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Caro leitor, esta obra é uma tiragem revisada 
do livro Uma visão fenomenológica do luto: 
um estudo sobre as perdas no desenvolvimento 
humano, publicado pela Editora Livro Pleno, 
cujo distrato foi realizado em 1º de setembro de 
2011.

Desde o primeiro contrato pactuado por 
escrito com este meu primeiro livro, no ano de 
2004, contrato esse realizado verbalmente e 
consumado por meio da tradição, a Editora Livro 
Pleno, em momento algum, deu efetividade a 
suas obrigações acessórias decorrentes, como 
apresentação de relatório das tiragens e vendas 
de cada obra, muito menos do valor cabível a 
mim. Dessa maneira, enquanto tento negociar 
a publicação por outras editoras, assumi a 
impressão do mesmo livro, lançado com novos 
título e capa. Cabe salientar que o revisei e que 
carrego a crença de que todo autor deveria ter 
direito a revisões constantes de suas obras, pois 
concluí que uma obra é algo que escrevemos 
para o momento. Minha querida Yolanda Cintrão 
Forghieri conta em suas palestras que “Husserl 
em seu leito de morte disse que começaria tudo 
novamente ao falar sobre a verdade”. Assim 
como ele, identifico várias transformações em 
minha vida e, sobretudo, identifico mudanças na 
maneira como compreendo o processo de luto.



Desde 2001 tenho me aperfeiçoado e 
entendo esta revisão e nova impressão como 
maneiras de ressignificações que trazem à luz 
o constante processo dialético que ocorre na e 
em vida. Então, sinto-me obrigada a dizer que 
aquele que procura material mais aprofundado 
sobre luto, talvez possa se decepcionar, uma 
vez que este livro é uma tradução de minha 
dissertação de mestrado, e o objetivo principal 
– quando o publiquei em 2004 – era o de 
apresentar um modelo de pesquisa realizada 
por meio do método heurístico proposto por 
Clark Moustakas. Agradeço sempre o interesse 
em meu trabalho e espero que ele possa ser um 
convite a futuras ressignificações sobre as perdas 
no seu desenvolvimento.

Um abraço afetuoso

Karina Okajima Fukumitsu 
karinafukumitsu@gmail.com 

17 de setembro de 2011.
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CAPÍTULO I – O LUTO E SEUS SIGNIFICADOS

1. O signiFicadO da Perda e dO PrOcessO de lutO

Quem já passou por uma perda significativa pro-
vavelmente conhece os sentimentos despertados ao lidar 
com o “sobreviver nas trevas”. Até o momento não conheci 
ninguém que não tenha deparado com perdas e, por con-
sequência, não tenha experienciado sentimentos diversos 
com tais experiências. Perdas tais como morte, divórcio, 
separação de pais, filhos saindo de casa, distanciamento 
do país de origem, perda de uma habilidade conhecida, 
perdas relacionadas com a idade, entre muitas outras, fa-
zem parte do desenvolvimento humano. O processo de 
luto inclui uma variedade de sentimentos, pensamentos 
e reações. O fato de cada indivíduo experimentar perdas 
de maneiras diferentes intensifica minha reverência pela 
singularidade do ser humano.

Temas relacionados com a existência humana 
sempre atraíram minha atenção, no entanto, considero as 
perdas os grandes desafios da vida, devido às dificuldades 
inerentes ao processo do luto.

Como seres humanos, enfrentamos frequentemente 
algumas situações que gostaríamos de evitar, para manter 
nossa harmonia. Porém, situações de perda normalmente 
surgem inesperadamente, sem advertência e nos fazem 
duvidar do sentido da vida. É totalmente compreensível 
que a pessoa, em seu processo de luto, desacredite que 
a situação terá um desfecho. É óbvio que toda experiên-
cia interfere em nossa percepção de vida e, normalmente, 
quando passamos por uma situação de perda, reavaliamos 
os valores da vida. Em toda a experiência de vida e, espe-
cificamente em uma situação de perda há uma chance de 
mudança e crescimento como ser humano.
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A palavra perda é definida pelo Dicionário Oxford 
(1996, p.889):

1. privação, negação, sacrifício, confisco, 
desaparecimento, derrota, retrocesso, desvantagem, 
decepção, fracasso, queda, colapso, desarranjo, ruína. 
2. diminuição, erosão, redução, empobrecimento, 
encolhimento, desperdício, responsabilidade, 
causalidade, morte. 3. desvantagem, detrimento, 
dano, prejuízo, estrago.

