têm ou precisam ter tal formação. Essa percepção permite afirmar que a construção da identidade dos professores e da sua profissionalidade pode estar sendo comprometida, pois não está muito presente nos depoimentos a consideração da graduação como tempo e espaço privilegiado para o início do desenvolvimento profissional.
A partir de tais constatações, entende-se que há necessidade de que o curso, ao assumir a função de formar professores, conduza a formação numa perspectiva que seja capaz de buscar uma articulação entre teoria e prática, sem desprezar a prática que alguns possam ter, nem ressaltar ou considerar tal fato em detrimento dos demais acadêmicos que não a possuem. Essa articulação deve acontecer de forma inovadora, não pragmática, mas investigativa, que possa conduzir igualmente todos os envolvidos à percepção da validade e importância da formação inicial em um curso de nível superior, a fim de que seja facilitada a construção da identidade profissional.
O desenvolvimento da colegialidade A palavra colegialidade é utilizada como um aspecto que necessita estar presente entre os docentes, fazendo parte da cultura profissional. Deriva de colégio, enquanto “reunião ou associação de colegas; grêmio, [...]” (FERREIRA, 1988, p. 59); tem o sentido de governo comum, que age cooperativamente. entre os professores é fator imprescindível para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que enseje mudanças, constituindo-se em elemento da cultura profissional. Entretanto, a análise realizada evidenciou a ausência, entre os sujeitos da pesquisa, de um conceito de colegialidade profissional. Eles têm dificuldade em fazer referência a um trabalho cooperativo que, além de ser fruto de sua própria iniciativa, seja uma necessidade percebida pelos profissionais, e não uma forma de trabalho imposta por outras instâncias. Está praticamente ausente a intenção de articular-se em determinados momentos com os colegas de profissão, outros professores, igualmente competentes, para discutir questões do próprio trabalho, apresentar e acatar sugestões, num processo coletivo de crescimento e reconhecimento entre os profissionais. Nesse sentido, foi possível constatar que mesmo quando alguns se referem à reflexão como uma atividade a ser desenvolvida também coletivamente, parece-nos pouco provável de que sintam realmente tal necessidade. As suas manifestações se limitam a descrever as propostas desenvolvidas na formação, sem articulá-las como um exercício para a colegialidade: 
 "Em vários momentos como:semana acadêmica, grupo de estudo, colegiado,
 cursos, palestras, etc." (E 4).
Um aspecto que aparece muito valorizado pelos depoentes durante a formação inicial é a ética. Porém, quando é ressaltada aparece relacionada principalmente ao desenvolvimento dos estágios:
"[...] ética no relacionamento entre acadêmicas x professores x acadêmicas, no
 desenvolvimento dos estágios" (F 60).
Entende-se que com relação aos estágios esse enfoque não pode deixar de ocorrer, mas, ao mesmo tempo, não deve ser tomado como forma exclusiva, devendo ser ampliado. Sobre esse aspecto, Nóvoa (1995) salienta que para que os professores possam prestar serviços de qualidade, o novo profissionalismo deve basear-se em regras éticas e que a ética precisa ser uma componente pedagógica. Por conseguinte, é importante que a formação oportunize situações de reflexão sobre a ética no exercício profissional, não só como orientadora das ações dos docentes em sentido amplo, mas especialmente com todos os envolvidos no processo educativo, bem como com os demais profissionais, sejam eles professores ou não.
Orientar o contexto de aprendizagem dos futuros professores numa perspectiva ética, requer que esse contexto seja permeado pela reflexão sobre os princípios que norteiam e precisam nortear o trabalho profissional. Mais do que refletir sobre a ética, o processo requer um distanciamento, uma postura crítica para que seja possível orientá-la e reconfigurá-la sempre que necessário. Logo, a reflexão ética deve ser um constante na formação, o que é possível através do envolvimento de todos os formadores.
