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Nota da autora 

 

Há quem goste de tanques. Eu sou adepta à tecnologia e, conexões nervosas me 

atraem muito mais. Que seja e que venha a máquina de lavar. Opa! Não estou 

falando que sou prendada domesticamente. A rua é o meu ambiente mais íntimo. 

Tampouco exerço qualquer tipo de profissão recém “CLTizada” pelo Gabeira.   

Falo de homens, meu esporte predileto. 

Não dos tipos de academia, que entre mim e os alteres, eles preferem o espelho. 

Tenho como ideologia: quanto maior o tamanho do bíceps menor é o do cérebro. 

Com isso, você já sabe, eu prefiro os nerds aos malhados.  

Gosto quando um nerd é interrompido em meio a um discurso sobre a economia 

da Malásia, por meus beijos... Quentes... Profundos... Juro que sou boa ouvinte, 

mas prefiro sentir o arrepiar de seus pelos e o susto com a surpresa da minha 

língua no céu da boca dele. Um bom nerd gosta disso. Uma nota 10 é rotina, mas 

uma mulher que se despe sem pudores no corredor B da biblioteca é o Prêmio 

Nobel de Anatomia. Ele chega a passar a mão nos lábios para reter a baba, e o 

suor escorre frio na tentativa de manter o fervor interno... Jogo de sedução que os 

sarados narcisistas mega lindos de academia não se prezam.  

Eu quero emoção e não uma beleza seca. Eu não quero espelhos, quero nerds 

que estudem minhas curvas e a exatidão do meu prazer no movimento 

perpendicular da minha abertura de pernas. E tomara que eu esteja equivocada 

quanto à informação, porque eu adoro ser corrigida.  

Fora a pegada – eu não deveria contar isso a ninguém para não causar inveja. 

Confira surpreendendo-os com uma mordida na nuca no meio de uma equação de 

álgebra. Eles são capazes de coisas que Darwin não previa na evolução Sapiens. 

Agem como se a espécie estivesse em extinção e fosse acabar ali, na cavidade 

geográfica entre os meus seios... Às vezes vão direto ao ponto... Bem entre as 

minhas pernas, que eu não resisto em abrir quando mascaram o sexo com um 

livro. Eles sempre têm vergonha. Situação fofa... E, deliciosamente excitante.  

Os nerds doam seu próprio corpo, de dedo a cabelo em prol da ciência sexual. 

De ponta a ponta, tudo é devidamente apreciado, explorado... E o que é uma 

rapidinha entre a passada de língua entre o tanque e a torneira de um homem 

sarado, com os nerds são três horas de prazer apenas naquela região e um 

pernoite torna-se quase nada.  

E outra vantagem... Assim como as máquinas de lavar, eles sacodem, 

balançam, jogam pra lá e pra cá, torcem e você não tem trabalho algum, digo, 



 

 

apenas de sentir prazer... Já no tanque... Aff... Causa-me náuseas só de pensar no 

excesso de trabalho onde o cara fica ali paradinho e a responsabilidade dos 

movimentos é sempre todo seu. 

E na academia? O trabalho com os pesos é todo meu também, pois os sarados 

encontram-se ocupados demais com o próprio ego para se derreterem ao meu 

pedido de ajuda. Os cabeçudos, literalmente e metaforicamente falando, ficam tão 

perdidos entre os alteres que chega a ser um charme. Eles nada fazem ali que não 

seja para evitar um infarto futuro. E isso me excita, além de uma prova de 

bioquímica. 

Fora a facilidade... Os sarados são facilmente encontráveis em academias, e 

essas, assim como um fast food, existem em cada esquina. Já o número de 

bibliotecas na cidade... Aff. Eu gosto de dificuldade, de garimpar joia rara e ler 

textos inéditos. Deixo-me o prazer da facilidade no comodismo de ser buscada em 

casa e ser levada à cama, às paredes, ao chão, à cadeira anatômica e ao ápice da 

multiplicidade “orgásmica”. Sem contar os segredos... Os sarados espalham os 

meus como a quantificar para os amigos a masculinidade... Já os nerds... Ah... 

Esses me contam no pé do ouvido todos os mistérios da humanidade. Coisa que, 

para a maioria dos sarados, é um longo desafio metafísico a enfrentar... E quase 

sempre sem sucesso... Já para os nerds nada mais é do que colocar para fora o 

melhor que são com verdadeira discrição. E...  

Eu adoro e sem tirar os óculos! Não há como resistir à paixão. 

  



 

 

Introdução 

Introdução... Ai como eu amo essa palavra... Lembra-me até uma cena da 

minha primeira na aula de biologia com um nerd... Ele pegou uma pipeta e a 

introduziu na... Ops! A história já começou... Terei de deixar este segredinho para 

o meu segundo livro de crônicas sobre amor e sexo... Se bem que... Eu sempre fico 

na dúvida se me apaixono ou apenas gozo o bom momento da vida... Mas, enfim...  

Meu caro amado e cerebralmente másculo, nerd. Para a sua sorte, eu vim ao 

mundo. Longe de mim, dar uma de convencida. Eu até sou adepta ao prazer quase 

desportivo que é “dar” – dar carinho, dar amizade, dar atenção, dar informação –, 

contudo eu garanto a humildade e faço de tudo por uma boa piada. Vim a este 

Universo – nem tão intergaláctico, mas totalmente cibernético – a passeio e mesmo 

assim me propus a dividir com você alguns segredinhos, os quais podem mudar 

sua vida. Percebe a benevolência exacerbada? Pois bem... Sou dessas.  

Sou o milagre do mundo? Quase. 

Sou a salvadora da pátria? Há controvérsias. 

Sou uma deusa carioca disposta a salvar a fatídica humanidade da solidão 

infindável? É mais provável. 

Contudo, sou aquela que se dispôs a viver na pele casos pessoais – dos 

românticos aos sórdidos – com os mais diferentes tipos de nerds para desmistificar 

certas ideias pré-concebidas – muito mal por sinal –, como por exemplo, que vocês 

não gostam de sexo ou são ruins de cama, e ensinar-lhes algumas artimanhas da 

sedução.  

Calma... Meus números não passam de 20 em toda a vida – até onde eu contei – 

e eu não chego aos pés de uma ninfomaníaca voraz por sangue novo – embora eu 

já tenha passado por momentos quase lá. Deixe-me explicar: 

  

Sou Life Coach e escrevo sobre relacionamentos em colunas e livros desde 2010. 