Como afirmado anteriormente, nós, os seres hu-
manos, temos experiências singulares em cada situação 
de nossa vida. Pela vivência, aprendemos nosso próprio 
significado e o atribuímos a nós mesmos, além de atribuir-
mos um significado para as coisas como se manifestam, 
assim como para a relação que construímos com as situa-
ções. Assim, o conceito de perda não significa apenas uma 
coletânea de definições, mas, sim, partes da identidade e 
da maneira de ser-no-mundo. Ao considerar que o modo 
como nos relacionamos é influenciado também pela ma-
neira de lidar com as perdas, concebo que é a partir do 
luto que aprendemos a dar mais valor à própria vida, assim 
como aprendemos a nos defender e a cuidar daquilo que 
é inerente a nossa condição humana. Em outras palavras, 
na quase totalidade, autorizamo-nos a sentir a dor do sofri-
mento, quando transcendemos uma situação considerada 
difícil, ao lidarmos com essa situação.

Este estudo explora as vivências de perdas e suas 
repercussões no desenvolvimento humano. Numa ten-
tativa de estabelecer correlações entre o luto e a visão 
fenomenológico-existencial, o estudo apresenta pesquisa 
literária, que consiste em dissertações de mestrado, artigos 
e livros. Para sua discussão, o teor literário é enriquecido 
pelos testemunhos de entrevistados. Os psicoterapeutas e 
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profissionais que se interessam pela pesquisa qualitativa, 
mais especificamente pela fenomenológica, podem tam-
bém se beneficiar, pois o modelo fenomenológico heurís-
tico é utilizado aqui como norteador para a apresentação 
dos temas qualitativos relacionados à experiência da 
perda.

Relaciono a experiência de lidar com perdas a par-
tir de três temas principais:

•  o processo de luto;

•  o processo de cicatrização; e

•  o processo de sobrevivência e recomeços.

Os resultados deste trabalho têm implicações na 
psicoterapia, na área de educação e com pessoas que, ao 
lidarem com suas perdas, desejam ampliar sua reflexão 
sobre seus significados.

Apresento uma história pungente, que reflete meu 
respeito pelo processo desencadeado pelas perdas:

O único sobrevivente de um naufrágio estava 
em uma ilha pequena. Despovoada e fora de 
qualquer rota de navegação, ele pediu muito 
para que Deus pudesse salvá-lo. Os dias 
foram se passando e nenhuma ajuda veio. 
Embora estivesse exausto, ele construiu um 
pequeno abrigo de madeira para ter um lugar 
onde pudesse estar protegido do sol, da 
chuva, dos animais e para manter os poucos 
pertences dele.

Certo dia, saiu à procura de comida e, ao 
retornar, encontrou seu abrigo em chamas. 
Em desespero e enojado, gritou chorando:

– O pior aconteceu! Eu perdi tudo! Deus, 
por que você fez isso comigo?

Chorou tanto que dormiu profundamente, pois 
estava muito cansado.
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Na manhã seguinte foi despertado pelo som 
de um navio que vinha em direção da ilha.

– Nós viemos aqui para salvá-lo! - disseram 
os homens do navio.

– Como vocês souberam que eu estava aqui? 
- perguntou ele.

–  Nós vimos a fumaça que fez - eles respon-
deram.

É comum sentir-se desencorajado e em deses-
pero, quando as coisas vão mal. Mas lembre-
-se de que, se um dia, seu único abrigo 
estiver em chamas pode ser essa a fumaça 
que será sua salvação.

(Anônimo, 2001)

Considero as situações de perda como momentos 
de crise no desenvolvimento humano. A partir da consta-
tação de que lidamos com um momento de crise, existe 
uma necessidade de que toda a situação seja inteiramente 
experienciada no aqui-agora. Dessa maneira, acredito que, 
entre outras contribuições, a visão fenomenológico-exis-
tencial se faz importante, se considerada um embasamento 
teórico no lidar com perdas, pelo seu pensamento de que 
o “agora engloba tudo que existe” (PERLS,1977, p.69).