Além da questão ética, observa-se, também, que alguns pesquisados percebem o seu papel como agentes de mudança, ou seja, como profissionais que devem estar à frente delas, provocando-as. Entretanto, o desafio para o curso está em fazer com que a maioria dos alunos que passam pela formação inicial, ou todos eles, assumam tal posicionamento, pois há um grande número de pesquisados que expressa posicionamentos de aceitação, podendo tornar-se relativamente passivos:
"O professor deve acreditar, querer e aceitar as mudanças, pois deve
 compreenderas mudanças que o mundo está vivendo" (F 58). 
Caso não se posicionem como agentes de mudanças, acredita-se que a profissionalização possa ficar prejudicada, pois requer iniciativa e competência dos profissionais.
Outro aspecto que parece relevante é a necessidade de formação continuada apontada pelos respondentes. Eles percebem que o desenvolvimento profissional é contínuo, que a complexidade da prática docente não permite que os profissionais se acomodem depois da formação inicial. Manifestam a importância de continuarem estudando, revendo a própria prática. Suas manifestações podem ser assim exemplificadas: 
"A  importância   da  educação  continuada   para auxiliar  na  superação  das
 dificuldades encontradas no trabalho" (F 6).
Todavia, é preciso um alerta com relação a tal aspecto, pois a formação continuada não pode ser valorizada em detrimento da formação inicial. Tal preocupação se respalda em função de vários depoimentos, como se pode demonstrar: 
"Muitas   atitudes  mudaram  com  o  passar  do  tempo:  pessoa  mais  crítica,
 envolvimento    com    leituras,   visão   de   que    o     curso  é   apenas   uma
 formação inicial [...]" (F 54). 
É importante ressaltar que se a formação inicial não oferecer uma base consistente, com sólida formação nos aspectos pedagógico, cultural, científico e social, a formação continuada será prejudicada. Daí a necessidade de que os formadores acreditem e invistam na formação inicial, empenhando-se no trabalho que desenvolvem.
Entende-se que se a formação inicial não fosse importante, bastaria que os interessados na docência fossem direto ao campo de trabalho para participar da formação continuada. E sabe-se que não se trata disso, mas de reconhecer que a formação inicial é que dará subsídios para que a formação continuada possa efetivar-se. Decorre daí que a importância dada à formação continuada não pode abrir mão da valorização da formação inicial como espaço e tempo indispensável para que os futuros professores construam saberes, ou, conhecimentos profissionais básicos (IMBERNÓN, 2000) necessários para o ingresso à profissão.
Há que se ressaltar, ainda, que a formação precisa preparar os futuros professores para que sejam agentes da formação continuada, sem que fiquem esperando que outras instâncias a propiciem, visto que ela também é da responsabilidade de cada um. Como profissionais, precisam estar empenhados em fazer sugestões, criar alternativas para que ela aconteça, posicionando-se de forma participativa no coletivo da escola e da própria profissão. Muitos depoimentos demonstraram certa passividade no encaminhamento dessa formação:
"Necessidade  de      um      treinamento    contínuo     oferecido   pelos  órgãos
 públicos" (E 8).
Nesse sentido, a participação na construção do Projeto Pedagógico da escola deve ser incentivada durante a formação, não como uma obrigação, mas como um direito do qual o professor não pode abrir mão, pois nesse projeto poderão ser previstos espaços e tempos para que a formação continuada seja desenvolvida.
Foi possível constatar, ainda, que é maior a valorização da participação em cursos, de diferentes formas, do que o interesse pela modalidade de formação na própria
escola, a partir de necessidades reais, com os demais professores, pois os pesquisados poucas vezes referem-se a ela. 
No que diz respeito ao segundo aspecto ou eixo em torno do qual foram agrupados e analisados os dados, Relação entre a Formação Inicial e o contexto profissional, vê-se a necessidade de que as experiências propiciadas pela formação inicial levem em conta a necessária articulação com entidades que se preocupam com a profissão, com a organização dos profissionais docentes, para que seja estimulada a organização coletiva e favorecida a transposição da visão romântica da profissão, que ainda está muito presente entre os pesquisados e pode favorecer o conformismo e a passividade, como é possível observar no seguinte depoimento: 
"Insisto na área pelo ‘amor’ e esperança de ser reconhecida" (F 25).