Daí... Eu... No meio de um manual para ajudar os homens – não nerds – a lidarem 

com as mulheres do século 21 – e evitarem qualquer “pagação” de vergonha em 

nome de uma torpe e imatura virilidade –, eis que me deparo com um nerd. Eu 

nunca tinha saído ou ficado com um. Não fazia ideia do quão grande era o muro da 

timidez que os separava de todas as mulheres que desejaram em toda a vida e o 

pior... Eu não sabia o quão criativos vocês são na cama – mudei para o plural 

porque depois do primeiro eu experimentei vários outros, mas já falei isto, pois 

não?! Confesso que também descobri outras coisas grandes no meio de todas as 

histórias que vivi a partir daí, fato que virá ao caso nos capítulos a seguir.  



 

 

Assim que eu experimentei o tal rapaz, “muso” da minha nota inicial – texto 

inclusive publicado no livro Músicas de Amor e Outras Sacanagens –, me encantei e 

passei a olhar o universo de vocês com outros olhos. Tímidos e deliciosos. 

Cautelosos e extremamente sexies. Óculos e um jeito desengonçado que me 

excitavam. Cordialidade e educação não esperadas, embora merecidas. Gentileza 

em demasia que pediam heresia. O mistério do silêncio desmascarado com um 

bom sexo oral. Uma sensibilidade quase feminina se não fosse pela certeza da 

heterossexualidade. E uma inteligência e discernimento sobre as coisas que 

dispensam comentários. E o mais importante: machismo quase nulo, ou seja, 

aspecto de muito conforto para as MS – caso não saiba o que significa, procure no 

livro Como ser uma Mulher Solteira.  

E, conversando com um amigo nerd – um dos que, posteriormente, se tornou 

um entrevistado –, ele me deu a ideia de escrever um manual sexual para esse 

grupo tão singelo. Inicialmente achei super engraçado, pois passava sim pela 

minha cabeça – e eu estava atualmente fazendo – escrever um livro para homens, 

mas não com a magnitude de ensiná-los sobre a arte da conquista, ou onde colocar 

as mãos na hora do sexo visto que este conhecimento está teoricamente intrínseco 

na viril cultura machista brasileira. Algumas dicas com certeza, entretanto apenas 

para aprimorar o que eles já sabem “instintivamente”. Até então eu escrevia sobre 

como evitar exageros no sexo, mas o bê-á-bá da coisa – sugestão do meu amigo –, 

eu não fazia ideia por onde começar.  

Primeiro eu pedi ajuda a ele que me indicou outros nerds. Eu não pertencia a 

esse mundo e não sabia que existiam tantos grupos diferentes. Depois me 

apresentei, expliquei sobre o livro e marquei as entrevistas. Conversei ao todo, 68 

nerds entre 15 e 50 anos do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e, 

77 mulheres nerds e não nerds entre 15 e 50 anos, das mesmas regiões. No meio 

desse povo, eu me deparei também com muitos homens que se colocavam no 

grupo dos nerds por serem especialistas em alguma coisa, entretanto, eles tendiam 

mais ao grupo dos homens brasileiros comuns – machistas, pegadores e bem 

resolvidos sexualmente. Sendo assim, não os considerei dentre os 68 

entrevistados. 

Estudar muito sobre um assunto e se profissionalizar em um determinado 

segmento, está longe de significar que se é um nerd. Isso é ser CDF, o famoso 

acrônimo “Cabeça/Crânio de Ferro” – ou mais grosseiramente como diziam na 

minha escola, “Cu de Ferro” –, apelido designado às pessoas muito estudiosas, e 

não necessariamente aficionadas por alguma coisa, diferentes dos nerds.  



 

 

Os CDFs se concentram nas matérias escolares num âmbito geral, e têm como 

objetivo principal de vida a academia – escola e faculdade. Enquanto os nerds são 

naturalmente interessados em ciências e tecnologia, e isso significa que eles podem 

não ter tanto sucesso na escola, uma vez que muitos se consideram autodidatas 

(pessoa capaz de aprender algo sem a orientação de um professor) na 

aprendizagem e conhecimento adquiridos a ponto de não se preocuparem com a 

organização de cadernos e ignorarem as provas e os deveres de casa. A genialidade 

deles me encanta.  

Para ser mais específica, todo nerd pode ser considerado um CDF no seu 

segmento – estilo de vida escolhido –, mas nem todo CDF é nerd. Captou? 

Portanto, neste livro, eu me refiro apenas ao tipo clássico de nerd: o que sofreu 

bullying na adolescência, é extremamente tímido, usa camiseta do herói predileto, 

tem dificuldade de abordar uma mulher, e passa mais tempo com seus hobbies – 

games, filmes, RPG, livros e etc. – do que com a namorada ou esposa. 

 

Obs.: O que eu, e o resto da tribo não nerd, interpretamos como hobby, 

os nerds consideram como estilo de vida.  

 

Outro tipo de nerd que conheci durante as entrevistas e a pesquisa 

é o geek, que por muitos, é considerado um tipo de nerd – mais 

especificamente, o “tecnonerd” surgido na Era Digital, adepto a 

novidades tecnológicas. E, eu não pude deixar de incluí-los na lista, 

por terem em comum com os clássicos as duas grandes 

características: fazer de suas áreas afins um estilo de vida – ou seja, 

frequentam eventos, disseminam a causa e vestem a camisa – e a 

timidez.  

E, tudo isso você vai conferir aqui... 

 
Delicie-se com o Nerd para Mulheres! 

  



 

 

Dissecando as entrevistas... 

 

Nossa... A cada declaração eu me derretia e não aceitava o fato de eu ter 

passado tantos anos correndo atrás de cafajestes, os quais eu chamo 

carinhosamente de “cafas”, tendo na minha frente pérolas para a vida inteira. 

Como eu não havia me dado conta e percebido essas beldades soltas no Rio de 

Janeiro? Claro que há uma explicação, e isso você vai ver no segundo capítulo, 

mas mesmo assim eu me martirizava e babava a cada nova informação. Pena que 

quase todos que, passaram em minhas mãos, eram fiéis e os que estavam 

disponíveis eram muito novos, eu diria “aborrecentes”, se é que você me entende. 

Em seguida, tive a ideia de entrevistar algumas namoradas dos tais e mais outras 

mulheres que gostavam de sair com nerds, conforme os números descritos 

anteriormente – afinal tudo tem um contra ponto, toda cara sempre tem sua coroa 

e a opinião das mulheres protagonizou esse livro. Pode apostar nisso! 

