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     ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGOTERAPIA 
               E ANÁLISE EXISTENCIAL - ABLAE 
                                  B.I.A. 
             Boletim Informativo da ABLAE  
         30 de setembro de 2011 - nº 02 - Ano 1 
 
 

     PARA REFLETIR 
 

No primeiro boletim da ABLAE, a frase 
de Frankl – o homem é um ser em busca de 
sentido - destacava uma das características mais 
ressaltadas da logoterapia: a questão do sentido. 
Agora, destaca-se uma frase que indica o que 
Frankl considera o mais característico do ser 
humano: a capacidade de consciência e a 
obrigação do exercício da responsabilidade, 
uma decorrência de sua liberdade fundamental. 
Como um convite para aprofundar a reflexão 
sobre estas temáticas, cita-se mais 
extensamente a Frankl: 

“A consciência e a responsabilidade constituem 
precisamente os dois fatos fundamentais da existência 
humana. [...] numa fórmula antropológica fundamental, 
podia expressar-se assim: ser-homem equivale a ser-
consciente-e-responsável [...] são os dois aspectos juntos 
e combinados os que oferecem a imagem total e 
verdadeira do homem” (Frankl, V. E. (1967) 
Psicoanálisis y existenciaismo. México: Fondo de 
Cultura Económica, p. 13). 
 
 

REUNIÕES DA ABLAE 
  
1. Aproveitando a presença de diversos 
membros da Diretoria e dos Conselhos da 
ABLAE no Congresso de Logoterapia em 
Buenos Aires, em agosto deste ano, foi 
realizada uma reunião conjunta da ABLAE. 
Entre outros assuntos, foi decidido confirmar 
para os 23 e 24 de outubro deste ano, em 
Campina Grande – Paraíba, nova reunião da 
ABLAE. Haverá reunião com entidades que 
tem cursos de logoterapia, para discutir critérios 
mínimos de formação. Nesta reunião também 
se reunirá a Comissão Organizadora do 
Congresso Brasileiro de Logoterapia e Análise 
Existencial, de 2012. Também foi aprovada a 
proposta para permitir a associação de pessoas 

físicas à ABLAE, além de entidades. Haverá 
um fórum na UEPB, dia 24, sobre “A questão 
do sentido na psicoterapia”, com Sheila 
Rabuske, Thiago de Aquino e Paulo Kroeff, sob 
a coordenação de Gutemberg Germano; 
2.   Haverá uma Assembléia Extraordinária da 
ABLAE no dia 24 de outubro deste ano, às 
17h30min, nas dependência da Universidade 
Estadual da Paraíba, em Campina Grande, para 
aprovar a mudança dos estatutos, permitindo a 
inscrição de pessoas físicas na ABLAE. 
Também deverá ser aprovado o Regimento 
Interno da Associação. A convocação para esta 
assembléia já foi encaminhada; 
 

 
CONGRESSOS DE LOGOTERAPIA 

 
1. Em torno de cincoenta brasileiros estiveram 
entre os aproximadamente 400 participantes do 
4º Congresso Latinoamericano de 
Logoterapia y Análisis Existencial, realizado 
entre os dias 25 a 27 de agosto de 2011, em 
Buenos Aires, com o tema El sentido como 
herramienta.  No anexo 1, há uma foto de parte 
destes participantes com a equipe organizadora 
do Congresso. Da programação oficial 
constavam representantes de Argentina, Brasil, 
Colômbia, Itália, México, Peru, Paraguai e 
Uruguai. Quatro brasileiros fizeram 
apresentações nos chamados Espacios de 
Reflexión: Paulo Kroeff, Sonia Biffi, Thiago de 
Aquino e Ana Sandra Fernandes. Nos Trabajos 
Livres, apresentaram-se seis brasileiros: Cleia 
Zanatta Clavery Guarnido Duarte, Diogo 
Arnaldo Corrêa, Gylmara de Araujo Pereira, 
Helga Hinkenickel, Marina Lemos Silveira 
Freitas e Mitsuo Mario Chigutti. A ABLAE 
aproveitou a oportunidade e convidou os 
brasileiros presentes para uma reunião, na qual 

“Ser homem equivale 
a ser consciente e 

responsável.” 
 (Viktor E. Frankl) 
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foi apresentada a ABLAE e seus objetivos e 
projetos. Fotos desta reunião estão no Anexo 1. 
 

