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PREFÁCIO

Maria Júlia Kovács

Conheci Karina Okajima Fukumitsu quando ela se 
inscreveu no programa de pós-graduação em Psicologia 
Escolar e Desenvolvimento Humano do Instituto de Psico-
logia da USP, e me escolheu como sua orientadora. Desde o 
início, fiquei impressionada com sua determinação e sensi-
bilidade. Havia surpresas ao ler seu texto impactante e bem 
escrito. Posso defini-la como ousada, arrojada e irrequieta, 
sempre com ideias criativas. Terminou seu doutorado antes 
do tempo previsto, o que é raro. E agora, quando apresenta 
o livro resultante do seu doutorado, poucos meses após a 
defesa, abre a um público maior conhecimentos sobre temas 
que demandam divulgação, esclarecimentos e reflexões.

Karina viveu na pele o tema que pesquisou e que 
deu origem a esta obra. É empreendimento de risco e 
é profundidade, pelo envolvimento pessoal. Com serie-
dade, dedicação e, sem dúvida, com coragem, relatou 
sua experiência pessoal. O título – Suicídio e luto: histórias 
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de filhos sobreviventes – traz ao leitor os temas que são 
abordados na obra.

Suicídio é o tema que fustiga as pessoas que o 
vivem diretamente, pelo seu impacto. Se previsível, 
após várias tentativas, ou imprevisível, por não se ter 
sinais anteriores, há dor e sentimentos ambivalentes 
presentes, entre os quais impera a culpa. Poderia ter 
sido percebido, detectado ou impedido? E de quem 
é a responsabilidade? O suicídio deixa fragmentos e 
estilhaços em quem o comete, e em quem o sofre, por 
perder pessoas queridas.

O luto de pessoas que perderam entes queridos por 
suicídio é também especial. São sobreviventes de uma 
tragédia e seu processo de luto merece capítulo à parte. 
Demanda cuidados especiais dos profissionais que se 
dedicam a estes enlutados.

Karina inicia seu livro prestando homenagem a sua 
mãe, com quem viveu intensa relação de amor e sofri-
mento. Foi uma das inspiradoras na escolha de sua 
profissão, do tema que resolveu estudar a fundo e da 
dedicação como psicoterapeuta.

Os capítulos da obra são referência sobre suicídio e 
luto, pelo aprofundamento teórico. A morte é tema tabu 
no século XXI, dificultando a comunicação entre pessoas 
e profissionais de saúde cujo trabalho se constitui nos 
cuidados a pessoas que vivem e morrem. Pergun-
tamos por que se enfatiza somente um dos polos do 
“entre”, a vida soberana a todo custo. Ainda se ouve o 
bordão “não fomos preparados”, como se a morte fosse 
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ilustre desconhecida para esses profissionais, ou que a 
preparação para lidar com ela fere seu orgulho como 
salvadores.

Entre os interditos e tabus, o suicídio é o ápice. Morte 
inesperada e violenta, conforme a modalidade escolhida, 
escancara a perda. Se a morte não é falada, o suicídio 
é calado e oculto, sendo registrado, na maior parte das 
vezes, em acidentes. Mesmo subnotificado, é assustador 
o aumento do índice de tentativas e suicídios, principal-
mente entre jovens.

O tema é oculto também na formação de profissio-
nais de saúde. Não se pode aceitar esta lacuna; por 
isso, esta obra se reveste de grande importância. Karina 
pesquisou bibliografias nacional e estrangeira sobre 
o suicídio e luto, atualizando o conhecimento acerca 
destes temas. Entremeia referências e citações com 
suas reflexões, compondo um entrelaçamento amplo 
e sensível sobre os temas que aborda. Apresenta abor-
dagens psicológicas com ênfase na Gestalt-terapia, 
sua opção teórica. Traz também questões sociais, 
médicas e culturais, que compõem o pano de fundo 
para a pesquisa que nos apresenta. Nunca se deve 
falar a última palavra sobre suicídio, mas cada obra 
nova sobre o tema traz luz sobre os conflitos presentes 
na opção pela morte autoinfligida.