Após dois meses de pesquisa – também realizada com a ajuda da rede* –, 

organizei tudo e percebi que o livro ficou dividido em três partes, a primeira é onde 

eu explico o que é um nerd. Eu sei que o meu público alvo é você que já é nerd e 

sabe muito bem o que isso significa, mas esse tópico é primordial para dar sentido 

à segunda parte... Que é destinada às mulheres, pois eu não poderia deixar de 

mostrá-las o quão vasto é o universo nerd e estimulá-las à experimentação in 

campo. E a terceira, e talvez, a mais importante para você, é a que eu considero ser 

o “manual sexual para os nerds”, ou, mais singelamente escrevendo, é o 

empurrãozinho sexual que o meu amigo me incentivou a escrever.  

No final das contas, me diverti muito com essa experiência, conheci muita gente 

interessante, alguns se tornaram amigos queridos e eu pude ter a certeza de que 

não sou a avassaladora de corações que todos achavam que eu era. Ou tinham a 

certeza. Mas...  

Posso me gabar que conquistei bons pares de calças durante a pesquisa. E 

mais... Hoje estou super apaixonada por um nerd e, graças ao Senhor da Vida, dos 

Games e dos Anéis, ele também está por mim. Sortuda, não?! 

 

*Rede, nesse contexto, significa Internet e não aquela gostosa de tecido ou lona na 

qual nos deliciamos após o almoço debaixo da sombra de árvores.   



 

 

Parte I – Nerds 

 

Foi impossível pensar em escrever sobre o assunto sem antes dissecar quem são 

esses tipos de homens.  

Interessantes? Para as mulheres que me lêem, com certeza serão. Dotados de 

características incomuns ao resto da selva? Talvez. Seres passíveis de fazer 

qualquer mulher chegar à Lua? Todos os dias e com a máxima certeza.  

Quem são eles e por que está na moda ser um nerd? 

De bobões que tinham medo das mulheres aos seres mais 

cogitados no mercado masculino do século 21 em menos de uma 

geração. Um nerd consegue ser fiel e sensível e ainda assim ser 

irresistível sem perder a virilidade... Sem deixar de ser homem! 

Como eles conseguem isso e o restante não? 

Qual é o segredo do mundo nerd e como tudo começou? Bem... 

Se você é um nerd vai achar tudo muito redundante porque 

conhece a própria história de cor e salteado, então vá direto para a 

terceira parte do livro. Mas... Se você é uma das curiosas que 

desejam se aventurar... Delicie-se e aproveite o conhecimento 

dividido...  

  



 

 

O que é um nerd? 
 

Ser nerd está na moda. Por quê? O que é um nerd afinal de contas? 

 

Eles são considerados bem sucedidos financeiramente e têm os melhores cargos 

no mercado de trabalho, já não possuem mais o estereótipo clássico: 

excessivamente tímidos, aparelho nos dentes, óculos fundo de garrafa, feios, 

espinhentos e engomadinhos, e nem usam mais gravata borboleta com camisa 

xadrez e suspensórios. São invejados por sua inteligência, comportamento, 

atitudes e, nos últimos anos, pelo sucesso com as mulheres. Sim, os nerds não são 

mais bobões como antigamente. São homens sensíveis ao universo feminino, 

quando não estão obcecados em mudar o mundo e comprovar alguma teoria (é 

claro!). E, sim! Eles também malham o corpo, porém sem deixar de exercitar 

diariamente o cérebro.  

 Ser chamado de nerd não é mais ofensivo ou soa pejorativo, nem significa um 

xingamento. Ao contrário, hoje o termo nerd é na verdade um belo elogio. Há filmes 

em que os grandes heróis que salvam a galáxia são nerds como, por exemplo, em 

The Avengers, – em português, Os Vingadores – onde o Homem de Ferro é um gato, 

filantropo, milionário e gênio nerd, e de quebra, ainda salva o mundo junto com o 

Capitão América, o Hulk e o Thor. E, essas tramas vêm das histórias em 

quadrinhos – HQs – da Marvel, ou seja... Do mundo nerd. Seriados sobre esse 

universo estão bombando nos canais fechados da televisão, como o The Big Bang 

Theory, onde um grupo de nerds é o centro da história. Celebridades se assumiram 

perante a mídia como nerds. Tatuagens de personagens de quadrinhos são as mais 

procuradas, o que significa ser mais um aspecto para levantarmos a bandeira nerd 

com muito orgulho e nos esquecermos, de uma vez por todas, do passado taxativo 

e discriminante que rodeava esse grupo.  

Ser um nerd não é mais coisa de idiota e eles, assim como nós mulheres divinas 

e perfeitas, também têm um dia próprio: o “Dia do Orgulho Nerd”, que é 

comemorado mundialmente no dia 25 de maio, desde 2006. A data, com sua 

origem na Espanha, marca a première* do primeiro filme da série Star Wars, o 

“Episódio IV: Uma Nova Esperança”, lançado em 1977. Aqui no Brasil, os nerds 

têm um Conselho Jedi**... E nossa... Eu sempre sonhei em saber quem estava por 

baixo do uniforme branco daqueles soldados, os stormtroopers, que faziam 

figuração nos filmes. Será que eles me aceitarão como membro?  

O dia 25 de maio é dividido também com dois outros feriados nerds, o “Dia da 

Toalha” criado em homenagem ao escritor Douglas Adams, pelos fãs da trilogia “O 



 

 

Guia do Mochileiro das Galáxias”; e o “Glorioso 25 de Maio”, criado em homenagem 

a Terry Pratchett, escritor da série “Discworld”.  

Outro fator que contribuiu para a admiração desse universo foi o boom do 

videogame na década de 1970, estimulado principalmente pela Atari, uma empresa 

de produtos eletrônicos fundada em 1972 por Nola Bushnell e Ted Tabney. Os 

games serviram para estimular as conexões nervosas e aumentar o nível de 

inteligência e poder de criação dos jovens da época. É claro que sempre existiram 

os gênios que provocaram as grandes mudanças nas áreas tecnológicas e 

científicas, mas, até então eram considerados apenas gênios e não gênios nerds. 

