SOBRE O PROJETO
Gratos pelo interesse.
Apresentamos o PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO – 1ª ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO,
que já conta com cerca de 100 pesquisadores acadêmicos desenvolvendo estudos na Área Assistiva.
O aprimoramento destes estudos gerarão artigos, grupos de estudo, aulas não convencionais, intercâmbio de
ideias, seminários, simpósios, encontros, debates e um congresso previsto para o fim do ano.
O conceito de criação de uma escola multimeios, multiplataformas e multidisciplinar para a pessoa considerada
inadequada pelo seu meio social, ou que se considera fora do padrão.
Dentro deste perfil enquadra-se a pessoa com deficiência, a pessoa diversa, o idoso, o vulnerável social, familiar
e profissional que orbita este universo. Este é o público-alvo com quem queremos dialogar.
A intenção macro é trazer para a universidade este público, que dificilmente frequentaria um curso superior sem
mediação adequada e monitoria permanente. Instituiremos junto a universidades, um processo que possibilite a
formação de uma geração de cientistas assistivos nos próximos 10 anos.
O primeiro passo foi criar o ambiente virtual propício para esta mediação, convidando educadores, tutores,
familiares e profissionais que conhecem o universo assistivo e podem contribuir na construção e no suporte
deste ambiente de ensino superior adaptado para essa pessoa fora do padrão.
Janeiro e fevereiro/21, foram destinados aos convites e indicados para a formação deste conselho mundial de
notáveis que pensará esta nova proposta: https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/
Em março, começamos a divulgação dos conteúdos e dos projetos de todos os envolvidos e continuaremos o
cadastramento das pessoas interessadas em participar.
Prepararemos palestras, aulas, encontros, seminários e treinamentos para aperfeiçoar os formatos multimeios e
multiplataformas de ensino-aprendizagem. Estamos criando lideranças em parceria da REVISTA REAÇÃO, no
suporte para publicação de artigos, entrevistas, divulgação de propostas e projetos dos integrantes.
Esse processo destina-se à criação da 1ª ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO – ENSINO POR OUTRO
CAMINHO: www.doisdobrasil.com , à organização do 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO
PADRÃO – Dúvidas e Soluções em Tecnologia Assistiva e Convivência Urbana para a Pessoa com Deficiência, e
vários produtos e serviços de Inovação e Tecnologia Assistiva
Se você tem familiaridade com a proposta será muito bem-vindo (a).
O espaço está aberto para a sua atuação da forma que você sentir-se mais confortável, atuante, e realizado (a).
Se você exerce papel de liderança ou convive com pessoa fora do padrão, vai nos ajudar compreender cada vez
melhor este universo e contribuir para que um número cada vez maior de competências sejam absorvidos por
um curso superior adaptado que contribua cada vez mais com a sociedade.
Grande abraço e bem-vindos!
Prof. Guto Maia
Mentoria de Inovação, Ciência & Tecnologia
Março/2021
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ABERTURA

Janeiro de 2021, MARCO ZERO de um projeto acadêmico
interuniversidades, interdisciplinar e multimeios que, de forma inédita, aplicará a INTELIGÊNCIA SOLIDÁRIA.
PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO*, um Sistema de Aprendizagem para a PESSOA FORA DO PADRÃO,
que atuará na administração, arquivo, catálogo, divulgação, produção e criação intelectual de Inovação e
Tecnologia Assistiva.
É um guarda-chuva coletivo de Conhecimento Inovador.
É a 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO**, que aproximará competências e interesses
acadêmicos para estimular o PENSAMENTO CIENTÍFICO.
A primeira ação relevante será a organização solidária do 1º CONGRESSO INTERNACIONAL FORA DO
PADRÃO***, previsto para o segundo semestre.
A longo prazo, investirá na formação de uma nova geração de JOVENS CIENTISTAS, nos próximos 10 anos.
Tudo é novidade e a construção se dará de forma dinâmica e solidária, aproximando competências,
responsabilidades e comprometimento, de forma universal, interdisciplinar e multiplataformas.

O que é o PADRÃO SOCIAL?
São princípios, regras, normas e valores complexos impostos pela sociedade na educação do indivíduo, para
proteção dos interesses dessa sociedade. Quem não se enquadra nessa determinação sofre discriminação,
preconceito e punição.
A pessoa é definida FORA DO PADRÃO por opção, convicção, ou distúrbios e transtornos emocionais,
psíquicos, mentais, intelectuais, sensoriais, físicos e motores.
É com essa pessoa que queremos dialogar.
Historicamente, essa pessoa sempre sofreu punição social, inclusive, dentro da própria família. Nossas
discussões, teses e debates buscarão entender as raízes dessa inadequação, e reverter o raciocínio visando
demonstrar o quanto o poder instituído se tornou perverso para essa pessoa.
Vivemos um momento propício à readequação e redefinição do conceito de Justiça Social, graças à distopia
que se seguirá a uma pandemia mundial sem precedentes na História Moderna, que veio demonstrar o
quanto a sociedade é enferma e desprotegida, levantando o questionamento de todos os seus valores.
Nossa proposta é a sobreposição de argumentos inteligentes construídos com lógica e bom-senso,
sobretudo com base científica. É previsto um crescimento exponencial e orgânico.
Desses 3 produtos intelectuais derivarão artigos, teses, sites, páginas e CONTEÚDO ASSISTIVO de toda
natureza estimulando o debate e o raciocínio diverso.
Mais informações em www.doisdobrasil.com
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PROJETO DE PESQUISA ACADÊMICA E PREPARAÇÃO DO 1º CONGRESSO
INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO*

