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Introdução

Mudança no panorama da meia-idade

Durante a maior parte da história humana, a meia-idade foi praticamente 
ignorada. Nascimento, juventude, velhice e morte, todos receberam a 
atenção devida. Mas a meia-idade não apenas foi negligenciada, como nem 
era considerada uma entidade distinta.

Esse descaso, claro, é compreensível. A vida era brutal e curta; não 
havia tempo para “metade” alguma. Na Grécia Antiga, já havia certa re-
verência pela maturidade: os cidadãos não podiam tornar-se membros 
de um júri antes dos cinquenta anos, por exemplo. Mas a meia-idade dos 
gregos não chegava nem perto da nossa versão atual. Não que muitos 
deles atingissem essa etapa tão avançada – para começar, a média da ex-
pectativa de vida naquela época era de trinta anos –, mas é que, para as 
almas afortunadas que tinham vida mais longa, a coisa era mais parecida 
com escalar um pico elevado, dar uma respirada no ar revigorante da 
montanha e descer rapidamente para o vale da velhice.

Agora tudo isso mudou. Com o aumento da expectativa de vida – a 
média no mundo desenvolvido, há apenas um século, era de 47 anos, e 
agora está em cerca de 78 –, temos um longo período intermediário em 
que já não corremos atrás de crianças pequenas e ainda não deslizamos 
pelos corredores em cadeiras de rodas. Com essa mudança, a meia-idade 
recebeu o reconhecimento merecido. Escreveram-se livros, fizeram-se 
filmes, publicaram-se estudos.

Todavia, mesmo com essa nova atenção, um aspecto da meia-idade 
continuou negligenciado: nosso cérebro. Mesmo quando a ciência come-
çou a prestar atenção ao que acontecia com nosso corpo e nossa vida nos 
anos intermediários, ela não pensou no que se passava dentro da nossa 
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cabeça. A visão dominante era que, durante a meia-idade, o cérebro era, 
se tanto, simplesmente um cérebro jovem que ia minguando aos poucos.

Agora isso também mudou. Com novos instrumentos, como os apare-
lhos de neuroimagem, e com a análise genética e os estudos mais sofisti-
cados de longo prazo, o cérebro da meia-idade está finalmente recebendo 
a atenção que merece. Grande parte dessa nova atenção, para ser franca, 
é movida pelo medo. Muitos de nós – incluindo os cientistas, eles pró-
prios – vimos nossos pais sofrerem os estragos devastadores da demência. 
Ficamos assustados.

Alguns anos atrás, quando escrevi um livro sobre o cérebro adoles-
cente, muitas vezes eu era convidada a fazer palestras para o sistema judi-
cial da infância e adolescência ou para grupos escolares. Depois do evento, 
normalmente eu era levada ao aeroporto pelo organizador. Não raro, tal 
como eu, essa pessoa estava na meia-idade e, no trajeto de carro, dizia 
algo mais ou menos assim: “Sabe, você devia escrever um livro sobre o 
meu cérebro; de uma hora para outra, meu cérebro está um horror, não 
consigo me lembrar de nada. Esqueço aonde estou indo e por quê. E os 
nomes, os nomes são uma coisa terrível. É assustador.”

Eu sorria e balançava a cabeça, concordando e pensando no meu pró-
prio cérebro de meia-idade. Para onde é que vão todos os nomes? Será que 
nos saem voando da cabeça para as árvores? Será que estão saltitando lá 
no alto, em meio a nuvens interestelares, observando alegremente como 
nos atrapalhamos? E será que isso é o começo de algo realmente terrível?

Não faz muito tempo, a escritora Nora Ephron, que aos 67 anos estava 
no limite do que se considera a moderna meia-idade, escreveu um ensaio 
sobre tudo isso intitulado “Quem é você?”.

