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     ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGOTERAPIA 

               E ANÁLISE EXISTENCIAL - ABLAE 

                                  B.I.A. 

             Boletim Informativo da ABLAE  

            08 de março de 2012 - nº 04 - Ano 1 
 

 

     PARA REFLETIR 

 

Nos três primeiros boletins da ABLAE, 

apresentaram-se frases de Frankl com definições do 

ser humano: um ser em busca de sentido, que deve 

ser consciente e responsável, e que sempre decide o 

que é. Neste quarto número, a frase de Frankl – a 

vida tem um sentido potencial sob quaisquer 

circunstâncias, mesmo as mais miseráveis – 

reafirma a crença de Frankl na possibilidade sempre 

existente de sentido da vida, um dos tripés da 

logoterapia, mesmo em circunstâncias difíceis, 

como quando convivemos com os elementos da 

tríade trágica: sofrimento, culpa e morte. 

 

 

 

 

REUNIÃO DA ABLAE 

 

Aproveitando a presença de diversos 

membros da Diretoria e de Conselhos da ABLAE 

no Paraná, para o evento conjunto ABLAE-ALVEF, 

em Guarapuava, em 24 de fevereiro passado, 

discutiram-se temas relacionados à formalização da 

ABLAE e início de inscrições de associados, assim 

como inscrições para o Congresso Brasileiro de 

logoterapia e Análise Existencial, de 2012. As 

principais decisões estão colocadas em apartados 

específicos neste número do Boletim Informativo. 

 

 

 

EVENTO CONJUNTO DE LOGOTERAPIA 

DA ABLAE-ALVEF 

 

No dia 24 de fevereiro passado, na cidade de 

Guarapuava, no Paraná, foi realizada uma mesa-

redonda com o título Logoterapia – Conceitos, 

fundamentos e aplicações, da qual participaram os 

seguintes membros da ABLAE: Paulo Kroeff 

(presidente), Sheila Rabuske (vice-presidente), 

Guilherme Falcão (1º tesoureiro), Thiago Aquino 

(coordenador da Comissão Científica), Francisco 

Santos (membro da Comissão Científica). Foi um 

evento promovido conjuntamente pela ABLAE e 

pela ALVEF – Associação de Logoterapia Viktor 

Emil Frankl, que contou com a decisiva e 

competente organização do padre Claudemir Didek, 

aluno do curso de especialização em logoterapia da 

ALVEF. Mais de 80 pessoas compareceram ao 

evento. No ANEXO 1, algumas fotos do evento são 

disponibilizadas. A renda auferida será doada à 

ABLAE. Nos dias 24 e 25 de fevereiro, na mesma 

cidade, também ocorreu um curso aberto à 

comunidade, integrando uma das etapas do curso da 

especialização em Logoterapia da ALVEF. 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DE LOGOTERAPIA 

 

13 a 14 e  20 a 22 de abril de 2012 

Ocorre em São Luís o I Seminário Maranhense 

de Logoterapia e Análise Existencial, promovido 

pelo Instituto Geist, Haverá Conferência, mesa-

redonda, mini-cursos e a apresentação das 

monografias dos alunos do curso de formação em 

Logoterapia, do Instituto Geist. Informações: 

(98)3227-0006; www.institutogeist.com.br 

 tatiana@institutogeist.com.br 

 

 

 

16 a 18 de março de 2012 

The Future of Logotherapy, em Viena, Áustria. 

Temos conhecimento, até o momento, de que 

participarão deste evento, do Brasil, as seguintes 

pessoas ligadas à ABLAE: Helga Reinhold, 

Mariane Prado, Marina Freitas, Paulo Kroeff, Sheila 

Rabuske, Veridiana Vega. 

 

 

“A vida tem um sentido 

potencial sob quaisquer 

circunstâncias, mesmo 

as mais miseráveis” 

(Viktor E. Frankl) 



 2 

1º e 2 de junho de 2012 

III Congreso Colombiano de Logoterapia y 

Análisis Existencial, em Bogotá, Colômbia. 

 

6 a 8 de setembro de 2012 

1er Congreso Peruano Internacional de 

Logoterapia Clinica y Psicoterapia Humanista 

Existencial, em Lima, Peru. 

 

8 a 10 de novembro de 2012 

VI Congresso Brasileiro de Logoterapia e 

Análise Existencial, em Campina Grande, Paraíba, 

Brasil. (logoterapia.brasil@yahoo.com.br; 

alvef@logoterapia.com.br) 

 

 

 

ASSOCIADOS DA ABLAE 

 

