
 

 
 
 

 

A Arte do Encontro  

 

Durante o Congresso Luminarium, Roberto Crema, Reitor da Universidade 

Internacional da Paz, fala sobre a instituição que há mais de três décadas 

promove, no Brasil e no mundo, o encontro entre a razão e o coração, entre a 

ciência e a consciência. 

 

 

“Ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos 

transformamos no Encontro. Eis o grande desafio do nosso momento de transição: 

a partir de uma perspectiva transdisciplinar holística aliar o universo exterior à 

interioridade humana, efetividade à afetividade, Ocidente ao Oriente”, afirma 

Roberto Crema, Reitor da Universidade Internacional da Paz (Unipaz), instituição 

que em 2019 completa 32 anos. Os detalhes dessa epopeia integrativa ele revelará 

no 1
o
 Congresso de Ciência, Consciência e Espiritualidade, que acontece de 5 a 7 

de julho, no Rio.  

 

Para Crema, a grande contradição do mundo contemporâneo consiste no ser 

humano ter alcançado elevados níveis científico-técnicos, sem o correspondente 

desenvolvimento nos campos da subjetividade, da alma, da consciência e da ética: 

“Nós mergulhamos no humano e nos desconectamos do Ser. Por isso, precisamos 

reaproximar a ciência com a consciência, combinar a evolução extraordinária do 

racionalismo científico com as tradições sapienciais milenares. O que se encontra 

em jogo é o futuro das novas gerações”, afirma o antropólogo, psicólogo e mestre 

em ciências humanas e sociais pela Universidade de Paris. 

 

De acordo com o professor, essa é a principal proposta da Unipaz, promover o 

encontro da razão com o coração, do pensamento com o sentimento, da sensação 

com a intuição, da inteligência masculina com a inteligência feminina, do discurso 

acadêmico com a linguagem mitopoética do imaginal da espécie.  “Nós estamos 

falando do encontro do método analítico e com o sintético, da visão global e da 

ação local, o encontro do holismo com o atomismo, da mente analítica, que tudo 

fragmenta para ser efetiva no desenvolvimento da tecnociência, e da mente 

simbólica sintética, que tudo religa para restaurar a totalidade”, explica. 



 

 
 
 

 

A palestra “A Paz e a Arte do Encontro” acontece no dia 5 de julho, no Auditório 

Principal do Centro de Convenções SulAmérica, com o lançamento de um de seus 

livros mais recentes, O Poder do Encontro – Origem do Cuidado. 

 

___________________________________ 

Sobre o Palestrante Roberto Crema: 

Formou-se em Ciências Sociais – Antropologia e em Psicologia. Realizou diversas 

formações humanísticas: Análise Transacional, Gestalterapia, Terapia Familiar, 

Bioenergética, Abordagem Centrada na Pessoa, Biodança. Em 1981 encontrou-se 

com Pierre Weil e, através do Cosmodrama mergulhou no movimento 

Transpessoal. Em 1987, com Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Monique-Thoenig, 

coordenou o I Congresso Holístico Internacional – I CHI, que impulsionou a 

fundação da Universidade Internacional da Paz – UNIPAZ. Como vice-reitor da 

UNIPAZ, introduziu no Brasil a Formação Holística de Base, que irradiou a 

universidade no Brasil, na Argentina, Portugal, França e Bélgica. Colaborou com 

Jean-Yves Leloup na criação do Colégio Internacional dos Terapeutas – CIT, que 

coordenou no Brasil durante vinte anos. Após a passagem de Pierre Weil, em 2008, 

assumiu a reitoria da UNIPAZ. Realizou um Master Europeen de Recherche na 

Universidade de Paris 13 em conjunto com a de Louvain-la-Neuve (Bélgica), a de 

Genève (Suíça) e o Cnam (França), centrada na Formação Holística de Base da 

UNIPAZ e sua convergência com a Abordagem Biográfica. É membro honorário 

da Associação Luso Brasileira de Transpessoal – ALUBRAT, Fellowship da 

Findhorn Foundation, autor e coautor de mais de trinta livros, atualmente exerce 

atividades didáticas focadas na abordagem transdisciplinar holística no Brasil e no 

exterior. 

___________________________________ 

Serviço: 

Congresso Luminarium 

Site: www.congressoluminarium.com.br 

Data da Palestra: Sexta-feira, 5/07, no Auditório Principal 

Horário: 8h30min às 20h30 

Local: Auditório Principal, Centro de Convenções SulAmérica, Rio de Janeiro. 



 

 
 
 

 

Contato: 

Assessoria de Imprensa: Vera Pinheiro 

E-mail: imprensa@congressoluminarium.com.br 

Tel: (21) 99918-5502 

 