“Eu conheço você”, ela escreveu. “Conheço-o bem. É verdade. Sempre 
tive um probleminha com o seu nome, mas eu sei o seu nome. Só não sei 
qual ele é neste momento. Estivemos numa grande festa. Trocamos bei-
jinhos ao nos cumprimentarmos… Você já jantou na minha casa. Tentei 
ler seu último livro… Estou ficando desesperada. É alguma coisa parecida 
com Larry. É Larry? Não, não é. Jerry? Não, não é… Minha cabeça está 
pirando…”
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Originalmente, eu também tinha essas preocupações. Meu objetivo 
era descobrir para onde os nomes iam, os Larrys, os Jerrys, os “quem é 
você”. Do ponto de vista da neurociência, eu queria saber se esses nomes 
ficavam escondidos em algum lugar, num equivalente cerebral do buraco 
negro do universo no qual desaparecem todos os cartões de bibliotecas, 
as canetas favoritas e os óculos. Queria descobrir o que dava errado na 
meia-idade e o que isso significava.

Afinal, há mais do que apenas a memória e os nomes. Na meia-idade, 
nosso cérebro também tem outros problemas. Hoje em dia, quando estou 
dirigindo, às vezes levanto os olhos e me dou conta de que não estava 
prestando a menor atenção à rua, e sim pensando em algo totalmente 
diferente, como com que tipo de molho vou temperar o peru do Dia de 
Ação de Graças. A mais ínfima interrupção pode me distrair, fazendo 
meu cérebro voar do que estava fazendo para outras terras. Um dia des-
ses, quando organizava a mala para uma viagem, passei cinco minutos 
frustrantes procurando minha escova de dentes, até descobrir que, pouco 
antes, eu já tinha colocado a escova na mala. Depois de guardá-la, eu me 
distraíra à procura de um suéter e, pronto, todas as ideias referentes a 

“escova já colocada na mala” foram varridas da minha cabeça.
Seria agradável dizer que esse tipo de coisa raramente acontece. Na 

verdade, ocorre o tempo todo. E, embora as outras faixas etárias também 
tenham seus problemas – dificilmente chamaríamos o adolescente médio 
de um modelo de atenção, por exemplo –, as mudanças do meu cérebro 
agora parecem ter uma diferença qualitativa. Nas áreas da memória e da 
concentração, em particular, atingi um ponto crítico de transição – aquele 
em que agora me descubro, de um modo meio automático, contando com 
minhas filhas, que estão na casa dos vinte, não só para me lembrarem 
de coisas que tenho medo de esquecer, mas também para levarem meu 
pensamento de volta ao ponto de que ele havia partido. Do que é mesmo 
que eu estava falando? Na meia-idade, sabemos que somos diferentes. Sa-
bemos que o cérebro está diferente. O que aconteceu? Para onde foi nossa 
cabeça? Do ponto de vista da neurociência, será que todos, de pouquinho 
em pouquinho, vamos perdendo o juízo?
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Acabei gastando um tempo considerável à procura dos nomes esque-
cidos, e vou lhe dizer para onde eles vão e – segundo o pensamento atual, 
pelo menos – o que tudo isso significa. Também esmiucei os avanços 
mais recentes da ciência no que concerne à nossa propensão a perder o 
fio da meada. Nos últimos anos, os cientistas começaram a examinar essa 
desatenção e a descobrir, de fato, para onde vai o nosso cérebro de meia 
idade quando sai dos trilhos e se perde.

Ao longo do percurso, entretanto, este livro deu uma guinada no 
sentido contrário. Não que eu tenha esquecido sobre o que estava es-
crevendo, mas, ao examinar mais detidamente as últimas descobertas 
científicas sobre o cérebro na meia-idade, não deparei com más, e sim 
com boas notícias.

Ocorre que o cérebro na meia-idade tem outra história para contar, 
uma história que é exatamente o inverso da que eu havia esperado. Trata- 
se do cérebro da meia-idade que, em certo sentido, todos pusemos no lugar 
errado. Ao avançarmos aos tropeços pela vida, é mais fácil notarmos as 
coisas ruins.

Mas, quando a ciência começou a se concentrar em saber exatamente 
o que acontece, uma nova imagem do cérebro da meia-idade emergiu. E 
ela é a seguinte: nosso cérebro, nessa faixa etária, é de uma competência 
e de um talento surpreendentes. Somos mais inteligentes, mais calmos, 
mais felizes e, como disse certa cientista, também na meia-idade, “simples-
mente sabemos das coisas”. E não é só uma questão de irmos empilhando 
dados no cérebro ao longo do caminho. Ao chegarmos à meia-idade, nosso 
cérebro começa efetivamente a se reorganizar – e passa a agir e pensar de 
maneira diferente.