 Foi aberta uma conta - Associação de 

Logoterapia - para o recebimento das anuidades 

daquelas pessoas que pedem para associar-se à 

ABLAE: Banco do Brasil, agência 3041-4, conta 

corrente 30.615-0. Todos os que solicitarem 

inscrição como associados da ABLAE, serão 

inscritos provisoriamente, neste primeiro momento, 

como associado aspirantes. A confirmação de 

associado, e em que categoria, será feita 

posteriormente, após verificar os critérios que 

devem ser preenchidos de acordo com os Estatutos 

e o Regimento Interno da ABLAE, e após 

aprovação da Diretoria. Devem ser enviados dados 

mínimos: Nome completo, profissão, inscrição em 

Conselho Profissional (quando for o caso), 

endereço, e-mail, telefone, formação em 

logoterapia, e instituição de formação (completa ou 

em andamento). Outros dados serão solicitados 

posteriormente, em ficha específica. Na última 

reunião da Diretoria e comissões da ABLAE, 

realizada em Curitiba-Guarapuava, em fevereiro 

passado, definiram-se valores diferentes para a 

anuidade, para a inscrição como associado da 

ABLAE, de acordo com o período de inscrição 

(março: R$100,00; abril: 110,00; maio: R$ 

120,00 reais). Após estas datas, serão revistos 

valores. Cópias digitalizadas dos depósitos deverão 

ser enviadas para Guilherme Falcão - 

guil.falcao@gmail.com – 1º tesoureiro da ABLAE, 

para identificar e confirmar depósito. Dúvidas, 

esclarecer com o tesoureiro ou com a vice-

presidente da ABLAE Sheila Rabuske – 

sheilarabuske@uol.com.br. A título de 

esclarecimento, sobre associados da ABLAE, cita-

se parte do artigo 7º do Estatuto: 

“Associado Titular: Profissional de nível superior 

com formação em Logoterapia reconhecida por 

entidade local e, caso exista, pela respectiva 

Associação Regional, e na ausência desta, pela 

Associação Brasileira de Logoterapia e Análise 

Existencial – ABLAE, segundo critérios definidos 

no Regimento Interno da ABLAE”; “Associado 

Aspirante: profissional de nível superior, em 

formação em Logoterapia, segundo critérios 

definidos pelo Regimento Interno da Associação 

Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial – 

ABLAE e estudantes universitários em formação 

em logoterapia, em entidade reconhecida pela 

ABLAE”. 
 

 

 

INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO 

BRASILEIRO DE LOGOTERAPIA E 

ANÁLISE EXISTENCIAL DE 2012 

 

Inscrições para o Congresso de 2012 já podem ser 

feitas no Banco do Brasil, agência 3041-4, conta 

corrente 30.615-0, de acordo com a seguinte 

tabela: 

 
PRAZOS 

em 2012 

SÓCIO DA 

ABLAE 

NÃO-

SÓCIO 

ESTUDANTE DE 

GRADUAÇÃO * 

março R$ 140,00 R$ 215,00 R$ 90,00 

abril R$ 150,00 R$ 225,00 R$ 105,00 

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 

        * comprovar condição de estudante de graduação 

 

Cópias digitalizadas dos depósitos deverão ser 

enviadas para Guilherme Falcão - 

guil.falcao@gmail.com – 1º tesoureiro da ABLAE, 

para identificar e confirmar depósito. Dúvidas, 

esclarecer com o tesoureiro ou com a vice-

presidente da ABLAE Sheila Rabuske – 

sheilarabuske@uol.com.br. Para beneficiar-se do 

desconto para associado, deverá antes ser obtida a 

inscrição como tal. 

 

mailto:logoterapia.brasil@yahoo.com.br
mailto:guil.falcao@gmail.com
mailto:sheilarabuske@uol.com.br
mailto:guil.falcao@gmail.com
mailto:sheilarabuske@uol.com.br
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MINI-ENTREVISTA 

 

A pessoa entrevistada nesta edição do Boletim 

Informativo da ABLAE (B.I.A.) é a psicóloga 

Sheila Maria H. Rabuske, vice-presidente da 

ABLAE e uma das diretoras da ALVEF - 

Associação de Logoterapia Viktor Emil Frankl, de 

Curitiba - PR. 

B.I.A.: Sheila, como ocorreu, e a partir de 

quando, o teu envolvimento com a Logoterapia? 

Sheila: Em 1976 iniciava minhas atividades como 

pedagoga num Colégio Jesuíta em Curitiba e 

cursava o segundo ano do curso de psicologia, sem 

nunca ter ouvido falar em Logoterapia. No ano 

seguinte, durante um seminário de educadores, um 

padre jesuíta meu amigo e que havia chegado da 

Alemanha contou-me encantado sobre um curso que 

havia feito em Viena com um psiquiatra chamado 

Viktor Frankl, sobre uma nova linha da psicologia 

denominada Logoterapia - a terapia do sentido da 

vida. Disse também que Viktor Frankl havia 

sobrevivido a quatro campos de concentração 

nazistas e me presenteou com o livro “Um 

Psicólogo no Campo de Concentração”. Sempre me 

lembro daquele dia! Foi como se uma luz se 

acendesse sobre minha mente, turva que estava sob 

a sombria e caricata imagem de ser humano que me 

estava sendo apresentada pelo curso de psicologia. 

Agora sim! Esta é a Psicologia que eu procurava, 

este é o ser humano genuinamente hu-ma-no! 

Comecei a ter aulas de Logoterapia, a ler, a estudar 

e a implementar minha prática profissional, a 

resignificar minha vida e buscar ser uma melhor 

psicóloga. Já consegui continuar o terceiro, quarto e 

quinto ano com a minha linha de atuação 

plenamente definida. 

