Livros sobre Luto

A culpa é das estrelas – John Green
Ed: Intrínseca
Hazel é uma paciente terminal que conhece Augustus Waters, um garoto bonito que
certo dia aparece em seu Grupo de Apoio. Juntos, os dois vão preencher o pequeno
infinito das páginas em branco de suas vidas.

A história dos seios – Rosália Milsztajn
Ed: 7 Letras
Metáforas que envolvem esta parte da anatomia. A autora desenha pequenos retratos
que compõem, em última instância, um mosaico sensível do feminino.

A última grande lição – Mitch Albom
Ed: Sextante
Vinte anos depois, Mitch reencontra seu velho mestre, nos últimos meses da vida,
acometido de uma doença terminal. Durante quatorze encontros, eles tratam de temas
fundamentais para a felicidade e realização humana.

Antes de nascer o mundo – Mia Couto
Ed: Companhia da Letras
Jesusalém, ermo encravado na savana, em Moçambique, abriga cinco almas apartadas
das gentes e cidades do mundo. O passado para eles é pura negação recortada em torno
da figura da mãe morta em circunstâncias misteriosas. E o futuro se afigura inexistente.

As intermitências da morte – José Saramago
Ed: Companhia das Letras
De repente, num certo país fabuloso, as pessoas simplesmente param de morrer. Mas,
na sua intermitência, a morte pode a qualquer momento retomar os afazeres de sempre.

Bem-vindo à vida – Eduardo Aquino
Ed: Sextante
Mais do que a história de um neurocientista que descobre uma doença fatal, o livro é
uma mensagem sobre a relação entre fé e ciência, corpo e alma.
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Claro como o dia – Eugene O’Kelly
Ed: Nova Fronteira
O autor, então presidente da KPMG, descobre que tem três meses de vida. Pessoas que,
por causa do trabalho, não se cuidam, vão se identificar profundamente com o relato.

Coragem de mãe – Marie-LaurePicat
Ed: Fontanar
História verdadeira de Marie, que foi diagnosticada com câncer terminal. Mãe divorciada
de quatro filhos e com um histórico familiar conturbado, ela embarcou numa missão para
manter a família unida após sua morte.

Depois do parto, a dor – Brooke Shields
Ed: Prestígio
A gravidez de Brooke foi algo extremamente difícil, e ao nascimento, segue-se um
sentimento devastador. Brooke conta a história de como lutou contra um distúrbio
incompreendido.

Devoção – Dick Hoyt e Don Yaeger
Ed: Novo Conceito
Nascido com uma tetraplegia espasmódica, Rick Hoyt foi desenganado por vários
médicos. Sua mãe trabalhou para que crianças com deficiências pudessem frequentar
escolas públicas.

Diário de luto – Roland Barthes
Ed: WMF Martins Fontes
Do dia seguinte ao da morte de sua mãe até dois anos, Roland Barthes manteve um
diário de luto, 330 fichas quase todas datadas e reunidas aqui.

Entre nós – Luiza Polessa
Ed: Best Seller
Depoimentos de quem convive com o câncer. Retrata a dura realidade de exames e
cirurgias. É um tratado sobre família, amizade e superação.
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Fora do tempo – David Grossman
Ed: Companhia das Letras
Depois de cinco anos de dor muda, um Homem subitamente recupera a fala e anuncia a
sua Mulher que partirá numa jornada para 'lá', onde sente que o espera o filho morto.

Noites Azuis – Joan Didion
Ed: Nova Fronteira
Entre lembranças tocantes e, em alguns casos, dilacerantes, a escritora analisa seus
próprios medos, angústias e dúvidas e, ao fazê-lo, compara sua vida ao período das
chamadas noites azuis - 'o oposto do declínio da claridade, mas também seu aviso'.

O ano do pensamento mágico – Joan Didion
Ed: Nova Fronteira

As frases iniciais de 'O ano do pensamento mágico' dão o tom exato dessa narrativa - 'A vida se
transforma rapidamente. A vida muda num instante. Você se senta para jantar e a vida que você
conhecia acaba de repente'. Sem uma gota de autopiedade e com um estilo envolvente e
emocionante, Joan Didion narra o período de um ano que se seguiu à morte de seu marido, o
também escritor John Gregory Dunne, e a doença de sua única filha. Feito com uma dose de
sinceridade e paixão, 'O ano do pensamento mágico' nos revela uma experiência pessoal e, ao
mesmo tempo, universal. É um livro sobre a superação e sobre a nossa necessidade de
atravessar - racionalmente ou não - momentos em que tudo o que conhecíamos e amávamos
deixa de existir.