Alguns desses gênios, não tinham pretensão alguma de modificar as coisas, mas 

também eram pessoas altamente inteligentes que viviam para estudar e que faziam 

das bibliotecas e do excesso de conhecimento uma fuga para o bullying*** que 

sofriam. Com certeza, todos os gênios que conhecemos até hoje foram ou são 

nerds. E, é por isso que todo homem expert em alguma área se considera um nerd 

– sendo a especialidade na área cientifica ou não. Mas, as coisas não são bem 

assim. Como já mencionei na introdução... 

 

*Estreia. 

 

**Os Jedi são os guardiões que dominam o lado "luminoso" da força, em 

contraposição aos sith, no universo fictício da série Star Wars. 

 

***Bullying – do inglês bully, que significa tiranete ou valentão – são atos 

de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, praticados por um 

indivíduo ou um grupo a outro (s), causando dor e angústia, sendo executados 

dentro de uma relação desigual de poder. 

  



 

 

É tudo culpa da MIT  
 

Na década de 1950, N.E.R.D. era uma sigla que significava Northern Electric 

Research and Development, ou seja, era o Departamento de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Companhia Northern Electric do Canadá, que atualmente se 

chama Nortel.  Os profissionais que trabalhavam neste departamento eram 

extremamente inteligentes, e considerados gênios por se dedicarem tanto às 

pesquisas – leia-se aí, durante 24 horas do dia – que abriam mão de suas vidas 

pessoais. Vem daí a ideia errônea de solidão e introspecção – você vai entender a 

minha visão sobre o assunto ao longo do livro. Em 1960 este termo passou a ser 

sinônimo de inteligência e tornou-se referência principalmente aos físicos e aos 

intelectuais. 

Voltando a 1950, no início da década, Nerd – como palavra e não sigla –, foi 

lançada na literatura estudianense pelo escritor de livros infantis Theodore Seuss 

Geisel – mais conhecido como Dr. Seuss. Ele escreveu o clássico If I ran the zoo – 

em português, “Se eu dirigisse o zoológico" – no qual ele criou uma personagem de 

temperamento difícil e bem esquisito, de poucos amigos, que se chamava Nerd, – 

ele não sorria e, fisicamente, era um bicho* feio, de cabelos compridos e 

despenteados, e com uma boca enorme. 

No ano seguinte, a revista Newsweek divulgou uma matéria sobre os hábitos e 

costumes dos jovens na cidade de Detroit, e nela, os que eram conservadores e 

quadradões – não adeptos à moda da época – passaram a ser chamados de nerds.  

Ainda na mesma década, era comum entre os estudantes do Massachussets 

Institute of Technology – MIT – praticar bullying com os alunos menos populares – 

com certeza, os donos das melhores notas e mais tímidos – chamando-os de 

"knurd", que é drunk escrito ao contrário e significa “bêbado” em inglês. Muito 

dedicados aos estudos, os tais alunos “fora da caixinha” não frequentavam as 

festas e eram menos sociáveis, e knurd era um trocadilho, que queria dizer que eles 

jamais teriam a feliz experiência de ficarem bêbados. Com o tempo, knurd tornou-

se a gíria popular nurd e logo evoluiu para nerd, pois as pronúncias são muito 

parecidas. 

Agora... A parte que mais nos interessa... 

No Brasil, era muito comum o uso do termo CDF – já explicado na introdução – 

para definir as pessoas muito inteligentes. E o termo “nerd” só se popularizou em 

1984, com a estréia do filme Revenge of the Nerds, em português, a Vingança dos 

Nerds, dirigido por Jeff Kanew. A história é uma sátira que mostra um grupo de 

nerds tentando acabar com os abusos – bullying – sofridos pela perseguição dos 



 

 

membros da fraternidade Alpha Beta, ou seja, alunos do grupo de atletas 

machistas e populares que não gostavam de estudar.  

Outro filme lançado dois anos antes e, muito assistido na mesma época, embora 

não fizesse uma referência direta aos nerds, foi o Porky's, dirigido por Bob Clark. 

Uma comédia que conta as peripécias e aventuras sexuais de um grupo de 

adolescentes de um colégio na Flórida, em 1954. O esporte predileto desse grupo 

não era relacionado aos desportivos e sim ao de observar as garotas nuas no 

vestiário e infernizar a vida dos professores. Um dia eles decidem ir ao Porky´s, um 

lugar que funcionava como uma espécie de cabaré e bordel, onde o dono lhes 

ofereceu uma prostituta. Mas, o tal passa-lhes a perna, rouba-lhes o dinheiro e os 

joga num pântano. Aqui não temos pântanos, mas é comum para os homens a 

cultura de se perder a virgindade num prostíbulo, estou errada?  

A história tornou-se tão popular que teve duas sequências: “Porky´s II: o dia 

seguinte” (1983) e “Porky´s contra ataca” (1985), e eu aposto que inspirou muitos 

nerds brasileiros a se arriscarem na vida sexual. 

Portanto, levando em consideração todas as características citadas que 

designam um nerd desde a década de 50, o termo foi definido da seguinte forma: 

 

Nerd é um gênio estudioso, conservador e esquisitão, introspectivo e anti-social.  

 

Entretanto... Essa visão, inicialmente usada de forma pejorativa, mudou muito.  

 
*O autor não usa no livro mencionado, personagens humanas e sim animalizadas. 



 

 

Videogame 
 

Quem viveu nas últimas décadas do século 20 e não sabe de cor e salteado a 

sonoplastia do Super Mario Bros, que atire o primeiro console na minha cabeça 

(não confunda console com o seu consolo (vibrador) em casa, amiga. Console, é um 

microcomputador dedicado a executar jogos de vídeo, ou seja, é simplesmente o 

videogame). Inclusive eu, que não tive um Nintendo em casa, devido aos tempos de 

vacas magras, fazia chantagem emocional com o vizinho só para jogar uma partida 

diária.  

É impossível continuar esta parte do livro sem antes citar a importância e um 

pedacinho da história dos games, mesmo porque eles foram e continuam sendo 

criados por nerds, e divertem bilhões de pessoas em todo o planeta, 

proporcionando não apenas entretenimento como também estímulo à inteligência e 

à criação e, o mais importante, à conservação da jovialidade. 

Para começar, os games têm uma linguagem universal, assim como os nerds, se 

os analisarmos num contexto cultural, podem não falar a mesma língua, mas não 

deixam de se comunicarem e se entenderem em eventos internacionais.    

