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               E ANÁLISE EXISTENCIAL - ABLAE 
                                                B.I.A. 
                            Boletim Informativo da ABLAE  
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APRESENTAÇÃO 
 

  Este é o primeiro número do 
Boletim Informativo da ABLAE – B.I.A. que se 
apresenta como um órgão de divulgação e de 
comunicação entre as entidades e os associados 
da Associação Brasileira de Logoterapia e 
Análise Existencial – ABLAE. Sua 
periodicidade será mensal ou bimestral, 
conforme vá se definindo a sua necessidade. 
Este é um primeiro número experimental, sendo 
bem-vindas sugestões e contribuições para seu 
aprimoramento. 

 
 
 

PARA REFLETIR 
 
A conhecida frase de Viktor Frankl, escolhida 
para ser a primeira de uma série a ser 
apresentada no Boletim Informativo da 
ABLAE - BIA, sintetiza muito bem duas 
grandes preocupações do criador da 
logoterapia, quais sejam: 1. apresentar uma 
concepção de ser humano, a qual deve servir de 
guia para os procedimentos psicoterapêuticos; 
2. explicitar a força motivacional básica do ser 
humano, que é descobrir e realizar sentidos. É 
uma frase que pode ser vista como uma super-
síntese da logoterapia. 

 
 
 

CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE LOGOTERAPIA E 
ANÁLISE EXISTENCIAL – ABLAE 

 
 A ABLAE foi criada no dia 21 de 
outubro de 2010, em Curitiba, Paraná, em 
Assembléia Geral ocorrida ao final do V 

Congresso Brasileiro de Análise Existencial e 
Logoterapia. 
 Entre os objetivos principais da ABLAE 
estão os de congregar, a nível nacional, 
profissionais que se dedicam à logoterapia e à 
análise existencial, visando uma maior difusão 
e desenvolvimento do sistema criado por Viktor 
E. Frankl, e a realização de Congressos 
Brasileiros que reúnam, a cada dois anos, estes 
profissionais. 
 A Diretoria  da ABLAE ficou assim 
constituída: 
Presidente: Paulo Kroeff (Porto Alegre-RS)                                 

Vice-presidente: Sheila Maria Hesketh Rabuske 
(Curitiba-PR) 

1ª secretária: Flavia Virginia Viana (São Paulo-
SP)  

2ª Secretária: Daniele Cajazeira Matos 
(Fortaleza-CE) 

1º Tesoureiro: Benedito Guilherme Falcão 
Farias (Curitiba-PR) 

2º Tesoureiro: Gutenberg Germano (Campina 
Grande-PB). 

 Os Conselhos da ABLAE ficaram assim 
constituídos: 

Conselho Científico 
Francisco Carlos Gomes dos Santos (São 
Paulo-SP) 

Marcus Túlio Caldas (Recife-PE) 

Maria Eugênia Calheiros Lima (Recife-PE) 

Marília Maia (São Paulo-SP) 

Thiago Antonio Avellar de Aquino (João 
Pessoa-PB) (coordenador); 

Conselho Deliberativo 
Maria Eugênia Calheiros Lima (Recife-PE) 

Mariane da Silva Prado (Gonçalves-MG) 

Maria Helena Budal da Silva (Curitiba-PR) 

O homem é um ser 
em busca de 
sentido. 

(Viktor E. Frankl) 
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Paulo Roberto Rech (Rio de Janeiro-RJ) 

Sam Cyrious (Goiânia-GO) (coordenador); 

Conselho Fiscal 
Jorge da Silva Oliveira (Curitiba-PR) 

Marina Lemos Freitas (Ribeirão Preto-SP) 
(coordenadora) 

Veridiana da Silva Prado Veja (São Paulo-SP). 

 A sede da ABLAE ficou na cidade de 
Curitiba-PR. 

 Fotos da maioria dos membros da 
Diretoria e conselhos da ABLAE está no Anexo 
1. 
 
 
REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA E 

CONSELHOS DA ABLAE 
 

 Nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2011, 
em Curitiba, houve uma segunda reunião da 
Diretoria e dos Conselhos da ABLAE (a 
primeira ocorreu em fevereiro de 2011) para 
discutir e tomar decisões sobre uma série de 
assuntos pertinentes à ABLAE
 Primeiramente, discutiu-se amplamente 
o próximo Congresso Brasileiro de Logoterapia 
e Análise Existencial (ver notícia a seguir 
abaixo). Posteriormente foram discutidos os 
procedimentos e custos para a formalização da 
ABLAE, sistemas de comunicação da ABLAE 
(do qual este Boletim Informativo é um deles) e 
publicações. Um primeiro esboço do 
Regimento Interno da ABLAE foi 
encomendado ao Conselho Deliberativo, e a 
revisão do Estatuto ficou a cargo do presidente 
da ABLAE e de membros do Conselho 
Deliberativo e Fiscal, sendo que posteriormente 
será encaminhado a todos da Diretoria e 
Conselhos, para ajustes finais. Uma proposta 
inicial quanto aos critérios e conteúdos de uma 
formação em logoterapia foi encomendada ao 
Conselho Científico. Foram também abordadas 
as temáticas referentes à formação em 
logoterapia, inscrição de entidades e associados 
e taxas e promoção de eventos. Decidiu-se que 
estas temáticas deveriam ser aprofundadas em 
evento reunindo a ABLAE e estas entidades 
(ver notícia específica, mais adiante). Foram 