Grande mérito deste trabalho é trazer um tema tão 
pouco presente na formação dos profissionais de saúde, 
principalmente dos psicólogos. Karina o faz de forma 
ampla, não trazendo respostas simples, abrindo espaço 
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para conflitos, paradoxos e controvérsias. Escreve 
propondo caminhos e alternativas de compreensão e 
cuidado a pessoas que sofrem com o suicídio.

Cientista séria, competente e responsável na área das 
Ciências Humanas, a autora compõe a sua obra com 
contribuições ricas sobre como pesquisar com sensibi-
lidade este tema tão penoso. A pesquisa passou pelos 
trâmites oficiais do Comitê de Ética em Pesquisa, que 
questionou a possibilidade de eliciar sofrimento ao 
entrevistar filhos de pais e mães que cometeram suicídio. 
Os colaboradores podem ser considerados pessoas em 
estado de vulnerabilidade, mas como realizar pesquisas 
sem risco? O dilema é: devem ser vetadas pesquisas 
que abordam temas como suicídio, luto e sofrimento 
humano, pela eventual possibilidade de criar sofri-
mento, ou devem ser abertas possibilidades de escuta 
para chegar mais perto da experiência de pessoas que 
viveram o suicídio de seus pais? A resposta é evidente e 
está presente na fala dos colaboradores desta pesquisa.

São histórias singulares, sentimentos diversos com 
forte marca da vivência de pessoas que compõem o corpus 
da pesquisa. A arte da cientista, numa perspectiva feno-
menológica, é realizar a escuta atenta com suspensão 
das ideias e conceitos já conhecidos pelo pesquisador. É 
mais fácil julgar e classificar. A escuta atenta e empática 
é terapêutica, como relataram os participantes. Então, se 
porventura houve sofrimento ao relembrar as histórias de 
perdas, os colaboradores puderam ter catarse, reflexão e 
elaboração, portanto, o princípio da beneficência em ação.
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A arte do terapeuta é cuidar do sofrimento. O 
fato de Karina ser psicoterapeuta permitiu que sua  
experiência colaborasse na coleta dos depoimentos e na 
sua compreensão do dito e entredito e ainda não dito, 
que puderam ser expressos, facilitados pelas perguntas 
e devolutiva da autora.

A mescla de pesquisadora e terapeuta se mani-
festou na garimpagem dos temas e na tessitura do texto, 
trazendo conhecimentos muito importantes sobre os 
temas abordados. Transforma-se em obra de referência 
nacional. E por que não internacional?

A libélula alça voos por terrenos conhecidos e ainda 
por conhecer. É assim que Karina nos conduz com maes-
tria e sensibilidade pelo tema do suicídio e luto, numa 
abordagem humanista.

Parabéns, Karina, pela relevância e categoria da obra. 
Parabéns para nós, leitores, estudantes e profissionais 
de saúde, que temos este livro para consultar e funda-
mentar nossas reflexões e cuidados a pessoas que tentam 
suicídio e àqueles que perderam pessoas por suicídio.

Maria Júlia Kovács 
julho de 2013
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APRESENTAçãO

                                                

Compreendo o suicídio como a confirmação concreta 
da descontinuidade do sentido de vida. Por acreditar no 
questionamento crítico constante sobre o determinismo 
e a causalidade, compreendo que a escolha do tema do 
presente estudo – Suicídio e luto: histórias de filhos 
sobreviventes – não teve sua origem em um único fato 
de minha vida, mas, sim, em várias situações que me 
motivaram a pesquisar sobre o processo de luto de filhos 
da pessoa que cometeu suicídio. Saliento, portanto, neste 
momento, a diferença entre influenciar e determinar.

influenciar: [...] Exercer influência em […] 
influência: [...] Ação que uma pessoa ou 
coisa exerce sobre outra [...] 
determinar: [...] Fixar, firmar, assentar [...] 
(Novo dicionário eletrônico Aurélio, 2009).

