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Resumo Objetivamos discutir e diferenciar os termos inclusão e integração de surdos. Para tanto, 

apresentamos uma breve reflexão a respeito das filosofias existentes no processo de ensino e 

aprendizagem desses sujeitos e, em uma proposta sócio-antropológica, analisamos diversos materiais 

e publicações na área. Adota-se a metodologia de pesquisa-ação, realizando inicialmente um 

levantamento teórico das questões que envolvem a inclusão de surdos brasileiros. A Educação de 

surdos foi (e é) marcada por diferentes correntes de pensamento. Assim, ora se acredita que a língua 

oral (ou oralizada) é o melhor e único meio de inclusão dos surdos na sociedade, ora se acredita que 

seja a Língua de Sinais o meio facilitador da comunicação. Examinamos o modelo conhecido por 

bilinguismo-bicultural, que é utilizado na maioria das escolas brasileiras para a inclusão de alunos 

surdos. Defendemos a utilização desse modelo por entendermos que ele coloca o surdo em um 

universo linguístico de sinais e porque ele se apresenta como um modelo bem sucedido. Cumpre 

ressaltar, contudo, que, quando não empregado adequadamente, o método não inclui, apenas integra 

o aluno surdo. Isso traz prejuízos cognitivos e sociais, tornando-se muitas vezes uma ferramenta de 

segregação ao invés de um elemento inclusivo, indo de encontro ao que é defendido pela comunidade 

surda brasileira. Para tanto, analisamos o cenário da inclusão no Brasil mediante o ponto de vista dos 

surdos, por acreditarmos ser demasiadamente importante sabermos o que eles pensam da sua inserção 

nos espaços escolares. Tomamos como ponto de referência uma carta aberta escrita pelos sete 

primeiros doutores surdos brasileiros, os quais discorrem a respeito de sua própria educação, sobre o 

espaço que querem e as providências a ser adotadas. Pretende-se com essa publicação, contribuir para 

o entendimento de milhares de educadores de alunos surdos possam entender a importância de uma 

inclusão correta e que, quando ela não ocorre ou se torna um fator de integração social, há como 

consequência a exclusão desses alunos do sistema educacional. 
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