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EDITORIAL
O terceiro ano da Revista Logos e Existência surge a partir do contexto de discussões ocorridas no
II Congresso Internacional de Logoterapia e Análise Existencial, realizado na Sociedade Médica de Viena
nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio do corrente ano. Nesse mesmo local Freud e Adler proferiam palestras e
Viktor Frankl ministrava, semanalmente, aulas sobre logoterapia e análise existencial.
Os temas abordados pelos conferencistas representaram um mapa da Logoterapia contemporânea.
De forma geral, foram abordados os seguintes aspectos: A clínica da logoterapia; logoterapia e saúde
mental; a formação em diversos países; logoterapia e ciclo da vida; aspectos filosóficos da logoterapia;
Logoterapia e educação; logoterapia aplicada em contextos grupais; pesquisas empíricas; logoterapia e
espiritualidade; logoterapia e neurociência; logoterapia aplicada em contexto laboral e estado da arte.
Tais temas relacionam-se aos artigos publicados nesse volume. O artigo Fé, Logos e educação: Nas
perspectivas de Viktor Frankl e Joseph Ratzinger (Bento XVI), de Diego Moraes Batista, caracteriza-se a
partir dos aspectos filosóficos da Logoterapia e suas relações com a educação, a partir os diálogos de
Viktor Frankl e Joseph Ratzinger. O segundo artigo, A experiência da ‘noite escura’ e a busca de sentido:
diálogo entre os prisioneiros São João da Cruz e Viktor Frankl, de Claudiana Soares Costa e Fabrício
Possebon, parte dos pontos consoantes entre os dois autores, a partir de uma perspectiva do sentido do
sofrimento e da relação à espiritualidade.
O terceiro artigo, Direitos Violados e Grupos de Apoio: Intervenções Logoterápicas com Responsáveis
de Adolescentes Usuárias do Creas relacionado à área de Logoterapia aplicada em contextos grupais tem
como autores Lorena Bandeira da Silva, Denis Victor Lino de Sousa, Edivan Gonçalves da Silva Júnior,
Josiane de Aquino Nogueira e Leonam Amitaf Ferreira Pinto de Albuquerque.
O quarto artigo, intitulado A Psicologia do Vagabundo: Resiliência e Sentido da Vida na Obra de
Charles Chaplin, de autoria de Hallyson Alves Bezerra, relaciona-se à área de Espiritualidade, a partir da
discussão sobre resiliência, a partir da obra de Charles Chaplin. O quinto artigo, A pessoa com autismo: O
caso Temple Grandin sob a ótica da Logoterapia e Análise Existencial, de Bruna Soares Pires e Tatiana de
Oliveira Carvalho, trata do olhar sobre o autismo à luz da Logoterapia, a partir de um estudo de caso,
relacionando à área Clínica. O sexto artigo, na área filosófica, Aspectos da existência situada em Heideggerlida e arte como linguagens, de Welligton Amâncio da Silva, discute a linguagem a partir de Heidegger.
O sétimo artigo Efficacy of a meaning-centred intervention amongst HIV and Aids Health Educators
at a South African Non-Governmental Organization, de Solomon Makola, trata de um estudo empírico, a
partir de uma intervenção com educadores em Saúde da Aids/HIV
Nessa edição, ainda encontra-se uma entrevista realizada por Paulo Kroeff com Guillermo Pareja
Herrera, importante expoente da Logoterapia no México e América Latina. Agradecemos aos
pesquisadores pelo envio dos manuscritos e ensejamos a todos uma boa leitura”
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