NOSSA HISTÓRIA
Prólogo
O PROJETO ENSINO POR OUTRO CAMINHO - 1ª ESCOLA DO PENSAMENTO PADRÃO nasceu da necessidade de
atividades sociais e acadêmicas para a pessoa com deficiência adulta, pessoa diversa, pessoa idosa e pessoa
vulnerável.
Foi idealizado pelo Prof. Pesquisador GUTO MAIA (https://youtu.be/G9OMLVwozDk), com seu filho PEDRO
ROSENGARTEN BAPTISTA , (https://youtu.be/oJDY2RJiWxg), 22 anos, autista.
Foram convidados, a partir de 1º de janeiro de 2021, cerca de uma centena de pesquisadores, educadores,
professores, pessoas com deficiências, profissionais assistivos, familiares e simpatizantes, para integrarem uma
iniciativa acadêmica que discutirá os rumos da Educação Assistiva.
Este grupo (https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/) desenvolve, publica e compartilha artigos científicos,
notícias, estudos e informação qualificada sobre a pessoa que sofre incompreensão e injustiça social.
Vem sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos 20 anos. É baseado na vivência diária do indivíduo vítima de préjulgamento por uma suposta incapacidade como pessoa incapaz.
À agressão social que a pessoa FORA DO PADRÃO sofre, chamamos PRESSUPOSTO DE INADEQUAÇÃO,
O projeto é dedicado à NILZA MAIA BAPTISTA, que foi cadeirante por mais de 12 anos até a sua morte, e teve uma
qualidade vida muito prejudicada pela falta de acessibilidade e respeito social.
A proposta visa favorecer a pessoa com deficiência adulta que, como o Pedro, sofre incompreensões sociais, tem
dificuldades de relacionamento na infância e adolescência, e que depois de adulto, percebe que as oportunidades de
estudo, trabalho saúde, lazer e interação social vão ficando mais escassos, criando uma “invisibilidade social”. O
envelhecimento passa a ser o maior fantasma para a família.
O projeto será um guarda-chuva de produtos educacionais, seguindo os preceitos da ONU (Organização das Nações
Unidas) para a dignidade da pessoa com deficiência. Atuará, principalmente, em dois ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável): Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades. Investirá no
empreendedorismo educacional de inovação e tecnologia assistiva para formação de jovens cientistas nos próximos
anos, trazendo visibilidade, representatividade e ganhos financeiros para todos os envolvidos. Abrira um novo

mercado em todas as frentes para a pessoa com deficiência, especialmente nas áreas do Desenvolvimento Humano,
Reabilitação, Inovação, Ciência e Tecnologia Assistiva, com ênfase no Cérebro da Pessoa com Deficiência e Afim.
Os primeiros produtos já em articulação são:
✓ 1ª UNIVERSIDADE DO PENSAMENTO FORA DO PADRÃO
✓ 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DA PESSOA FORA DO PADRÃO

