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Expectativa

Questão 1

A  crise  do  meio  da  vida/da  meia-idade  seria,  para  o  indivíduo,  uma  consequência  direta  da
tomada de consciência de sua própria mortalidade, explicam Daniel Levinson e Roger Gould. Ela
se  traduziria  por  um  sentimento  de  urgência  e  confusão  –  ou  mesmo  de  pânico  –  ante  a
consciência de um tempo que está contado daí por diante.

Questão 2

De acordo com o psiquiatra Georges Vaillant, essa crise não tem nada a ver com a idade, nem
com a tomada de consciência, pelo indivíduo, da sua própria mortalidade, definição canônica da
midlife  crisis.  As  depressões  e  os  reajustes  existenciais  que  acontecem  nessa  idade
intermediária  estão  principalmente  associados  a  golpes  duros,  a  acidentes  (luto,  divórcio,
doença...) que ocorrem necessariamente no meio da vida.

Questão 3

Depois  de entrevistar  8  mil  pessoas durante um período de  dez anos,  os  autores  da pesquisa
concluíram  que  (1)  a  crise  do  meio  da  vida/da  meia-idade  afeta  apenas  8%  dos  adultos  com
idade entre  20  e  70  anos;  (2)  ela  não  corresponde a nenhuma etapa  do  desenvolvimento  dos
adultos, (3) não tem nada a ver com o fato de se comemorar o aniversário de 40 anos, e (4) não
se baseia em nenhum fato científico.

Questão 4

Nessa  fase,  o  adulto  não  se  sente  mais  perfeitamente  à  vontade  com  a  identidade  que  ele
construiu para si mesmo na primeira parte da sua vida.  Um desejo confuso “de outra coisa” se
faz sentir,  no que diz respeito ao casal/à vida conjugal,  à vida profissional,  às relações com os
pais  e  os  filhos,  às  relações  sociais  e  de  amizade.  Essa  perturbação  pode  levar  a  um
desmoronamento interior – a depressão –, mas pode ser também, para o indivíduo, um poderoso
instrumento para readequar sua vida às suas vontades.

Questão 5

[Um estudo de 2015, publicado em The Economic Journal,] foi o primeiro a mensurar a felicidade
e o bem-estar humanos ao longo do ciclo da vida. Conclusão: a maioria das pessoas vê a vida
pelo lado bom até os... 40 anos! E, em seguida, a tendência se inverte seriamente, para voltar a
subir até a idade de 70 anos, quando os adultos reencontram seu nível de felicidade de outrora.
É a famosa “curva da felicidade em forma de U”.
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