BANNER

CONSIDERAÇÕES
Três PRODUTOS ACADÊMICOS de incentivo à formação de jovens cientistas na próxima década.
1. *PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO* Um Sistema de Aprendizagem para a PESSOA FORA DO
PADRÃO. Armazenamento de conteúdo interdisciplinar, multiplataformas e multimeios.
2. **1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO** Estímulo à formação da primeira geração de Jovens
Cientistas Assistivos, prospectados entre pessoas de vulnerabilidade social, interlocução, mentoria,
orientação e intermediação de competências e interesses acadêmicos de ensino-aprendizagem.
3. ***1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO*** Primeiras consultas e convites
em andamento. O evento construído solidariamente tem previsão de ser realizado no segundo semestre de
2021, e terá formato presencial e virtual multiplataformas. Local será divulgado oportunamente.
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Prezados,
Iniciamos os preparativos para o primeiro 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO,
Soluções em Tecnologia Assistiva e Convivência Urbana para a Pessoa com Deficiência, e queremos convidálo para ser um dos congressistas. Este evento é um desdobramento dos 1º Fórum Internacional RACIOCÍNIO
DIVERSO/19, sobre Dificuldades de Aprendizagem, que dentro da MOBILITY & SHOW Feira de Produtos e
Serviços de Tecnologia Assistiva, em 2019, no Campo de Marte/SP.
Contamos com parceria da Revista/TV Reação, ACSP (Associação Comercial de São Paulo – Instituto Marco
da Paz), Museu da Inclusão (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência), NEED (Instituto
Yara Angelini), IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), Ministério Público, OAB e outros órgãos
e instituições públicas e privadas cujas parcerias estão em andamento.
O evento contará ainda com a representantes de várias universidades nacionais e internacionais, entidades
do terceiro setor, empresas de tecnologia assistiva e órgãos de imprensa do setor.
A data prevista será definida nos próximos meses e será um evento multimeios e multiplataformas, com
participação presencial e virtual.
Durante o congresso, serão lançados projetos educacionais e de inovação para a pessoa fora do padrão, cuja
maior representatividade está na pessoa com deficiência.
Se você quiser confirmar a sua participação, abaixo tem uma lista de atribuições e níveis de atuação que
cada congressista poderá escolher, determinando as condições para participar, e todos os valores
institucionais e materiais que podem ser agregados como contrapartida da sua participação. A negociação
será feita individualmente, pela nossa equipe com cada integrante. Por ser dirigido à PESSOA FORA DO
PADRÃO, pretende também ter uma organização inédita e solidária, onde a criatividade seja a tônica de toda
conversa.
A lista de atribuições que você gostaria de ter no projeto está abaixo, mas pode ser mudada a qualquer
momento se você se sentir desconfortável ou se interessar em ter mais atribuições.
Solicitamos que cada integrante escolha a atribuição do seu CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO.
Iremos definindo prazos à medida do avanço do cronograma. Janeiro e fevereiro são destinados aos
convites, sondagens, primeiros contatos, entrevistas e avaliações dos interessados para formação da equipe
de apoio, e o cadastro do primeiro grupo de integrantes do projeto.
Já contamos com mais de uma centena de interessados.
Nesse momento, só precisamos saber se podemos contar com a sua participação.
Será o primeiro evento tecnológico multimeios e multiplataformas para este tema, e a presença física não é
uma condicional de participação. O congressista escolhe o formato que pode ser presencial, virtual ou
através da sua produção intelectual (livros, ensaios, teses, artigos, vídeos, filmes, obras de arte), ou qualquer
outro material de atividade acadêmica, profissional ou social pertinente ao tema do CONGRESSO*.
A data será divulgada em momento oportuno. O seu nome foi indicado, porque participou de um dos nossos
eventos anteriores, ou foi especialmente convidado (a) pelos organizadores.
A COORDENAÇÃO.
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CARGOS DE LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO SOLIDÁRIA – FUNÇÕES / CATEGORIAS
MENTOR

24. PALESTRANTE CONVIDADO

47. FACILITADOR

ORIENTADOR

25. CRIADOR DE CONTEÚDO

48. MONITOR

CURADOR

26. WEB DESIGN

49. DISCIPLINADOR

CONSELHEIRO

27. APRENDIZ

50. REABILITADOR

DIRETOR

28. JOVEM CIENTISTA ASSISTIVO

51. COATCHING

COORDENADOR

29. REPRESENTANTE

52. GUIA

IDEALIZADOR

30. CORRESPONDENTE

53. PESQUISADOR

PROFESSOR CONVIDADO

31. ARTICULISTA

54. ORGANIZADOR

GERENTE

32. CRONISTA

55. ARQUIVISTA

GESTOR

33. EDUCADOR

56. AUXILIAR GERAL

CONSULTOR

34. COLUNISTA

57. RECPCIONISTA

AUTOR

35. PARCEIRO

58. SERVIÇOS GERAIS

DESENVOLVEDOR

36. VENDEDOR

59. PRODUTOR

TÉCNICO

37. PATROCINADOR

60. MULTITAREFAS

DIGITAL INFLUENCER

38. ESPECTADOR

61.

TUTOR

39. SIMPATIZANTE

62.

ASSISTENTE

40. OUVINTE

63.

ASSESSOR

41. ANALISTA

64.

DIVULGADOR

42. CRÍTICO

65.

APOIADOR

43. ALUNO

66.

REVISOR

44. APRENDIZ

67.

REDATOR

45. TREINADOR

68

EDITOR

46. INSTRUTOR

69.