O escafandro e a borboleta – Jean-Dominique Bauby
Ed: Martins Fontes
Um AVC deixou o ator em coma profundo. Ao sair dele, só um olho se mexia. Esse olho é
o vínculo que ele tem com o mundo.

O filho eterno – Cristovão Tezza
Ed: Record
Enquanto ainda tenta se acostumar com a novidade de ter se tornado pai, o protagonista
tem que se habituar com outra ideia - seria pai de uma criança com síndrome de Down.

O lado fatal – Lya Luft
Ed: Record
Nesses poemas as palavras reforçam a intensidade da dor, e intensifica a perplexidade e agora? Ao verbalizar essa emoção, a autora tenta também reestruturar a sua vida.
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O médico doente – Drauzio Varella
Ed: Companhia das Letras
Em 2004, ao voltar de uma viagem à floresta amazônica, Drauzio sentiu-se mal. O
doente viu-se na desconfortável posição de entender melhor do que o paciente comum a
gravidade de seu caso.

Oscar e Senhora Rosa – Eric-Emmanuel Schmmitt
Ed: Nova Fronteira
Um garoto de 10 anos, paciente terminal, encontra a Senhora Rosa. Incentivado por ela,
Oscar começa escrever cartas a Deus, nas quais descreve seus 12 últimos dias de vida.

Para Francisco – Cristiana Guerra
Ed: ARX
Um homem tem morte súbita, meses antes do nascimento do seu filho. Assim nasceu o
blog que inspirou este livro. O livro mostra a ânsia da autora em falar para Francisco
sobre seu pai.

Paula – Isabel Allende
Ed: Bertrand Brasil
Testemunho de Isabel Allende sobre a morte de sua filha. São as suas memórias. A
autora ressalta que esta não é uma obra sobre a morte, mas uma celebração da vida.

Podemos dizer adeus mais de uma vez – David Servan-Schreiber
Ed: Fontanar
David criou um programa anticâncer que o ajudou a fortalecer seu organismo. Neste
livro, se despede dos familiares, amigos e leitores.

Salvando meu filho – Richard Galli
Ed: Sextante
Uma história sobre a adversidade, a força e o apoio que uma comunidade angustiada dá
em um momento de crise.

Sem medo de saber – Ilan Gorin
Ed: Sextante
Após perder seu pai vítima de câncer, Ilan Gorin organizou este livro. Seu objetivo é
conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce.
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Sinto muito – Nuno Lobo Antunes
Ed: Objetiva
Autobiografia do pediatra que se especializou no tratamento de crianças com câncer e
exerceu a medicina em meio a gente de todos os cantos.

Sinto-me só – Karl Taro Greenfeld
Ed: Planeta
História de um menino ao lado de seu irmão autista. Greenfeld fala sobre como foi
crescer à sombra de seu irmão.

Últimas Palavras – Christopher Hitchens
Ed: Globo
Hitchens passou a descrever a gradual deterioração da própria saúde decorrente da
quimioterapia. Ironiza a associação do câncer como vingança divina. Defensor da ciência,
comenta os avanços da medicina.

Um dia depois do outro – Roger Rosenblatt
Ed: Nova Fronteira
O livro conta a história de Roger Rosenblatt e sua mulher Ginny após a morte da filha
Amy - uma talentosa médica, mãe e esposa.

Um sopro de vida – Clarice Lispector
Ed: Rocco
Um homem aflito que criou uma personagem, Angela Pralini, seu alter-ego. Mas ora ele
não se reconhecia em Angela, ora o odiava visceralmente.

Uma morte muito suave – Simone Beauvoir
Ed: Nova Fronteira
Narra angústia que envolveu a internação e morte de sua mãe, descrevendo os absurdos
da existência e fazendo valer a tarefa da literatura: superar a solidão.
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