Apesar de minhas condições chego aos 40 anos extremamente realizado!
Colegas - Compartilho esta entrevista - que respondi, para uma jovem
acadêmica de Psicologia de Manaus - Amazônia. Espero que gostem.
Saudações - Alex Garcia.
Seu nome: Alex Garcia
Tipo de deficiência: Pessoa Surdocega e Pessoa com Doença Rara
Estado civil: Solteiro
Escolaridade: Pós Graduação em Educação Especial
Condições de moradia: Boas - Resido com meus pais e irmão
Fale-me como se sente com sua condição em relação a sua deficiência!
Apesar de minhas condições, chego aos 40 anos, extremamente realizado. É
uma vida de dedicação, produção e conquistas, tudo fundamentado no
conhecimento de minhas limitações e potencialidades. Realizações que
resumo aqui: www.agapasm.com.br/artigo018.asp.
O que você faz no seu cotidiano para superar esses limites que tem?
Como você lida com isso? Entrego-me ao trabalho de escritor, palestrante e
orientador.
Minha
vida
é
apoiar
a
humanidade.
Destaques:
www.agapasm.com.br/alexgarcia.asp.
www.agapasm.com.br/Alex_Garcia_15_anos_de_Graduacao.pdf.
Adquiri
imensa bagagem de vivências, dessa forma, aprendi a "lidar com isso". Na
verdade, apesar das barreiras que ainda enfrento. Eu não sei se saberia ser
diferente do que sou.
Seus familiares lhe apóiam nas atividades desenvolvidas no seu
cotidiano? Sim, O apoio de minha família sempre existiu. A família é
fundamental para o desenvolvimento. A família é "porto seguro" para todas as
pessoas. No meu caso específico, sem dúvida, a família é 50% de meu
desenvolvimento.
Você desenvolveu habilidades para viver com essa deficiência? De que
forma? Sim. Desenvolver habilidades deve sempre vir de "berço". Não
devemos perder tempo, Não devemos esperar uma "cura milagrosa, Não
devemos esperar que Deus irá resolver a questão por nós. Minha família
esteve "ligada" e assim me impulsionou para que desenvolvesse habilidades. O
desenvolvimento de habilidades essenciais (Estas são as sementes) possuem
momentos específicos. Devemos estar atentos para não perdermos (Nós
mesmos e a família) estes momentos
Já teve seus direitos violados? Dificuldades de acesso ou perdas por sua
condição? Sim, milhares de vezes. A falta de acessibilidade (De maneira
geral) ainda é enorme. As Barreiras Atitudinais são fortes e teimam em
desaparecer
e
se
espalham
rapidamente.
Ler
este
exemplo:

www.agapasm.com.br/Inclus%C3%A3o%20da%20Pessoa%20Surdocega.pdf.
Eu "perdi" muito até aprender a lutar por direitos, até aprender a "lutar e
contornar" as barreiras.
Quais eventos foram marcantes em sua vida? Relate algo! Esta pergunta é
- para mim - difícil de responder. Foram muitas as conquistas que são para
mim "marcas" que jamais irão se apagar. Porém, destaco minhas ações
pioneiras como eventos marcantes. Deus me presenteou uma estrela chamada
Coragem (Destemido). A Coragem (Destemido) me moveu ao pioneirismo e
deste ao abrir portas e derrubar paradigmas. Assim, considero como eventos
marcantes: Ter me Graduado, ter sido a1ª Pessoa Surdocega do Brasil a se
Graduar e a 1ª Pessoa com Deficiência a cursar Educação Especial na UFSM,
Querida acadêmica - Espero, com esta breve entrevista, apoiar tua
formação! Abraços - Alex Garcia

