
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 a primeira Pessoa 
Surdocega, com Hidrocefalia e Doença Rara no Brasil que se Pós-graduou (Nível 
de Especialização) em 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 a 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. Foi o proponente, no ano de 2013, da Audiência pública para tratar da 
inclusão social da Pessoa com Surdocegueira - Primeira audiência à tratar do 
tema na história do Brasil. É ativo (participante e colaborador) do Fórum da 
“International Disability Alliance – IDA”. Alex Garcia foi um dos vencedores, na 
categoria "Personalidades", do Prêmio Brasil Mais Inclusão 2016.  
 
Alex Garcia - Contato:  agapasm@agapasm.com.br   
 
Alex Garcia - CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4055194419684987   
 
Alex Garcia - Facebook: www.facebook.com/alex.surdocego   
Agapasm     - Facebook: www.facebook.com/agapasm  
 
Alex Garcia - Youtube: www.youtube.com/user/alexsurdocego/videos  
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