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Na prática clínica, a psicóloga Meire Luciana de Lima Pinto observa o aumento das queixas dos 
pacientes - homens e mulheres - sobre a dificuldade de se encontrar parceiros. Uma 
explicação: a necessária busca de afirmação feminina abala os naturais jogos de conquista. 
 
Entre as quatro paredes do seu consultório na Vila Olímpia, a psicóloga Meire Luciana de Lima 
Pinto, 40 anos, está acumulando na prática um conhecimento que vem ganhando corpo e 
abrindo discussões no planeta, particularmente nos Estados Unidos e Europa: o resgate da 
feminilidade para readequaras relações afetivas entre homem e mulher, cujo primeiro passo 
foi dado por Adão e Eva. Ou, caso rejeitem a ideia criacionista do Paraíso, por Lu-cy ou 
qualquer austro/ophitecus macho que fosse seu contemporâneo. (Lucy, descoberto na Etiópia 
em 1974, datado de 3,2 milhões de anos atrás, é o mais antigo fóssil do hominídeo - uma 
evolução entre o chimpanzé e o homem - cognominado Austrolopthecus afarensis, encontrado 
até hoje, cuja evolução acabaria no homo sapiens. Lucy, segundo os exames dos ossos, era 
fêmea). 
 
A psicóloga está vendo crescerem sua experiência clínica as queixas de seus pacientes-homens 
e mulheres - sobre a dificuldade cada vez maior de arrumar namorado e já encontrou uma 
explicação para o fenômeno: nas últimas décadas, a necessária busca de afirmação feminina 
abalou os naturais jogos de conquista e sedução entre os dois sexos, fazendo com que a 
milenar abordagem entre homem e mulher se transformasse em uma operação complexa, 
muitas vezes problemática e até impossível. Trata-se de um assunto extremamente oportuno 
para o Dia dos Namorados. 
 
Diário do Comércio - Segundo sua experiência como psicóloga, muita gente vai 
passar o Dia dos Namorados infeliz aqui em São Paulo. Qual é a razão? 
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Meire Luciana de Lima Pinto - Muitos dos meus pacientes vêm se queixando há muito 
tempo da dificuldade em arrumar namorado. Reclamam que estão sozinhos. Sentem muita 
ansiedade por causa disso, ansiedade que ganha corpo nesta época. E é gente de qualidade, 
bem apresentável, culta e educada - enfim, pessoas que se convencionou de chamar bom 
partido. 
 
DC - Antes que entremos na ansiedade, uma pergunta: a senhora trabalha apenas 
com mulheres? 
 
Meire - Não. Tenho homens e mulheres. A ansiedade é ampliada pelo sentimento de exclusão, 
algo como ocorre por ocasião do Natal para quem está solitário, devido às mensagens de afeto 
e de felicidade transmitidas pela mídia. Mas é claro que a ansiedade é uma consequência. O 
principal motivo da dificuldade em encontrar parceiros está, no meu entender, em uma espécie 
de desencontro entre homens e mulheres na busca de sua realização afetiva. E isso tem a ver 
com o resgate dos jogos de conquista que sempre a marcaram, que são características 
naturais da relação homem/mulher. 
 
DC - A senhora está se referindo à tradicional corte entre o homem e a mulher, os 
jogos de sedução entre o masculino e o feminino, cada qual com seus recursos?  
 
Meire - Sim. É disso que estou falando. Eu acredito que o necessário processo de afirmação 
da mulher nas últimas décadas, chamado genericamente de feminismo, enveredou por uma 
teia de equívocos em que procedimentos naturais de feminilidade acabaram sendo confundidos 
com a submissão decorrente da cultura machista. 
 

DC - A senhora poderia definir exatamente a linha, a 
fronteira entre a submissão e a prática de ser feminina - 
enfim, de ser mulher? 
 
Meire - A submissão representa a anulação, significa a mulher 
não ser ela própria; submeter-se em detrimento das suas 
próprias necessidades e aspirações. Quanto a ser feminina, isso 
implica a mulher dar curso à sua própria natureza. 
 
DC - Isso, no nosso caso, quer dizer, deixar-se cortejar? 
 
Meire - Sim. Feminilidade, entre outras coisas, implica darão 
homem uma chance de cortejá-la, de praticar sua sedução. Assim 
é na natureza, entre o masculino e o feminino. E não há nada de 
errado, de prepotência ou de humilhação nisso. Do contrário, o 
pavão, que é um exemplo clássico, não armaria aquela imensa 
cauda reluzente para tentar conquistara fêmea. Permitira sedução 
não significa deixar de ser a si própria, arranhar o respeito ou a 
dignidade. 

 
DC - Até agora a senhora se referiu à parte que toca à mulher? E o homem?  
 
Meire – Os homens esta o r e c I a-mando dessa dificuldade de abordar as mulheres. E este 
comentário também é baseado na minha experiência de consultório. Eles dizem que as 
mulheres trocam sua posição femini-na pelo ataque. Na verdade os homens querem fazer 
conquistas e as mulheres podem se deixar conquistar ou não, conforme lhes convier. Parece 
que o retraimento masculino cria uma espécie de circulo vicioso: o feminismo torna-se uma 
defesa contra o vazio; a afirmação feminista se transforma em uma defesa em geral. Eu quero 
reafirmar que ser feminina não significa ser submissa. 
 
Os pacientes reclamam que estão sozinhos. Sentem muita ansiedade por causa disso, ansiedade que aumenta nesta 
época. 

 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 12 jun. 2012, Economia, p. 15. 
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