E não é coincidência o surgimento da palavra “nerd” com a localidade onde se 

manifestou o termo – EUA – e a época – década de 1950, logo após a Segunda 

Guerra Mundial. Em 1958, foi criado pelo físico Willy Higinbotham, com o intuito 

de atrair turistas e curiosos, o primeiro jogo para computadores no laboratório de 

pesquisas militares Brookhaven National Laboratory, em Nova Iorque. Era bem 

comum durante a Guerra Fria (Período histórico de disputas estratégicas e 

conflitos indiretos entre os EUA e a União Soviética, compreendendo a época entre 

1945 e 1991), dias abertos à visitação para que o público pudesse conferir o 

poderio nuclear do Tio Sam. Nerds e exibicionistas... Adoro!  

O jogo era exibido na tela de um osciloscópio (Instrumento de medida 

eletrônico que cria um gráfico bi-dimensional visível de uma ou mais diferenças de 

potencial. O monitor é constituído por um "ponto" que periodicamente "varre" a 

tela da esquerda para a direita) e se chamava Tennis for two, uma simulação 

simples do esporte. Mas não pense que havia a representação dos jogadores, ou 

era colorido e atraente, muito menos 3D, 4D ou 5D como os atuais. Risos. Havia 

apenas a imagem da 'bola' e da 'quadra' de tênis, numa vista lateral. Apesar do 

jogo nunca ter saído do laboratório, roubava toda a cena dos coitados dos átomos 

que eram esquecidos nessa brincadeira. Tempos depois, o cientista aperfeiçoou seu 

jogo e o adaptou para um monitor de 15 polegadas. Mas aí, bateu aquela 

subestimação provocada pela insegurança que todo nerd tem e Willy não patenteou 



 

 

sua brilhante ideia. O pai do videogame faleceu em 1995 sem ganhar nadinha com 

o seu invento.  

A partir de 1976, a evolução tecnológica dos microprocessadores possibilitou 

que os games rodassem jogos mais complexos, sendo assim mais atraentes para o 

público jovem. Foi aí que a empresa Atari tomou conta do mercado mudando 

totalmente o conceito de videogame, pois pela primeira vez foi lançado um console 

com centenas de jogos de uma só vez. E isso significava lançamentos constantes 

sem que o usuário precisasse comprar um novo equipamento. Quer coisa melhor 

para um nerd viciado em games do que jogar, jogar e jogar sem pagar caro por 

isso?  

Desde então foi possível perceber um tipo específico de adolescente que, para 

fugir da timidez e da solidão de não fazer parte do grupo dos populares da escola, 

fez dos jogos uma rotina de vida, transformando-a em hábito e não apenas 

usando-a como simples diversão. Em casa ou na de amigos, eram os games o 

maior motivo de convívio social com outras pessoas que também fugiam da tirania 

dos mais fortes da escola. E mal sabiam eles os benefícios provindos dos games, 

como por exemplo: 

 

 Inteligência, memória e concentração 

 

Cientistas do instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano e da 

Universidade Médica St. Hedwig-Krankenhaus, em Berlim, na Alemanha, 

comprovaram que jogar videogame torna as pessoas mais inteligentes. O hábito 

desenvolve o córtex pré-frontal direito – parte do cérebro responsável pela formação 

de memória, planejamento estratégico, controle motor e noção de espaço (isso 

explica porque os homens têm mais senso espacial do que nós mulheres, 

principalmente ao estacionar o carro). O estudo avaliou voluntários que jogaram 

Super Mario 64 por 30 minutos todos os dias, durante dois meses. Após o 

experimento, foi constatado que os adultos que participaram tiveram aumento 

significativo na massa cinzenta. Os que realmente se divertiram durante os testes 

apresentaram evolução ainda maior. Só poderiam ser nerds.  

Testes realizados com crianças demonstram que as que jogam games – entenda 

como a compilação de “videogame” – alcançam um crescimento mental e 

intelectual muito mais acelerado em relação às crianças que nunca viram um 

videogame na vida. E também, ajudam as disléxicas a lerem melhor, com mais 

rapidez e precisão.  



 

 

Segundo a Federação dos Cientistas Americanos, estudantes que jogam 

videogames se lembram 80% melhor de informações ensinadas se comparados a 

estudantes que lêem livros e revistas (apenas 10%).  

 Gamers – jogadores – conseguem dar atenção a até seis coisas ao mesmo tempo 

enquanto os não-gamers só conseguem se concentrar em quatro. Ou seja, no caso 

das mulheres gamers o número aumenta para dez coisas ao mesmo tempo. Os 

jogadores também conseguem realizar testes de cognição com 20% a mais de 

eficiência. 

O mesmo serve para os idosos – é por isso que eu vivo repetindo que eu jamais 

vou crescer! Os jogos conseguem retardar o processo de envelhecimento do cérebro 

por até sete anos, isso porque hoje, os games são cognitivamente complexos e 

requerem energia mental.  

 

 Tiro ao alvo, visão certeira 

 

Pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, descobriram que  

jogos de ação aguçam a visão e que uma hora diária de videogame pode melhorar 

problemas visuais tanto quanto 400 horas de uso de tapa-olhos, e até curar casos 

de ambliopia, conhecida como “olho preguiçoso”.   

E para você que adora os games de tiros, tipo o Resident Evil, onde se mata 

zumbis (se eu fosse uma nerd que produzisse jogos criaria um para atirar em 

homens infiéis), aqui vai outra boa notícia: a Universidade de Rochester, nos EUA 

descobriu que jogos onde o jogador é o atirador  aumentam a capacidade do 

alcance de visão e perímetro da percepção humana. Além de sublimar a 

capacidade do cérebro de prestar atenção em vários eventos ao mesmo tempo. Sem 

contar que atirar em zumbis pode influenciar na vida real. Um estudo desenvolvido 

por um jornal britânico mostra que os gamers têm a mesma capacidade de 

combate e resposta a situações violentas que combatentes de guerra reais.  

 

Obs.: entendeu agora porque é tão necessário um game que ensine as 

mulheres a acabarem com os homens infiéis?! É para que elas façam o 

mesmo na vida real! 

 

 Equilíbrio, Parkinson e boa forma 

 

Num teste realizado na Universidade de Ottawa, no Canadá, pacientes com a 

doença de Parkinson jogaram Wii com Kinect – sensor de movimentos – por seis 



 

 

semanas num treinamento de 45 minutos por dia nas versões Fit e Sports, e 

tiveram significativa melhora no equilíbrio corporal. O Wii é um console da 

Nintendo que detecta movimento em três dimensões, ou seja, você usa o corpo 

inteiro para jogar. 

