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A Obra 
  
"Além de existir devemos ser" é um livro onde escrevo vários pensamentos e 
reflexões que deram e ainda dão sustentação ao meu desenvolvimento, Eu, Alex 
Garcia, uma pessoa surdocega, me graduei e pós-graduei, derrubei e derrubo 
paradigmas, sou extremamente realizado como pessoa, e estes pensamentos 
me acompanham. Para mim estes pensamentos e reflexões foram e ainda são, 
uma espécie de "receita para o sucesso", construídas de minhas relações com 
o cotidiano. Os pensamentos e reflexões que estão em "Além de existir devemos 
ser" me ensinaram duas máximas: ser forte para que nada me derrote, e ser eu 
para que ninguém esqueça. 
  
Sobre o autor! 
  
O Gaúcho Alex Garcia é uma das Pessoas Surdocegas e Pessoa com Doença 
Rara mais conhecida no mundo. É Especialista em Educação Especial pela 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. Foi o primeiro Surdocego 
brasileiro que cursou uma Universidade. Fundador-presidente da Associação 
Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Multideficientes - Agapasm, Alex 
Garcia foi a única pessoa surdocega do mundo a participar da Reunião de Alto 
Nível sobre Deficiência e Desenvolvimento "O caminho a seguir: Agenda de 
Desenvolvimento Inclusivo em Deficiência para 2015 e além" realizada no ano 
de 2013 na sede da ONU em Nova York. Pioneiro no Brasil ao desenvolver a 
primeira pesquisa em campo para localização de Surdocegos, que abrangeu o 
Estado do Rio Grande do Sul e teve como principais apoiadores a Federação 
Sueca de Surdocegos e a Federação Mundial de Surdocegos. É considerado o 
"Pai" da Surdocegueira no Rio Grande do Sul. Desde 2004, de forma voluntária, 
pela primeira vez no Brasil, estruturou o trabalho de atendimento domiciliar com 
as famílias de Surdocegos para informações e orientações educacionais, 
encaminhamentos médicos e sociais. E acima de tudo, preparação de 
profissionais para atuação com Surdocegos em seus locais de origem, 
adaptando locais e programas especiais em escolas de ensino regular ou 
especial. Escritor, é a primeira Pessoa Surdocega a escrever um livro sobre 
Educação na América Latina. Sua obra "Surdocegueira: empírica e científica" foi 
editada em 2008. Em 2010 editou a obra infantil "A Grande Revolução" e em 
2014 editou a obra "Além de existir devemos ser". Jamais abdicando de sua 
autonomia, Alex Garcia é registrado na biblioteca nacional como editor pessoa 
física - Prefixo Editorial 908690. Em 2009 venceu o Prêmio Sentidos, concurso 
nacional promovido pela Associação para Valorização de Pessoas com 
Deficiência – Avape, Revista Sentidos e Rede Record de Rádio e Televisão, 
sendo sua história de superação eleita a maior do ano no Brasil. É Rotariano 
Honorário - Rotary Club de São Luiz Gonzaga/RS. Foi à primeira Pessoa 
Surdocega a ser aluno da Mobility International USA – Miusa em 27 anos de 
história dessa organização. Foi a primeira Pessoa Surdocega, no Brasil e 
América Latina, a ministrar curso de formação de professores com total 
autonomia, em Cuiabá/MT e foi, a primeira Pessoa Surdocega, no Brasil a 



ministrar curso de formação de professores e ter como alunos duas pessoas com 
deficiência (uma jovem educadora cega e um jovem educador surdo). Este 
momento aconteceu em Niterói/RJ. É colunista da Revista REAÇÃO desde o 
ano de 2009, e colunista do Portal Planeta Educação e consultor da Rede 
Educativa Mundial - REDEM e do Instituto Inclusão Brasil. Foi o proponente, no 
ano de 2013, da Audiência pública para tratar da inclusão social da Pessoa com 
Surdocegueira - Primeira audiência a tratar do tema na história do Brasil. É ativo 
(participante e colaborador) do Fórum da "International Disability Alliance – IDA". 
É colaborador do Secretariado para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, Divisão de Política e Desenvolvimento Social, Departamento de 
Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Alex Garcia foi um dos 
vencedores, na categoria "Personalidades", do Prêmio Brasil Mais Inclusão 
2016. 
  
Como adquirir a obra! 
  