fixadas datas e responsáveis pelas tarefas a 
serem realizadas. 
 
 

VI CONGRESSO BRASILEIRO DE 
LOGOTERAPIA E ANÁLISE 

EXISTENCIAL 
 
 Na última reunião ampliada da Diretoria 
e dos Conselhos da ABLAE, realizada em 
Curitiba, entre os dias 15 a 17 de julho de 2011, 
foram definidas a data do próximo Congresso 
Brasileiro da ABLAE, local e Tema. 
 O Congresso Brasileiro, juntamente com 
o Congresso Nordestino, será realizado em 
Campina Grande, Paraíba, nos dias 8 a 10 de 
novembro de 2012. 
 O tema, escolhido através de votação, 
dentre os quatro selecionados, será Ética do 
Sentido e Cultura de Paz. 
 A estrutura do Congresso ficou assim 
definida: uma conferência magna, palestras, 
mesas-redondas, temas livres, mini-cursos e 
apresentação de “posters”. 
 O Conselho Científico e a Diretoria da 
ABLAE, além do prof. Gilvan de Melo Santos 
(indicado pelo 2º tesoureiro da ABLAE) foram 
definidos como a Comissão Organizadora do 
Congresso. A Comissão Organizadora, que 
poderá ser ampliada, caso seja necessário, já 
está trabalhando na organização geral do 
Congresso, na escolha de convidados e nas 
especificações para apresentações de trabalhos. 
À medida que decisões forem sendo tomadas, 
serão divulgadas. 
 
 As taxas de inscrição para o Congresso 
ficaram assim definidas: 
 
PRAZOS 
EM 2012 

SÓCIO 
DA 

ABLAE 

NÃO-
SÓCIO 

ESTUDANTE 
DE 

GRADUAÇÃO 
De 01/05 a 
30/06 

R$160,00 R$ 235,00 R$ 115,00 

de 01/07 a 
30/08  

R$190,00 R$ 275,00 R$ 135,00 

de 01/09 a 
31/10 

R$220,00 R$ 315,00 R$ 155,00 

Novembro R$270,00 R$ 390,00 R$ 195,00 

 



 

PROPOSTA DE REUNIÃO 
COM ENTIDADES DE LOGOTERAP

 
 Para aprofundar questões referentes à 
formação em logoterapia, inscrição de 
entidades e associados à ABLAE
de eventos, decidiu-se propor uma reunião da 
ABLAE com as entidades de Logoterapia. 
Foram propostos, inicialmente, dois locais e 
três datas, para que as entidades se 
manifestassem sobre a viabilidade de sua 
participação: 
1. Campina Grande – Paraíba, dias 9 e 10 de 
setembro, ou 23 e 24 de setembro de 2011;
2. Ribeirão Preto – São Paulo, dias 23 e 24 de 
outubro de 2011. 
. Algumas entidades já se manifestaram. 
Aguarda-se, com urgência, manifestação de 
outras entidades, para confirmar local e data. 

Pensa-se em aproveitar a ocasião para já 
organizar um evento de logoterapia, promovido 
pela ABLAE, em colaboração com as 
entidades.  

 
 
 
 

UM POUCO DE HISTÓRIA
 

Foto durante a conferência de Frankl, em sua 
primeira vinda ao Brasil, em 1984 (Porto 

Alegre – RS) 
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Autógrafo de Frankl, em sua primeira vinda ao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caricatura de Frankl, em sua segunda 
vinda ao Brasil 