O Wii é uma excelente opção, também, para colocar a molecada em forma de 

uma maneira divertida e sem precisar cortar com brutalidade o fast food do 

cardápio, pois as diferentes versões permitem que os usuários dancem e pratiquem 

todos os esportes que desejarem. Jogos musicais como o In the Groove ou o Dance 

Dance Revolution são atrações em shoppings e eventos nerds e acompanham o 

ritmo dos exercícios físicos.  

 

Obs.: eu amo jogar Wii... E se algum nerd criador de games estiver 

disposto, eu tenho uma ideia excelente para uma versão sexual. Seria 

um ótimo pretexto para melhor a relação com a namorada, não acha?! 

Procure-me no final da leitura! 

 

 Coordenação motora de médicos 

 

Testes da Universidade de Iowa, EUA, comprovam que três horas semanais de 

videogames, ajudam cirurgiões a desenvolverem a coordenação motora e, em 

consequência, eles erram menos em procedimentos e são em 72% dos casos mais 

rápidos que os demais. Nesse caso, amiga, pare de reclamar do maridão que chega 

em casa após uma cirurgia e corre para o game.  

 

 Calmante digital 

 

Jogar qualquer tipo de game reduz em 17% a produção do hormônio que induz 

o estresse, o cortisol.  

O site Puzzle Bejeweled – bejeweled.1001jogos.pt – comprovou que 54% de seus 

jogadores assíduos tiveram redução de estresse físico. O Puzze Bejeweled é um 

jogo de quebra cabeça semelhantes ao tetris.  

Será que se unirmos games a sexo esse percentual dobra ultrapassando os 

100%?! Vamos testar?! 

 

 Casamento gamer 

 

Quem casa quer casa ou quer game? 



 

 

Eu agora estou optando por jogar, justo porque 76% dos casais que jogam 

videogames juntos dizem que a relação no casamento é impecável.  

 

Obs.: espere até chegar à próxima parte do livro onde eu mostro para 

você o poder do joystick*.  

 
 Tolerância a dores 

 

Eu achava que os nerds de games tinham a mesma resistência fisiológica a dor 

que as mulheres, de forma natural. Mas, eu estava errada. É tudo por causa dos 

jogos! Estudos mostram que 50% dos gamers demonstraram maior 

invulnerabilidade ao sentir dor de queimaduras, por exemplo. E, jogar games 

violentos aumenta a tolerância de qualquer dor em até 65%. 

 

Obs.: todas as fontes/sites das pesquisas mencionadas estão citadas 

na bibliografia deste livro.  

 

*Eu fico impressionada com o seu poder de levar na maldade tudo o que eu 

escrevo... Mas, apesar de, dessa vez você estar certa no seu pensamento, o real 

significado de joystick é: dispositivo geral de controle que consiste em uma vara 

vertical na qual os pivôs se aproximam de uma extremidade e transmitem seu 

ângulo em duas ou três dimensões a um computador ou videogame.  



 

 

Game da Kiss 
 

Ao longo dessas décadas, a tecnologia evoluiu muito e os games não se limitam 

mais aos monitores. Eles invadiram tablets e celulares e você é capaz de jogar 

usando todo o corpo, como já mencionado anteriormente. Porém, o mais bacana de 

tudo isso é que os nerds criadores de games estão espalhados por todo o mundo e 

eu (que não sou boba nem nada) lanço aqui a minha ideia para quem sabe... 

Alguém se interesse em produzir – e ficar milionário, pois será o recordista de 

vendas no Dia dos Namorados – o Game da Kiss.   

O objetivo do jogo é que o gamer se transforme no melhor homem do mundo. 

Ele vai passar por fases e enfrentar dragões malvados, estupradores, assassinos, 

chefes safados e a fria e calculista TPM... O jogador se redimirá de seus erros com 

as mulheres do passado e no final, quando conseguir salvar a princesinha, nada 

inocente, das garras do vilão da desistência nos homens, ela o compensará com 

um strip tease muito, muito, mas muito selvagem. Viu como sou boazinha? A 

recompensa é à altura. E vou precisar da sua ajuda, pois você amiga é que será o 

troféu no final do jogo.  

O Game da Kiss vai funcionar da seguinte maneira: 

 

 Ele será interativo da língua aos pés; 

 

 Será lançado numa plataforma de ensino adaptativa em que os exercícios, os 

testes e o aprendizado serão condensados num único ato de jogar; 

 

 As atividades durante o jogo vão variar desde as psicológicas focando na 

sensibilidade até às práticas como lavar louça e levar o cachorro para 

passear... Muita calma nessa hora... Essas lições ditas como “comuns” não 

vão durar mais que dez minutos para que eles não pensem que isso é 50% 

da relação, entretanto, serão fases difíceis de serem ultrapassadas 

diariamente (justo porque sei que eles gostam de desafios); 

 

 O mesmo servirá para as tarefas sexuais. Essas vão durar um pouco mais, 

mas o gamer só vai conseguir passar de fase depois de fazer a mocinha gozar 

nove vezes na mesma posição com estímulos diferentes – a cada posição, 

uma fase diferente, e tudo vai começar na paquera, seguindo do sexo oral e 

depois sim virá a penetração... Agora multiplique pelo Kama Sutra... Vai ser 

o equivalente a umas 1000 fases; 



 

 

 

O diferencial do Game da Kiss é que a tecnologia e a ciência já estarão 

embutidas nos templates (modelo do layout, da parte visual do jogo), e as fases 

produzidas serão customizadas pelas mulheres – leia-se aí, as namoradas e 

esposas dos usuários – que ainda poderão criar os próprios joguinhos, a seu bel-

prazer (vontade própria. A expressão é usada geralmente quando se diz para 

alguém que ela pode fazer o que quiser, pode ficar à vontade e tomar a melhor 

atitude), dentro do principal. O Game da Kiss também vai oferecer a elas uma 

plataforma de monitoramento com informações sobre o desempenho do gamer 

durante as passadas de fases, inclusive se eles superarão as expectativas de 

passar mais de dez minutos cumprindo as tarefas “comuns” apenas para se 

aperfeiçoarem cada vez mais. Não seria lindo?! 

