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“Um retrato radicalmente novo do cérebro, que vai muito além  
de levantar a moral dos que entram na meia-idade.” 

Scientific American

Aos 56 anos, a editora de ciência do New York Times, Barbara 
Strauch, considera-se definitivamente uma mulher de meia- 
idade. Depois de escrever um best-seller sobre o cérebro na  
adolescência, a jornalista decidiu descobrir o que de fato muda 
no cérebro maduro. Para onde vão todas as informações esqueci-
das diariamente – onde deixamos a chave do carro e o que fomos 
pegar na cozinha? 

Em O melhor cérebro da sua vida, a autora apresenta uma nova e  
positiva imagem desse órgão complexo e misterioso do corpo  
humano quando atinge a maturidade. Com o respaldo de  
cientistas de ponta e esmiuçando as mais recentes pesquisas 
– da neurociência à psicologia, da educação física à nutrição –, 
deparou-se com um cérebro que, ao contrário do que se pensava, 
está no auge.

Ainda que sejamos capazes de esquecer o que comemos no café 
da manhã, o cérebro nessa faixa etária é de uma competência 
e talento surpreendentes. Ágil, flexível e renovado – além de  
experiente –, ele alcança melhores resultados ao lidar com  
emoções e informações.

Com uma prosa leve e bem-humorada, a autora investiga  
também o que realmente podemos fazer para manter os neurô-
nios em forma. Quantas taças de vinho temos que tomar afinal? 
Exercícios físicos fazem mesmo diferença? 

Parte levantamento científico, parte guia prático, esse livro nos 
mostra que os anos mais inteligentes e felizes da vida começam 
aos quarenta.
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