No fim, o cérebro que eu não havia esperado encontrar foi aquele 
sobre o qual tive vontade de escrever: esse cérebro de meia-idade que, ao 
mesmo tempo que vai se esquecendo do que comeu no café da manhã, 
ainda é capaz de ir para o trabalho e dirigir um banco multinacional, uma 
escola ou uma cidade, ou mesmo um país inteiro, e depois voltar para casa 
e lidar com carros falantes, adolescentes mudos, desastres no mercado 
financeiro, vizinhos e pais.
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Trata-se de um cérebro – um cérebro adulto – que todos presumimos 
conhecer e tendemos a subestimar. De certo modo, isso é bastante com-
preensível. À medida que nossa vida se alonga, a meia-idade torna-se um 
alvo móvel. Ainda há muitas coisas que não estão claras. Recentemente, o 
colunista William Safire foi muito criticado por um leitor, por ter se refe-
rido ao ator Harrison Ford, de 64 anos, como um homem de meia-idade. 

“Se ele estivesse literalmente na meia-idade, poderia ter a expectativa de 
viver até os 28 anos”, assinalou o leitor. “Ao se descreverem como pessoas 
de meia-idade, será que os que estão na faixa dos sessenta e até setenta 
anos não pecam pelo uso de uma matemática um tanto otimista demais?”

A maioria dos pesquisadores situa a moderna meia-idade em algum 
ponto entre os quarenta e os 68 anos. Mas até isso é meio flexível. À me-
dida que a duração da vida continua a aumentar, qual é o fim e onde fica 
o meio?

Ao escrever isto, com 56 anos, estou decididamente na meia-idade. 
Ninguém, nem mesmo eu em meus momentos mais otimistas, me descre-
veria como jovem. E ninguém, com a possível exceção de minhas filhas, 
me chamaria de velha.

Portanto, uma mulher de meia-idade. Mas, no começo do século XXI, 
exatamente o que significa isso? E qual o sentido para o meu cérebro?

Este livro é uma tentativa de responder a essa pergunta.
Nos últimos anos, de fato, os pesquisadores fizeram muitas descober-

tas sobre o cérebro da meia-idade. Descobriram que – apesar de alguns 
maus hábitos – ele se encontra no auge, e assim permanece por mais 
tempo do que qualquer um de nós jamais se atrevera a esperar. Enquanto 
nos ajuda a ir levando a vida, o cérebro da meia-idade passa por cima da 
confusão e vai direto ao encontro das soluções, sabe quem e o que igno-
rar e quando virar para lá ou para cá. Mantém a serenidade; adapta-se. 
Ocorrem mudanças que nos permitem ter uma imagem mais completa 
do mundo e até ser extraordinariamente criativos. Na verdade, os dados 
científicos mais recentes mostram que os déficits graves em importantes 
funções cerebrais – aquelas que mais importam – só ocorrem no fim da 
casa dos setenta anos e, em muitos casos, bem depois disso.
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E mais, a meia-idade é uma época muito mais importante para o nosso 
cérebro do que ninguém jamais havia suspeitado. É a ocasião em que os 
caminhos se apartam. O que fazemos enquanto estamos no Planeta Meia- 
idade determina como será a próxima parada, o Planeta Velhice. Como 
me disse um neurocientista, o cérebro, na fase intermediária da vida, está 

“em transição”. O que fazemos tem importância, e até mesmo o que pen-
samos tem importância.

Ao longo dos anos, fomos treinados a pensar que o corpo e o cérebro 
envelhecem juntos. Algumas mudanças corporais são inegáveis. Apesar 
dos meus melhores esforços – as corridas regulares, as voltas dadas nas 
raias da piscina da ACM, a ioga –, estou nove quilos acima do meu peso em 
qualquer época anterior. Preciso de lentes corretivas para três distâncias di-
ferentes: para ler, dirigir e escrever no computador. Sem ajuda, meu cabelo 
é de um cinza-acastanhado indistinto, e meu rosto tem rugas profundas. 
Às vezes, ao captar um vislumbre de mim mesma no espelho, tenho a im-
pressão, por um breve instante, de estar olhando para minha mãe.