Ao considerar as influências, não limitarei a compre-
ensão do fenômeno a ser pesquisado em apenas uma 
causa, e, sim, em possibilidades múltiplas, que denomi-
narei neste livro de motivações.
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Produto da minha tese de doutorado defendida em 
7 de maio de 2013, o livro surgiu pelo desejo de acolher 
e oferecer encorajamento aos sobreviventes – pessoas 
que vivenciaram o suicídio de uma pessoa querida e que 
enfrentam o processo de luto. Quando digo encoraja-
mento, desejo transmitir fé aos que vivenciam o impacto 
do suicídio. Fé não necessariamente religiosa, mas, sim, 
na crença de termos o mais precioso presente: a dádiva 
de ainda se estar vivo(a).

Além do apoio e indicação da banca de defesa para 
publicar a tese, o incentivo para a publicação deste livro 
foi motivado por um momento muito especial: ainda 
quando internada na UTI, pedi para que minha mãe 
parasse de sofrer, mesmo que fosse por meio de sua 
morte. Explico – não pedi pela morte dela, mas, sim, 
para que parasse de sofrer, e fiz uma atividade diri-
gida, pedindo para que ela se imaginasse em um campo 
aberto, com muito sol e muitas flores.

Minha mãe sabia que o símbolo da tese de doutorado 
era a libélula e, ao enterrar suas cinzas em um cemi-
tério da grande São Paulo, que mais parece um campo 
aberto do que um cemitério, várias libélulas apareceram 
à minha frente. Ao finalizarmos o enterro, meu filho 
sentou-se ao meu lado e disse – “A família junta, na vida 
e na morte. Mãe, deixa eu mostrar uma coisa na colina”.

Enzo saiu em disparada e minha filha foi atrás dele, 
bem como meus dois sobrinhos. E a imagem que tive foi 
a dos netos de minha mãe correndo em um campo aberto 
e florido, em um dia ensolarado. Imediatamente, lembrei 
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da cena supramencionada que vivi com minha mãe na 
UTI. A vivência daquele momento – de estar rodeada 
de libélulas em um campo aberto, cheio de flores e em 
um dia ensolarado – favoreceu minha percepção de que 
existem vidas que continuam apesar da morte. Minha 
missão tornou-se nítida: devo continuar a estudar sobre 
a prevenção do suicídio. E me tornei multiplicadora 
dos conhecimentos sobre a lida do ato de se matar e do 
manejo do processo de luto por suicídio.

Quando o meu pai chegou, ela [mãe que se 
matou cortando a jugular] já estava caída 
no chão – é a imagem que eu tenho. Meu pai 
abrindo a porta do banheiro, ela já deitada, ela 
bateu a cabeça, porque perdeu toda a força, 
ela esperou sair todo o sangue, até onde ela 
teve força, ela segurou. Aí, para não gritar, ela 
mordeu a língua, então a imagem que eu tenho 
é ela com o dente quebrado, com a língua para 
fora e um corte bem pequenininho aqui no 
pescoço, que vimos bem. Aí meu pai pegou na 
minha mão e da minha irmã e saiu correndo 
gritando “Minha esposa, minha esposa”, e 
caiu desmaiado no portão. [...] Eu lembro que 
quando meu pai desmaiou, eu voltei lá para 
dentro de casa. Eu voltei para dentro de casa 
e falei para a minha mãe: “Olha, mamãe, não 
morre”. Porque eu ajoelhei perto dela, e foi aí 
que vi o corte e o banheiro estava lavado de 
sangue. Daí me tiraram de lá e me levaram 
para a casa da vizinha. (Colaboradora 2, que 
tinha 9 anos quando o suicídio aconteceu)
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Histórias como esta e de mais oito filhos sobreviventes 
incentivaram a tarefa de lançar este livro no mesmo mês 
que seria o aniversário de minha mãe. Aniversário que, 
infelizmente, não aconteceu por causa de sua morte. A 
anfitriã de todas festas, que sempre me inspirou, não está 
mais presente fisicamente. No entanto, torno-me a anfitriã 
de meu trabalho e de minhas reflexões sobre o suicídio e 
assumo compartilhar com o leitor minha trajetória e de 
meus queridos colaboradores na lida com o suicídio e 
reflexões sobre prevenção, posvenção e processo de luto.