Próximos Congressos de Logoterapia 
1.  III Congreso Colombiano de Logoterapia 
y Análisis Existencial, 1º e 2 de junho de 2012, 
em Bogotá, Colômbia. 
2. 1er Congreso Peruano Internacional de 
Logoterapia Clinica y Psicoterapia 
Humanista Existencial, que ocorrerá de 6 a 8 
de setembro de 2012, em Lima, Peru. 
3. VI Congresso Brasileiro de Logoterapia e 
Análise Existencial, que será realizado de 8 a 
10 de novembro de 2012, em Campina Grande, 
Paraíba, Brasil. 
 
 

DIVULGAÇÃO DA LOGOTERAPIA 
  

A Logoterapia ainda é relativamente 
pouco conhecida no Brasil, sendo importante 
aproveitar todos os meios disponíveis para 
divulgá-la. Pedimos que nos informem 
regularmente de atividades e publicações para 
divulgar no B.I.A., da ABLAE. Começamos 
fazendo isto com relação a dois artigos 
publicados recentemente: 
1. Avaliação de uma Proposta de Prevenção 
do Vazio existencial com Adolescentes, de 
Thiago Antonio Avellar de Aquino, Ana Thaís 
Belém de Figueiredo, Érica Tailane Silva 
Dourado e Estefânia Coeli Santos de Farias. 
Artigo publicado na revista do Conselho 
Federal de Psicologia, Psicologia: Ciência e 
Profissão, nº 1, ano 31, 2011, páginas 146-159. 
www.pol.org.br; 
2. Logoterapia: Uma Visão da psicoterapia, 
de Paulo Kroeff. Artigo publicado na Revista de 
Abordagem Gestáltica, Jun 2011, vol.17, no.1, 
p.68-74. . 
pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1
809-686720110001&lng=pt&nrm=iso 

 
 

UM POUCO DE HISTÓRIA 
 
 Seguindo a idéia de em cada número do 
B.I.A. apresentar algo da história do 
movimento da logoterapia no Brasil, apresenta-

se uma foto de Frankl (26/04/1984), na sua 
visita que fez à redação do jornal Correio do 
Povo, de Porto Alegre, durante a realização do 
Iº Encontro Latinoamericano Humanístico 
Existencial – Logoterapia, realizado em abril-
maio de 1984.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também é apresentado, no Anexo 2, a inscrição 
da SOBRAL, em 1985, no Cadastro Geral de 
Contribuintes, do Ministério da Fazenda, 
encaminhada pelo presidente eleito da 
SOBRAL durante o evento mencionado acima. 
Uma mini-entrevista dele é apresentada a 
seguir. 
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MINI-ENTREVISTA 
 
Neste segundo número do B.I.A., é entrevistado 
o psicólogo JORGE CASTELLÁ 
SARRIERA, que em 1984, quando da primeira 
vinda do Frankl ao Brasil, foi escolhido para ser 
o primeiro presidente da Sociedade Brasileira 
de Logoterapia – SOBRAL. Atualmente, é 
professor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 
B.I.A.: Jorge, podes falar deste teu 
envolvimento com a Logoterapia e o 
trabalho desenvolvido durante tua 
presidência na SOBRAL? 
JORGE: A inserção na Logoterapia foi através 
do convite da Dra. Izar Xausa para compor 
junto contigo, Paulo, a Comissão Científica do I 
Congresso latino-americano de Logoterapia em 
Porto Alegre com a presença de Viktor Frankl. 
Nesta Congresso foi fundada a Sociedade 
Latino-americana de Logoterapia onde foi 
eleita Presidenta a Dra. Izar e foi fundada 
também a Sociedade Brasileira de Logoterapia 
para a qual fui conduzido à Presidência junto 
com um Diretoria formada por ti, Paulo, por 
Ofredy Torgo e Lorena Mendoça. O que 
marcou mais a primeira presidência da 
SOBRAL foi a constituição da Sociedade em si 
e sua regulamentação e sobretudo, os Cursos de 
Formação em Logoterapia, desenvolvidos em 
quatro etapas, onde foi dada formação a um 
grupo aproximado de 100 pessoas de muitos 
estados do Brasil, com a ajuda dos professores 
brasileiros, mas sobretudo de Argentina e 
México. A melhor lembrança foi de uma 
diretoria unida e extremamente amiga, e ver a 
felicidade dos alunos pela formação que 
estávamos dispensando, em aprofundar seus 
conhecimentos sobre Logoterapia. 
B.I.A.: Teu envolvimento com a logoterapia 
estendeu-se ao teu doutorado. Comente um 
pouco sobre isto.  
JORGE: Sim, fui fazer doutorado na 
Universidade Autônoma de Madrid e tinha a 
idéia de desenvolver um modelo integrado de 
Orientação Profissional, onde os elementos 
clínicos, sociais e existenciais tivessem seu 
espaço. Mas a realidade do desemprego juvenil 
mudou meu foco e analisei as repercussões do 