E, ao vermos nossa cabeleira ficar grisalha ou desaparecer por com-
pleto, presumimos que haja uma decadência correspondente na parte in-
terna da cabeça. Não é difícil imaginarmos os neurônios ganhando seus 
próprios matizes de cinza-acastanhado, ressecando ou também desapa-
recendo por inteiro.

Mas o que de fato acontece revela-se muito mais complexo. E os pes-
quisadores – de sociólogos a psicólogos e neurocientistas – descobriram 
que o cérebro da meia-idade não necessariamente age como o resto do 
corpo, em absoluto.

Então, o que é que sabemos?
O que se sabe da meia-idade, hoje em dia, provém dos resultados de 

estudos extensos, que começaram a emergir recentemente, sobre como 
as pessoas de fato levam a vida, e também de pesquisas em laboratórios 
do mundo inteiro, que vêm dissecando a experiência da meia-idade, neu-
rônio por neurônio.

Nosso cérebro varia muito em termos de quais funções se deterioram 
e quais mantêm a capacidade, ou até atingem o auge, durante e depois da 
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meia-idade. Partes da nossa memória – certamente aquela que se recorda 
dos nomes – entram em declínio. Mas, ao mesmo tempo, nossa capaci-
dade de formar juízos exatos sobre pessoas, empregos, finanças – sobre 
o mundo que nos cerca – aumenta e fica mais forte. Nosso cérebro cons-
trói padrões de ligações, camadas entrelaçadas de conhecimentos que nos 
permitem reconhecer instantaneamente as semelhanças entre situações 
e discernir soluções.

E, graças à infância geralmente saudável que tivemos – comparada à 
das gerações anteriores –, atualmente a maioria dos declínios cognitivos 
de peso só ocorre nas pessoas de meia-idade muito mais tarde do que 
acontecia até mesmo na geração de nossos pais. Há também provas de que, 
como grupo, somos consideravelmente mais inteligentes do que quaisquer 
grupos de faixa etária similar que tenham vivido antes de nós.

Grande parte do que escrevi aqui é muito novo. Enquanto eu traba-
lhava no livro, diversas interpretações de alguns resultados ainda estavam 
sendo acaloradamente debatidas.

Ao ser detidamente examinada, a meia-idade atraiu seus próprios 
boatos, fantasias e fantasmas. Com a compreensão mais profunda do que 
de fato acontece, porém, muitos desses fantasmas estão desaparecendo. A 
crise da meia-idade, por exemplo, essa moeda corrente das conversas de 
bar, revelou, uma vez submetida a um exame mais rigoroso, ter pouco 
fundamento na realidade. A síndrome do ninho vazio, outro componente 
essencial de nossas expectativas sobre a meia-idade, é igualmente rara, se 
não imaginária.

Na verdade, os cientistas constataram que, para a maioria das pessoas, 
entrar na meia-idade é uma jornada para tempos mais felizes. Em momen-
tos particularmente difíceis ou tensos, talvez isso não pareça provável, mas, 
por volta da meia-idade, começamos a ficar mais contentes, e a causa tal-
vez seja o próprio envelhecimento. O positivo supera o negativo na nossa 
maneira de ver o mundo, em parte porque começamos a usar o cérebro 
de um modo diferente. Talvez também haja razões evolutivas para isso. 
Um ser humano de meia-idade, com maior serenidade e alegria, fica mais 
apto a ajudar os mais jovens que estão sob seus cuidados.
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É claro que o cérebro da meia-idade já não é imaculado. Pesquisadores 
que acompanham meticulosamente o envelhecimento cerebral, tanto em 
seres humanos quanto em animais, observam um nítido declínio nas subs-
tâncias químicas que compõem a nossa função cerebral – os neurotrans-
missores, como a dopamina, que nos mantêm alertas e em movimento. Há 
uma redução dos ramos cerebrais, nos quais os neurônios se comunicam. 
Existem trabalhos novos – novíssimos – que descobriram todo um novo 
estado cerebral – um modo-padrão. Trata-se de uma espécie de estado 
de devaneio, como o de um bate-papo sereno e contínuo, no qual nosso 
cérebro entra mais e mais ao envelhecermos, deixando-nos distraídos, e 
a confirmação de sua existência é considerada uma das mais importantes 
descobertas já feitas sobre como o cérebro funciona e envelhece.