Lembro-me da última vez que ouvi minha mãe 
falando sobre sua vontade de se matar. Em uma tarde 
de novembro de 2004, ao ligar para saber como estava, 
depois de ter falado que seria melhor se estivesse morta, 
retruquei:

– Mãe, por inúmeras vezes você tentou se matar e não 
morreu. Até quando vai querer escolher o momento que 
morrerá? A gente não escolhe o momento, calma, você 
terá seu tempo de morrer.

Grávida de dois meses e meio, recordo o momento em 
que senti uma leve cólica, que, na verdade, era o início de 
um aborto. Foi daí que surgiu o estudo Suicídio e psico-
terapia: uma visão gestáltica (2005, dedicatória) – em 
edição revisada como Suicídio e Gestalt-terapia (2012, 
dedicatória) – e a seguinte frase:

Ao meu filho que não conheci fisicamente e 
que, dentro de meu ventre, presenteou-me 
com a possibilidade de sentir a vida. Sua 
descontinuidade dentro de mim confirma 
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a ideia de que, como seres humanos, não 
temos o livre-arbítrio do momento em que 
partimos. Sua ausência me fez pensar nos 
suicidas, particularmente em minha mãe, que 
podem ter a vida e escolhem por inúmeras 
vezes partir deste mundo...

Essa experiência me fez pensar sobre o paradoxo da 
existência humana – vida e morte – e sobre o pedido que 
existe por trás de toda pessoa que almeja com a morte a 
finalização de seu sofrimento.

Outra motivação é que procuro dar novo significado 
a uma fase de minha infância permeada por lembranças 
de uma mãe que tentou o suicídio várias vezes. Inspirada 
por Kübler-Ross (1998, p. 239), quando menciona que 
“[...] grande parte da vida consiste em descobrir aquilo 
que já conhecemos”, tal vivência pode ser, parcialmente, 
ilustrada na descrição dos meus 10 anos.

Era uma vez uma menina de 10 anos de 
idade que viu sua mãe “quase” morta por 
pelo menos 15 vezes, com suas mãos geladas, 
sem reações, caída no chão ou em sua cama. 
Essa mãe utilizava diversas estratégias para 
suas tentativas de suicídio: tomou pílulas e 
medicações misturadas ao álcool, ateou fogo 
em suas roupas, tentou jogar-se do sétimo 
andar do edifício, tentou enforcar-se etc.

As coisas foram ficando cada vez piores 
e mais estressantes entre as duas: a mãe 
estava desesperançosa e comunicava esse 
desespero em sua fala e atitudes. E nada 
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havia que a menina pudesse fazer, a não ser 
aceitar a possibilidade de estar com sua mãe 
da maneira como sua mãe podia.

Essa menina tinha muita dificuldade para 
entender o motivo pelo qual sua mãe, a 
pessoa que a gerou por 9 meses, a quem 
amava tanto e a quem lhe deu o presente 
da vida, estava tentando tirar a própria vida. 
Essa questão a acompanhou até a fase adulta 
e, por isso, ela escolheu ser uma psicóloga 
clínica. Psicologia: uma área em que se estuda 
e se compreendem o processo psíquico e o 
fenômeno humano... (FUKUMITSU, 2005, p. 
17 / 2012, p. 19)

