
"Em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade" Leonardo da 

Vinci 

Com esta orientação de Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores 

pintores de todos os tempos e como possivelmente a pessoa dotada de 

talentos mais diversos a ter vivido, que dou a conhecer esta breve 

referência sobre a minha, sobre a nossa atuação em um recente Congresso 

Virtual ocorrido no mês de julho, promovido pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB)! Obrigado a todos e todas da UFPB pela dedicação. 

Saudações e compartilhem! Alex Garcia. 

Sobre a participação de Alex Garcia no Seminário Educação Especial em 

Foco, em 30 de julho de 2020. 

Quero destacar o quanto foi importante a participação de Alex Garcia, pessoa 

surdocega, com hidrocefalia e doença rara, no Seminário Educação Especial em 

foco, evento online que aconteceu entre os dias 27 e 31 de julho de 2020. Tal 

evento foi organizado pelos professores da área de Educação Especial da UFPB 

(Universidade Federal da Paraíba) e contou com a participação de pessoas com 

deficiência, pois entendemos que este é o seu lugar de fala, além de 

pesquisadores na área e familiares diretamente ligados aos processos de luta 

por direitos. 

Para participação de Alex Garcia foram necessárias algumas adequações, tendo 

em vista ser ele pessoa surdocega. Alex solicitou que sua participação na mesa 

temática da live do dia 30 de julho, cuja temática se voltou para as Experiências 

de Inclusão e exclusão na comunicação e acesso à tecnologia, acontecesse 

através de vídeos gravados previamente por ele e disponibilizados através do 

whatsapp, e assim foi feito. Na ocasião desta mesa, Alex dividiu o espaço com 

outras pessoas, como a profa. Norma Maciel (UFRPE) e o prof. Enio Affonso 

(FUNAD-PB), além do Sr. Antônio Ramalho, pai de Raquel Ramalho. Enquanto 

a profa. Norma, o prof. Ênio e o Sr. Antônio participaram por meio da plataforma 

Streamyard, Alex e a filha de Sr. Antônio (pessoa com paralisia cerebral) 

participaram com vídeos gravados e enviados para a organização do evento. 

Assim, todos os palestrantes convidados tiveram igual tempo de participação e 

colaboraram de maneira decisiva para a qualidade do evento, causando muita 

satisfação no público que acompanhou via youtube.  

Na mesa sobre comunicação e acesso à tecnologia, assim como nas demais, 

um tempo foi destinado para participação do público. Na ocasião, as perguntas 

endereçadas para Alex, via chat da plataforma, foram copiadas pela mediação 

da mesa temática e enviadas via aplicativo de mensagem para o palestrante, 

que respondeu por mensagem de áudio. As respostas do Alex foram transmitidas 

na plataforma para que todos pudessem acompanhar. 

Desse modo, evidenciamos que a inclusão é processo que se constrói diante 

das oportunidades que surgem no cotidiano de cada um de nós. E, nós que 

organizamos e realizamos o evento nos sentimos honrados de contar com a 



presença de Alex e agradecidos pelos ensinamentos e reflexões que suscitou 

nos presentes, seja por meio da fala, seja por meio do exemplo. Nossa gratidão. 

Saudações! Profa. Sandra Santiago – UFPB. 

A imagem que ilustra esta publicação destaca Alex Garcia no Seminário 

Virtual. 

  

 

 

 

 

  