E mais, um cientista da Faculdade de Pomona, na Califórnia, docu-
mentou criteriosamente o que de fato acontece quando esquecemos nomes, 
por que isso se inicia na meia-idade, o que pode significar e por que razão, 
pelo amor de Deus, somos capazes de lembrar que um sujeito trabalha 
como executivo de um banco, mas não conseguimos lembrar que seu 
nome é Bob. Existe hoje um consenso de que algumas funções cerebrais 
simplesmente não se preservam, particularmente a que os cientistas gos-
tam de chamar de velocidade de processamento. Se você pensa que, aos 65 
anos, será capaz de acompanhar em todas as áreas o ritmo de uma pessoa 
de 25 – de desviar o carro com a mesma rapidez para evitar um buraco 
na rua, ou de se adaptar igualmente depressa a mais um novo sistema de 
computação no trabalho –, está enganado.

Mas, no final das contas, um nome aqui e ali ou um índice máximo 
de velocidade cerebral podem não ter tanta importância. Embora ocor-
ram perdas em nosso cérebro, elas não são tão uniformes nem tão drás-
ticas quanto temíamos. Aliás, até a ideia de que o cérebro perde milhões 
de neurônios ao longo dos anos, sustentada durante muito tempo, foi 
agora desacreditada. Usando equipamentos de neuroimagem cerebral e 
observando os cérebros de pessoas reais, envelhecendo em tempo real, os 
pesquisadores puderam agora demonstrar que as células do cérebro não 
desaparecem em grande número no processo normal de envelhecimento. 
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A maioria delas se preserva a longo prazo e, se lhes derem uma pequena 
chance, poderão estar presentes – intactas e prontas – até oitenta e noventa 
anos, ou talvez mais.

Os neurocientistas da Universidade da Califórnia em Los Angeles 
(Ucla), bem como de outras instituições, podem agora observar partes de 
neurônios – em especial, seu revestimento gorduroso e branco chamado 
mielina – que continuam a crescer até uma fase avançada da meia-idade. 
À medida que aumenta, a mielina estabelece conexões que nos ajudam 
a compreender o que nos cerca. Esse aumento da massa branca, como 
disse um cientista de Harvard, talvez seja, por si só, a “sabedoria da meia- 
idade”. Há também um novo interesse em definir com exatidão o que é 
sabedoria. Dizemos sem maior reflexão que alguém é sábio, mas o que 
isso quer dizer? De que modo esse tipo de coisa é armazenado no cérebro 
e empregado na vida cotidiana de uma mãe de adolescentes cinquentona, 
ou de um professor universitário de sessenta anos? Durante muito tempo, 
também tomamos a experiência como um dado corriqueiro. Mas agora a 
experiência vem sendo decomposta em suas diferentes partes e estamos 
aprendendo com precisão de que modo ela altera fisicamente o cérebro, 
que tipos de experiência o modificam para melhor, e o que significa, de 
fato, ser um administrador competente, um piloto prudente ou um pro-
fessor talentoso.

Há também descobertas recentes que mostram que o cérebro da meia- 
ida de, em vez de desistir e ceder, adapta-se. À medida que envelhecemos, 
ele é mais ativo, não menos, e usa uma parte maior dele mesmo para 
solucionar problemas. E são as pessoas com o mais alto nível de funcio-
namento das aptidões cognitivas que aprendem a usar o cérebro dessa 
maneira. Em alguns casos, como constataram os pesquisadores da Univer-
sidade Duke e de outras instituições, as pessoas de meia-idade começam a 
usar os dois hemisférios cerebrais em vez de um – um recurso chamado 
bilateralização. Os indivíduos que recrutam – ou aprendem a recrutar – a 
força de seu poderoso córtex cerebral frontal, em particular, desenvolvem 
o que os cientistas chamam de “reserva cognitiva”, tida como um protetor 
contra os efeitos do envelhecimento. Esse é o tipo de vigor cerebral que 
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nos ajuda a chegar mais depressa ao ponto central de uma discussão do 
que os mais jovens – a captar a essência, avaliar a situação e agir de forma 
judiciosa, em vez de precipitada. Essa reserva cerebral também pode nos 
ajudar a afastar os primeiros sintomas externos de doenças como o mal de 
Alzheimer. E há fortes indícios de que uma coisa simples como a educação 
– ou o trabalho – pode ser a chave para construir essa proteção cerebral 
para a vida inteira.