Outro fato pungente em minha vida é a felicidade 
de ser mãe de duas crianças lindas, que nasceram em 
2006 e 2007. Sempre me vangloriei de ser uma aven-
tureira, repetindo uma percepção do senhor Moacir, 
dono de uma fazenda que visitei em Bonito/SP, a meu 
respeito: “Lá vai a japonesa aquática”. Essa percepção 
se deu porque era sempre eu a primeira do grupo de 
turistas a me jogar em rios, poços, cachoeiras e lagos. 
Sempre gostei de correr riscos e admirei esportes radi-
cais. Depois que tive o privilégio de me tornar mãe, essa 
percepção a meu respeito mudou bruscamente. Como 
mãe, percebo-me preocupada permanentemente em me 
manter viva, para acompanhar o desenvolvimento de 
meus filhos. Antes do nascimento deles, morrer não era 
preocupante. Atualmente, tenho medo de minha morte, 
pois, se pudesse escolher, viveria até o último momento 
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da vida dos dois: Enzo e Isabella, minhas preciosidades, 
meus tesouros e minha fonte de inspiração.

Desde 2006, tenho vivido o papel diário de cuidar 
de meus filhos e experimento, a cada momento, a cons-
tante transição de papéis em minha vida: deixei de ser 
filha para ser mãe – mudança que se patenteou em uma 
experiência ocorrida em 2008.

Fora convidada para proferir uma palestra, em 
São José do Rio Preto, sobre a angústia de finitude e os 
paradoxos da existência. Aceitei a empreitada, primeira-
mente por ter recebido o convite de um grande amigo, 
Hugo Oddone, e, segundo, por ser o lançamento do livro 
Morte, suicídio e luto: estudos gestálticos1 (2008), produção 
que coordenei juntamente com ele. Detalho os motivos 
que me fizeram ir ao evento para justificar os inúmeros 
questionamentos e dúvidas que tive na viagem e para 
reforçar que foi dessa experiência que tive clareza de que 
meus papéis – ser filha e ser mãe – estavam em processo 
de ressignificações.

Por ter passado por uma cansativa experiência 
anterior (seis horas de ônibus de São Paulo a São José), 
optei pelo avião, escolha que me custou dez horas de 
viagem e um sentimento de sequestro, pois, como o aero-
porto de São José estava sem teto para pousar, o avião foi 
para Mato Grosso, retornou à Campinas, para só então 
pousar em São José do Rio Preto. Lembro-me de que, 

1 FUKUMITSU, K.O.; ODDONE, H.R.B. Morte, suicídio e luto: estudos  
gestálticos. São Paulo: Livro Pleno, 2008.
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dentro da aeronave, senti-me nervosa, revoltada e preo-
cupada: sentimentos agravados pelo fato de minha mãe 
estar na UTI, por uma insuficiência cardíaca, e por meu 
filho (com 2 anos, na época) estar sob observação, em 
casa, com suspeita de pneumonia. Sem escolha, pensei: 
“Para quem falará sobre morte e morrer, até que não está 
mal, pois encontrei uma maneira, em vida e sem precisar 
morrer, para ficar no céu durante pelo menos dez horas!”. 
Ri com meu pensamento conformista e resolvi esperar 
com calma o momento de pisar em terra. Ao sair do 
avião, liguei para minha irmã, que me transmitiu a feliz 
notícia de que minha mãe havia recebido alta. Cheguei, 
finalmente, para a palestra e, no dia seguinte, depois de 
ministrar um minicurso, liguei novamente para minha 
irmã, que me informou que minha mãe passara mal na 
noite anterior e que voltara para a UTI. Telefonei para 
meu marido, para avisá-lo sobre minha mãe, e ele me 
falou que acabara de internar nosso filho, com pneu-
monia e baixa saturação de oxigênio.

Por um breve momento, senti-me literalmente 
sem chão e totalmente desesperada: minha mãe – repre-
sentação do início de minha existência – e meu filho 
– continuidade de minha existência – sendo internados 
ao mesmo tempo, e eu, distante. Tentei comprar uma 
passagem aérea, mas o primeiro voo aconteceria somente 
às seis horas do dia seguinte, o que determinou minha 
escolha por uma passagem de ônibus, que me faria já 
estar em São Paulo às seis horas do mesmo dia seguinte. 
Por uma semana, morei em um hospital com meu filho, 
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enquanto acompanhava o estado de minha mãe pelas 
visitas à UTI.

