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Este artigo apresenta uma investigação que focaliza diferentes espaços escolares envolvidos com a educação de surdos, levando em consideração as variadas experiências que vêm ocorrendo nas escolas específicas de surdos, como também naquelas que atendem as especificações das Políticas de Inclusão preconizadas, na atualidade, pelo Ministério da Educação. Assim constituem-se focos dessa pesquisa, uma escola de surdos, uma escola com classes específicas para surdos e uma escola com proposta de educação inclusiva, estando as mesmas localizadas em uma mesma região de estado do sul do país. 
O problema que se estabeleceu para a pesquisa foi entender como que, em diferentes espaços escolares para surdos, a articulação entre representações, identidades e currículo vem  configurando e definindo trajetórias educativas significativas, sendo o objetivo problematizar as vinculações entre as representações da surdez, dos surdos e da Língua de Sinais, suas implicações nos currículos das escolas e na constituição de identidades e diferenças dos alunos surdos e dos docentes ali envolvidos. Tomamos como referencial teórico autores que vêm problematizando a temática das representações, da Pedagogia da Diferença e da formação de professores, enfatizando as contribuições de Stuart Hall, Jorge Larrosa, Tomaz Tadeu da Silva, Carlos Skliar, Núria Perez de Lara, entre outros.
As etapas da pesquisa a que se referem este texto contemplaram a aplicação de questionários junto aos docentes das escolas e a realização subseqüente de grupos focais/discussão Grupo focal é um grupo de discussão realizado “com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade”. Seu principal objetivo é conhecer as percepções, sentimentos, experiências dos participantes sobre um assunto que é colocado em discussão. Estes são incentivados a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas idéias, valores, dificuldades, etc. O papel do moderador, que é a pessoa que coordena o debate, é promover a participação de todos e evitar a dispersão dos objetivos da discussão, como também a sobreposição de alguns participante sobre outros (GOMES; BARBOSA, 1999). A proposta inicial previa a realização de quatro encontros. Em duas das escolas foram realizados os encontros previstos, tendo a participação da totalidade dos professore. Na terceira escola, efetuamos dois encontros com a participação de um grupo reduzido de professores. Em duas das escolas houve a participação de professoras surdas.. As análises das respostas dos questionários foram apresentadas como sinalizadoras das representações sobre os surdos e a surdez e serviram de subsídio para as discussões nos grupos, com a participação dos docentes em cada uma das escolas. Pretendemos, neste trabalho, analisar o olhar dos educadores sobre suas representações, expressas nos questionários e nas discussões dos grupos. Entendemos que aí se constituem possibilidades de experiência, na qual os docentes tiveram momentos para refletir sobre os significados produzidos nos espaços escolares e de formação.