CONSIDERAÇÕES
Você está sendo convidado (a), porque é uma pessoa FORA DO PADRÃO e pode contribuir com a sua
experiência prática e teórica, dividindo conosco seus princípios, valores, missão e objetivos no FORMATO
que se sentir mais confortável fazê-lo em nossos eventos.
A sua presença é fundamental para a realização desta nova proposta de Escola Virtual Solidária Assistiva e
Acessível, que reformulará conceitos, buscando quebra de paradigmas numa via de mão-dupla para o
ensino-aprendizagem da pessoa fora do padrão.
Os participantes dos nossos eventos anteriores estão todos sendo convidados para juntarem os seus
conhecimentos nesta proposta. Logo mais, a nossa equipe enviará mais detalhes do evento que estamos
programando para 2021 para lançamento do PROJETO*.
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GRATO PELO INTERESSE E PELA PARTICIPAÇÃO.
Será uma aventura empolgante! Árdua e gratificante.
Gratos pelo interesse.
Guto Maia – José Augusto Maia Baptista
Coordenador

PORTFÓLIO INOVAÇÃO, CIÊNCIA & TECNOLOGIA
Portfólio Inovação, Ciência & Tecnologia - PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO (doisdobrasil.com)
1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO - ENSINO POR OUTRO CAMINHO
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1º CONDRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO

NOSSA FUNÇÃO SOCIAL
Propósito de Vida: Investir na formação de Jovens Cientistas Assistivos.
Missão: Ensino-Aprendizado.
Valores: Que os nossos alunos sejam a reserva de reputação e amor próprio cultivados dia após dia. Eles nos
ajudam a construir um patrimônio de confiança que aumenta em dignidade com o tempo.
É o que espera um professor: produzir aprendizes melhores do que ele conseguiu ser. Senão, não há
Epistemologia que evolua solidamente.
O aprendizado se dá por camadas. Ninguém "desaprende" o que aprendeu para aprender algo novo.
Portanto, somos a somatória de tudo o que de bom e ruim fizeram os que vieram antes. Cabe
a nós preparar e pavimentar o caminho para os próximos que virão.