A pergunta que isso nos deixa, é claro, é como podemos desenvolver e 
conservar essa proteção. Se tivermos a sorte de permanecer relativamente 
saudáveis, poderemos compelir o cérebro a se manter forte depois da 
meia-idade? Para obter essa resposta, primeiro a ciência precisa desvendar 
exatamente o que constitui o envelhecimento normal e o que representa 
desvio da normalidade e doença. Visto que, durante anos, a maioria das 
pesquisas sobre o envelhecimento foi conduzida sobretudo em asilos para 
idosos, tivemos uma visão exageradamente negativa do que significa en-
velhecer. Por muitos anos, até os médicos, em sua maioria, julgaram que 
a demência era inevitável.

Mas agora sabemos que, embora certamente tenha seus riscos aumen-
tados com a velhice, a demência é uma doença específica. Se mantiver-
mos um caminho normal de envelhecimento, sem grandes enfermidades, 
nosso cérebro poderá permanecer em condições relativamente boas.

Então, o que precisamos fazer?
Na última parte do livro, examino a ciência do aperfeiçoamento do 

cérebro, uma área impregnada de grande espalhafato popular. Afinal, o 
que sabemos realmente sobre a magia de comermos mirtilo ou ingerirmos 
ômega-3? Os exercícios fazem diferença? E, se fazem, de que tipo, e como?

Na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, o neurocientista 
Mark Moss vem estudando macacos de meia-idade para descobrir como 
ocorre o envelhecimento normal e o que pode manter intacto o cérebro 
dessa fase da vida. Será óleo de peixe? Vinho tinto? Horas de exercício na 
bicicleta ergométrica? Em outros institutos, há cientistas testando regimes 
de fome, para saber por que as dietas com baixo nível de calorias parecem 
prolongar a vida, ou por que as dietas ruins, com alto teor de gordura e de 
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açúcar, são prejudiciais. Um pesquisador sênior dos Institutos Nacionais 
de Saúde, por exemplo, vem limitando drasticamente sua própria ingestão 
calórica desde quando cursava a pós-graduação, para ver se poderá manter 
sua vitalidade cerebral, evitar doenças, alongar a vida – e descobrir como 
prolongar a nossa também. Estudos mais recentes têm indagado o que 
há na obesidade ou na pressão alta que é capaz de aumentar os riscos 
da demência. Muito além de apenas sugerir que uma taça de vinho ou 
um cacho de mirtilos fazem bem, os pesquisadores estão examinando a 
composição química de certos alimentos. Será que é a cor escura da casca 
da fruta que ajuda nossas células a continuarem saudáveis? Serão os antio-
xidantes? Quantas taças de vinho temos que tomar, afinal? Será possível 
descobrir um comprimido que funcione no lugar delas?

Uma das maneiras de avaliar a que ponto um dado grupo de cientis-
tas se empolga com o potencial do seu campo é seguir o dinheiro. E hoje 
realmente existe dinheiro pesado por trás de várias ideias sobre como 
prolongar a vida útil de nossos neurônios. Agora que a ciência sabe que 
não perdemos milhões dessas células ao envelhecer, de repente parece 
plausível que, se olharmos com bastante atenção, descubramos maneiras 
mais fáceis de manter nossas células cerebrais em boa forma. Fala-se cada 
vez mais em alvos “sensíveis a fármacos”, de modo a ajudar o cérebro ao 
longo do envelhecimento, e alguns respeitáveis cientistas criaram suas 
próprias empresas, na esperança de que, uma vez descoberto o alvo, seja 
possível ganhar dinheiro com isso. Com efeito, uma excelente pesquisa-
dora que conheço disse que a maior mudança vista por ela nos últimos 
anos foi que, hoje em dia, cientistas legítimos estão falando sem pudor em 
possíveis “intervenções” cerebrais, entre as quais se incluem drogas que 
talvez estejam ao alcance da mão.