Com a expansão do produto – que eu tenho certeza de que será um sucesso logo 

no lançamento –, eu espero reunir de forma eficiente os dados sobre a rapidez do 

aprendizado e quem sabe assim lançar um livro inteirinho sobre os benefícios do 

Games da Kiss nos relacionamentos amorosos ou ainda expandi-lo para usuários 

filhos de mamães – o que vai cair como uma luva para os adolescentes.  

O Game da Kiss será encaixado em cinco regras que farão o futuro melhor 

homem do mundo se manter motivado na experiência de jogar e aprender. São 

elas: 

 

 As tarefas que ele terá de cumprir em cada fase deverá ser de extrema 

pressão para que fique focado a ponto de não ter tempo para mais nada... 

Nem para comer besteiras assistindo futebol, muito menos para olhar os 

rabos de saia que passam na rua; 

 

 Ele precisará responder a perguntas e ser ativo, já que estudos mostram que 

quando estão em estado de passividade – fazendo nada deitados no sofá – os 

homens movimentam pouco a cabeça de cima, ou seja, o cérebro. Mas 

quando são convidados a agir, seja por perguntas ou algo mais interativo, 

ocorre uma atividade cerebral extraordinária. Será que eles chegam ao nível 

de evolução das MS desse jeito?!  

 

 O terceiro princípio refere-se à repetição – agora você vai entender porque as 

tarefas “comuns” precisam ser diárias, apesar da sutileza de não demorarem 

mais de dez minutos para serem realizadas. E tudo isso porque o cérebro 

humano é projetado para rejeitar, não para lembrar de coisas não muito 



 

 

atraentes, então é somente por meio da repetição que ele decide prestar 

atenção. E a repetição é mais eficaz quando espaçada, ou seja, é necessário 

que se passe algumas horas antes que as informações sejam retransmitidas 

– 24 horas são o suficiente, pois não?! 

 

 A quarta regra é que os jogos serão adaptativos. Olha como sou boazinha e 

compreensiva. A cognição dos homens trabalha em velocidades diferentes e 

de forma individualizada. Sendo assim, o software precisa assistir aos 

gamers e se adequar às especificidades de cada um. Por exemplo, se o 

jogador Matheus gosta de loiras, a mocinha será personificada por uma loira, 

e isso vale para o resto do corpo – seios, pernas, bumbum... Olha quanta 

colher de chá! A única coisa que os jogadores não poderão escolher é a 

personalidade da mocinha, pois esta será basicamente a MS, como a descrita 

no livro Como ser uma Mulher Solteira. Por isso, os jogos respeitam o nível de 

aprendizado de cada usuário, de forma que o homem* só progredirá se tiver 

dominado o assunto; 

 

Obs.: gato, eu confio no seu taco... Tenho certeza de que passará por 

esse desafio sorrindo de orelha a orelha, pois você sabe o que te espera 

ao zerar o game.  

 

 Para finalizar, a quinta regra é a mais difícil – nem tudo são flores, baby. O 

gamer precisará ter muito comprometimento para testar os conceitos 

aprendidos no jogo em sua vida real – e é aí que entram as perguntas da 

segunda regra –, e me dar o feedback. Agora você me pergunta onde está a 

parte difícil em testar as fases sexuais com sua namorada na vida real? 

Risos. Até aí a facilidade está garantida e ainda vem acompanhada da 

diversão... Mas, eu quero ver as tais tarefinhas comuns do dia a dia como 

lavar louça e levar o cachorro para passear, lembra-se?! 

 

Minha ideia não é perfeita?! 

 

  



 

 

Nerds X Geeks 
 

 O termo geek, hoje, é um anglicismo (é um termo ou expressão da língua 

inglesa, inserido em outro idioma devido à necessidade de nominar objetos ou 

fenômenos novos, para os quais não existe designação adequada na língua alvo) da 

gíria inglesa e, em geral, se refere a pessoas excêntricas, introspectivas, tímidas e 

obcecadas por tecnologia, o que para muitos é o mesmo significado de nerd.   

O primeiro registro da palavra geek é de 1876 e significava bobo – em inglês, 

fool. Tempos mais tarde passou a designar artistas de rua que ganhavam a vida 

fazendo performances excêntricas como arrancar a cabeça de uma galinha viva 

com os dentes ou comer insetos – em inglês, bugs – e tudo isso, sem censura e na 

frente de qualquer pessoa que desejasse assistir ao espetáculo. Por analogia, a 

mídia começou a chamar de computer geek os profissionais da computação que 

trabalhavam “comendo” bugs dos sistemas operacionais e programas. Os bugs são 

erros, inesperados, de programação. Quem não se lembra do famoso “bug” do 

milênio, em 1999, quando se temia que os sistemas confundissem o ano de 2000 

com o de 1900? Caso as datas retornassem a 1900, clientes de bancos veriam suas 

fortunas irem para o ralo com juros negativos e os sistemas militares que 

controlavam arsenais bélicos – como bombas nucleares – poderiam falhar e causar 

algum acidente grave. No final tudo deu certo e o tal bug pareceu piada, não é?! E 

eu garanto que essa salvação mundial foi obra de nerds que previram o possível 

problema e o solucionaram antes mesmo que pudesse acontecer.  

O termo geek ganhou o contexto positivo nos anos de 1990 quando a tecnologia 

ganhou status de “poder liberador”. O avanço da informática era o principal 

estímulo à criação de novas plataformas e o advento da Internet facilitou mais 

ainda o conhecimento autodidata. Na mesma década o “Jargon File”, um léxico 

(acervo de palavras de um determinado idioma. Todo o universo de palavras que as 

pessoas de uma determinada língua ou segmento profissional têm à sua disposição 

para expressar-se, oralmente ou por escrito) criado pela primeira geração de 

especialistas da rede, definiu o geek como um indivíduo que tem imaginação fora 

dos padrões social. Ou seja, que não se conforma com o que já existe e trabalha a 

criar novas técnicas e tecnologia, e que ainda sofre de neofilia – atração por tudo 

aquilo que é novidade –, principalmente na área de computadores e eletrônicos.  

De um modo geral, o significado de geek mudou muito ao longo dos anos. Há 

pessoas que acreditam que os geeks são os nerds que arregaçam as mangas, 

colocam a mão na massa e fazem tudo acontecer. Outros os chamam de 

“tecnonerds”, fissurados em tudo relacionado à computação, e estão sempre atrás 



 

 

de novidades atreladas ao entretenimento para satisfação própria – como já 

mencionado na introdução deste livro. Os adeptos da doutrina geek, definem o 

termo como um doutor – ápice da especialização –, autodidata e loucamente 

apaixonado pelo que faz profissionalmente. Há quem diga, também, que geek e 

nerd significam a mesma coisa, e a diferença se dá na aceitação sociocultural 

desses indivíduos nos grupos sociais.  