Traçando os caminhos da pesquisa

As escolas escolhidas para essa investigação configuram-se como experiências significativas no campo da educação dos surdos, apresentando exemplos das três modalidades de educação: escola específica para surdos, educação através de classes específicas em escola regular e escola com proposta inclusiva. A escola específica para surdos, pública estadual, denominada de Escola Especial, conta com alunos surdos matriculados, residentes em diferentes cidades da região. Atende crianças e jovens desde a educação infantil até a 5ª série do Ensino Fundamental. Em seu quadro, conta com professoras capacitadas para atuarem na educação de surdos (cursos adicionais, de capacitação, extensão, de Língua Brasileira de Sinais, entre outros), exercendo funções de docência, orientação, supervisão e direção. A segunda escola, confessional, tem um projeto de escola regular com classes específicas para ouvintes e salas específicas para surdos, sendo que algumas atividades são organizadas a partir da convivência das turmas (recreio, educação física, teatro, entre outros). Com vistas a uma maior integração entre os alunos ouvintes e surdos, a escola tem em seu currículo o ensino da Língua Brasileira de Sinais em todas as turmas de educação infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental. A partir daí, torna-se disciplina opcional. Conta com professores específicos para atendimento aos alunos surdos, cedidos pelas Secretarias Municipais de Educação de quatro municípios da região, sendo os alunos moradores de diferentes cidades. A terceira escola, privada, se caracteriza como um projeto de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, sendo que conta com alunos surdos matriculados no ensino fundamental e médio. A escola propõe intervenções centralizadas nas possibilidades de uma participação de qualidade destes sujeitos no projeto educativo. Para isto, conta com ações voltadas ao acompanhamento pedagógico dos alunos surdos, como também aulas de Língua Brasileira de Sinais para colegas de turma destes alunos. 
A primeira etapa da pesquisa constituiu-se na elaboração e aplicação de questionários, com perguntas relacionadas a quatro temáticas: - informações gerais sobre a surdez; - a comunicação ouvinte/surdos, surdos/surdos e a Língua de Sinais; - a Educação dos Surdos; - perspectivas em relação à vida dos surdos na sociedade.  As questões, em sua maioria, foram de múltipla escolha, oportunizando aos investigados encontrarem respostas que se aproximassem de suas opiniões sobre os temas propostos.  Após, a aplicação destes questionários com os professores das escolas investigadas, os dados ali obtidos foram tabulados para posterior análise. Realizamos o cruzamento das respostas dos docentes, constituindo temáticas que seriam apresentadas aos professores na fase seguinte da pesquisa.
Retornamos às escolas para realização de grupos de discussão com os professores, sendo que estes ocorreram mensalmente num total de quatro encontros quando foram propostos temas como representação e currículo. Nos dois primeiros encontros discutiu-se a temática da representação sobre surdez e surdos e suas implicações nas práticas desenvolvidas nas escolas. O inicio desta discussão teve como subsidio as respostas dos questionários, subdivididas nas quatro temáticas que constituíram o questionário. No segundo encontro, contextualizamos a representação a partir de contribuições de alguns autores do campo da educação, utilizando-se de textos previamente lidos e de análises de fragmentos de textos da mídia — reportagens de jornais — em que encontramos narrativas sobre quem é o sujeito surdo e quem é o professor de surdos, possibilitando, assim, a problematização sobre as possibilidades de representar os sujeitos da educação de surdos. Nos encontros subseqüentes, trabalhamos com questões relativas ao currículo: na terceira reunião, autores como Santomé (1996) e Skliar (1997b) vieram a contribuir com essas discussões, trazendo em seus textos algumas alternativas e muitas provocações. No quarto encontro, a discussão centrou-se na proposta e estruturação curricular através da análise dos projetos político-pedagógicos das escolas, tendo como subsidio para a discussão o documento: “A educação que nós surdos queremos” (FENEIS, 1999) Documento elaborado pela comunidade surda, durante o pré-congresso ao V Congresso Latino Americano de Educação Bilíngüe para os Surdos, em Porto Alegre – RS no ano de 1999.. 
Consideramos que os grupos de discussão, além de serem instrumento da pesquisa, também se constituíram em momentos que oportunizaram aos professores repensar suas representações e suas práticas docentes, colocando no centro deste debate suas experiências pedagógicas. Todos os encontros realizados nas diferentes escolas foram filmados, após autorização escrita dos participantes. Optamos por esta alternativa de registro porque contamos com a presença de professoras surdas em duas das escolas investigadas. 
Concomitante a realização dos grupos focais, o trabalho de transcrição vinha sendo realizado. Respostas e falas foram compondo um conjunto de enunciados que possibilitaram realizar análises que podemos configurar como: um olhar sobre o olhar das professoras e dos professores de surdos. Apresentamos, no decorrer deste trabalho, alguns fragmentos das respostas dos questionários e das falas nos grupos de discussão, a partir da captura das ênfases, das recorrências, na perspectiva de suscitar e estimular a discussão entre os envolvidos com a educação dos surdos e com os desafios da formação docente.

