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PREÂMBULO 

O que é o Pensamento Fora do Padrão? 

 

São técnicas avançadas de REPROGRAMAÇÃO MENTAL, através do Raciocínio Diverso, para auxílio na 

Reabilitação da Pessoa Vulnerabilizada, a partir do fortalecimento da sua autoestima para propiciar o 

desenvolvimento das suas Altas Habilidades Hiperfocadas1, ainda camufladas. A pessoa estará fragilizada nos seus 

vários aspectos funcionais, intelectuais, físicos, motores, sensoriais, emocionais, atitudinais, espirituais, etc; quando 

estas atividades estiverem prejudicadas de forma passageira ou permanente, em virtude de acidentes genéticos, 

hereditariedade, distúrbios sistêmicos, transtornos globais e específicos, desestrutura emocional e psíquica, prejuízo do 

neurodesenvolvimento, convivência em ambiente social hostil, fatores de desequilíbrio do meio ambiente e 

intercorrências clínicas, alcoolismo, drogas, vícios, e tantos outros episódios e acontecimentos, inclusive financeiros, 

determinantes da desestrutura do indivíduo. A nossa tese é de que todo o ser humano, em qualquer nível de 

comprometimento, têm altas habilidades potenciais peculiares e individuais latentes a serem descobertas e lapidadas 

com cuidado, desde que, estimuladas de forma adequada, afetiva, e com técnicas personalizadas. 

 

Vimos pesquisando, desde 1988 (a partir de quando a minha mãe, Nilza, sofreu um AVC2), por que o Pensamento 

Fora do Padrão pode desenvolver maiores potencialidades para as diversas inteligências? Por que famílias com 

pessoas com deficiência desenvolvem maior capacidade de adaptabilidade e inteligências múltiplas? (E, mesmo não 

reconhecendo mais, plenamente, apenas o fator QI3 como medida de inteligência, podemos nos entender e nos aceitar 

melhor, quando conseguimos identificar alguns traços, mesmo que, estereotipados de inteligência nos outros e em nós 

mesmo). Podemos, inclusive “enganar” o cérebro, exercitando de forma renitente as características das pessoas 

“inteligentes”, para parecermos igualmente brilhantes como elas. Tem pessoas que enganam muito bem!! Com o 

tempo, isto será incorporado, pois a inteligência será aprimorada pela necessidade de sustentar a imagem de forma 

consistente, não apenas superficialmente para “parecer”, mas, para ser de fato. Estas são algumas constatações lúdicas 

que fomos registrando. São estes, os aspectos que trabalhamos diariamente, utilizando multidisciplinarmente o rigor 

 
1 Características da maioria das pessoas com autismo: https://tinyurl.com/4swjm5v8  
2 Acidente Vascular Cerebral: https://tinyurl.com/bdcp6jva 
3 Coeficiente de Inteligência: https://tinyurl.com/4btpm7w8  

https://tinyurl.com/4swjm5v8
https://tinyurl.com/bdcp6jva
https://tinyurl.com/4btpm7w8
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científico, a intuição, a observação e a sabedoria dos grandes teóricos da filosofia, neurociência, psiquiatria, 

psicologia, dramaturgia, literatura, artes, música, esportes, entretenimento, etc, que nomearemos no decorrer da 

narrativa, diante das especificidades dos temas abordados. 

 

Os estudos foram aprofundados teoricamente em diversos autores, inúmeros cursos, congressos, convivência com 

alunos, educadores, cientistas, pesquisa dedicada, mas, sobretudo, com “cases”, de sucesso, comprovados por dois 

indivíduos motivos de observação e interferência e mentoria diários: o meu filho, Pedro, 23 anos, de São Paulo/SP, 

pessoa com autismo que desenvolveu altas habilidades em comunicação verbal / social; e Caio Henrique Romero4, de 

Campo Grande/MS, 25 anos, com paralisia cerebral, tecnólogo, cursando pós graduação, que apresenta grande dose de 

genialidade comunicacional digital, aproveitando ao máximo a sua potencialidade intelectual. São dois exemplos da 

eficiência dos protocolos que pretendemos aperfeiçoar nos próximos 10 anos, com alunos de todas as idades e todos os 

tipos de limitação. 

 

NOSSOS PILARES:  

Líderes Mundiais: https://tinyurl.com/54s2v73w   

Mulheres Fortes: https://tinyurl.com/59fnsu8d  Mães Atípicas: https://tinyurl.com/3pe7fuh2  

Conselho de Notáveis: https://tinyurl.com/ytxpm7mh   

Pessoa-Símbolo de Acessibilização: https://tinyurl.com/exd596a8    

Universo Investidor: https://tinyurl.com/5n8yyv7c  

Trabalhe na ONU/UNESCO/UNICEF: https://tinyurl.com/3726rfc3   

Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência: https://tinyurl.com/mszxvr2p   
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RESUMO Abstract 

Características dos traços de inteligência7, de onde vêm e como se formam? 