As perdas que ocorreram num passado cronológi-
co repercutem no nosso viver no presente. Por ser grande 
admiradora de Sartre, no que se refere as suas ideias de 
liberdade e escolha, quero explicar com mais detalhes o 
que desejo expressar quando me refiro a situações que 
não são escolhidas. Em geral, não podemos fazer nada 
quando uma pessoa que amamos morre. Um contraponto 
é entender que, embora não possamos fazer nada com as 
facticidades da vida, existe a liberdade – permeada pela 
possibilidade – de se fazer o que se pode querer e de es-
colher como se apropriar da situação propriamente dita.
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A palavra fazer é definida pelo Dicionário Oxford 
(1996, p.421) como, “alcançar, completar, produzir, agir, 
comportar-se, proceder”. A palavra escolher é definida pelo 
Dicionário Cambridge (2000, p.143) como “pensar dentre 
várias coisas sobre o que você quer, entrar em ação para 
adquirir algo”. O termo escolher também cria limites entre 
passado e presente, pois, mesmo que as possibilidades de 
escolha sejam minimizadas num passado, é no presente 
que podemos alterar o fluxo daquilo que não pudemos 
escolher anteriormente, ou seja, é em meu presente e em 
minha temporalidade que realizo as escolhas. Então, iden-
tifico o escolher como uma maneira importante a ser ana-
lisada, porque revela uma intencionalidade que se torna 
significativa. Vou ilustrar o que disse com uma experiência 
que tive, certo dia, conversando com um dos colaborado-
res desta pesquisa: ele havia mencionado suas dificuldades 
de não falar bem o inglês, seu segundo idioma. Convidei-o 
para a entrevista, esperando que compartilhasse comigo 
suas dificuldades com o idioma. Entretanto, na entrevista, 
ele manifestou sentir-se mais confortável, naquele momen-
to, em falar sobre a morte de seu pai. Conclui que cada 
um atribui um significado para aquilo que percebe como 
fenômeno, de acordo com um critério de temporalidade e 
espacialidade.

Outro ponto a ser considerado está diretamente 
relacionado com o caráter experiencial e relacional da vi-
são existencialista. As situações de perdas podem ser aqui 
compreendidas como escolhas que realizamos e que não 
realizamos. Sempre acreditei que pudesse escolher minhas 
atitudes e que pudesse agir para atingir meus objetivos. 
A responsabilidade pelas ações é uma das razões que in-
fluenciou minha escolha em ser psicoterapeuta. O ponto 
de vista existencialista é fascinante, pois ao ser humano 
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é atribuída a responsabilidade de suas próprias escolhas 
e da liberdade de afetar e de ser impactado pela relação 
consigo (mundo próprio), com os outros (mundo humano) 
e com as coisas circundantes (mundo circundante). No 
existencialismo, os aspectos giram em torno das possibili-
dades que a pessoa tem para construir sua própria vida. A 
pessoa tem liberdade para tomar decisões e é responsável 
pelas consequências implicadas. Fiquei surpresa quando 
deparei com situações como a morte ou com situações 
nas quais senti extrema impotência, pois desacreditei na 
liberdade que tanto me orientava. Identifiquei a restrição 
de minha liberdade existencial e para ser honesta, em al-
gumas de minhas perdas, desejei poder trocar a morte de 
algumas pessoas pela minha, mas infeliz ou felizmente, 
percebi que sou apenas um ser humano e que não poderia 
escolher nessas situações.

Wolpe (1999) compartilha o caminho de sua fé. 
Devido a uma perda pessoal, decidiu tornar-se um rabino. 
A opinião dele sobre fé inspirou-me, especialmente quan-
do escreve que perdemos nossa fé e que duvidamos da 
vida e da bondade de vida, por um período de tempo, 
quando passamos por uma perda. Tornou-se esperançoso 
para eu compreender que poderia escolher o modo como 
percebia a situação. De acordo com minha percepção, de-
senvolvo minhas atitudes sobre as situações. Assim, a meu 
ver, há uma conexão entre escolhas e atitudes tomadas 
diante de situações de perdas.