Representação e formação de professores: problematizando os significados sobre o outro

Perguntar sobre as representações que perpassam os espaços da educação dos surdos: eis um dos desafios que consideramos oportuno! Para isso, apresentamos a seguir, mesmo que de forma breve, alguns apontamentos sobre representações que norteiam nossa pesquisa, uma vez que essas vêm sendo abordadas, desde diferentes perspectivas.
Nossas discussões aproximam-se de autores com Hall (1997) e Silva (1999) que problematizam a representação como “um sistema de significação”, ou seja, nela estão envolvidos processos de produção de significados sobre as coisas, as pessoas e os grupos. Através das representações — do que dizemos, pensamos, sentimos ou fazemos — construímos e transmitimos sentido sobre o mundo. Contudo, isso não se dá simplesmente a partir de significados já existentes ou previamente aceitos. As representações não são naturais ou definitivas, nem tampouco fixas, estáveis ou determinadas. Elas constituem um campo de lutas no qual os significados são negociados, construídos, impostos; elas estão envolvidas em jogos de poder e seus efeitos estão implicados na produção de identidades e diferenças.
Silva (1999) ressalta que os discursos Discurso é aqui referido “como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT , 1997, p. 56)  tornam-se importantes para as análises das representações, uma vez que, seguindo uma perspectiva foucaultiana, eles criam sentidos, produzindo efeitos de verdade. Podemos dizer que os discursos sobre a surdez e os surdos que perpassam os espaços sociais, vêm constituindo “realidades” sobre os surdos, sua língua, seu jeito de viver e de se conduzir. E, assim, também, vêm conformando as práticas educacionais em relação a esses sujeitos. Thoma (1998), ao analisar as representações sobre a surdez na mídia, especificamente em jornais, ressalta a importância de problematizarmos as naturalizações em relação aos surdos — os efeitos de verdade produzidos pelos discursos — para entender como que as políticas educacionais e as práticas cotidianas das professoras vêm se constituindo.
Consideramos, ainda, interessante salientar aquilo que Silva (1999) caracteriza como a “política de identidade”, na qual a representação é entendida como uma forma de conhecimento em que estão em jogo as possibilidades de delegação — “quem tem o direito de representar quem” — e de descrição — “como os diferentes grupos culturais e sociais são apresentados”. Podemos reconhecer que os surdos foram, por muito tempo, narrados por discursos ligados a campos de saber como a medicina, a pedagogia, a lingüística, entre outras, sendo descritos por pesquisadores, educadores e profissionais, em sua maioria, ouvintes: olhares que “partem da mesmice”, que, segundo Skliar (2003, p.66), “tomam como ponto de partida e como ponto de chegada o eu mesmo, (...) o refúgio do próprio corpo e do mesmo olhar”. As formas como os surdos vêm sendo historicamente representados decorre, justamente, da posição que ocupa “quem narra o outro” (SILVA, 1999). 
Nesse campo de lutas, os surdos, através de seus movimentos sociais e do envolvimento crescente nos espaços educacionais, vêm forjando um caminho que reivindica o direito à representação, o que Silva configura como “uma revolta das identidades culturais e sociais subjugadas contra os regimes dominantes de representação” (SILVA, 1999, p.33). Os tempos e espaços pós-modernos configuram-se pelas múltiplas possibilidades de os sujeitos se posicionarem em novas e multifacetadas redes de poder, na qual a diferença passa a ser protegida, cultivada, preservada (KLEIN, 2003). São essas novas configurações nas representações da surdez como diferença que possibilitam outros significados para professores e professoras de surdos, que em diferentes espaços de formação se sentem tensionados a re-significar as representações sobre seus alunos, bem como suas práticas na escola. 
No decorrer de nossa pesquisa, tivemos a oportunidade de nos aproximar dos professores de surdos das escolas investigadas, procurando conhecer e analisar as representações que ali se apresentam. Nossa intenção não era unicamente conhecer estas representações, mas analisá-las e problematizá-las junto a esses grupos. 
A partir dos dados coletados e analisados na pesquisa, através dos questionários e posteriormente dos grupos de discussão, podemos levantar questões pertinentes aos temas que atualmente vêm permeando o campo da educação de surdos, tais como as representações da surdez e dos surdos e suas implicações na formação docente, envolvendo as discussões acerca da língua, da identidade e da cultura.
Os discursos que perpassam a educação de surdos, presentes nos espaços escolares, há muito vêm sendo constituídos em diferentes contextos em que os sujeitos surdos são narrados, configurando verdades sobre: quem são eles; quais suas potencialidades e impossibilidades; em que espaços ocorrem sua aprendizagem e desenvolvimento; quais suas aspirações e suas formas de vida; entre outros. Essas “verdades” têm sido aclamadas, nos diferentes espaços e tempos da educação dos surdos, definindo as práticas educacionais desejadas e recomendadas. 
Alguns educadores, apesar dos tempos serem outros — de novas pesquisas estarem sendo realizadas, de se constituírem diferentes espaços de discussão sobre questões referentes à Educação de Surdos, à diferença, à cultura, às identidades — não conseguem, ainda, rever-se e pensar neste “outro”, diferente de si, nos espaços educacionais, para além de uma visão centrada na deficiência e na falta. Percebemos isso nas falas de algumas professoras As citações que apresentamos neste artigo são fragmentos das falas transcritas das fitas de vídeo, gravadas durante os encontros dos grupos focais. Mantivemos a estrutura do Português oral que ali emergiu.:

Mas gurias, mas aí temos que ver que todas as deficiências, não é só o surdo. O surdo, não se pode falar que o surdo não tem audição? Claro que ele não tem todos os sentidos, o normal é ter todos os sentidos. Ele não tem.

Claro que quando a gente ta aqui a gente nem pensa que ele é surdo, às vezes esqueço que ele não fala.

É que ainda é alguém com perda de audição, problema de fala, uma pessoa que perdeu a audição.

O que chamou bastante atenção no que as pessoas pensam da surdez, principalmente na questão, na relação com a deficiência auditiva a gente trabalhando numa escola onde a tanto tempo se trabalha com surdos ainda tem esta idéia de surdos/surdez - trabalham com surdos com deficiência clínica

Nestes exemplos, percebe-se uma centralidade na normativa ouvinte, entendendo o surdo como o diverso – a diversidade – no qual o fator biológico — não ouvir — é o marcador das diferenciações entre os sujeitos. Diferenciações essas que tendem a ser “naturalizadas, cristalizadas, essencializadas, sendo tomadas como dados ou fatos da vida social diante dos quais se deve tomar posição” (SILVA, 2000, p. 73). Quantas das narrativas sobre os alunos surdos surgem e se mantém a partir na falta de audição, da falta da fala, da impossibilidade da comunicação entre um suposto “mundo ouvinte” — definidor das relações e espaço da “maioria” — com um “mundo surdo” — minoritário, desviante e, por isso mesmo, convocado a se ver e se narrar pelo olhar do outro. 
Encontramos, em vários momentos, narrativas que poderiam ser consideradas contraditórias a respeito deste “jeito de olhar o surdo”. Alguns professores, apesar de mostrarem-se surpresos com respostas que conceituam o surdo como deficiente e argumentando que na educação não prevalece esse tipo de olhar, apresentam em suas falas situações que podem ser consideradas como de super proteção em relação aos alunos surdos, como nos indica a narrativa de uma professora durante um dos encontros. 

Eu vou contar, rapidinho, uma gafe que eu e [nome da colega] cometemos. (...) No primeiro dia lá, na 4ª feira nós fomos caminhar na calçada (...) nós levamos a [nome da surda] junto, a surda. Ela acompanhou a gente e, claro, o tempo todo a gente conversava com ela, só que cada vez que nós íamos atravessar uma rua, a gente esquecia que a criatura era adulta (...) tinha perna, tinha olhos. (...)  Daqui a pouco ela olhou, [e disse] “me deixa, eu sei”. Ah, desculpa! Claro, a gente acostumada com pequenos, pra tudo, vê a nossa cabeça, o que a gente acabou colocando, que não se toca que eles crescem.

Essa infantilização e super proteção dos sujeitos surdos, não se apresenta somente em uma das escolas investigadas. Em outra escola, este fato ficou evidenciado no relato de uma professora que não trabalha diretamente com surdos mas convive cotidianamente com eles no espaço da escola. Ela narrou e expressou o medo e a insegurança ao ver um aluno surdo andando de bicicleta. 
Eu me surpreendo ainda. Estes dias eu cheguei apavorada porque eu encontrei um deles andando de bicicleta. (...) Eu disse, gurias, eu to apavorada, passei pelo [nome do aluno surdo] de bicicleta,  (...) aí eu fiquei tão apavorada quando eu vi, a vontade que eu tinha, de dentro do carro (...) ele tava todo feliz pedalando. Eu disse: meu  Deus do Céus, porque pra mim, eu fiquei pensando (...) bem apavorada não é?  Gurias o [nome do surdo] andando de bicicleta. Me surpreende ainda sabe, me surpreende bastante.