Outra experiência que me influenciou quanto à 
escolha do tema foi o fato de, em 2005, no lançamento, 
anteriormente citado, do livro Suicídio e psicoterapia: 
uma visão gestáltica, ter vivido uma situação inusitada, 
que me permitiu rir e sentir alegria com algo conside-
rado até então triste e trágico. Explico: lembro-me de 
que, antes de sair o livro impresso, pedi à minha mãe que 
o lesse e que compartilhasse comigo suas considerações, 
ao que me apoiou e incentivou. No lançamento, soli-
citei que ficasse próxima a mim, pois a considerava uma 
parceira. Ela cumprimentava as pessoas que me pediam 
autógrafo, dizendo: “Oi, eu sou a camicase”. Algumas 
riam e entravam na brincadeira; outras ficavam sem 
graça e diziam: “O que é isso, dona Yooko!”, e outras, 
ainda, fingiam não ter ouvido nada e iam diretamente 
me cumprimentar. A frase hilária de minha mãe me fez 
refletir sobre o quanto minha irmã e eu fomos presen-
teadas pela vida, no sentido de resgatar ou criar uma 
relação de filha e mãe em vida. Digo isso porque, desde 
2004, minha mãe, por inúmeros fatores, inclusive pelo 
acerto das medicações, recuperou seu prazer de viver 
e nunca mais tentou se matar até o momento de sua 
morte concreta, em decorrência de uma hipertrofia no 
miocárdio e edema pulmonar – causas de morte teorica-
mente diferentes do suicídio.

Acredito que a experiência de acompanhar o “renas-
cimento” da mãe acontece com poucos. Costumo dizer 
que minha mãe era melhor que gato, fazendo menção 
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à folclórica ideia de que gatos têm mais de sete vidas. 
Além das inúmeras tentativas de suicídio, desde 2008, 
foi 18 vezes à UTI até a data de sua morte, em 12 de feve-
reiro de 2013. 

As salas de espera e todo processo com minha mãe 
na UTI despertou minhas lembranças infantis do iôiô 
emocional e desencadeou sentimentos, pensamentos e 
Gestalten inacabadas referentes ao sentimento de impo-
tência provocado pela percepção de não poder fazer nada 
por ela, a não ser aguardar o que aconteceria. E dessa 
experiência teci a seguinte questão: como é o processo de 
luto de um filho de pais que cometeram o suicídio?

É uma coisa que marca tão profundamente, 
porque o suicídio é uma coisa tão ambígua, a 
meu ver, porque o meu pai foi vítima de um 
assassinato; o meu pai cometeu um assassinato. 
É, não é simplesmente [que] perdi um ente 
querido. É muito violento. (Colaborador 1)

Tal como a morte de uma criança é atordoante, pois 
muda a lógica temporal da vida, a morte do pai ou 
da mãe por suicídio provoca conflitos, pois os filhos 
buscam a compreensão dos motivos que levaram os 
pais – responsáveis por sua existência e pela inclusão 
de filhos na biografia deles (pais) – a tirarem a própria 
vida. O suicídio de um pai ou uma mãe pode provocar 
no filho o hiato da oportunidade da experiência de dizer 
adeus àquele que é amado, e as vivências fragmentadas 
e solitárias podem emergir. 
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Foi uma análise da minha história. É, hoje eu tirei 
esse livro e bati a poeira bem dele [referindo-se 
à entrevista]. (Colaborador 4)

Assim como o colaborador 4, que tirou o livro e 
bateu a poeira de sua história, fui obrigada a limpar 
minha poeira, rever minha história e, por esse motivo, 
os primeiros capítulos desta obra receberam o nome de 
Fragmentos do Entre.

O nome Fragmentos do Entre surgiu quando percebi, 
desde o exame de qualificação2, as várias tentativas de 
articular minhas ideias, alinhavar as diversas informa-
ções e tomar como meu todo o investimento e esforço.