Nessa perspectiva, Ribas (2000) sustenta que durante o curso os estudantes necessitam ter contato com a realidade da profissão, com associações e sindicatos que organizam a categoria docente, de forma que se concretize como uma orientação que compõe os princípios filosóficos, políticos e sociais do curso de formação inicial.
Para a maioria dos pesquisados, tal relação aconteceu nos estágios. Entretanto, embora se considere sua importância, o estágio não dá conta de oportunizar todas as relações necessárias, porque não abrange os contextos pretendidos. Prever que os acadêmicos vivenciem situações dessa natureza faz parte da intenção de se procurar estabelecer maior engajamento entre a classe docente, que comumente não está acostumada a organizar-se, sendo considerada como uma classe desunida, o que dificulta a conquista de mudanças na educação, na profissão e na própria postura profissional.
Nesse sentido, percebe-se que a abordagem sobre a organização da categoria provavelmente não foi privilegiada pela formação, porque os pesquisados demonstram desconhecer o fato de que os professores não constituem uma categoria formalmente organizada, principalmente porque desconhecem que não dispõem de um Conselho Profissional, organização que pode se fazer necessária não apenas porque as outras profissões a têm, mas porque, de alguma forma, precisa-se construir algo para que a classe docente seja mais respeitada. O depoimento a seguir confirma essa afirmação:
"Não tenho conhecimento algum quanto a esses Conselhos" (F 56).
No que tange à articulação com as escolas durante a formação inicial, tal engajamento pode também não estar sendo efetivamente propiciado, pois não houve nenhum relato de maior aproximação das instituições escolares nos momentos de planificação e avaliação dos estágios. Suas manifestações se dão da seguinte forma:
“Houve uma articulação  entre  acadêmicos  e  escolas  durante  o  período  de
 estágio. Os professores compareceram  nas  escolas  apenas  para a avaliação
 do estagiário.” (F56)
Apesar de tal constatação, pôde-se entender que houve discussão sobre eles em sala de aula, especialmente entre os acadêmicos e o formador responsável pela disciplina. É importante ressaltar, no âmbito dessa análise, a importância de que os demais formadores participem, ao menos em determinados momentos, da discussão, do planejamento e da reflexão sobre o estágio, na perspectiva de uma ação coletiva.
Ainda, é necessário ressaltar a importância de que as escolas sejam indicadas pelos formadores, pois precisam consistir em espaços articulados com a instituição formadora, uma vez que não se trata de apenas permitir que o acadêmico vá a qualquer local realizar o estágio, evitando o entendimento de que "[...] desde que coloquemos os alunos com bons professores [...], algo de bom ocorrerá" (MARCELO GARCIA, 1999, p. 98-99). 
Os acadêmicos precisam ser incitados a investir na própria formação, em todos os sentidos, pois tal aspecto passa a ser fundamental para a profissionalização docente. Esse aspecto está relacionado ao terceiro ponto de análise, Percepções da Profissionalização. Nesse sentido, precisam superar a visão negativa que manifestam ter da própria profissão, na perspectiva de vislumbrar positivamente mudanças, de manter o sentido utópico que mobiliza novas ações. Eles afirmam que:
"O professor [...] está muito desvalorizado socialmente” (F 52).
E, sobre a possibilidade de alternativas para tal situação, referem que:
“Sim, mas normalmente são idéias utópicas, ou as mesmas de sempre" (F 39). 
Reflexões pontuais sobre a profissão docente, suas contradições, dificuldades, e sobre a própria profissionalização docente podem ser desencadeadas pela formação inicial, tendo por finalidade a abertura para novas posturas, mais críticas e comprometidas.