Deficiência, impossibilidade, necessidade de amparo e de reabilitação: formas de olhar e narrar os surdos que vêm sendo colocadas em suspenso, na tentativa de outras perspectivas, na busca de outras marcas e referências, como alternativa as reduções e as novas naturalizações. Esse é um desafio que se coloca àqueles que vêm problematizando as representações sobre os surdos: não buscar novas “verdades” para substituir as antigas, mas suspeitar de toda a tentativa de fixação das identidades e das diferenças.
A questão da diferença dos surdos fica, na maioria das vezes, concentrada na temática da língua, entendendo-a como um dos elementos mais importantes quando discutimos sobre os sujeitos surdos e sua educação, sendo que o seu reconhecimento aparece como suficiente para caracterizar um outro olhar sobre estes sujeitos. 

Eu achei interessante  que 84 % das pessoas aqui da nossa escola definiu a pessoa surda como alguém que usa outra língua.

Fiquei feliz com a visão que nossos professores aqui têm  que o surdo é uma pessoa com outra língua.

(...) mas o que caracteriza ela é que ela usa uma língua diferente.

Algumas pesquisas problematizam a “metodologização” da Língua de Sinais na educação de surdos capturando-a como um instrumento eficaz para a aquisição da língua oficial (LUNARDI, 2004). Ao invés do reconhecimento da diferença, temos aqui o seu enquadramento, sua normalização, a reafirmação do mesmo, do idêntico, da norma lingüística e cultural, não permitindo a produtividade ativa e irredutível de viver a multiplicidade dessa relação. Pardo, citado por Silva (2000, p.101) instiga-nos a pensar: 

Respeitar a diferença não pode significar “deixar que o outro seja como eu sou” ou “deixar que o outro seja diferente de mim tal como eu sou diferente (do outro)”, mas deixar que o outro seja como eu não sou, deixar que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não posso ser, que não pode ser um  (outro) eu; significa deixar que o outro seja diferente, deixar ser uma diferença que não seja, em absoluto, diferença entre duas identidades, mas diferença da identidade, deixar ser uma outridade que não é outra “relativamente a mim” ou “relativamente ao mesmo”, mas que é absolutamente diferente, sem relação alguma com a identidade ou com a mesmidade. 

Como vínhamos argumentando acima, por muito tempo a política educacional para surdos ficou reduzida a uma questão de escolha da modalidade lingüística a ser implementada nos projetos escolares. Nos últimos anos, esse debate vem ampliando-se e assumindo uma complexidade a partir da enunciação de outras marcas da diferença surda estimuladas, principalmente, pela aproximação com o campo dos Estudos Culturais, da Pedagogia da Diferença e das produções vinculadas aos chamados Estudos Surdos que ganharam visibilidade na educação de surdos a partir do tensionamento dos movimentos sociais surdos, de suas lideranças e de pesquisadores da área, nos debates sobre os rumos das políticas educacionais, sociais e culturais desses grupos.
Analisando o documento elaborado pela comunidade surda, em encontro que precedeu o V Congresso Latino Americano de Educação Bilíngüe para Surdos (FENEIS, 1999), percebemos algumas propostas indicadas pelos próprios surdos e as consideramos relevantes. Eles destacam, entre outros aspectos, a importância de promover a capacitação dos professores de surdos em relação à aprendizagem da Língua de Sinais, pretendendo garantir a qualidade de ensino através da efetiva comunicação entre professor e alunos, mas enfatizam, também, o conhecimento da cultura e da comunidade surda. Para eles, conhecer a Língua de Sinais não é simplesmente mais um recurso didático ao qual os professores podem optar ou não pelo seu uso. 
Em vários momentos, durante as discussões nos grupos, foi levantada a necessidade da presença de um professor surdo na escola para a melhoria da comunicação e eficácia da prática pedagógica. Os professores argumentam que este contato com surdos adultos talvez seja a solução para o domínio/fluência da Língua de Sinais por parte tanto deles  quanto dos alunos.