B.I.A.: Comente um pouco sobre a ALVEF e 

suas atividades. 

Sheila: A ALVEF é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, foi fundada em 1999 a partir de um 

sonho de oferecer a um maior número de pessoas os 

benefícios da Logoterapia, através de cursos, 

palestras e encontros. Mas, acima de tudo, prestar 

atendimento psicoterapêutico à população de baixa 

renda e a entidades assistenciais. Nestes 13 anos, 

atingimos o patamar de mais de 2.000 pessoas 

carentes atendidas em nossos consultórios, fomos 

reconhecidos como de “Utilidade Pública 

Municipal” por decreto, na cidade de Curitiba, já no 

ano de 2000. Oferecemos quatro tipos de curso: 

extensão universitária (20 horas); orientação 

vocacional em Logoterapia (10 horas); pós 

graduação-lato sensu (360 horas) e especialização 

em logoterapia clínica (200 horas) 

B.I.A.: Além das contribuições na área da 

psicoterapia, em que outras áreas a logoterapia 

poderia trazer contribuições? 

Sheila: Posso relatar um pouco da minha prática 

que já é longa (36 anos) e diversificada 

(educacional, clínica, ALVEF). Na educação: você 

conhece melhor princípio ou valor pedagógico que 

liberdade, responsabilidade e consciência? Na 

organizacional: qual o sentido do trabalho? Já se 

tem estudos, por exemplo, do sentido como fator 

motivacional para o trabalho. Na vida religiosa: o 

desafio de se viver em comunidade, de se buscar um 

carisma, de se viver votos. O sentido faz toda a 

diferença. Também posso citar que o nosso curso de 

pós-graduação é aberto a qualquer graduado e 

temos recebido uma diversidade de profissionais 

que tem se beneficiado com princípios da 

Logoterapia. Por exemplo: professores, advogados, 

arquitetos, médicos, religiosos, administradores, 

pedagogos, agrônomos, engenheiros, assistentes 

sociais, promotores, dentistas, filósofos, etc. 

B.I.A.: Qual a importância da criação da 

Associação Brasileira de Logoterapia e Análise 

Existencial – ABLAE, da qual és vice-
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presidente? 

Sheila: A Logoterapia é um patrimônio da 

humanidade, como bem desejava Frankl. Está 

presente em terras brasileiras desde 1984, com 

início triunfal. Infelizmente, por estagnação e falta 

de articulação não repercutiu cientificamente.  A 

ABLAE pretende preencher essa lacuna e buscará 

articular e congregar as pessoas e grupos de 

interesse para difundir a Logoterapia no Brasil. 

B.I.A.: Fica um espaço final, para uma 

mensagem a quem trabalha com a logoterapia no 

Brasil. 

Sheila: Cada vez mais estou convencida de que o 

Brasil carece da Logoterapia e que a Logoterapia 

tem que ter a “cara” do Brasil. Temos que continuar 

estudando, trocando experiências, aprendendo e 

construindo a Logoterapia para brasileiros. O 

Congresso Brasileiro está aí (novembro); vamos 

trabalhar, vamos caprichar, vamos fazer acontecer.  

 

 

LOGOTERAPIA E DISSERTAÇÕES DE 

MESTRADO 

 

- Dissertação de mestrado intitulada A plenitude 

humana e o cuidado integral na perspectiva de 

Viktor Frankl, de Maria Eugênia Calheiros de 

Lima, defendida no dia 09 de janeiro de 2012, na 

Universidade Católica de Pernambuco. Participaram 

da banca o professor orientador Marcus Túlio 

Caldas e os professores Luiz Alencar Libório 

(UNICAP) e Paulo Kroeff (UFRGS). 

 

- Livro intitulado Internet e Espiritualidade – o 

despertar através das mensagens de e-mail, de 

Walter Luís de Avellar (Rio de Janeiro: Calibán, 

2010). É a publicação de sua dissertação de 

mestrado, que estudou mensagens inspiracionais 

enviadas por e-mail. À página 106, diz o autor: 

“podemos observar, conforme teoria da 

Biblioterapia aplicada à Logoterapia que o 

recebimento das mensagens pelo e-mail desperta 

reflexão e mudança de atitude, proporcionando 

sentido de vida.” 

 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

 Sendo hoje, dia 08 de março, o dia 

internacional da mulher, registramos aqui a 

homenagens da ABLAE a todas as mulheres. 

 
Expediente: 

 

Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial 

– ABLAE.               e-mail: logoterapia.brasil@yahoo.com.br 

 

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 G. Barbosa (Campina Grande-PB). 

 

Editor do B.I.A: Paulo Kroeff 

mailto:logoterapia.brasil@yahoo.com.br


 5 

ANEXO 1 

 

Logoterapia – Conceitos, fundamentos e aplicações 

Mesa-redonda realizada pela ABLAE-ALVEF em Guarapuava, Paraná – 24 de fevereiro de 2012  

 

 
Participantes da mesa-redonda  

 

 

 
Thiago Aquino e Paulo Kroeff  

 
 



 6 

 
Sheila Rabuske  

 

 
Guilherme Falcão  
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Francisco Santos  