1. Ambiente familiar (não é regra, mas filho mais velho tende a ser mais inteligente). 

2. Auto controle físico, sensorial, intelectual, emocional, social, atitudinal. 

3. Curiosidade científica. 

4. Mente aberta ao desconhecido, às diferenças e ao novo. 

5. Pessoa Notívaga (tem horários irregulares). 

6. São pessoas engraçadas. 

7. Têm humor negro. 

8. São generosas. 

9. Falam consigo mesmas. 

10. Têm empatia. 

11. Falam palavrões. 

12. Sentem-se bem quando estão sós. 

13. São modestas. 

14. Bagunceiras. 

15. Leem muito. 

16. Pensam fora da caixa. 

17. São observadoras. 

18. Criativas. 

19. Ciente dos limites. 

 
4 Caio Henrique Romero: https://tinyurl.com/frts3r6n  
5 Guto Maia: https://linktr.ee/prof.gutomaia    /    https://orcid.org/0000-0002-5694-4460 
6 Pedro Rosengarten Baptista: https://linktr.ee/pedrorosengartenbaptista    /    https://orcid.org/0000-0003-3394-8634 
7 Fonte: Traços de personalidade que indicam um QI alto! Será que você tem algum deles? (msn.com) 
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20. Confiam no julgamento dos outros, mas mantêm o ponto de vista, quando convictos. 

21. Gostam de gatos. 

22. Sofrem de ansiedade. 

23. Adaptam-se como camaleões às circunstâncias e ambientes. 

24. Preferem criar mais protocolos do que métodos. 

 
 

Artigo extraído de Stars Insider8 
Traços de personalidade que indicam um QI alto! 
Será que você tem algum deles?  

 
Traços de personalidade que indicam um QI alto! Será que você tem algum deles? 
Quando pensamos em pessoas muito inteligentes geralmente lembramos de intelectuais, nerds, indivíduos tímidos 
que estudam muito e fãs de séries de ficção científica, filmes de heróis e quadrinhos, certo? 
Mas, de acordo com a ciência, quem tem o QI alto pode apresentar outros traços surpreendentes de personalidade, 
que fogem desses estereótipos. Curioso para saber? 
Continue lendo para ver se você tem as características de quem tem um QI acima da média! 

 
8 Traços de personalidade que indicam um QI alto! Será que você tem algum deles? (msn.com) 

https://www.msn.com/pt-br/noticias/ciencia-e-tecnologia/tra%C3%A7os-de-personalidade-que-indicam-um-qi-alto-ser%C3%A1-que-voc%C3%AA-tem-algum-deles/ss-AAYKBrx?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=0a01b75b2c6149e989614dd70d523c24#image=1
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O filho mais velho 
Apenas uma teoria, mas certamente causa ainda mais rivalidade entre irmãos, é o estudo do Instituto de Saúde 
Ocupacional da Noruega que sugere que as crianças mais velhas são geralmente as mais inteligentes. Não por causa 
de seus genes, mas por causa de como eles são criados. 

 
Autocontrole 
Estudos mostram que pessoas com QI mais alto controlam melhor os impulsos, geralmente com um melhor senso de 
planejamento, objetivos e premeditação. 
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Autocontrole 
Um experimento publicado no Psychological Science ofereceu aos grupos de teste duas opções: uma com resultados 
menores, mas imediatos, ou um prêmio maior e mais para frente. Os participantes com maior pontuação no QI 
optaram por esperar, apresentando maior comedimento e autocontrole. 

 
Curiosidade 
Uma curiosidade insaciável está ligada a um QI alto, o que faz sentido porque se alinha à paixão pelo aprendizado. 
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Mente aberta 
No que diz respeito às opiniões, comenta-se que aqueles com QI mais alto são mais receptivos a novas ideias. Isso se 
deve em parte ao fato de não aceitarem as coisas pelo que aparentam ser e preferem examinar as evidências de 
todos os lados primeiro. 

 
Notívago 
Ficar acordado altas horas e acordar tarde costumam ser vistos como a antítese do sucesso, mas alguns psicólogos 
sugerem que os mais inteligentes entre nós podem enganar seus relógios biológicos para que possam alcançar 
objetivos pessoais. 
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Engraçados 
Em 2011, pesquisadores da Universidade do Novo México descobriram que escritores cômicos tinham altos escores 
de inteligência verbal, e um estudo de acompanhamento descobriu o mesmo resultado em comediantes de stand 
up. 

 
Humor negro 
Curiosamente, um estudo de 2017 descobriu que as pessoas que tiveram uma pontuação mais alta nos testes de 
inteligência verbal e não verbal têm maior probabilidade de apreciar e entender o humor negro. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10339-016-0789-y
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Generosos 
Alguns psicólogos sugerem que pessoas com QI mais alto são mais generosas porque geralmente têm mais recursos, 
podem esperar recuperar o que deram mais tarde e tendem a se preocupar mais com o bem público e com os 
benefícios conjuntos. 