ENSINO POR OUTRO CAMINHO* - A 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO**
www.doisdobrasil.com
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ESCOLA VIRTUAL SOLIDÁRIA PARA A PESSOA FORA DO PADRÃO
#AcessívelParaTodos
Banner de fundo cinza. Em marca d’água, à esquerda, ilustração de dois carneiros. O CARNEIRO FILHO, em
tom róseo, claro, representa confiança, aprendizado e juventude. O CARNEIRO ADULTO, em cor cinza
escuro, cara preta e chifres longos, retorcidos em espiral, representa força, proteção e sabedoria. No canto
direito, um círculo com a capa da Cartilha Caminho Suave, numa alusão ao ensino convencional praticado
nos anos 60, em que muitos alunos foram alfabetizados por este método visual de aprendizado da Língua
Portuguesa. Na ilustração, um garoto e uma garota, caminham por uma via pavimentada e arborizada, em
direção a um grande prédio, representando o sucesso nos estudos e na vida. No centro do banner, no
rodapé, um círculo pequeno reproduz a ilustração dos carneiros. Na parte esquerda o texto: “Sistema de
Aprendizagem para a Pessoa Fora do Padrão. ENSINO POR OUTROS CAMINHOS. Igualdade, Equidade,
Inclusão”.
Bem-vindos ao ENSINO POR OUTRO CAMINHO!
Nem sempre o caminho do aprendizado será suave, pavimentado, com sucesso e objetivo nobre no final.
Nossa proposta é uma mudança de conceito, mudança de enfoque, mudança de olhar para o indivíduo fora
do padrão vigente, cuja maior representante é a pessoa denominada “com deficiência”.
O caminho pode começar suave para muitas pessoas, mas o Destino nem sempre cumpre a promessa feita
no início de um objetivo nobre no fim, criando armadilhas que vão minando as forças do caminhante,
obrigando-o a se desviar, buscar atalhos, vias alternativas, perder-se em labirintos, despencar de abismos,
enfrentar tormentas, conhecer os subterrâneos obscuros da alma humana, viver emoções delirantes,
sombrias, angustiantes, aterrorizantes.
É nesse ambiente de “OUTRO CAMINHO”, que a pessoa que foi rotulada “FORA DO PADRÃO”, vai ter que
aprender a sobreviver, e tirar forças íntimas para conseguir se defender de alguma forma, enfrentando
invariavelmente o preconceito, a incompreensão e o desprezo.
Isto acontece no cotidiano da pessoa com deficiência, e isto acontece à toda pessoa que, de alguma forma,
por contingência do Destino, está fora do padrão esperado dela naquele momento histórico. Está na forma
errada no lugar errado.
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É esta pessoa que estamos convidando para a conversa.
Com certeza, ela e as pessoas do seu entorno, têm teorias construídas em anos de inconformismo, que
podem agora ser úteis neste momento traumático do mundo, para ajudar a Humanidade a se recompor.
O mundo precisa de pessoas de garra para a reconstrução frente à distopia pós-Covid, e a pessoa fora do
padrão tem respostas prontas de sobrevivência e soluções a longo prazo. O mundo está abalado
moralmente, financeiramente e sem saúde.
A Humanidade está doente e no trauma.
E disso, a PESSOA FORA DO PADRÃO entende muito bem no seu cotidiano.
O mundo neste momento, precisa como nunca precisou dessa pessoa, pois ela sabe reconstruir-se do caos
todos os dias, sabe refazer-se da agressão que recebe cotidianamente, como um rabo de lagartixa.
Não podemos aceitar calados que mais mulheres sejam mortas com requintes de demência por seus
“amores”, nem que negros, nem que crianças, nem idosos, nem que ninguém seja vítima de tamanha
ignorância. O trânsito mata cada vez mais. Isto tudo ofende e nos envergonha por demais como seres
”inteligentes”.
Esta “inteligência” é a que nos diferencia dos outros animais? Então, somos inferiores a eles, sem dúvida!
Neste caldo caótico, a pessoa vulnerável e fora do padrão, sente-se mais insegura ainda, sem estrutura para
enfrentar esta realidade, mas têm sentimento e sente-se impotente.
Se ela tiver voz, poderá indicar caminhos alternativos para ajudar a sociedade a curar-se mais rapidamente
da enfermidade que a acomete.
Cada parágrafo de uma nova teoria que for escrita com ajuda dessa pessoa será um grande ganho,
principalmente para ela própria.
A cada pessoa amada que conseguirmos melhorar com estas novas teorias, mudaremos o mundo,
principalmente o nosso próprio núcleo para melhor.
Esta é a nossa proposta didático-pedagógica. A mudança através da Dialética. Quem é capaz? O caminho não
será suave, não há ilusão, não está pavimentado, não garante a ninguém chegar ao sucesso, ou a um final
nobre, mas será um caminho solidário, onde seguiremos juntos na melhor direção possível.
A nossa proposta é considerar todos, indistintamente, ensinantes e aprendentes de novas possibilidades,
que, com certeza, não serão estas que nos oprimem hoje.
Investiremos na construção de uma Escola Virtual Gratuita e Solidária, dirigida à pessoa que se considera
(ou, é considerada) fora do padrão social vigente, contribuindo na criação de novas teorias de convivência
digna, num mundo pós-distopia. Sejam muito bem-vindos!
FELIZES PÁGINAS EM BRANCO EM 2021!
Editor. Professor. Autor. Mestre. Tutor. Aluno. Aprendiz.
Muito Bem-vind@!
ENSINO POR OUTRO CAMINHO
www.doisdobrasil.com
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#AcessívelParaTodos
Banner de fundo de tons avermelhados em dégradé indo até o azul, da esquerda para a direita. À esquerda,
dois círculos com ilustrações. Um com a capa da Cartilha Caminho Suave, numa alusão ao ensino
convencional praticado nos anos 60, em que muitos alunos foram alfabetizados por este método visual de
aprendizado da Língua Portuguesa. Na ilustração, um garoto e uma garota, caminham por uma via
pavimentada e arborizada, em direção a um grande prédio, representando o sucesso nos estudos e na vida.
Mais abaixo, um círculo com ilustração de dois carneiros. O CARNEIRO FILHO, em tom róseo, claro, representa
confiança, aprendizado e juventude. O CARNEIRO ADULTO, em cor cinza escuro, cara preta e chifres longos,
retorcidos em espiral, representa força, proteção e sabedoria. Texto à direita: ESCREVA SOBRE O MUNDO 4.0
EM DISTOPIA. Sistema de aprendizagem para a PESSOA FORA DO PADRÃO. Igualdade, equidade, inclusão.
CONVITE
Estamos pedindo para os amigos escreverem um texto sobre O MUNDO 4.0, PÓS-DISTOPIA DA COVID.
Isto pode ajudar a PESSOA FORA DO PADRÃO, como os nossos alunos, a terem mais esperança no futuro
pós-pandemia.
Enviaremos uma lista de todos os endereços virtuais que administramos, onde serão inseridos as suas teses
de ENSINANTES-APRENDENTES.
Esta é a principal lição da nossa proposta desta ESCOLA VIRTUAL SOLIDÁRIA PARA A PESSOA FORA DO
PADRÃO: todo Conhecimento só trafega por mão dupla. Escreve quem quer, absorve quem precisa.
Sejam muito bem-vindos!
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A SIMBOLOGIA E ASSOCIAÇOES LIVRES DA NOSSA
LOGOMARCA, PRESENTE DA ADOBE®
PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO - Sistema de Aprendizado
para a Pessoa Fora do Padrão. Igualdade.
Equidade. Inclusão
1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO
1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO - Dúvidas e
Soluções em Tecnologia Assistiva e Convivência Urbana para a
Pessoa

com

Deficiência.

www.doisdobrasil.com

#AcessívelParaTodos

SIMBOLOGIA DA LOGOMARCA DOS DOIS CARNEIROS.
O CARNEIRO FILHO, em tom pastel, claro, representa confiança, hibridez de gênero, aprendizado e
juventude.
O CARNEIRO ADULTO, em cor cinza escuro, cara preta e chifre longo, retorcido em espiral, representa com
delicadeza aparentemente frágil o masculino, mas o chifre é força, proteção e sabedoria pelo espiral da Vida.
Mas, os dois carneiros não são definidos como macho e fêmea, podem ser os dois, representando apenas no
simbólico o adulto e o jovem, nisso não implicando o gênero.

POR ASSOCIAÇÃO
O CARNEIRO é um animal delicado e rústico, exatamente como a pessoa Fora do Pedrão (especialmente, a
pessoa com deficiência, frágil, aparentemente, mas com uma força vital invejável.
O CARNEIRO é representação do sagrado e do profano (Agnus, em Latim – “Cordeiro de Deus que tirai os
pecados do mundo, dai-nos a PAZ”.
A resistência e resiliência “Off Road” FORA DE ESTRADA, da cabra e bode brasileiros e os montanheses, no
Oriente.
Mas, o CARNEIRO também é DIABO, EXÚ, na sua versão BODE, exatamente como a pessoa Fora do Padrão
também é tratada, muitas vezes, como a representação do mal, até dentro da própria família. Na Idade
Média, o nascimento de uma pessoa com deficiência representava mau agouro. Ela era, então, sacrificada na
fogueira, ou torturada por exorcismo, como uma possessão demoníaca. Assim também acontecia com
canhotos, sensoriais, sensitivos, pessoas com deficiências mentais, físicas, todos eram a representação do
DEMO.
A Orientadora Pedagógica, SONIA AIDAR FAVARETO, comentando sobre a LOGOMARCA disse: “Ovelha me
fala de inocência, cordialidade; me lembra uma história infantil ( Maria vai com as outras) que evoca a ideia
de um rebanho , dos que seguem um caminho único. Em compensação a ovelha negra é a desgarrada do
bando, aquela que não segue o padrão. Outras associações que me ocorrem: contar carneirinhos como
sugestão para embalar o sono das crianças. Por que carneirinhos? Imagem de docilidade, de maciez, de calor
( a lã que aquece, protege). O contar estabelece um ritmo, uma repetição dele induz à calma. ( forma e
conteúdo, imagem e texto, intimamente relacionados)”.
11