MINI-ENTREVISTA 
 
 Neste primeiro número do Boletim 
Informativo da ABLAE – B.I.A. apresentamos 
uma mini-entrevista com a psicóloga Izar 
Aparecida de Moraes Xausa, uma das 
pioneiras da Logoterapia no Brasil e a 
idealizadora do Congresso que trouxe pela 
primeira vez Viktor Frankl ao Brasil. 
B.I.A.: Profª Izar, a senhora pode nos relatar 
brevemente sua caminhada para difundir a 
logoterapia no Brasil? 
Profª Izar: Ao finalizar a leitura do livro de Dr. 
Frankl, chamado “Em Busca de Sentido”, o 
qual li durante uma noite, procurei localizá-lo e 
juntamente com um amigo que me serviu de 
intérprete, telefonamos para ele. Entusiasmada, 
convidei-o para vir a Porto Alegre, em nome da 
PUC/RS. Isto, porém, era apenas um sonho 
pessoal e nada oficial. Mas deste telefonema 
nasceu uma correspondência entre eu e Dr. 
Frankl. Logo depois procurei convencer o 
Reitor da PUC/RS a conseguir o apoio de 
outras Universidades e fazer um grande 
movimento intelectual para recebê-lo. Este 
esforço só se concretizou com a ajuda de  
muitos e ficou conhecido como o Iº Encontro 
Latino Americano Humanístico-Existencial: 
Logoterapia e foi presidido pelo nosso autor. 
B.I.A.: A senhora participou das articulações 
que culminaram no último Congresso 
Brasileiro de Logoterapia e à criação da 
Associação Brasileira de Logoterapia e 
Análise Existencial. Pode nos falar um pouco 
sobre isto. 
Profª Izar: Durante o Iº Encontro Latino 
Americano foram fundadas em Porto Alegre: a 
Sociedade Latino Americana de Logoterapia 
(SOLAL) que proporcionou muita alegria ao 
Dr. Frankl e da qual eu fui a primeira 
Presidente e também a Sociedade Brasileira de 
Logoterapia (SOBRAL). Nosso projeto era 
tanto unir os países latino- americanos como os 
estados do Brasil numa maior integração e 
divulgação da Logoterapia. Com o passar dos 
anos percebemos que não foi alcançado este 
objetivo. Juntamente com o Professor Paulo 
Kroeff, em 2009,durante o Congresso em 
Buenos Aires, fizemos uma chamada aos 

brasileiros presentes. Apresentamos a idéia da 
criação de uma nova entidade brasileira que 
proporcionasse a integração das entidades 
nacionais de Logoterapia. Em outubro do 
mesmo ano os líderes brasileiros reunidos em 
Curitiba estudaram a viabilidade desta idéia que 
foi amplamente discutida e por fim efetivada no 
Congresso V Brasileiro de Logoterapia em 
2010. 
B.I.A.: Conte-nos de seus esforços de 
divulgação da Logoterapia através de suas 
publicações. 
Profª Izar: Considerando o livro como um 
veículo de divulgação e ensino procurei 
oferecer livros sobre o assunto. O 1º livro 
publicado no Brasil chama-se “A Psicologia do 
Sentido da Vida” de minha autoria, editado pela 
Ed. Vozes – Rio. Este proporcionou-me 
convites para dar cursos em Universidades e  
Entidades Científicas Brasileiras. O 2º livro que 
publiquei foi “O Sentido dos Sonhos na 
Psicoterapia de Viktor Frankl” que teve a 
mesma repercussão no Brasil e que está sendo 
editado pela Casa do Psicólogo – São Paulo. 
Está sendo solicitado pela Editora San Pablo de 
Buenos Aires bem como de Entidade 
Mexicana. Sobre ambos os livros tive 
apreciação de Dr. Frankl para uma publicação 
em língua espanhola, através de cartas que 
fazem parte do meu 3º livro chamado “Viktor 
Frankl Entre Nós” – Momento pioneiro da 
integração da Logoterapia na América Latina, 
que será lançado neste ano ainda. 
B.I.A.: Gostaríamos que a senhora enviasse 
uma mensagem às pessoas que trabalham 
com a Logoterapia e a Análise Existencial, 
no Brasil. 
Profª Izar: A minha mensagem aos adeptos da 
Logoterapia no Brasil em 1º lugar é a de mirar-
se na vida do criador da Logoterapia que, pela 
sua autenticidade, oportuniza realizações 
alicerçadas no ideal de respeito à dignidade 
humana. Temos, portanto, a seguir não apenas 
uma teoria, mas um homem digno, capaz de 
transformar vidas, com seu exemplo, e 
oportunizar a realização da Comunidade em 
prol da esperança e da paz. A Logoterapia não é 
só uma teoria científica, mas uma ação firmada 
nos valores éticos mais altos. 
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ANEXO 1 
 

Alguns participantes do V Congresso Brasileiro de Logoterapia - 2010 (Curitiba-PR) e membros 
da Diretoria e Conselhos da ABLAE 

 
 

Membros da Diretoria e Conselhos da ABLAE, juntamente com Eugenio Fizzotti e Alexandre 
Wesely, durante o V Congresso de Logoterapia de 2010 – Curitiba - PR 

 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Expediente: 
Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial – ABLAE 
e-mail: logoterapia.brasil@yahoo.com.br 
Editor: Paulo Kroeff 


