Só é possível sentir!
O educador Alex Garcia - Pessoa Surdocega, desenvolveu seu 2º encontro no
curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Atendimento Educacional
Especializado - AEE, na cidade de Itaqui - RS, com a disciplina de Educação
Especial: Surdocegueira – 15 horas, promovido pelo SEG, nos dias 16 e 17 de
outubro de 2015.

Alex Garcia destaca: Sinto-me realizado em apoiar o SEG mais uma vez. Atuar
ao lado de acadêmicos que residem no interior é fascinante. Cidades
pequenas, pessoas humildes, mas, de grande inteligência.
Os alunos (as) de Alex destacaram:
Acredito que foi algo novo e outra vivencia que realmente nunca tinha refletido
gostaria de parabenizar pela aula e principalmente dizer que és um vencedor
exemplo para todos. Creio que evoluímos não só na parte acadêmica onde a
tarefa do educador especial e ampla e a luta para quebra de barreiras e muito
importante para a quebra de paradigmas. Analisando este acadêmico em
quanto sujeito no processo de ensino aprendizagem destaca-se o ambiente
questionamento para nossa reflexão. Busca pela melhoria cotidiana escolar e o
publico em questão. Acredito que a disciplina trouxe novas técnicas para
abordagem dos nossos alunos rompendo com modelos tradicionais e
respeitando diversidade e particularidade que envolve o publico com
deficiência. Dentro oportunidade de troca de conhecimento nas discussões
entre colegas e professor de suma importância para nosso crescimento
humano e profissional.
A disciplina de surdocegueira, no plano do curso de pós-graduação em
Atendimento Educacional Especializado, respaldou-se na abordagem de
conceitos chaves para questões do aluno surdocego, do conhecimento teórico
e pratico. Metodologia de como lidar com este publico em questão. Nesse
sentido, tivemos a dimensão das particularidades que envolvem o processo

educativo, trazendo à tona a reflexão, o analise e discussão de temas
transversais do humano e cotidiano escolar. Nota 10.

Oi, Professor Alex! Penso que existem coisas na vida que não são
mensuráveis, e o módulo da disciplina de Surdocegueira, ministrado pelo
senhor, é uma dessas coisas. Não é possível, para mim, avaliar com números
ou palavras específicas de avaliação, aquilo que só é possível sentir. E ontem
e hoje, nas suas aulas, foi indescritível o que sentimos: por todo o
conhecimento que o senhor conseguiu compartilhar de forma tão eficiente
conosco, e pelo seu maravilhoso testemunho de vida, bem como pelo exemplo
de dedicação e empenho de seus pais. O senhor provou que, acreditando, tudo
pode ser possível, e a sua luta, ao invés da acomodação por conta da
deficiência, abriu cabeças e portas por todos os lugares por onde passou.
Lugares esses que foram agraciados pela sua presença e pelos seus
inesquecíveis ensinamentos. Nós, do Curso de Educação Inclusiva de Itaqui,
só temos a agradecer a Deus pela graça que nos concedeu de podermos
conhecê-lo, ouvi-lo e aprender tanto com o senhor. Espero que tenhamos
oportunidade de encontrá-lo novamente, pois tudo que é muito bom deixa
saudade, e já estamos querendo trazê-lo de volta, quem sabe com toda a sua
família. Um grande abraço e votos de que o senhor continue realizando esse
brilhante trabalho por todos os cantos do mundo, pois para o senhor e para a
sua vontade de ensinar, não existem fronteiras. Parabéns.
Olá professor! De imediato sentimos que suas aulas iriam ser diferentes e que
iriam mexer conosco, e foi exatamente o que ocorreu. Seu trabalho já é
fascinante e da maneira que foi abordado nos trazendo as vivências, nos
propiciou um conhecimento prático-teórico mais aprofundado. Já estamos com
saudades.
As aulas sobre a Surdocegueira, ministradas pelo professor Alex, nos dias 16 e
17 de outubro de 2015, sendo das últimas disciplinas do Curso de
Especialização "Lato Sensu" em Atendimento Educacional Especializado, na
Turma 1 de Itaqui, foram, realmente, inesquecíveis, bem como o próprio
professor Alex disse que seriam. A faculdade foi a parte burocrática da vida do
Professor Alex. Com as vivências, com a vida, ele aprendeu muito mais. E ele
é o único surdocego, no Brasil e um dos poucos no mundo, que faz esse
trabalho: dá aulas, palestras, preside associação, escreve livros, assessora
famílias de surdocegos e milita por essa causa de todas as maneiras que pode.

Relembre o 1º encontro de Alex Garcia em São Francisco de Assis - RS,
junto
a
acadêmicos
do
SEG
acessando:
www.agapasm.com.br/midia059.asp.
Sobre o SEG - O SEG é um sistema de ensino dedicado à formação de
profissionais para o mercado de trabalho - www.estudeseg.com.br