Muito importante porque a gente não tem na escola [surdos adultos]. A gente não conseguiu uma pessoa surda (...) é bem sério, mesmo, porque não existe uma troca, por exemplo.

(...) quem tem professor surdo, vocês viram, a comunicação das professoras é diferente, pra elas aquilo é normal, pra nós não é, não estamos acostumadas, tanto é que nós só usamos a Língua de Sinais com os alunos (...)

(...) eu acho que dentro da escola a gente tinha que ter é o adulto surdo, o professor surdo, alguém, porque não tem melhor forma de tu aprende uma língua.

(...)acho que o dia a dia, estar em contato com eles é uma aula, é rico, tu aprende demais.

(...) eu acho que é um ganho, principalmente pros surdos menores que chegam na escola.

Os alunos de 4º e 5º a troca é conosco [professores ouvintes] (...) O que é bem triste e eles não tem outro convívio 


Nestas falas fica evidenciada uma expectativa de que a presença do professor surdo vá resolver as inquietações dos professores ouvintes em relação à educação dos surdos, ou seja, basta ser fluente em língua de sinais e estabelecer a comunicação entre professores-alunos e alunos-alunos, reduzindo a educação de surdos a uma mera discussão lingüística. A presença desse professor na escola, constitui-se, evidentemente, em uma possibilidade — não em uma solução — que tensiona outras discussões e problematizações.
Foi salientado em muitos momentos nos grupos de discussão a preocupação de que esta fluência somente será alcançada mediante uma interação, uma vez que segundo foi dito, para se aprender bem uma língua é preciso interagir com sujeitos usuários da mesma. Uma das professoras, que não convive diretamente com surdos, inclusive, verbalizou: 

(...) já fiz cursos, fiz dois, estou no terceiro curso (...), digo OBRIGADA [sinaliza DESCULPA] (risos) Eu troco! Eu sei desta dificuldade mas também, já tenho a sensação de que um dia (...) me envolver com eles; eu vou aprender. 

Perlin (2000) ampliando esta discussão em relação ao impacto da presença de professores surdos em relação aos alunos, argumenta sobre a necessidade da presença de manifestações culturais dos surdos, além da língua de sinais, no currículo das escolas, sendo isso determinante na constituição das identidades dos alunos. E adverte que, não havendo esse contato, “sua experiência [do aluno surdo] vai torná-lo um sujeito sem possibilidades de auto-identificar-se como diferente e como surdo, ou seja, com determinada identidade cultural” (PERLIN, 2000, p. 24).
Ao mesmo tempo que os professores desejam a presença desses surdos adultos, descrevem o quanto sentem-se inseguros quando os encontram. Percebe-se, nos espaços investigados, que o ambiente lingüístico ali constituído, inegavelmente, tem o predomínio da Língua Portuguesa, principalmente em sua modalidade oral. Mesmo os professores com fluência em Língua de Sinais, ao estarem imersos nesse espaço, acabam também fazendo uso preferencial da fala em suas relações com os outros professores e com os alunos. Evidencia-se, assim, um campo no qual as línguas ali presentes encontram-se em disputa num jogo de poder em que a Língua majoritária – o Português, tanto na modalidade escrita, quanto oral – prevalece em detrimento da Língua de Sinais. 

(...) eu achei isso contraditório, também, porque a gente reconhece que a Língua de Sinais é a língua deles, mas a gente usa a forma oral ...

(...) sim porque, os surdos que estavam viajando junto com a gente, e a gente falando. De repente a gente se tocava.

Esta situação ocorre até mesmo nas escolas onde já existe a presença de uma professora surda. Através dos comentários realizados em um de nossos encontros, uma das professoras relatou que por vezes não se dá conta da presença da professora surda e conversa com suas colegas ouvintes utilizando a língua oral. A professora surda precisa perguntar sobre “o que estão falando”, “de que estão rindo”. Nesses momentos, segundo depoimento, as professoras ouvintes percebem que a colega surda não está conseguindo participar do diálogo. Vários professores destacam a necessidade de mudanças no espaço educacional e que, sem dúvida, a presença de adultos surdos representa um dos fatores desencadeadores dessas possíveis mudanças. 
Até porque a nossa postura no momento que a gente tiver um professor surdo, nós vamos ter que mudar muita coisa em termos da nossa comunicação. No momento que  a gente tiver um professor surdo nós vamos ter que respeitar ele e saber muito mais.