É interessante observar que muitos dos pesquisados vêem de forma negativa a profissão e não perspectivam mudanças. Além disso, apontam como dificuldade profissional a sua desvalorização. Contudo, deixam de pontuar que se sentem satisfeitos quando, em algum momento, percebem qualquer tipo de valorização. Remetem a satisfação principalmente à aprendizagem dos alunos, sem estabelecer vínculo com o reconhecimento profissional, como mostra a afirmação:
"Ver o progresso de uma criança" (F 1). 
Por esse motivo torna-se importante que a formação invista na dimensão profissional, especificamente, favorecendo o rompimento com a acomodação e o conformismo, para o que é imprescindível o trabalho dos formadores.
Outro eixo de análise evidenciado na pesquisa diz respeito às Percepções sobre a Formação. De acordo com os dados disponíveis, a visão que os formandos e egressos do curso têm da formação inicial nem sempre se mostrou positiva, pois embora um grupo tenha posicionamentos favoráveis acerca da formação recebida, outro grupo posiciona-se criticamente, pontuando aspectos relevantes relacionados à metodologia, à solidez da formação e da avaliação e do desempenho de alguns formadores. Eles manifestaram-se com depoimentos como os seguintes:
“Minha formação me  mostrou muito  do  que não  posso  fazer  quando iniciar
minha prática.” (F30)
“Trabalhar  em    grupo,   dar   aulas    para   as   professoras   sem   que   elas
 trabalhassem.”(F2)
O processo de interação e as experiências vivenciadas que constituem a realidade do curso propiciam a construção de crenças, apreciações, percepções, valores; enfim, de significados que, por serem compartilhados durante a formação, têm influência no desempenho profissional, visto que podem orientar as ações dos futuros profissionais, na medida em que configuram uma determinada cultura. 
Torna-se importante, dessa forma, que os formadores participem efetivamente na construção de uma nova cultura docente, tendo em vista o processo de profissionalização. É necessário que deixem transparecer sua intenção de formar profissionais competentes, capazes de resolver com criatividade as situações complexas da prática profissional, sujeitos profissionalmente engajados, evitando a percepção equivocada de que os formadores às vezes deixam de ser comprometidos com o trabalho que desenvolvem.
Concluindo, sem ignorar as dificuldades pelas quais as licenciaturas vêm passando, é preciso vislumbrar novas perspectivas, que se pretende surjam de reflexões coletivas que resultem no Projeto Pedagógico do curso. O novo profissional a ser construído precisa ser um sujeito engajado, que investe na própria transformação, e que, mais envolvido, busca a melhoria do processo educacional e da profissão.
Assim, em consonância com o pensamento de Imbernón (2000, p. 65), educador que destaca o papel da utopia no processo de mudanças, transcreve-se suas palavras:

Na formação para a aquisição do conhecimento profissional pedagógico básico, deve haver lugar para a mudança, e não temos de temer a utopia. Muitas coisas que hoje são realidade pareciam utópicas há apenas alguns anos. A formação do professor de qualquer etapa educativa não pode permitir que as tradições e costumes, que se perpetuaram com o passar do tempo, impeçam que se desenvolva e se ponha em prática uma consciência crítica nem que dificultem a geração de novas alternativas que tornem possível uma melhoria da profissão.


Embora exista a clareza de que as mudanças não ocorrem apenas porque se quer mudar, sabe-se que o fato de querer mudar já se constitui em grande avanço, pois pode desencadear novas ações, mais positivas. 
A análise e interpretação dos dados permitiram a percepção de apenas alguns aspectos da realidade da formação inicial no Curso de Pedagogia pesquisado, pois embora os elementos sejam de grande relevância, tem-se consciência de que a complexidade das relações que se estabelecem na formação, não permite tal compreensão em toda sua extensão. Entretanto, tal análise permite à formação inicial o surgimento de elementos capazes de favorecer cada vez mais o processo de profissionalização docente. Acredita-se, portanto, que mudanças são possíveis e necessárias.  
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