
O LIVRO QUE INSPIROU 
O FILME COM OITO 

INDICAÇÕES AO OSCAR

MATTHEW QUICKMATTHEW QUICK era professor na Filadélfia, mas de-
cidiu largar tudo e, depois de conhecer a Amazônia peruana, 
viajar pela África Meridional e trilhar o caminho até o fundo 
nevado do Grand Canyon, reviu seus valores e, enfim, passou 
a dedicar todo seu tempo à escrita.

Ele, então, fez MFA em Creative Writing pelo Goddard Colle-
ge e voltou para a Filadélfia, onde mora com a esposa.

Quick é autor de três romances além de O lado bom da vida, 
que lhe renderam críticas elogiosas e menções honrosas impor-
tantes, entre as quais destaca-se a do PEN/Hemingway Award.

WWW.INTRINSECA.COM.BRWWW.INTRINSECA.COM.BR

“MATTHEW QUICK CONSTRÓI TANTAS SITUAÇÕES ABSURDAS, 
PERMEADAS POR SENTIMENTOS TÃO VERDADEIROS, QUE É 
IMPOSSÍVEL NÃO TORCER POR SEU IMPROVÁVEL HERÓI.”

People Magazine

“PAT É ADORÁVEL E SUA HISTÓRIA DE VIDA POUCO CONVENCIONAL 
TEM TUDO PARA SE TORNAR UM BEST-SELLER.”

Publishers Weekly

“É DIFÍCIL NÃO SE EMOCIONAR COM O DESTINO DE UM HOMEM 
QUE, APESAR DAS MUITAS PROVAÇÕES, AINDA TENTA ACREDITAR 

NA ESPERANÇA E NA FIDELIDADE, ENQUANTO TRAVA UMA 
BATALHA PARA RECUPERAR SUA SANIDADE MENTAL.”

The Wall Street Journal



Pat Peoples, um ex-professor na casa dos 30 anos, acaba de sair de uma instituição psiquiátrica. Con-
vencido de que passou apenas alguns meses naquele “lugar ruim”, Pat não se lembra do que o fez ir 
para lá. O que sabe é que Nikki, sua esposa, quis que ficassem um “tempo separados”.

Tentando recompor o quebra-cabeça de sua memória, agora repleta de lapsos, ele ainda precisa 
enfrentar uma realidade que não parece muito promissora. Com o pai se recusando a falar com ele, 
a esposa negando-se a aceitar revê-lo e os amigos evitando comentar o que aconteceu antes de sua 
internação, Pat, agora viciado em exercícios físicos, está determinado a reorganizar as coisas e recon-
quistar sua mulher, porque acredita em finais felizes e no lado bom da vida.

Uma história comovente e encantadora, de um homem que não desiste da felicidade, do amor e de 
ter esperança.

UMA HISTÓRIA ENCANTADORA
SOBRE AMOR, LOUCURA E KENNY G

O FILME INSPIRADO NO LIVRO 
TRAZ NO ELENCO BRADLEY COOPER, 
JENNIFER LAWRENCE E ROBERT DE 
NIRO E TEM ESTREIA NO BRASIL 

CONFIRMADA PARA 8 DE FEVEREIRO.

QUESTÕES EM DISCUSSÃOQUESTÕES EM DISCUSSÃO
 *****Alerta de spoiler! ATENÇÃO! Se você ainda não leu o livro,

talvez não queira ler as perguntas deste guia.*****

1. Se tivesse de ser um personagem em O lado bom da vida, quem você escolheria e por quê?

2. Pat acha que sua vida é um filme produzido por Deus e destinado a ter um final feliz, pois é assim que 
acontece na maioria dos filmes românticos. Em contrapartida, ele descobre que grandes obras da literatura 
norte-americana quase sempre terminam com uma nota triste. Por que muitos livros clássicos são deprimen-
tes?

3. Sem dúvida, Pat é diferente. Que tal discutir como os outros personagens reagem individualmente a suas 
idiossincrasias? O que motiva cada personagem?

4. Pat é apaixonado pelo Philadelphia Eagles. De que maneira o autor usa o fanatismo esportivo como 
metáfora e quais são as outras preocupações modernas que você também poderia adicionar à equação? 
O que suas obsessões – tanto as boas quanto as más – dizem sobre sua saúde mental? Como elas afetam 
seus relacionamentos familiares?

5. A relação de Pat com seu terapeuta, Cliff Patel, desafia ou reafirma sua visão da terapia?

6. Quando Pat ensinava e treinava em tempo integral, ele não era um bom marido. Morar com os pais deu 
a Pat a chance de trabalhar seu caráter e lhe possibilitou tratar Tiffany muito melhor do que ele tratou Nikki. 
Pat continuaria a ser um homem melhor se ele conquistasse um emprego em tempo integral? A felicidade 
pessoal é sempre diametralmente oposta à carreira de alguém ou há exceções?

7. Em sua jornada rumo à recuperação, Pat aprende a dançar. De que maneira a competição “Dança Contra 
a Depressão” faz Pat se abrir para o processo de cura?

8. Pat pensa que sua reunião com Danny, no Natal, é um milagre. Independente de você acreditar ou não 
em milagres, o acaso sempre desempenhou um papel em sua vida? Você já teve encontros casuais que o 
fizeram refletir sobre o destino?

9. Pat pratica ser gentil em vez de ter razão. O que você acha de seu mantra? “Ser gentil” e “ter razão” 
são mutuamente excludentes?

10. Tanto Tiffany quanto a mãe de Pat tentam fazê-lo encarar seus problemas, mas cada uma usa táticas 
diferentes. Discuta a abordagem das duas mulheres. Considerando o passado de Tiffany e a situação do 
casamento do Sr. e da Sra. People, por que Tiffany e a mãe tratam Pat do jeito que tratam?

11. Exercícios desempenham um papel importante na vida de Pat e Tiffany. A preocupação deles com exer-
cícios é saudável? Você acha que há uma conexão entre saúde mental e saúde física?

12. Alguns leitores dizem que riram o tempo todo ao ler O lado bom da vida. Outros dizem que choraram. 
Qual sua opinião? Por que acha que O lado bom da vida provoca uma grande variedade de emoções?

AS LEITURAS DE PATAS LEITURAS DE PAT