	Muitas seriam, ainda, as falas que poderiam ser analisadas. Porém, impossível dar conta dessa multiplicidade, no espaço de um artigo como esse. Assim, os fragmentos aqui apresentados não se esgotam, mas servem de provocações para novas reflexões.
	O que consideramos importante, nesse momento de muitas discussões sobre as diferentes propostas na educação de surdos, é tematizar a formação docente nesse processo, procurando potencializar diferentes espaços no qual a formação se constitua em experiência significativa para os professores. 

Possibilidades da experiência de formação

Os grupos de discussão organizados no decorrer de nossa investigação se caracterizou como um espaço importantíssimo no levantamento de falas que compuseram o corpus de análise da pesquisa. Mas, acreditamos, não se restringiu a isso, constituindo-se também em um espaço em que os professores das três escolas dirigiram seus olhares às suas representações e às suas práticas nos espaços educacionais para surdos. Neste sentido, e encaminhando para considerações finais de nosso texto, gostaríamos de fazer algumas ponderações em relação a essa experiência construída no espaço da pesquisa.
Em cada um dos encontros, várias questões foram formuladas, discutidas, retomadas, aprofundadas, redimensionadas e, algumas delas, deixadas de lado. A partir de uma interlocução entre o grupo de colegas, as pesquisadoras e autores de textos utilizados como “provocadores” das discussões, foram pensadas outras dimensões para as discussões que vêm pontuando a educação dos surdos. Procuramos provocar os professores a se expressarem, compartilhando idéias e dúvidas. Estiveram em pauta as representações que eles têm dos seus alunos surdos e as representações que eles têm de si próprios, envolvidos nesse processo. Alguns falaram mais, outros acompanhavam atentos e ao serem provocados, apresentavam seu ponto de vista. Ao longo dos encontros procuramos criar um clima em que cada uma pudesse falar, ou não, de acordo com as temáticas que o afetavam. Diversas falas dos professores nos fazem acreditar que momentos como estes são importantes para que os mesmos pensem suas práticas e as re-signifiquem:
Nós como grupo, aqui dentro do nosso grupo, a gente também tem que rever algumas coisas.

Mas eu vejo que o grupo está começando a se manifestar, acho que nós estamos num momento de desacomodação.

Motivados pelos desafios do cotidiano escolar e procurando sair dessa “desacomodação”, educadores e profissionais envolvidos na educação dos surdos procuram, incessantemente, informações que dêem conta das demandas de seus alunos, dos processos de aprendizagem, das dificuldades de avaliação, entre tantas outras.
(...)mas eu acho que esta busca e essa conquista de aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali(...)