Constatei o impacto da fragmentação quando, tanto 
as arguidoras quanto a orientadora salientaram suas 
percepções a respeito da fragmentação de meus dois 
primeiros capítulos da tese e, principalmente, quando 
acrescentaram que não a percebiam nos textos da apre-
sentação e do método.

Assim como Belinda Mandelbaum (2011) afirmou 
no exame de qualificação da tese do doutorado – “Não 
escapamos da nossa história, das nossas determinações 
e, ao longo da vida, tentamos elaborar essas situações. 
Compreendo ser essa uma Gestalt que ainda não se fechou 
para você e que, talvez, não tenha como se fechar. É neces-
sário respeitar o enigma do outro que envia para nós 
uma mensagem poderosa e enigmática como o suicídio”, 

2 Qualificação realizada em 17 de junho de 2011, com as professoras titula-
res Maria Helena Pereira Franco e Belinda Mandelbaum, sob orientação da 
professora doutora Maria Júlia Kovács.
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o tema instigante e angustiante pôde denunciar que o 
suicídio de pais inaugurou um espaço em mim para que 
eu pudesse reaprender a viver de uma outra maneira.

Com muito sofrimento, identifiquei minha insegurança 
ao utilizar as ideias dos outros autores, a insistência de não 
me tornar autora de minhas próprias palavras e, acima de 
tudo, percebi que os fragmentos estavam em mim.

Confesso que ao longo do processo, fiquei exausta, 
pois, surpreendentemente, fui me apoderando da 
percepção sobre minha resistência para lidar com o 
tema: sentia muito sono, logo que iniciava a escrita dos 
capítulos, flagrava-me demorando para iniciar minha 
escrita, lia várias obras sobre doentes na proximidade 
com a morte e não sobre o suicídio.

Teci aproximações entre minha vivência fragmen-
tada com as dos filhos de pais que se mataram. Talvez, o 
filho da pessoa que cometeu suicídio fique com os frag-
mentos de algo começado (seu nascimento), do caminho 
(método) percorrido e da morte do pai ou da mãe, mas 
as vivências do entre ficam sem sentido, confusas, pico-
tadas, estilhaçadas.

Quero explicitar novamente meu desejo de uma 
compreensão não determinista, ao considerar que o 
suicídio de pai ou mãe pode gerar uma marca inesque-
cível para aqueles que, mesmo após certo tempo da 
ocorrência, sofrem e reagem ao sentimento de alarme. 
Advogo que o fato de acreditar que o suicídio dos pais 
deixa marcas, marcas do passado que constantemente 
se revelam no presente, nas vivências consigo e com os 
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outros, não significa que esse processo aconteça a todos 
os filhos de pessoas que cometeram o suicídio. Concomi-
tantemente, corro o risco de ser julgada como aquela que 
pensa que a morte de um pai ou mãe por suicídio gera 
uma marca inesquecível, necessariamente. Portanto, o 
processo de compreensão do luto por suicídio remeterá 
aos encontros, desencontros e reencontros das relações 
entre filhos e pais que cometeram o suicídio.

Os fragmentos do entre oferecem as reflexões sobre o 
suicídio e sobre atualidades em pesquisas sobre enlu-
tamento por suicídio. Sendo assim, fragmentos do entre 
revelaram meu desespero, minha insegurança e falta 
de coragem para desvendar o constante desafio de dar 
sentido para a morte de um pai ou de uma mãe e do 
caminho solitário e, por vezes, assustador, do resgate de 
partes fragmentadas.

Fugi, dei-me conta da fuga ou, em linguagem  
gestáltica, tornei-me aware do momento presente, tomei 
coragem, perseverei e transcendi ao esboçar minhas ideias. 
Aproprio-me, portanto, daquilo que escolhi pesquisar, 
aprofundar-me, relacionar, compreender e tomo posse do 
conhecimento sobre suicídio e de minha trajetória.

Um abraço

Karina Okajima Fukumitsu 
karinafukumitsu@gmail.com 
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