*O Nosso projeto vai tomando forma! Em menos de 1 mês, mais de 100 adesões do Brasil todo, e de
representantes de universidades do México, Chile, Equador, Japão, Itália, Finlândia, EUA já conversando
conosco sobre a construção do 1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO. Todos serão muito
bemvindos! Este projeto é movido a INTELIGÊNCIA SOLIDÁRIA.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PROJETO
1. O QUE É O SISTEMA ENSINO POR OUTRO CAMINHO?
R. É um guarda-chuva administrador sites educativos, projetos, programas, seminários, fóruns, palestras,
entrevistas e eventos criados desde 2008, e a 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO
UM GUARDA-CHUVA DE CONHECIMENTO
O Sistema ENSINO POR OUTRO CAMINHO é um desdobramento do Projeto DÉCADA DA INCLUSÃO, lançado
em 08 de junho de 2019, no Memorial da América Latina, Museu da Inclusão, da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. Veja fotos: https://tinyurl.com/y5jxftam
Os sites que fazem parte do projeto foram criados em cursos de Informática e várias outras disciplinas em
diversas instituições de ensino, para arquivo, ilustração, reforço e consultas de alunos e educadores. Muitas
destas páginas foram criadas em eventos, pela colaboração docente-discente.
Cada página têm um foco específico de conhecimento armazenado em formato não convencional, com o
interesse na pessoa fora do padrão.
São mais de 50 endereços eletrônicos, em diversas plataformas, que começarão a ser organizados,
divulgados, reeditados e disponibilizados para tornarem-se repositório de temas educacionais diversos, para
conversas online.
Em 2021, começaremos o compartilhamento destes endereços eletrônicos e todos os projetos iniciados
nestes anos, permitindo acesso aos conteúdos de estudos, programas e pesquisas que vimos desenvolvendo
com indivíduos fora do padrão, cuja maior representatividade está na pessoa com deficiência.
2. A QUEM SE DESTINA?
R. Indivíduos maiores de idade que se autodefinem ou são definidos como SERES HUMANOS FORA DO
PADRÃO, por laudos médicos, rótulos ou outras formas de classificação social. Também são bem-vindos
educadores, professores, cuidadores, tutores, acompanhantes, responsáveis, familiares, estudantes e
interessados no universo da INCLUSÃO.
Pessoas que têm comprometimento intelectual, ou se sintam inseguras de participar sozinhas, podem
indicar prepostos ou responsáveis legais para as acompanharem nas discussões.
3. QUAL A INTENÇÃO DO PROJETO?
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R. Criar uma comunidade online para instrumentalizar a PESSOA FORA DO PADRÃO e seu entorno, para
enfrentar o mundo pós-distopia, a partir de 2021. NÃO focamos na deficiência e, muito menos, numa
deficiência específica, mas sim, no SER HUMANO FORA DO PADRÃO, em todos os seus níveis.
4. QUE LACUNA SOCIAL BUSCAREMOS PREENCHER?
R. O do ensino-aprendizagem da PESSOA FORA DO PADRÃO, criando um grupo online de
ENSINANTESAPRENDENTES.
5. QUAL O FORMATO?
R. Propor através das diversas plataformas virtuais, uma discussão interdisciplinar dos temas pertinentes ao
cotidiano da PESSOA FORA DO PADRÃO, partindo da generalidade para as particularidades de cada núcleo,
construindo teses e teorias a serem aperfeiçoadas nos próximos 10 anos.
6. QUAL O CONCEITO BÁSICO?
R. Todos somos ENSINANTES-APRENDENTES, independente da nossa condição social, acadêmica ou
profissional, principalmente no universo da PESSOA FORA DO PADRÃO, onde ninguém conseguirá firmar
teses definitivas.
7. DE QUE FORMA ISTO SERÁ POSSÍVEL?
R. Através de um processo interdisciplinar e multimeios, que utilizará as plataformas virtuais disponíveis,
buscando parcerias com universidades e instituições de ensino interessadas num diálogo pedagógico não
convencional.
8. COMO SE INSCREVER NO PROJETO?
a.
Enviar carta de interesse com um pequeno relado da própria condição de PESSOA FORA DO PADRÃO,
justificando porque se considera um bom APRENDENTE-ENSINANTE sobre os assuntos que lhe dizem
respeito, e demonstrar se tem interesse em se tornar um JOVEM CIENTISTA nos próximos 10 anos, ou
simplesmente se interessa em participar nas discussões. Todos serão bem-vindos.
b.

Uma das sugestões para quem se interessa em seguir a carreira científica, é cadastrar o currículo na
plataforma Lattes, e nos enviar o link. Este não é um critério eliminatório, mas ajudará a dar mais
credibilidade no nível das discussões.