desemprego na Saúde e nos Propósitos Vitais 
dos jovens. O mais interessante da tese é que 
nos jovens desempregados o PIL Teste foi o 
que mais diferenciou eles dos demais grupos de 
estudantes e trabalhadores e não as escalas de 
bem-estar psicológico (ansiedade e depressão). 
Na realidade o impacto do desemprego nos 
jovens se localizava na frustração existencial e 
não em sintomas psicológicos. Na época 
(1993), mais de 40 teses doutorais já tinham 
sido defendidas nos Estados Unidos usando o 
PIL Teste, agora em 2012 são inúmeras e em 
muitos países. 
B.I.A.: Qual é visão quanto à importância 
que pode ter a logoterapia para a psicologia, 
a saúde e a educação, no Brasil? 
JORGE: A Logoterapia tem uma importância 
primordial nestas áreas que citaste. Cada dia 
mais aparecem no âmbito científico as 
discussões sobre se a religião, a espiritualidade 
e o sentido de vida, são construtos relevantes 
para o bem-estar e a qualidade de vida. Nós 
estamos trabalhando neste sentido com crianças 
e adolescentes numa rede internacional voltada 
ao estudo dos Indicadores de Bem-estar nestas 
populações (ISCI). Assim como na área da 
saúde se fala sobretudo de prevenção e 
promoção mais do que da cura,  na área do 
bem-estar vários âmbitos ou domínios da vida 
são incorporados como elementos de satisfação 
com a vida e da felicidade, entre eles, o sentido 
da vida e a espiritualidade.  
B.I.A.: Gostaríamos que desses uma 
mensagem às pessoas que trabalham com a 
Logoterapia e a Análise Existencial, no 
Brasil. 
JORGE: Gostaria de dizer aos colegas que 
sigam nos seus trabalhos cuidando desse lado 
´no-ético´ nas populações com as quais 
trabalham, esse componente do qual Viktor 
Frankl sempre nos lembra como constitutivo do 
ser humano. Trabalhar nesta perspectiva 
espiritual além do bio-psico-social nos 
possibilita entender melhor ao ser humano e ter 
elementos de maior resiliência e realizações. 
Estamos caminhando com a Logoterapia, na 
direção certa que a ciência está mostrando, 
sempre que não confundamos ela com a eligião, 
nem a utilizemos para nossos fins particulares.
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ANEXO 1 
 

 
 

Reunião da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial – ABLAE 
com brasileiros participantes do 4º Congresso Latinoamericano de Logoterapia y Análisis 

Existencial Agosto de 2011 - Buenos Aires - Argentina 
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Equipe Organizadora do 4º Congresso Latinoamericano de Logoterapia y Análisis Existencial e 

participantes brasileiros - Agosto de 2011 - Buenos Aires – Argentina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 
 
Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial – ABLAE 
Diretoria : 
Presidente: Paulo Kroeff (Porto Alegre-RS)  

Vice-presidente: Sheila Maria H. Rabuske (Curitiba-PR) 

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

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

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

2º Tesoureiro: Gutenberg Germano (Campina Grande-PB). 
e-mail: logoterapia.brasil@yahoo.com.br 
 
Editor do B.I.A:  Paulo Kroeff 
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ANEXO 2  
Inscrição da SOBRAL no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

Porto Alegre – RS, em 07-10-1985 
 
 