✓ MATIOGAM-S - 1ª SALA DE AULA NA NUVEM
DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO:
Dra. Sandra Marchi: https://youtu.be/likuJ516QU4
Camila Nogueira: https://youtu.be/CfcnGiE9_Ko
Alex Garcia: https://youtu.be/eZeqxrkFy8A
Profa. Ma Joseane Terto: https://youtu.be/p4-yJL6hpI0
Maria Socorro Silva: https://tinyurl.com/f65nmtfy
Textos científicos e Afins: https://doisdobrasil.com/textos/
Documentário por Caio Henrique Romero: https://youtu.be/xx6_21LpPCg
Banners-Frases: https://doisdobrasil.com/banners-frases-cronicas
Live idealizador na Uninove: https://youtu.be/G9OMLVwozDk
Portfólio: https://doisdobrasil.com/guto-maia/portfolio/
Armazenamento Google: https://tinyurl.com/7xv8k6ar
Artigo REVISTA REAÇÃO 12/04/21: https://revistareacao.com.br/a-ciencia-e-a-maior-criacao.../
REVISTA REAÇÃO (Acesse Todas Edições): https://doisdobrasil.com/revista-tv-reacao/
Assista: 1ª entrevista solo do Pedro Rosengarten Baptista
FACEBOOK: https://www.facebook.com/UPTVEmissora/videos/219522103319561
YOUTUBE: https://youtu.be/oJDY2RJiWxg
UPTV - Programa Missão Educar - Tema : UM AUTISTA FORA DO PADRÃO QUEBRANDO PARADIGMAS
ALGUNS COMENTÁRIOS RECENTES
Sobre a Entrevista do PEDRO ROSENGARTEN BAPTISTA para o Programa Missão Educar, da Rede UPTV, apresentação
do Prof. Dirceu Moreira (31/06/2021)
DRA. ITZEL MORENO VITE (México)
Excelente trabajo de nuestro compañero Pedro Rosengarten Baptista y nuestro profesor Guto Maia. Es un gran
trabajo abrir camino en la sociedad a la inclusión mediante el activismo. Muchas felicididades también al abuelo que
les antecedió y abrió muestra de los talentos del autismo. Estoy orgullosísima de pertenecer este grupo. Enviamos
en afectuoso abrazo desde Literacy for the Deaf, Mèxico. Somos paìses hermanos y estamos en este camino.
Felicidades de nuevo por todos programas, trabajo y lucha.
BÁRBARA BÁRBARA
Pedro, você é espetacular! Desde a primeira vez em que assisti à live no ALCATEA fiquei encantada com sua história
de vida!!!! Parabéns!!! Você é a voz que muitos precisam escutar! Guto Maia Vocês são fantásticos!!!!!
ALEX GARCIA
Pedro... Siga firme e te falo: A energia é a Alegria! Sim! Trabalho, acertos, erros, vitórias, derrotas, sempre vão existir... mas com
Alegria tudo se enfrenta .... Acredite! Siga... A vida é dura sim não vou aqui dizer que é fácil... Nunca Eu Alex vou escrever algo pra ti
para "parecer algo". Nunca" Eu estou aqui porque fui criado na Verdade da Vida, portanto, eu escrevo e falo a Verdade, aquilo que
Vivi e Senti. Tua Luta, Pedro, será longa, mas com Alegria e Dedicação.... E boas escolhas tu vai seguir... Eu sempre fiz assim e tem
um detalhe: Viver com pouco viver com o suficiente! É uma dica.... Muita gente se perde na vida porque buscam viver de uma
maneira que não podem ... Ou seja, muitos Sonhos e tal... Ai acabam neste desejo de viver algo muito além, se perdem.... Eu vivi e
ainda vivo com aquilo que eu posso - de verdade - obter mesmo que humilde! Seguimos... Alex Garcia

CELIA ROMANO
Só agora é que consegui ficar mais tranquila para te dizer que fiquei muito surpresa (positivamente) com a
performance do Pedro nessa entrevista.
Seguro, objetivo, inteligente, simpático, educado, respostas elucidadoras, num assunto tão complexo e difícil.

Ele se saiu muito bem. Deu um show mesmo. Parabéns ao Pedro e a você, Guto Maia, por estar colhendo os frutos
de tanta luta e dor.
Você fez um trabalho maravilhoso com o seu filho dando segurança a ele para superar tantos obstáculos.
É inacreditável esse seu trabalho de ajuda incansável, com respeito aos limites dos outros doando tanto amor e
compreensão pelas dificuldades alheias.
Que coisa linda! Parabéns ao Pedro e a você ( por tabela) .
Gostei muito de ver esse vídeo. Obrigada por ter me encaminhado.
Guto, concordo totalmente com os comentários acima. Assino embaixo. Esse é o sentimento dos que, de fora,
analisam a grandeza e vanguarda do seu trabalho de inclusão social para as pessoas que ainda não são aceitas, pela
maioria da sociedade, mas que merecem respeito e que tem o direito de serem felizes, apesar das suas limitações.
São seres humanos que também tem sonhos e que precisam de ajuda. Não são todas as pessoas que se dispõem à
isso. É preciso ter muita grandeza de alma e enxergar um pouco mais longe. E isso você tem de sobra. Você está mais
adiante do seu tempo. Você é um exemplo de ser humano para mim que tive o privilégio de te conhecer. Bjos.

Conheça nossa história em português:
https://www.facebook.com/guto.maia/posts/10218988206923557
Conozca nuestra historia en español:
https://www.facebook.com/guto.maia/posts/10219003328141578
Learn about our history in english: https://www.facebook.com/guto.maia/posts/10219008348747090

Nossa história pode ajudar a mudar a história de muita gente.
Gratos por apoiar!
Site Oficial: www.doisdobrasil.com

