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     PARA REFLETIR 
 

 Em mais uma das frases em que Frankl 
define o ser humano, temos a explicitação de 
uma característica essencial na logoterapia: a 
liberdade, que possibilita atribuir ao homem 
responsabilidade por suas escolhas. Frankl não 
advoga uma liberdade absoluta: reconhece 
condicionamentos que limitam a liberdade do 
ser humano, mas que sempre lhe deixam espaço 
para tomar decisões frente às limitações que 
enfrenta. Devido a isto, o homem é sempre “um 
ser que decide o que é”. 
  
 

REUNIÕES DA ABLAE 
 

Conforme divulgado anteriormente, a 
ABLAE realizou uma série de reuniões, nos 
dias 23 e 24 de outubro de 2011, em Campina 
Grande – Paraíba, tratando de diversos temas: 
a) Modificação dos Estatutos da ABLAE, 
permitindo a filiação, além de entidades, de 
pessoas físicas. Abaixo, foto da reunião:  
 

 
Reunião com membros da diretoria da ABLAE: Paulo 
Kroeff, presidente; Gutemberg Barbosa, 2º tesoureiro; 
Sheila Rabuske, Vice-presidente e do Conselho 
Científico, Tatiana Carvalho (ao lado do presidente) 

A modificação dos Estatutos foi aprovada, 
posteriormente, em Reunião Extraordinária. 
 
b) Organização do Congresso Brasileiro de 
Logoterapia e Análise Existencial, de 2012, em 
Campina Grande (foto e alguns dos 
participantes da reunião, no Anexo 1); 
 
b) Formação em logoterapia – critérios 
mínimos.  

 
Discutiu-se também, nas reuniões, a 

necessidade da elaboração e aprovação do 
Regimento Interno da ABLAE, o que ficará 
para uma próxima reunião. 
 
 

DIVULGAÇÃO DA LOGOTERAPIA 
  
Publicações 

 
1. Logoterapia: Investigações teóricas e 
empíricas, livro de Thiago Antonio Avellar de 
Aquino (org.). João Pessoa: Editora 
Universitária UFPB, 2011. Capítulos e autores: 
1. Liberdade do Caos ao sentido da vida – 
Terezanísia Guerra Cavalcante; Marcos 
Alexandre Cavalcante de Araújo; Thiago 
Antonio Avellar de Aquino; 2. Análise 
existencial do Pequeno Príncipe – Gylmara de 
Araújo Pereira; Thiago Antonio Avellar de 
Aquino; 3. O amor à luz da Logoterapia – 
Giselli da Silva Pacheco; Thiago Antonio 
Avellar de Aquino; 4. “Por que Deus não me 
levou no lugar dele?”: a Logoterapia aplicada 
aos enlutados em situação de velório – Diana 
Guimarães Silva; Edmundo de Oliveira 
Gaudêncio; 5. O significado da vida após a 
viuvez – Maria do Socorro Quirino de Almeida; 
Thiago Antonio Avellar de Aquino. 
 

Que é, então, o 
homem? É um ser 
que sempre decide 
o que é. 
(Viktor E. Frankl) 
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2. Toda vida tem poesia... O canto da 
resiliência, livro de Maria Luiza de Souza. 
Ribeirão Preto: IECVF, 2011. Reproduzimos 
abaixo um dos poemas de Maria Luiza: 
 
Projeto 
Algo que clama pelas nossas ações 
Pela nossa vontade... 
E que precisamos lapidar 
Assim como o escultor dá forma à pedra bruta 
Mas dentro da pedra já existe a bela escultura. 
O projeto em todo precisa ser esculpido 
Tirar o excesso que deforma a obra. 
A nossa grande obra 
Deve ser o projeto da vida 
Fazer do viver uma bela arte... 
Cada vida humana é uma obra-prima 
Deve ser vivida com dignidade 
Lapidada como uma relíquia 
Única e irrepetível. 
O projeto da nossa vida é intransferível. 
Que possamos revelar o melhor de nós! 
 