 
Falar consigo mesmo 
Ao contrário da ideia de que é um sinal de loucura, falar consigo mesmo é realmente um sinal de um QI alto e uma 
técnica de pensamento útil para melhorar a memória. 

https://www.spring.org.uk/2018/12/personality-high-iq.php
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Empatia 
Por um bom tempo, os especialistas consideraram o QI (quociente de inteligência) e a inteligência emocional como 
coisas separadas, e tornou-se um estereótipo que as pessoas inteligentes não tinham habilidades sociais. Porém, 
pesquisas mais recentes mostraram que pessoas com QI alto também demonstram QE (quociente emocional) alto, 
especificamente na parte relacionada à empatia. 

 
Empatia 
Pessoas altamente inteligentes são boas em se conectar com as necessidades e sentimentos dos outros e agir de 
maneira sensível a essas necessidades. Elas geralmente estão muito interessadas em aprender mais sobre o outro. 

https://www.msn.com/pt-br/estilo-de-vida/lifestylegeneral/ser%C3%A1-que-voc%C3%AA-tem-intelig%C3%AAncia-emocional-descubra/ss-BB19DD5i
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Palavrões 
Existe um equívoco comum de que as pessoas que falam palavrões têm um vocabulário limitado. No entanto, 
estudos demonstraram que os palavrões podem mostrar um uso mais inteligente da linguagem como um recurso 
adicional que uma pessoa articulada pode usar para maximizar a eficácia da comunicação. 

 
Sente-se confortável sozinho 
Os introvertidos se alegram! Um estudo de 2016 publicado no British Journal of Psychology sugere que pessoas mais 
inteligentes tendem a obter menos satisfação do que a maioria das pessoas em socializar. Eles apreciam sua solidão. 

https://www.sciencealert.com/swearing-is-a-sign-of-more-intelligence-not-less-say-scientists
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjop.12181/abstract
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Modéstia 
O efeito Dunning-Kruger começou com a descoberta de que os alunos mais eficientes subestimavam sua 
competência porque achavam as tarefas fáceis, enquanto estudantes com um QI menor superestimavam sua 
competência. 

 
Mente aberta 
Somente depois de analisar diversas opiniões é que as pessoas altamente inteligentes decidem. Esse processo é 
chamado de desconto por atraso. 
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Bagunceiro 
Uma mesa caótica costumava ser um sinal de uma mente bagunçada, mas estudos recentes sugerem que isso pode 
ser um sinal de QI alto.  

 
Bagunceiro 
Em um projeto de pesquisa de 2012, a Universidade de Groningen, na Holanda, descobriu que as pessoas prosperam 
intelectualmente em um ambiente desordenado, e a desorganização força o cérebro a se concentrar mais. 
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Ler muito 
Estamos começando pelo óbvio, mas muitas pessoas inteligentes gostam de ler. Além disso, foi comprovado que 
a leitura em si aumenta a inteligência. 

 
Pensam fora da caixa 
Muitas pessoas inteligentes já foram consideradas estranhas ou arrogantes porque tendem a quebrar ou distorcer 
regras, padrões de pensamento e tradições. Mas é assim que elas encontram as melhores soluções! 

https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/os-livros-favoritos-das-estrelas/ss-BB19PeIC
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Observador 
Segundo os psicólogos, trata-se de como o cérebro processa informações e pessoas altamente inteligentes passam 
mais tempo preocupadas com o que estão observando do que com o que aparenta ser. 

 
Criatividade 
É fácil pensar em inteligência e criatividade como coisas separadas porque são controladas por lados opostos do 
cérebro. Mas, de fato, pessoas com QI alto usam essas duas qualidades juntas para alcançar seus objetivos. 
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Criatividade 
Até Albert Einstein disse que a capacidade de imaginar é mais importante que o conhecimento: 'Pois o 
conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando 
nascimento à evolução'. 

 
Ciente dos limites 
Você pode supor que as pessoas mais inteligentes têm menos probabilidade de dizer 'eu não sei', mas a verdade é 
que os intelectuais são realmente melhores em reconhecer seus limites. 
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Ciente dos limites 
Pessoas inteligentes não têm medo de admitir que não sabem. Isso está relacionado à curiosidade, porque admitir 
que você não sabe algo fica mais fácil quando se realmente quer aprender. 

 
Confiam em seu julgamento 
Depois que essa opinião é feita, no entanto, as pessoas inteligentes provavelmente não serão influenciadas. Eles já 
fizeram uma escolha ponderada e calculada, e continuam com ela. 
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Pessoas que gostam de gatos 
Embora as pessoas com cães tenham maior probabilidade de serem ativas e sociais, alguns psicólogos sugerem que 
as pessoas que são donas de gatos tendem a ter QI mais alto, além de serem mais introvertidas e sensíveis. 

 
Ansiedade 
Infelizmente, altos níveis de ansiedade têm sido associados a grandes índices de QI, especificamente na parte 
relacionada às preocupações com situações sociais. Mas isso não é fato, apenas uma possível conexão. 
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Adaptação 
Pesquisas psicológicas recentes sugerem que a inteligência depende de ser capaz de mudar seus próprios 
comportamentos a fim de lidar com mais eficiência com seu ambiente. 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

https://www.britannica.com/science/human-intelligence-psychology

