21 e 22 de setembro de 2018 | Recanto Maestro - RS

O Congresso Internacional “Uma Nova Pedagogia para
a Sociedade Futura”, promovido pela Fundação Antonio
Meneghetti de Pesquisa Científica e Humanista Educacional e
Cultural e pela Faculdade Antonio Meneghetti, neste ano de
2018 está em sua 3ª edição, e ocorrerá na data de 21 e 22 de
setembro de 2018, no Centro Internacional de Arte e Cultura
Humanista Recanto Maestro, no município de Restinga Sêca,
Rio Grande do Sul, Brasil.

Tema da 3ª Edição do Congresso:

“Responsabilidade e
o dever da pessoa”

Promovendo a lógica do “protagonismo responsável”, o Congresso “Uma nova
pedagogia para a sociedade futura” reúne professores, educadores, empresários,
diretores e gestores de escolas, gestores universitários, estudantes, profissionais
liberais, autoridades e grandes expoentes do assunto para discutir, refletir,
(re)pensar, analisar problemáticas e construir e apresentar soluções às possibilidades de
formação responsável de crianças, adolescentes, jovens e adultos em nossa sociedade
contemporânea, considerando ao valores perenes da Cultura Humanista, a aplicação da
metodologia ontopsicológica e da pedagogia ontopsicológica para a formação e garantia de
novas gerações eficientes, vivazes e inteligências na nossa sociedade futura.
Considerando que a primeira passagem a ser feita, para auxiliar na construção e
desenvolvimento mais eficaz de nosso contexto social, é o protagonismo e a responsabilização
individual de cada pequeno homem, os princípios cardinais e eixos temáticos deste Congresso
de 2018, que possui como tema “Responsabilidade e o Dever da Pessoa”, serão:

Protagonismo responsável à vida:

Com escopo biológico, o direito à vida é um dos primeiros aspectos fundamentais
para ser pessoa, e neste caso, o dever que sustenta este direito é o dever
de realizar um estilo de vida consonante à própria identidade, que priorize o
cuidado da própria saúde de modo integral, contribuindo para a sanidade
física, biológica, vital, psicológica e das relações interpessoais.

Protagonismo responsável ao trabalho:

Centrando o escopo econômico, cada pessoa, a partir do momento que é
também um ente social, tem direito ao trabalho. Para que exista este direito,
considerando as relações dialéticas que ocorrem no contexto histórico e social,
cada pessoa tem a obrigação e o dever de ser autossustentável, não impondo
o peso da própria existência a outros. A partir disso nasce o compromisso
com a própria realização no contexto social e o valor ontológico do trabalho,
orientados pela autonomia da pessoa em uma lógica na qual todos podem
participar, edificando sua inteligência no trabalho e na construção e
desenvolvimento social.

“Nós, hoje protegemos o ambiente,
os pássaros, os animais, os pequenos,
mas não existe uma lei que proteja o
homem. Protegemos a água, as plantas,
os animais, mas para quem? Falta o
protagonista, o ponto de referência
que dá o critério de valor: o homem.
O homem deve ser evidenciado: que
seja africano, branco, de direita ou
de esquerda, etc., não importa, todos
temos a evidência que somos homens
(...). Não se trata de salvar o homem
cristão, hebreu ou índio, mas o ‘homem’,
o hóspede, o dono, o responsável
por este espaço que é a Terra”.
(Antonio Meneghetti).

Protagonismo responsável a ser pessoa:

Com escopo moral, o direito de ser pessoa centra também os princípios
cardinais anteriormente apresentados, e, acima de tudo, coliga o dever de ser
autônomo em sua vida pessoal, espiritual, ser maduro psicologicamente (ter
maturidade psicológica), não viver apenas sendo marionete dos estereótipos,
mas centrar a própria dignidade, a própria inteligência, a originalidade, a
identidade que se é, única e irrepetível, construindo uma vida de valor humano,
na qual cada pessoa viva para ser um valor da vida!

Protagonismo responsável e Cultura Humanista:

Com o Humanismo Histórico, desenvolvido a partir dos movimentos do
Humanismo e do Renascimento no final da Idade Média, é possível edificar
conceituações e demonstrações práticas do Humanismo Perene e de seus
valores para novas pedagogias bem sucedidas na empresa, na escola, na
universidade, nos centros especializados de estudo, ensino e pesquisa, enfim,
em diversos espaços de nosso contexto atual. Cabem aos operadores sociais de
hoje edificarem um novo Humanismo, um novo Renascimento, um novo mundo,
uma nova pedagogia e uma nova cultura, em prol de uma nova sociedade.
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Criada em 2010 pelo Acad. Prof. Antonio Meneghetti, e tendo como
prioridade a educação, o incentivo à cultura e à pesquisa humanistas,
a Fundação Antonio Meneghetti já realizou, em apenas 8 anos de
existência, grandes eventos internacionais sobre pedagogia:

2011

Congresso Internacional Responsabilidade e Reciprocidade
”Valores Sociais para uma Economia Sustentável” - Recanto Maestro | Brasil

2014

Seminário Internacional “Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura”
“Princípios práticos” - Recanto Maestro | Brasil

2014

I Congresso Internacional “Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura”
Recanto Maestro | Brasil

2016

I Encontro de Professores
“Valorizando os formadores da sociedade” - Recanto Maestro | Brasil

Principais Eventos Internacionais
sobre Pedagogia promovido pela
Fundação Antonio Meneghetti
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II Congresso Internacional “Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura”
“Protagonismo responsável: a lógica do dever e da responsabilidade na construção da
cidadania, profissionalismo e liderança.” - Recanto Maestro | Brasil
Symposium Internacional “Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura”

“Pedagogia Contemporânea: responsabilidade e formação do jovem para a sociedade do futuro”

Sede da UNESCO - Paris | França

II Encontro de Professores
“Como se Posicionar e Traba lhar com o Jovem de Hoje?” - Recanto Maestro | Brasil

PROGRAMAÇÃO INICIAL

III CONGRESSO
INTERNACIONAL
“UMA NOVA PEDAGOGIA PARA
A SOCIEDADE FUTURA”

21/09 SEXTA-FEIRA
12:00 – 14:00
Credenciamento dos participantes
14:00 – 17:00
Apresentação de trabalhos científicos - banners e exposições orais
Apresentação de cases educacionais práticos e exemplos de sucesso na
América Latina
17:30 – 18:00
Cerimônia de abertura oficial
Com autoridades brasileiras e internacionais
18:00 – 19:00
Educação para a cidadania global
Painel com representantes da ONU e da UNESCO
19:00 – 20:00
Educação: do problema de fundo às vias de solução
Palestra com convidado especial
20:00 – 21:00
Programação Cultural
Orquestra Jovem Recanto Maestro

22/09 SÁBADO
9:00 – 10:00
Definindo bem as funções e responsabilidades:
instituições, professores, pais e alunos
Palestra com convidada especial
10:00 – 11:00
A responsabilidade e o dever dos jovens, na visão deles mesmos
Talk-show interativo com jovens do Ensino Fundamental,
Médio e Superior
11:00 – 12:00
Transformando realidades: pedagogia através da música
Painel com projetos brasileiros e latino-americanos
12:00 – 12:30
Programação Cultural
na Praça de Alimentação e Eventos
Invernada Adulta Recanto Maestro
12:30 – 13:00
Programação Cultural
na Praça de Alimentação e Eventos
Apresentação Coral Recanto Maestro
13:30 – 15:00
Protagonismo responsável à vida, ao trabalho e a ser pessoa
Painel com educadores, gestores e empresários
15:00 – 16:00
A insubstituível função do líder no processo formativo
Palestra com convidado especial
16:00 – 17:00
Uma nova pedagogia para a sociedade futura
Atividade especial
17:00 – 17:30
Programação Cultural
Orquestra Jovem Recanto Maestro
17:30 – 18:00
Encerramento
Premiação dos trabalhos científicos

* programação sujeita a atualizações

DEPOIMENTOS
Depoimentos

Roberto Argenta

Presidente do Conselho do Recanto Maestro e da Calçados Beira Rio

“Primeiro, cada um de nós precisa ser protagonista da sua
própria vida, Cada um de nós precisa escrever a própria
história. Se nós adultos não entendermos isso, o que vamos
ensinar aos jovens? O que vamos ensinar às crianças? Essa
é uma responsabilidade muito grande: os adultos assumirem
a sua responsabilidade e proporem uma nova pedagogia.
Pedagogia onde o ser humano, cada indivíduo, realiza o seu
protagonismo.”

Liudmila Verbitskaya

Ex-reitora da Universidade Estatal de São Petersburgo e Presidente da
Associação Internacional de Professores de Língua e Literatura - Rússia

“O tema que a Fundação Antonio Meneghetti coloca em sua
agenda, sempre de modo surpreendentemente exato, também
neste congresso, abre perguntas sobre o desenvolvimento
do conhecimento humanista no mundo contemporâneo. Os
fenômenos da autonomia pessoal e da responsabilidade
representam uma união fundamental, sobretudo quando se
trata da formação das novas gerações.”

Pedro Demo

PhD em Sociologia, escritor de livros sobre Educação, pesquisador
na área de Política Social, com ênfase em Sociologia da Educação.

“O Recanto Maestro me encantou muito, pela beleza local,
pela arrumação, pela figura do Prof. Meneghetti, que fez
algo formidável, uma proposta de educação com pessoas
integradas, principalmente o cuidado com os jovens, pois o
futuro da sociedade está nos jovens.”