9. QUAIS OS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO?
Ter mais de 18 anos e interesse na pesquisa científica. Ler muito e ser curioso de tudo que nos cerca.
Pessoas com comprometimento intelectual, ou indivíduo que se sinta inseguro, pode indicar um preposto ou
responsável legal para também participar conjuntamente.
10. QUAIS SERÃO OS TEMAS DOS DEBATES?
R. Serão temas da atualidade, onde cada integrante apresentará a sua opinião e as suas teses a respeito, se
já as tem formadas. Serão convidados mediadores e orientadores para estas discussões. As regras de cada
subgrupo serão definidas internamente. A intenção é que as discussões se aprofundem indefinidamente.
Podem surgir subgrupos que passarão a discutir temas mais específicos do interesse do próprio núcleo.
Tudo será transformado em material para a pesquisa acessível que desenvolveremos nos próximos 10 anos
para construir um painel da inclusão, acessibilidade e mercado de trabalho para pessoas fora do padrão
social vigente.
11. O QUE SERÁ FEITO COM ESTES RELATOS?
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R. Os resultados dessas discussões serão entabulados e publicados regularmente numa coletânea para
provocar novas discussões.
A partir das apresentações, avaliações, reformulações estruturais e formatação de novos subgrupos, vão-se
afirmando conceitos de bem-estar e demandas de pessoas fora do padrão. Conceitos que num futuro
próximo também serão reavaliados sempre na direção do aperfeiçoamento pessoal a partir do olhar
coletivo.
12. QUAL A PRIMEIRA ETAPA?
R. Formar o grupo de estudo interdisciplinar e multimeios de aprendentes-ensinantes de todas as idades e
todas as formações acadêmicas.
13.QUAL O OBJETIVO FINAL?
R. Formação de uma nova geração de JOVENS CIENTISTAS FORA DO PADRÃO, em todas as áreas da ciência,
nos próximos 10 anos.
NOTA: Este projeto estará em aperfeiçoamento constante. Toda sugestão será bem-vinda, lembrando que
nos consideramos todos ENSINANTES-APRENDENTES em tempo integral, portanto toda crítica nos fará
crescer cada vez mais.
Gratos pela confiança e pelo interesse. Esperamos que você participe e traga suas novas teorias para ajudar
muitos..
Abraço.
Os coordenadores.
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PÁGINAS ADMINISTRADAS / FACEBOOK
https://www.facebook.com/AsteriskEducation/ https://www.facebook.com/programageopoliticanomundo/
https://www.facebook.com/mentesdesinibidas/ https://www.facebook.com/espacopiadadodia/
https://www.facebook.com/cidadesquemedizemrespeito/
https://www.facebook.com/vamosconversarcomaconexao/
https://www.facebook.com/gutomaiaeducacional/ https://www.facebook.com/aulaquevaleapena/
https://www.facebook.com/laboratoriodosonho/ https://www.facebook.com/entrevistaexclusivacom/
https://www.facebook.com/ambidestroscanhotoseousados/ https://www.facebook.com/Amar-opr%C3%B3ximo-d%C3%A1-trabalho-1427205557590128/ https://www.facebook.com/caminhodopedrinho/
https://www.facebook.com/MastersOnBoard/ https://www.facebook.com/ProjetosABordo/
https://www.facebook.com/doisdobrasil/ https://www.facebook.com/peixariaculturaldogutomaia/
https://www.facebook.com/operadebufoes/ https://www.facebook.com/imagensquemedizemrespeito/
https://www.facebook.com/utilidadexpublica/ https://www.facebook.com/Meu-Querido-Ideario163291264349585/ https://www.facebook.com/rumoaonobeldapaz/
https://www.facebook.com/demianmaiajiujitsusocial/ https://www.facebook.com/redetvneed/
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https://www.facebook.com/ododoidagigi/ https://www.facebook.com/producoesartisticasgutomaia/
https://www.facebook.com/demianmaiarevista/ https://www.facebook.com/brigadeirodepistache/
https://www.facebook.com/dialogoscirculares/ https://www.facebook.com/inclusivenos/
https://www.facebook.com/nataliluminado2019/ https://www.facebook.com/dodoidagigi/
https://www.facebook.com/espacoguitarradomarciookayama/
https://www.facebook.com/psicopedagogoaclaudiataveira/
https://www.facebook.com/espacosandraalmeida/
https://www.facebook.com/espacorespitacaomusicaldotatofischer/
https://www.facebook.com/financaparacrianca/ https://www.facebook.com/raciocinantes/
https://www.facebook.com/orquestralrogeriobrito/ https://www.facebook.com/ensinantes/
Marketing Pessoal

BLOGS
Dois do Brasil - Educação Adaptada
Tentativa e Acerto - Ideias que darão certo!
Canal do Nicolau - Recall de Ideias.
Entrevista Exclusiva com:
Tentativa e Acerto - Ideias que darão certo!
Vamos conversar com a conexão?
Estética São Paulo/BRA
TURMA BETA - Jovens Aprendizes IBFC
TURMA 8 - Orquestra de Talentos IBFC - QUALIFICAÇÃO BÁSICA
TURMA 9 - Orquestra de Talentos - IBFC
TURMA 10 - Orquestra de Talentos - IBFC
1° Artes Marciais a Bordo
Artesanato Judaico
Acessibilidade
Caixa de Virtudes
Canal do Pedrinho!
Canal que Toca o Coração Demian
Maia sempre mereceu o Título!
Desculpe o Transtorno: Neurônios Trabalhando!
Diálogos Circulares - O Universo da Inclusão
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Espaço Psicopedagógico Claudia Taveira
Faculdade de Tudologia Integrada
Ocê na web - Osmose Digital
O Correspondente
Pedrologia Reflexões
Digitais

YOUTUBE
Programa Geopolítica no Mundo
Canal Pedro Rosengarten Baptista
Canal Guto Maia J. Augusto Maia Baptista Vamos
Conversar com a Conexão? https://www.youtube.com/c/DoisdoBrasil

