
Dia Primeiro de Setembro de 1939! 
  
Foi no dia Primeiro de Setembro de 1939 que Hitler assinou a ordem para iniciar 
a eutanásia sistemática de pessoas como doenças, transtornos mentais e de 
pessoas com deficiência. 
 
Aktion T4 ou simplesmente Programa T4 foram os nomes usados nos programa 
de eugenismo e eutanásia da Alemanha nazista durante o qual médicos 
assassinaram centenas de pessoas consideradas por eles "incuravelmente" 
doentes e, claro, pessoas julgadas como sendo um "Peso para o Estado".  
 
O programa T4 ocorreu oficialmente de setembro de 1939 a agosto de 1941, 
mas continuou de modo não-oficial até o fim do regime nazista em 1945. 
 
Eu - Alex Garcia - com meus 45 de vida sendo uma Pessoa com Deficiência de 
Maior Complexidade (Surdocego, com Hidrocefalia e Doença Rara – OI - 
Osteogêneses Imperfeita) já pensei e observei muito e restou evidente que, hoje 
em dia, o Programa T4 não desapareceu por completo, apenas se camuflou. O 
que desejo dizer com isso? Hoje, não mata, mas, achata! As Pessoas com 
Deficiência de Maior Complexidade morrem na mingua - creio que me 
entenderam!!! 
 
Nós, Pessoas com Deficiência de Maior Complexidade, somos, sim, vistas como 
uma "Carga para o Estado", ou seja, a pressuposição (Pensamento antecipado) 
é ultra forte sobre nossas vidas e capacidades. Esta pressuposição retira nossos 
“estribos” e assim não conseguimos montar no “Cavalo” e, se montarmos, não 
vamos conseguir nos manter sobre ele por muito tempo... 
 
E a Inclusão, amplamente falsificada, carregada de inequidades, já deixou clara 
que - na prática – funciona, é uma ferramenta para que tudo se mantenha assim. 
As Pessoas com Deficiência de Menor Complexidade estão mais próximas do 
Céu (Que bom fico feliz per elas) e as Pessoas com Deficiência de Maior 
Complexidade estão mais próximas do Inferninho (E pouco, para não dizer nada 
se movimenta para mudar isso) e somos e seremos achatados, em breve, 
batemos as botas, na mingua.  
 
Aqueles que com "Unhas e Dentes" defendem esta Inclusão que serve bem mais 
a um lado – são exemplos claríssimos de que: Ou estão do lado da "Zona de 
Conforto" ou "Estão por toda vida grudadas no $$ Osso $$", mas, pode acontecer 
que seus egos são gigantescos - sim - pode acontecer.  
 
Muitos Pais e Mãe – por exemplo - observaram (E ainda observam) a realidade 
Crua e Nua de que seus filhos foram e muitos estão sendo levados ao fundo do 
posso, mas, o Ego Gigante faz com que eles não vejam o que está à frente de 
seus narizes.  
 
Pensamento e comunicação de uma pessoa com Deficiência de Maior 
Complexidade! 
 



“Oi Pai... Oi Mãe... Especialistas tão falando sempre na TV que a presença de 
uma Pessoa com Deficiência na Sala Regular é muito bom para a construção de 
valores para as demais crianças... Ô Pai Ô Mãe... Que lindo... Mas pô e EU o 
que vou ganhar com isso? Tão me colocando no rol de trabalhador (Formador 
de Valores) e eu não recebo nenhum centavo... Logo... Meus coleguinhas vão 
crescer, se desenvolver, vão ter suas formações, famílias e vida digna... E EU 
Pai e Mãe será que consigo tudo isso? Nessa onda ai se conseguir aprender ler 
e escrever será muito... Pô Pai e Mãe tem “Gatos nessa Tuba” e são Gatos bem 
gordinhos!!! E, tem Especialista pra tudo hoje em dia... Estes caras sabem de 
tudo mas nunca perguntaram nada pra mim... E, a esmagadora maioria deles já 
estão velhinhos e velhinhas... Eu não entendo isso... Como um Velhinho (a) 
podem “achar” tantas coisas de mim que sou uma criança... Se na realidade 
quando eu for um adulto - se é que vou chegar lá – eles já não mais estarão 
neste mundo? Putz e ai de quem eu poderei cobrar a minha “Vida Digna”? E Pai 
Mãe... Toda hora tão falando na TV da tal de Empatia... Temos de ter mais 
Empatia... Uai eu não tô entendendo isso de Empatia... Pai e Mãe, Putz as 
pessoas estão muito misteriosas, afff, o Mundo é tão misterioso! É como a vovó 
dizia: Guardam o “sebo” debaixo da casca! 
 
Aproveito, com esta minha breve reflexão, para recordar de Julio Cortázar que 
certa vez afirmou:  
 
"As palavras nunca são suficientes quando o que é preciso dizer transborda a 
alma."  
 
E, ao desenvolver esta reflexão, não sei porque, "bateu" em minha mente o que 
os Engenheiros do Hawaii cantaram em "Somos Quem Podemos Ser"! 
 
Um dia me disseram 
Que as nuvens não eram de algodão 
Um dia me disseram 
Que os ventos às vezes erram a direção 
E tudo ficou tão claro 
Um intervalo na escuridão 
Uma estrela de brilho raro 
Um disparo para um coração 
A vida imita o vídeo 
Garotos inventam um novo inglês 
Vivendo num país sedento 
Um momento de embriaguez 
Somos quem podemos ser 
Sonhos que podemos ter 
Um dia me disseram 
Quem eram os donos da situação 
Sem querer eles me deram 
As chaves que abrem essa prisão 
E tudo ficou tão claro 
O que era raro ficou comum 
Como um dia depois do outro 
Como um dia, um dia comum 



A vida imita o vídeo 
Garotos inventam um novo inglês 
Vivendo num país sonolento 
Um momento de embriaguez 
Somos quem podemos ser 
Sonhos que podemos ter (E teremos!) 
Um dia me disseram 
Que as nuvens não eram de algodão 
Sem querer eles me deram 
As chaves que abrem essa prisão 
Quem ocupa o trono tem culpa 
Quem oculta o crime também 
Quem duvida da vida tem culpa 
Quem evita a dúvida também tem 
Também tem 
Também tem 
Nós todos temos um pouco de culpa 
Mas nós... 
Somos quem podemos ser 
Sonhos que podemos ter 
 
Saudações e compartilhem!  
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