Acreditamos que vivemos um tempo em que as informações sobre a surdez, os surdos e suas formas de viver têm sido largamente difundidas. Encontramos literatura especializada, eventos, cursos, reportagens nos diferentes veículos da mídia: a surdez, os surdos e sua educação estão sendo, intensamente descritos e prescritos. Os professores reconhecem que “(...) a maioria [dos educadores] tem conhecimento”, inclusive se surpreendendo com os “conhecimentos gerais coerentes” encontrados nas respostas aos questionários e que foram analisados no primeiro encontro dos grupos de discussão.
E então, importante indagar-nos: são, essas informações, suficientes para afirmar-se estarem as professoras preparadas para pensar sua prática docente? Larrosa (2002) nos ajuda a pensar esse fenômeno da super produção e divulgação da informação, argumentando ser ela elemento insuficiente para uma significativa experiência na formação docente. Segundo o autor, “a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência” (Ibidem, p. 21). 
A busca constante pela informação está ligada à necessidade de se ter opiniões formadas sobre as coisas e os fatos. Somos, cotidianamente impulsionados a opinar sobre os diferentes temas: não ter opinião nos coloca em uma situação de desvantagem e descrédito. Somos convocados a nos posicionar contra ou favor às propostas educacionais para surdos que vêm sendo gestadas nos espaços institucionais. Porém, a simples escolha entre um lado ou outro, entre as opções binárias e restritas que nos são colocadas, acomodam e impossibilitam a reflexão e o tensionamento dos desafios frente a outras possibilidades de re-significar as formas de narrar os sujeitos surdos e pensar as práticas educacionais.
Os educadores são convocados a estarem informados, a terem opinião formada no sentido de implementar mudanças que vão se configurando nos códigos escolares, compreendidos no currículo, como também são responsabilizados pelo pleno sucesso das mudanças anunciadas nas leis e textos oficiais que determinam as diretrizes na educação dos surdos. Skliar (2001), aponta para quatro diferentes níveis de mudanças educativas, assinalando a predominância, justamente, das mudanças textuais e de código, sem que ocorra, efetivamente, mudanças nas representações em relação aos sujeitos para as quais as ações educativas se aplicam e nas identidades dos professores, das escolas e dos alunos surdos. Ou seja, pouco ou nada muda nos sistemas de significação que perpassam a educação dos surdos, sendo que mudam os textos, mas permanecem as mesmas relações com esse outro chamado aluno surdo. 
Várias são as pesquisas que procuram analisar os discursos sobre a surdez e os surdos e as representações constituídas e constituidoras desses discursos (SKLIAR, 1997a, 1998; THOMA, 1998, 2001; SILVEIRA, 2000; KLEIN, 1999; entre outros). Essas análises, produzidas em um momento histórico determinado, e pretendendo propor uma re-significação na educação dos surdos, tiveram variados efeitos que deveriam se problematizados, uma vez que resultaram, também, em parâmetros de comparação, classificação, enquadramento. Quantos foram os educadores que se sentiram comprometidos a posicionarem-se a partir de uma simples linha divisória, ou seja, identificarem-se ou como “clínico-terapêutico” ou como “sócio-antropológico”, classificações estas que representaram importantes instrumentos de análise e problematização das propostas educacionais para surdos O texto de Skliar (1997) foi significativo para a discussão sobre as representações sobre a surdez e os surdos, servindo de referência para diversas pesquisas na área, resultando em dissertações, teses e novas publicações de artigos que centram as análises em artefatos culturais como a mídia (THOMA, 1998), o cinema (THOMA, 2002) a literatura (SILVEIRA, 2000), entre outros., mas que, ao longo do tempo foram ganhando “estatuto de verdade” em que sujeitos, discursos e práticas vêm sendo enquadradas, naturalizadas, perdendo, justamente sua potencialidade de instrumento de análise das condições de possibilidades dos discursos, das representações e das práticas. O que, efetivamente, interessa não é saber “o que se é”, mas como foi possível “tornar-se” e as possibilidades de outros rumos. Veiga-Neto (2001, p. 118) nos provoca a mantermos, permanentemente  
(...) ativas e afi(n)adas a problematização e a crítica radicais, a investigação histórica e a observação microscópica das condições  de possibilidade presentes. Tudo isso visando não apenas saber o que estamos fazendo de nós mesmos, como, ainda, a arriscar a invenção de novas formas de vida e convivência.

Significativa contribuição a essas discussões tem sido as provocações formuladas pela chamada Pedagogia da Diferença que nos ajuda a pensar a educação de surdos a partir de um campo de lutas por significação em que identidade e diferença estão sendo produzidas. A pergunta “quem narra a quem?” ganha importância no sentido de problematizar quais as possibilidades efetivas que vêm sendo dadas de que professores envolvidos na educação de surdos e os alunos surdos possam produzir outras narrativas sobre si, sobre as relações que estabelecem entre si, sobre o processo da educação ali colocado. Para este trabalho, interessou-nos, principalmente, pensar sobre as possibilidades que vêm tendo os professores de surdos de envolverem-se em uma experiência de formação, em que, o que está em jogo não é estar bem informado, não é ter opinião sobre tudo, mas, como argumenta Lara Ferre (2001, p. 206), é estar disponível a manter “viva a pergunta precisamente porque, sabendo que não há resposta, obriga-nos a continuar perguntando”. 
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