VÍMEO
Guto Maia (vimeo.com)

PODCASTS
https://anchor.fm/guto-maia
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FICHAS DE FIXAÇÃO
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BANNERS

20
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GALERIA DE LÍDERES MUNDIAIS DO PROJETO
LÍDERES MUNDIAIS - PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO (doisdobrasil.com)

PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO - 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO
Sistema de Aprendizado não Convencional. Igualdade. Equidade. Inclusão
1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO - Dúvidas e Soluções em Tecnologia Assistiva e
Convivência Urbana para a Pessoa com Deficiência.
www.doisdobrasil.com
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TESES, TEORIAS, PROPOSTAS E AÇÕES.
EM PORTUGUÊS
QUALQUER NOVA TEORIA IMPACTARÁ. Toda nova tese científica inédita, por mais
utópica que se apresente, mudará o mundo da PESSOA FORA DO PADRÃO. Faremos
teorias virarem realidade nos próximos 10 anos. Qual é a sua?
EN ESPAÑOL
CUALQUIER NUEVA TEROÍA IMPACTARÁ. Cada tesis científica nueva y sin precedentes,
por utópica que sea, cambiará el mundo de las PERSONAS FUERA DEL ESTÁNDAR.
Haremos realidad las teorías en los próximos 10 años. ¿Cuál es la suya?
IN ENGLISH
ANY NEW THEORY WILL IMPACT. Every new and unprecedented scientific thesis,
however utopian it may be, will change the world of the PERSON OUT OF THE
STANDARD. We will make theories come true in the next 10 years. What is yours?
EM PORTUGUÊS
A 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO, ENSINO POR OUTRO CAMINHO,
dará visibilidade a toda TESE INÉDITA que vier para transformar o mundo da pessoa
FORA DO PADRÃO.
EN ESPAÑOL
LA 1ª ESCUELA DE PENSAMIENTO FUERA DEL ESTÁNDAR, MEDIANTE UNA
METODOLOGÍA INNOVATIVA ENSEÑANDO POR OTRO MODO, dará visibilidad a
cualquiera de estas investigaciones SIN PRECEDENTES que venga a transformar el
mundo de la persona FUERA DEL ESTÁNDAR.
IN ENGLISH
THE 1ST SCHOOL OF THOUGHT OUT OF THE STANDARD, TEACHING BY ANOTHER
WAY, will give visibility to any UNPRECEDENTED that comes to transform the world of
the person OUT OF THE STANDARD.
EM PORTUGUÊS
Essas teses pioneiras serão apresentadas no 1º CONGRESSO DA PESSOAS FORA DO
PADRÃO, que acontecerá no Brasil, em 2021, no formato multimeios,
multiplataformas, virtual e presencial.
EN ESPAÑOL
Estas tesis pioneras serán presentadas en el I CONGRESO DE PERSONAS FUERA DEL
ESTÁNDAR, que tendrá lugar en Brasil, en 2021, en formato multimedia,
multiplataforma, virtual y presencial. IN ENGLISH
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These pioneering theses will be presented at the 1st CONGRESS OF PEOPLE OUTSIDE
THE STANDARD, which will take place in Brazil, in 2021, in the multi-media,
multiplatform, virtual and classroom format.
EM PORTUGUÊS
Começamos a divulgar o primeiro grupo de congressistas internacionais que trará
novas ideias a serem aperfeiçoadas nos próximos 10 anos por uma equipe de jovens
cientistas assistivos que recrutamos, formaremos, daremos acompanhamento e
orientação permanente.
EN ESPAÑOL
Comenzamos a dar a conocer el primer grupo de congresistas internacionales que
traerán nuevas ideas para ser mejoradas en los próximos 10 años por un equipo de
jóvenes científicos asistentes que reclutamos, capacitamos, brindamos seguimiento y
orientación permanente.
IN ENGLISH
We started to publicize the first group of international congressmen that will bring
new ideas to be perfected in the next 10 years by a team of young assisting scientists
that we recruit, train, provide follow-up and permanent guidance.