 

Eventos 
 

1. Ribeirão Preto – SP: a) Palestra na USP 
(21/10/2011), divulgando a Logoterapia e a 
criação da ABLAE; b) Aulas sobre a 
Logoterapia e inclusão escolar de pessoas com 
deficiência, no curso de formação em 
Logoterapia, do Instituto de Educação e Cultura 
Viktor Frankl (22/10/2011). Atividade 
organizadas por Marina Lemos Silveira Freitas, 
presidente do Conselho Fiscal da ABLAE e do 
IECVF, e ministradas por Paulo Kroeff, 
presidente da ABLAE; 
 
2. Campina Grande – PB: mesa-redonda 
(24/10/2011) sobre a logoterapia e suas 
aplicações, e a criação da ABLAE, organizada 
e coordenada por Gutemberg Germano 
Barbosa, na Universidade Estadual da Paraíba. 
Foto com participantes da mesa-redonda 
encontra-se no Anexo 2; 
 
3. João Pessoa – PB - Atividades organizadas 
por Thiago Aquino (presidente do Conselho 
Científico da ABLAE), divulgando a 

Logoterapia, suas aplicações e a criação da 
ABLAE: a) Mesa-redonda (25/11/2011), em 
auditório da Universidade Federal da Paraíba, 
com a participação de Thiago Aquino, Sheila 
Rabuske (vice-presidente da ABLAE) e Paulo 
Kroeff (presidente da ABLAE). Em torno de 
100 pessoas participaram desta atividade; 
b) Palestra para alunos do curso de psicologia 
da UFPB (26/11/2011), ministrada por Paulo 
Kroeff. 
 
 

PRÓXIMOS CONGRESSOS DE 
LOGOTERAPIA 

 
1. Vienna 2012: The Future of Logotherapy, 
16 a 18 de março de 2012, em Vienna, Áustria. 
Informações: www.viktorfrankl.info;  
2.  III Congreso Colombiano de Logoterapia 
y Análisis Existencial, 1º e 2 de junho de 2012, 
em Bogotá, Colômbia. Informações: 
www.saps-col.org. 
3. 1º Congreso Peruano Internacional de 
Logoterapia Clinica y Psicoterapia 
Humanista Existencial, que ocorrerá de 6 a 8 
de setembro de 2012, em Lima, Peru. 
Informações: congreso@logoterapia.pe; 
4. VI Congresso Brasileiro de Logoterapia e 
Análise Existencial, que será realizado de 8 a 
10 de novembro de 2012, em Campina Grande, 
Paraíba, Brasil. Informações:  
logoterapia.brasil@yahoo.com.br. e 
alvef@logoterapia.com.br. Abaixo, foto do 
local do Congresso Brasileiro de 2012: Teatro 
Municipal de Campina Grande - PB: 
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MINI-ENTREVISTA 
 
 Nesta edição do Boletim Informativo da 
ABLAE – B.I.A., é entrevistado o 
psicoterapeuta LUIS GUILLERMO PAREJA 
HERRERA, que foi um dos professores no 
primeiro Curso de Formação em Logoterapia, 
realizado em Porto Alegre – RS. 
 
B.I.A.: Guillermo, conte-nos um pouco sobre 
teu envolvimento com a logoterapia, contatos 
com Viktor Frankl, e tuas principais 
publicações? 
GUILLERMO: Minha relação com Viktor 
Frank começou lendo Man´s Search for 

Meaning (aos 19 anos de idade) na faculdade, 
quando doente. Mais tarde, escrevi a Viktor 
Frankl. Ele respondeu muito rapidamente e tive 
um relacionamento de 25 anos, até que Viktor 
faleceu em setembro de 1997. Esta leitura foi 
um "divisor de águas" ou seja, "um antes e um 
depois". Meu entendimento 1. do ser humano, 
2. do mundo, 3. da história humana mudaram a 

partir dessa leitura. Tive a oportunidade de 
conhecer pessoalmente a Viktor em lugares 
diferentes (México, Porto Alegre, Buenos 
Aires, San Francisco, San Diego, Viena, etc). 
Fruto de toda esta experiência pessoal de Viktor 
Frankl e da Logoterapia, escrevi a primeira 
revisão da Obra Completa de Viktor Frankl em 
castelhano (1985) (Opera omnia) que tem sido 
o texto de estudo desde então até agora, pois dá 
uma visão da vida e obra de Frankl. Além 
disso, também escrevi um volume 
complementar "O mundo e o tempo de Viktor 

Frankl", onde eu explico como era de Viena 
desde sua origem até a vida de Frankl, 
convertido no prisioneiro 119.104 e o percurso 
detalhado de cada etapa até retornar a Viena em 
1945. Outros trabalhos estão relacionados com 
a Logoterapia como "As maçãs caindo em 

minha cabeça", que estuda a relação entre a 
criatividade e o sentido da vida e os volumes de 
“As cartas do deserto”, que são 3.000 escritos 
literários breves que relacionam a literatura 
com a busca de sentido. Tenho também um 
DVD, Frankl 1945, que é uma biografia de 
Viktor Frankl, com base em um áudio-visual 

que preparei para a visita de Viktor Frankl a 
Buenos Aires, em 1985. 
 