Para muitos estudiosos que desenvolvem trabalhos sobre o envelhe-
cimento do cérebro, essa nova cultura da possibilidade é uma surpresa. 
Por outro lado, ao nos observarmos envelhecer, também temos consta-
tado que precisamos reconsiderar nossa maneira de pensar sobre nosso 
próprio cérebro – e sobre nossa vida – ao entrarmos e atravessarmos a 
meia-idade.
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Num ensaio de 2007, a escritora Ann Patchett externou sua surpresa 
com os talentos em evolução que descobriu em seu cérebro, ao se aproxi-
mar da meia-idade. Enquanto sua pele ia ficando flácida, Patchett percebeu 
que sua mente estava amadurecendo.

“Recentemente, eu estava mexendo em uns arquivos de fotografias 
quando encontrei as provas de uma sessão de fotos que eu tinha feito em 
996”, escreveu ela. “Eu tinha 32 anos e estava bonita. Realmente bonita, 
quero dizer: olhos límpidos, queixo bem delineado, e, de modo geral, 
esguia e segura …

“Olhando essas fotos agora… fiquei impressionada com o fato de, ape-
sar de me dedicar à ioga, e de me alimentar bem e ter horas e mais horas 
de repouso, e de tomar vitaminas e fazer todas as outras coisas que se deve 
fazer para manter a luminosa beleza da juventude, eu tinha uma aparência 
muito melhor onze anos atrás.”

Mas: “Também me impressionou o fato de que agora sou mais inteli-
gente. É como se a minha mente fosse uma conta bancária, e todo inves-
timento que faço parece crescer com uma taxa de juros regular. Espero 
que ela continue presente para me fazer companhia quando eu envelhecer, 
e que permaneça curiosa e ágil. Tenho trabalhado nisso com afinco. E 
adoro esse trabalho.”

Enquanto escrevia este livro, também comecei a ver meu cérebro com 
um novo respeito.

Se de fato a gente reserva um momento para observar o que faz um 
cérebro de meia-idade – e o faz facilmente –, isso pode nos surpreender. 
Mas é também reconfortante. Inúmeras vezes, quando eu dizia a outras 
pessoas que estava escrevendo um livro sobre o cérebro na meia-idade, 
todas as que eram dessa faixa etária falavam coisas do tipo “Bem, você 
sabe, agora eu sou um professor melhor”, ou então, “Ah, bem, é verdade, 
agora eu sou melhor na criação dos meus filhos”. É certo que, durante a 
meia-idade, acontecem-nos muitas coisas e temos uma profusão de outras 
na cabeça. Porém muitos dos que estão nessa idade me disseram que, em 
vez de se sentirem assoberbados, eles ficam, em certo nível, muito orgu-
lhosos do que conseguem realizar. Uma amiga de sessenta anos formulou 
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essa ideia de outra maneira: “O meu cérebro parece um desses mirtilos que 
as pessoas vivem nos falando para comer. Você sabe: finalmente maduro, 
pronto e íntegro.”

E isso nos deixa com uma última pergunta, e talvez a mais importante: 
se de fato o nosso cérebro conserva sua força – e se descobrirmos métodos 
para preservá-la  –, o que faremos com ele?

As aparências externas e as previsões de prazos da nossa vida estão 
deploravelmente obsoletas – foram criadas para expectativas de vida de 
muito tempo atrás, quando era esperável que, ao chegarmos à meia-idade, 
nós nos recolhêssemos a uma vida sossegada e desistíssemos de tudo. Mas 
se, como indicam as tendências, muitos de nós conseguirmos viver até 
os oitenta e tantos, noventa e tantos anos, e se conseguirmos manter o 
cérebro intacto durante esse período, o que faremos?

O mundo foi preparado para tratar o cérebro da meia-idade não como 
maduro, pronto e íntegro, mas como diminuído, em declínio e depri-
mido. Estipulamos idades de aposentadoria obrigatória que pouco têm a 
ver com nossa vida atual. Dizemos a professores, advogados, escritores e 
executivos que eles estão velhos demais para trabalhar, e os mandamos 
para casa – para fazer o quê?


