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Perda de memória
Onde deixei os meus óculos?, da reputada jornalista Martha
Lear, explica tudo
Todas as dúvidas relativas à perda de memória têm resposta em Onde
deixei os meus óculos?, livro da autoria da jornalista americana Martha
Weinman Lear que a Ideias de Ler publica a 23 de Outubro.
Este título é uma excelente leitura para quem tem razões para ficar preocupado com a falta de
memória. Um pequeno exercício ajuda a perceber quem se inclui nesse grupo: são aqueles que se
esquecem do nome das pessoas, daquilo que iam dizer ou simplesmente da razão que os levou à
cozinha; também se esquecem de onde deixaram as chaves, a carteira… os óculos ou sabe-se lá
mais o quê.
Quem responde afirmativamente a estas questões, tem razões parar ficar um pouco preocupado.
Mas é importante +que saiba que não está só. Há milhões de pessoas em todo o mundo que se
debatem com este problema. Julgam que estão a ficar doidas, mas a verdade é que as perdas de
memória na meia-idade são bastante normais.
Com Onde deixei os meus óculos? fica a saber-se tudo – ou quase tudo - sobre este corriqueiro
esquecimento que tanto deixa as pessoas penduradas, ligeiramente divertidas ou até loucamente
frustradas.
Martha Lear entrevistou neurocientistas, psicólogos, biólogos e também amigos e desconhecidos.
Os lapsos de memória foram o mote para entrelaçar estudos científicos com anedotas hilariantes.
Marta Weinman Lear é editora galardoada da New York Times Magazine e colaboradora de várias
publicações americanas para as quais escreve artigos sobre medicina e comportamento. É, ainda,
autora do best-seller “Heartsounds”. Mais informações em www.marthalear.com.
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