Keller Dornelles Clós

Procurador de Fundações do Estado do Rio Grande do Sul

“Quanto mais Estado, menos indivíduo. Quanto mais indivíduo,
menos Estado. E é isso que me fascina neste Congresso, é
este questionamento, de nós promovermos o indivíduo.”

Julie Saito

Especialista do programa (Jovem/Mídia) / Educação para
Desenvolvimento Sustentável e Cidadania Global / Setor de Educação
da UNESCO (Sede de Paris)

“O que ‘desenvolvimento sustentável’ significa não pode
ser alcançado somente por soluções tecnológicas, soluções
políticas ou econômicas de modo separado. Na verdade, tem
que ser atingido pelo modo como nós pensamos e agimos.
Essa é a base também do conceito de educação para o
desenvolvimento sustentável.”

Peter Wells

Chefe da Seção de Ensino Superior da Unesco - França

“Empregadores e responsáveis pela qualidade dos programas
de Ensino Superior consideram a capacidade dos jovens de
serem solucionadores de problemas, e isto tem sido algo
que as instituições têm buscado força, em termo de ‘quais
problemas?’ Hoje nós temos uma lista de 17 problemas, e eles
são chamados de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.”

Içami Tiba

(in memoriam)

Psiquiatra, psicodramatista, colunista e escritor de livros sobre Educação

“O que falta é a educação para o líder, porque eles lideram
espontaneamente, mas depois não constroem em cima do que
lideraram. Isso faz parte da educação, dos valores intangíveis,
que são aqueles valores onde as pessoas fazem muito bem
feito. Coroar com algum êxito para que as pessoas usufruam
deste êxito.”

Noriyuki Ueda

Decano da Instituto de Artes Liberais do Instituto
de Tecnologia de Tóquio - TokyoTech - Japão

“Muito obrigado por tudo o que vivi no Recanto Maestro. (...)
A partir dessa nova proposta de formação humanista, esses
jovens começam a ter coragem de manifestar o próprio sonho
e ambição que, se forem realizados, podem concretamente
transformar o seu contexto.”

Um local fundamentado em formação e desenvolvimento humanista
que apresenta ao Brasil e ao mundo como - a partir do ser humano
integral - a ciência, a pedagogia e o empreendedorismo podem
gerar crescimento econômico, ambiental, educacional e cultural.

Local do Congresso:

Recanto Maestro
Recanto Maestro é um distrito localizado
no coração do Rio Grande do Sul, entre os
municípios de São João do Polêsine e Restinga
Seca. Recanto Maestro é um exemplo de
colaboração entre as iniciativas privada e
pública, de como a ciência, pedagogia e
empreendedorismo podem contribuir com a
região circunstante enquanto desenvolvimento
econômico, ambiental, educacional, cultural e
sobretudo, humano.
É o primeiro distrito brasileiro com gestão
privada em parceria com órgãos públicos. Seu
diferencial constitui-se ainda em formação de
jovens profissionais que escolhem este local
para aperfeiçoar sua capacidade profissional
e formação pessoal, tornando-se, cada um
em seu campo de atuação, líderes para o
crescimento social.
O Recanto Maestro é uma local em que
a gestão sustentável é exercida em todas
suas dimensões: administrativa, ecobiológica,
educacional e de formação,
empresarial,
política. Uma gestão que é possível por
meio da aplicação prática da metodologia
ontopsicológica. Um modelo de gestão que hoje
está sendo replicado em diversas outras nações,
que se inspiram neste exemplo de integração
social. O nome Recanto Maestro vem da ideia
de um local que é capaz de ensinar um estilo
de vida ao homem. Um recanto do Brasil que
é maestro, ou seja, que ensina. Um local que
nasceu para a educação.

Estrutura e serviços do Congresso
Credenciamento
eletrônico
Antonio Meneghetti
Faculdade (AMF)

Salas para as
apresentações
orais

Auditório
principal

Praça de
alimentação
e eventos

Espaços de
convivialidade

Editoras
especializadas
internacionais

Anfiteatro
ao ar livre

Hospedagem e Alimentação

Hotel Capo
Zorial

Hotel Business
Center Beira Rio

Pousada e
Restaurante Recanto

hotelcapozorial.com.br
reservas@hotelcapozorial.com.br
+55 55 3289-1143

hotelbeirarioeventos.com.br
reservas@hotelbeirarioeventos.com.br
+55 51 4042-6969
+55 55 9 9969-2763

reservapousadarecanto.com
atendimento@pousadarecanto.com
+55 55 9 9920-3487

Iara Café

Casa do Recanto

iaracafe.com.br
contato@iaracafe.com.br
+55 55 8173-3432

+55 55 99917-5103

Restaurante
Casa Di Paolo
dipaolo.com.br
+55 55 99926-9898

Realização

Apoio

PARA MAIS INFORMAÇÕES
www.fundacaoam.org.br
congresso@fundacaoam.org.br
+55 55 3289-1136