EM PORTUGUÊS
Começamos a divulgar o primeiro grupo de pesquisadores internacionais que trará
novas ideias a serem aperfeiçoadas nos próximos 10 anos por uma equipe de jovens
cientistas assistivos que recrutamos, formaremos, daremos acompanhamento e
orientação permanente.
1ºInstituto de Pesquisa e Cooperação para o Desenvolvimento da Língua de Sinais
Mexicana. Esta é uma proposta inédita e pioneira que será apresentada pela
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DOUTORA ITZEL MORENO, em parceria com o LIC. ERNESTO ESCOBETO, que vem
sendo desenvolvida na Cidade do MÉXICO. Entre em contato com os pesquisadores
para saber mais!
Esta e outras propostas inéditas, estarão no 1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO
PADRÃO - Dúvidas e Soluções em Tecnologia Assistiva e Convivência Urbana para a
Pessoa com Deficiência.
1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO. Já temos confirmadas as presenças de
representantes do México, EUA, Chile, Equador, Japão, Itália, Finlândia, Alemanha,
Portugal.
EN ESPAÑOL
Con mucho orgullo, comenzamos a dar a conocer el primer grupo de investigadores
internacionales que traerán nuevas ideas para ser mejoradas en los próximos 10 años
por un equipo de jóvenes científicos asistentes que reclutamos, capacitamos,
brindamos seguimiento y orientación permanente.
Centro de investigación y Cooperación de la Lengua de Señas Mexicana. Se trata de
una propuesta inédita y pionera que será presentada por el Lic. ERNESTO ESCOBEDO y
Dra. ITZEL MORENO, que se ha desarrollado en la Ciudad de MÉXICO. ¡Póngase en
contacto con los investigadores para obtener más información!
Esta y otras propuestas inéditas, estarán en el I CONGRESO DE LA PERSONA FUERA
DEL ESTÁNDAR - Preguntas y Soluciones en Tecnología Asistencial y Vivienda Urbana
para Personas con Discapacidad.
ESTAS, TEORÍAS, PROPUESTAS Y ACCIONES. 1er CONGRESO DE LA PERSONA FUERA
DEL ESTÁNDAR. Ya hemos confirmado la presencia de representantes de México,
USA, Chile, Ecuador, Japón, Italia, Finlandia, Alemania, Portugal.
IN ENGLISH
With great pride, we started to publicize the first group of international researchers
that will bring new ideas to be perfected in the next 10 years by a team of young
assisting scientists that we recruit, train, provide follow-up and permanent guidance.
1. Institute of research and cooperation for the development of Mexican Sign
Language. This is an unprecedented and pioneering proposal that will be presented by
Post PhD. ITZEL MORENO, in partnership with BA. ERNESTO ESCOBEDO, which has
been developed in MEXICO City. Get in touch with the researchers to find out more!
EM PORTUGUÊS
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TESES, TEORIAS, PROPOSTAS E AÇÕES. 1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO.
Já temos confirmadas as presenças de representantes do México, EUA, Chile,
Equador, Japão, Itália, Finlândia, Alemanha, Portugal.
EN ESPAÑOL
TEORÍAS, PROPUESTAS Y ACCIONES. 1er CONGRESO DE LA PERSONA FUERA DEL
ESTÁNDAR. Ya hemos confirmado la presencia de representantes de México, USA,
Chile, Ecuador, Japón, Italia, Finlandia, Alemania, Portugal.
IN ENGLISH
THESES, THEORIES, PROPOSALS AND ACTIONS. 1st CONGRESS OF THE PERSON
OUTSIDE THE STANDARD. We have already confirmed the presence of representatives
from Mexico, USA, Chile, Ecuador, Japan, Italy, Finland, Germany, Portugal.

CONVITE E INFORMAÇÕES
Temos o prazer de convidá-los para conhecer um produto educativo inédito de longo prazo, que utiliza a
INTELIGÊNCIA SOLIDÁRIA, como seu principal vetor.
ENSINO POR OUTRO CAMINHO, 1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO, pretende juntar mentes
inquietas e brilhantes para incentivar a formação de uma geração pioneira de JOVENS CIENTISTAS
ASSISTIVOS, capacitados nos próximos 10 anos, numa proposta adaptada de Ensino Superior.
O desafio é mediar o aprendizado de forma mútua e solidária, de pessoas acima de 18 anos, para que todos
se sintam ensinantes e aprendentes a caminho de uma formação acadêmica consistente, independente da
limitação individual apresentada, ou da formação anterior.
ENSINO POR OUTRO CAMINHO é um projeto de INOVAÇÃO, CIÊNCIA & TECNOLOGIA, interuniversidades,
poli disciplinar, intermeios, multiplataformas, e acontecerá de forma presencial e remota.
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A primeira ação relevante, a partir das adesões das PESSOAS FORA DO PADRÃO prospectadas para o projeto,
é a organização solidária do 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO, previsto para
acontecer no quarto trimestre de 2021, em data e local a serem definidos.
QUEM É ELEGÍVEL PARA PARTICIPAR?
Pessoas e entidades que se consideram solidárias e empáticas, e quem se sente por motivos naturais ou
opcionais, inadequados ou discriminados socialmente por suas características físicas, mentais ou sensoriais,
especialmente as pessoas com algum tipo de deficiência.
O QUE CONSIDERAMOS "PADRÃO"?
São princípios, regras, normas e valores complexos impostos pela sociedade na educação do indivíduo, para
proteção dos interesses dessa sociedade. Quem não se enquadra nessa determinação sofre discriminação,
preconceito e punição.
A pessoa é definida FORA DO PADRÃO por opção, convicção, ou distúrbios e transtornos emocionais,
psíquicos, mentais, intelectuais, sensoriais, físicos e motores.
É com essa pessoa que queremos dialogar.
Historicamente, essa pessoa sempre sofreu punição social, inclusive, dentro da própria família. Nossas
discussões, teses e debates buscarão entender as raízes dessa inadequação, e reverter o raciocínio visando
demonstrar o quanto o poder instituído se tornou perverso para essa pessoa.
Vivemos um momento propício à readequação e redefinição do conceito de Justiça Social, graças à distopia
que se seguirá a uma pandemia mundial sem precedentes na História Moderna, que veio demonstrar o
quanto a sociedade é enferma e desprotegida, levantando o questionamento de todos os seus valores.
Nossa proposta é a sobreposição de argumentos inteligentes construídos com lógica e bom-senso,
sobretudo com base científica. É previsto um crescimento exponencial e orgânico.
Desses produtos intelectuais derivarão artigos, teses, sites, páginas e CONTEÚDO ASSISTIVO de toda
natureza estimulando o debate e o raciocínio diverso, sempre na direção da formação superior.
1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO
ENSINO POR OUTRO CAMINHO
Estamos construindo o 1º CONGRESSO DA PESSOA FORA DO PADRÃO
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Mais informações em www.doisdobrasil.com

CONTATO /CONTACTO/MAILING
Professor Guto Maia – José Augusto Maia Baptista
Gestor Educacional
Whatsapp 11 993784603
E-mail: maiagutomaia@gmail.com / maiagutomaia@uni9.edu.br
1º ESCOLA DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO – ENSINO POR OUTRO CAMNHO
1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO
TECNOLOGIA PARA HUMANIDADE
www.doisdobrasil.com
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