O que me intriga nas situações de perdas é o fato 
de que o impacto da perda provoca uma diversidade com-
plexa de sentimentos. Atualmente, aceito o fato de que 
assim como nossos ganhos, as perdas fazem parte da vida. 
Parece haver uma espécie de negociação que acontece 
em nosso mundo. Desse modo, lidar com perdas requer 
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mais do que aceitar as perdas propriamente ditas; requer 
um trabalho ativo dentro de si mesmo. Talvez nós não 
deliberemos algumas de nossas perdas, mas temos o livre 
arbítrio para escolher a maneira como percebemo-las. Em 
geral, sentimos que parte de nós foi junto com a pessoa 
falecida. No mesmo momento em que a pessoa se foi, pre-
cisamos prosseguir e permanecer. Perdas são experiências 
do nosso viver, experiências como inúmeras outras, que 
nos ensinam, transformam, deformam e formam.

2. cOnHecimentO e exPeriência PessOal

Este capítulo também traz o propósito de apresen-
tar minha experiência e integrar as pesquisas de literatura 
pertinente, resumindo-as e comparando-as. Posteriormente, 
incluirei as ideias de outros autores, as minhas ideias e, sub-
sequentemente, integrarei uma revisão de literatura exami-
nada em livros, artigos de jornais e pesquisas acadêmicas.

Acredito que a maneira de lidarmos e percebermos 
nossas perdas depende diretamente da nossa historicida-
de e da forma como essas perdas foram se constituindo. 
Sendo assim, apresento alguns pontos relevantes na minha 
história relacionados com as perdas.

Este livro teve sua origem, quando precisei encon-
trar energia para lidar com minha mudança para os Estados 
Unido, em 1999. Ao escolher mudar de país, senti que 
colocara em segundo plano tudo o que havia escolhido 
até então, ou seja, uma vida estável, estudar muito, ter um 
bom emprego, fazer uma boa carreira, cuidar de mim, dos 
meus familiares e amigos. E a ironia foi justamente esta: 
no momento em que estava sempre procurando garantias 
e respostas certas sobre o significado de estar viva, deparei 
com a escolha de ir aos Estados Unidos e, consequente-
mente, ir ao encontro do desconhecido.



- 18 -

Quando cheguei lá, o sentimento era de perda. 
Perdera tudo o que havia construído: meu consultório e 
meus clientes; minha família e meus amigos estavam dis-
tantes; não falava mais o português, minha língua materna.

Além de todas as perdas e das dificuldades de adap-
tação cultural – em que tudo era novo e longínquo da vida 
que conhecia –, tive ainda de aprender, forçosamente, a 
dizer adeus. Estava desnorteada, não conseguia fazer es-
colhas, e as famosas frases que ouvia – “Vire a página!”, 
“Agora é uma nova vida” – não me ajudaram absolutamen-
te em nada. Foi então que aprendi que tudo tem seu tempo 
de maturação e que, por muitas vezes, a maior batalha que 
precisei enfrentar encontrava-se dentro de mim mesma. 
Batalhei para transcender a experiência e para descobrir 
minha condição de ser-no-mundo. Lutei novamente para 
assumir minhas semelhanças e diferenças, pela minha sin-
gularidade, e o mais engraçado de toda essa história é que 
eu, que sempre tivera medo de ser diferente para ser aceita 
e acolhida pelos grupos que percorri, constatei ali, naquele 
país, minhas diferenças: era eu “a estrangeira”, era eu “a 
diferente”!

Você só pode ser ”real” em seu caminho. 
A coisa mais difícil no mundo é ser algo 
que você não é. Você tem que se tornar 
cada vez mais próximo de quem você é. Você 
achará que é um modo fácil de ser. A coisa 
mais fácil para estar no mundo é estar 
com você. A coisa mais difícil é ser quem 
outras pessoas querem que você seja.(BUSCA-
GLIA,1972, p.28)

No inverno de 2000, para complicar um pouco 
mais, tentando esquiar, rompi totalmente o ligamento de 
um dos joelhos e o resultado de minha aventura foi uma 
cirurgia (para reconstituição do ligamento) e um mês na 
cama olhando para o teto de meu quarto. Minha existência 