B.I.A.: Gostaríamos de saber algo sobre tua 
ligação com a logoterapia no Brasil.  
GUILLERMO: Meu relacionamento com a 
Logoterapia no Brasil começou assistindo ao 
congresso de Porto Alegre, em 1984, e depois 
no curso de verão em Porto Alegre com minha 
querida colega e amiga Martha Iglesia. 
Posteriormente, tive contato com colegas 
brasileiros em congressos e comunicações 
pessoais e principalmente através de meus 
escritos como "Comunicação e Resistência" 
que é lido por amigos e amigas brasileiros 
como ponto de partida para conhecer 
sistematicamente sobre a vida e a obra de 
Viktor Frankl e a Logoterapia. 
 
B.I.A.: Para ti, quais são as mais importantes 
contribuições da Logoterapia? 
GUILLERMO: 1. Sua visão do ser humano 
completo - que tem uma dimensão espiritual - 
que pode decidir sobre seu destino e assumir a 
responsabilidade por suas decisões e que não é 
vítima de suas circunstâncias. 
2. Que pode tirar proveito do sofrimento 
humano como material para crescer e aprender 
da vida. 3. Que o "vazio existencial" é uma 
oportunidade para preencher-se de experiências 

valiosas e que não se lhe deve ter medo ou 
temor. 
 
B.I.A: A logoterapia ainda tem uma 
relativamente pequena difusão e influência 
Por que? Que é necessário fazer para mudar 
este quadro? 
GUILLERMO: As novas gerações de 
logoterapeutas podem empreender a exploração 
e aplicação da Logoterapia em situações 
específicas. A primeira geração teve como 
tarefa dar a conhecer o que é a Logoterapia e 
quem é Viktor Frankl. Agora, com todos esses 
conhecimentos, as novas gerações podem 
dedicar-se à aplicação em situações novas e 
mais específicas no campo terapêutico, 
educacional, social e assim por diante, em toda 
a América Latina. 
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B.I.A.: Abrimos um espaço para uma 
mensagem final às pessoas que trabalham 
com a Logoterapia e a Análise Existencial, 
no Brasil. 
GUILLERMO: O Brasil é o maior país da 
nossa América. É uma grande oportunidade 
haver nascido e crescido no Brasil. Eu acho que 
ter duas línguas irmãs, português e castelhano, 
em vez de uma barreira tem que ser um 
estímulo para que nos conheçamos, nos 
aproximemos e compartilhemos os aspectos 
valiosos da Logoterapia e da vida de Viktor 
Frankl. Eu gosto de conhecer e trabalhar com 
amigos e colegas do Brasil e espero que 
possamos seguir assim no futuro. Muito 
obrigado e abraço para todos! 
 
 

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, 
apresentamos uma foto de Elisabeth Lukas  
(terceira, a partir da esquerda), a Porto Alegre, 
para aulas no curso de especialização em 
Logoterapia, da PUC/RS, em agosto de 1988. 
Nos extremos da foto aparecem Paulo Kroeff 
(atual presidente da ABLAE) e Izar Xauza, à 
época presidente da Sociedade Latino-
Americana de Logoterapia – SOLAL e 
coordenadora do Curso de Especialização em 
Logoterapia da PUC/RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente: 
 
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 1 
 

 
Membros da Diretoria e do Conselho Científico da ABLAE, planejando o Congresso de 2012: Sheila Rabuske (ao 
centro, vice-presidente da ABLAE); ao seu lado, Gutemberg Barbosa (2º tesoureiro da ABLAE), tendo a seu lado 
Maria Eugênia Calheiros (Conselho Científico). Após, Thiago Aquino presidente do Conselho Científico e Tatiana 
Carvalho, também do Conselho Científico. Campina Grande/PB – 23 de outubro de 2011  

 
ANEXO 2 

 

 
Mesa-redonda sobre Logoterapia, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), coordenada por Gutemberg 
Germano Barbosa (no centro, 2º tesoureiro da ABLAE), com a participação – da esquerda para a direita - de Sheila 
Rabuske (vice-presidente da ABLAE), Tatiana Carvalho (membro do Conselho Científico da ABLAE), Paulo Kroeff 
(Presidente da ABLAE) e Maria Eugênia Calheiros (membro do Conselho Científico da ABLAE) – Campina 
Grande/PB – 24 de outubro de 2011 