1 - Faça seu pedido enviando mensagem via e-mail para Alex Garcia - 
alexsurdocego@icloud.com  
 
2 - Valor R$ 20,00 
 
3 - Agora que você encaminhou seu pedido aguarde que o autor em breve irá 
contatar para destacar detalhes de pagamento e remessa 
 
4 - A remessa leva em média 5 dias úteis para chegar em seu endereço 
 
5 - A remessa já está incluída no valor. Você não paga mais nada e recebe em 
sua casa 
 
6 - O valor R$ 20,00 é apenas para as vendas via correio. Nas feiras e 
congressos será R$ 15,00 
  
Depoimentos 
 
Dra. Maria Tereza Eglér Mantoan 
 
"Querido Alex! Seu livro, do título à última página, é forte, é belo, como as obras 
humanas que expressam a sinceridade, a autenticidade de seus criadores. Li e 
reli o texto e me encantei com esse vai e vem das páginas, que revelam, no 
repetir dos parágrafos, a diferença, a multiplicidade de sentidos, novas questões, 
surpresas! Gostei muito e sei que voltarei ao texto mais vezes. A concisão, a 
forma direta de escrever, a profundidade das ideias reunidas neste livro mostram 
o que temos de aprender para ser, em nossas singulares existências. Obrigada, 
Alex, por nos oferecer mais esta oportunidade de mergulhar fundo na 
compreensão da inclusão". Dra. Maria Tereza Eglér Mantoan. 
 
Perfil da Dra. Maria Tereza Eglér Mantoan - Pedagoga, Mestre e Doutora em 
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas/UNICAMP. Coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Ensino e Diferença - LEPED - UNICAMP. Professora do Programa de Pós-
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graduação em Educação da Faculdade de Educação/UNICAMP. Autora de livros 
e artigos sobre inclusão escolar. É membro da Ordem do Mérito Nacional da 
Educação, conferido pelos relevantes serviços prestados à educação brasileira. 
 
Dra. Isabel Amaral 
 
Oi Alex. Li com muito prazer o seu livrinho. A ele eu chamaria de um livro 
intimista, em que você procura revelar a quem lê a intimidade da sua mente e a 
forma como está vê a vida e a surdocegueira. Houve duas coisas que me 
tocaram em particular. Concordo e aprecio particularmente a sua citação de Che 
Guevara quando diz que não podemos perder a ternura. Esta é uma forma de 
olhar a vida com a qual eu me identifico também. E não só olhar, mas atuar 
também. Se no fundo do seu ser houver ternura, tudo vai ser sempre feito com 
respeito e amor pela individualidade do próximo. Mesmo quando é preciso 
guerrear. Você fala também da questão da deficiência e da impossibilidade de 
haver um conceito sobre deficiência porque todas as pessoas são únicas. Eu 
entendo o que você diz mas sei que este conceito existe e é necessário 
desmontar. Primeiro é preciso que se elimine esse conceito, que foi criado, como 
você muito bem refere, pelo modelo médico de entendimento das diferenças. 
Segundo, é preciso sensibilizar a sociedade para que olhem para as pessoas 
surdocegas enquanto seres com um enorme potencial para serem bem 
sucedidos, desde que acompanhados. E a sociedade tem enorme 
responsabilidade neste acompanhamento. Em terceiro lugar, a natureza única 
de cada pessoa surdocega não impede que está se associe e torne mais forte 
por que está associada a mais pessoas que pensam e querem participar em 
ações conjuntas. Creio que a AGAPASM é disso um exemplo. Em suma, como 
sempre você ajuda-me a pensar, a organizar as minhas ideias sobre estas 
problemáticas. Sinto uma enorme maturação nas suas palavras e vejo a sua 
participação na sociedade, mas uma vez, como imensamente necessária. 
 
Perfil da Dra, Isabel Amaral - Terapeuta da Fala - Escola Superior de Saúde de 
Alcoitão Mestre em Educação de Surdocegos e Multideficientes - Boston College 
– USA Doutora em Psicologia do Desenvolvimento e da Educação - 
Universidade do Porto. Coordenadora da Área de Ciências da Linguagem 
Coordenadora do Curso de Terapia da Fala - Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Setúbal Consultora do Programa Hilton/Perkins - Perkins 
School for the Blind - USA 
Portugal / Lisboa 
 
Márcia Crestani 
 
"Alex! Adorei te conhecer! Passou-me uma profunda alegria de viver! Acho que 
eu estava precisando disso hoje! Não sei como, não sei por que, mas me senti 
mais forte depois que falei com você! Comecei a ler a história do menino super 
herói... Adoro histórias infantis, elas são sempre cheias de mensagens. Um 
abraço. Aguardo os próximos livros. Alex! Só para você ter uma ideia, eu tenho 
um grupo no whatsapp do meu telefone celular em que as pessoas fazem 
afirmações positivas para que, repetindo-as, se curem de um problema 
emocional. Eis que eu comecei a copiar, por escrito e em áudio, as mensagens 



do teu livro! As pessoas estão vencendo seus limites! Estão mais felizes"! Márcia 
Crestani.  
 
Perfil de Márcia Crestani - Márcia Crestani é advogada e coach (facilitadora em 
programação Neurolinguística). Seguidora de grandes nomes que ajudam a 
humanidade, como Louise Hay, Lair Ribeiro, Osho, Deepak Chopra, Charles 
Kiefer (com quem estudou kabbalah), e agora aprendiz de Alex Garcia, que me 
motivou, com sua força de vontade, palavras fortes e fé, a continuar incentivando 
as pessoas a autocurar-se por meio do que elas têm dentro delas: a capacidade 
de sonhar, imaginar, criar.  
  
 