Há ainda quem separe os geeks em duas categorias: dweeb e dork. Vou citá-las, 

embora eu as julgue um pouco exageradas: 

 
 Dweeb: pouco sociável e muito inteligente, mas não é tão obcecado quanto 

um “puro” geek. Passa horas na rede navegando e adora blogs, fotologs, 

mídias sociais em geral, fóruns e etc. Costumam interagir com outros dweeb 

por meio de chats e sites de relacionamento. Muitos são responsáveis pelos 

textos postados no Wikipédia – resumem o que estudam e colocam ali numa 

linguagem que facilita muito as pesquisas escolares de crianças e 

adolescentes preguiçosos que não se aprofundam nas pesquisas buscando 

fontes oficiais. De forma resumida, o dweeb é um nerd improdutivo; 

 

 Dork: são os viciados nas tecnologias relacionadas aos meios mais comuns 

de comunicação – celulares, tablets e computadores – e games. Têm um 

estereótipo muito engraçado: jovens que usam óculos de armação preta e 

grossa, geralmente quebrados e “consertados” com fita isolante, adesiva, 

resina e, em casos mais absurdos, chiclete. Bizarro! Eles também usam 

protetores de bolso, calça curta e camisas muito formais para determinados 

locais. Nas minhas palavras, são os que, justo por serem muito bitolados na 

sua “nerdice” (características ou hábitos de quem é nerd), não se atentam à 

moda ou têm qualquer vaidade relacionada à aparência. Há quem acrescente 

a esse tipo, a falta de higiene e magreza ou gordura excessiva, pois não são 

adeptos de esportes ou exercícios físicos. Em algumas cidades dos EUA, o 

termo é usado de forma pejorativa e os dorks são definidos como uma classe 

de nerds sem inteligência, entretanto eles prezam muito o estudo por 

história e gostam de criar comunidades fictícias na Internet com temática 

Medieval – RPG – (onde é proibida a entrada dos “não dorks”). Para outros 

fins, eles não têm interesse pela criação de relações sociais de forma pessoal, 

suas piadas são sempre relacionadas a temas técnicos e fictícios e abordam 

a mulherada de um jeito muito formal – insucesso certeiro.  

 



 

 

 

Aqui nesta literatura eu vou usar geek para identificar os nerds que trabalham 

com a criação de tecnologia na área de computação e eletrônicos, ok? 

 
  



 

 

Ascensão Nerd 
 

O respeito aos nerds começou em 1971 quando o jornalista Don Hoefler usou a 

expressão "Vale do Silício" para nominar o capital intelectual que se originou em 

Stanford, Califórnia – EUA – e se espalhou nos limítrofes.  

O Vale do Silício é uma região na qual se localizam, desde 1950, uma série de 

empresas inovadoras que trabalham na produção de novas tecnologias e 

descobertas científicas. Um paraíso para você, nerd brasileiro! Risos. Depois dessa 

pesquisa passou a ser o meu também! Aliás, assim que este livro se tornar um 

Best Seller, graças a você, eu vou criar um Vale Literário, de preferência aqui em 

Santa Teresa, Rio de Janeiro, onde eu moro, para acoplar produtores assíduos de 

“escritaria”. Eu só tenho ideias perfeitas?!  

Voltando ao contexto...  

Por causa da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e Corrida Armamentista e 

Aeroespacial, as indústrias do Vale do Silício tiveram um forte pico de crescimento. 

Foram elas as provedoras de transistores para mísseis e circuitos integrados para 

computadores que guiaram as naves Apollo. Veja se você consegue se identificar 

com alguma das beldades que eu cito agora: Apple, Altera, Advanced Micro, eBay, 

Intel, Cisco, Google, Symantec, Facebook, Yahoo, NVDIA Corporation, Electronic Arts, 

Microsoft – que me possibilitou a produção digital do livro – Maxtor... E por aí vai. 

Pois bem, todas estas são encontradas na região. 

 

Obs.: E você, curioso não nerd que pegou o livro emprestado para ver 

qual é?! Vai continuar sacaneando os caras?! Tem certeza? Acho que 

você vai apanhar com o dicionário! 

 

São desses berços que saem os maiores inventores, empreendedores, criativos e 

pesquisadores que tornam a sua vida mais prática. E esse crescimento fez explodir 

a quantidade de nerds, o que chamou a atenção da mídia e de investidores.  

Gênios contemporâneos, como de Bill Gates, Steve Jobs, Page e Brin, Mark 

Zuckerberg, Vinod Khosla, Narayana Murthy, e Azim Premji mudaram a percepção 

que a sociedade tinha sobre os nerds. Hoje são ovacionados e conhecê-los tornou-

se o sonho de consumo de muitos – nerds e meros mortais. Trabalhar nessas 

empresas e ser reconhecido como um legítimo nerd então... Nem se fala. Afinal, 

devemos a esses nerds a evolução dos universos tecnológico, científico e robótico.  

  



 

 

O nerd de ontem X o nerd de hoje 
 

Garanto que depois de ler a primeira parte do livro você está doidinha para 

agarrar um nerd, não é?! Ou... Se você é o tal curioso citado acima que fica 

sacaneando os caras, vai rever seus conceitos e se lamentar por não ser um e 

correr para o armário do amigo nerd mais próximo para se vestir que nem ele só 

para desfilar para a mulherada. Aposto! Entretanto... Nem tudo é tão fácil assim, 

pois um dos motivos pelos quais é quase impossível distinguir um nerd de um 

homem comum é o estereótipo. Acabou-se com o papo de que um nerd é assim ou 

assado, e com isso há muito mais nerds entre nós do que podemos imaginar. 

A imagem de um nerd dos anos cinquenta e sessenta costumava ser de alguém 

que usava jeans de cintura alta – quase no peitoral –, uma T-shirt fora da moda – 

geralmente quadriculada ou listrada –, sapatos desalinhados, furados e sujos, e 

óculos de armação preta grossa... Esses mesmo que fazem sucesso hoje no Brasil 

(2015). O tal nerd não tinha hábitos comuns a outras pessoas como ir a praias e 

parques, ou se expor ao sol, ao contrário, o coitado mal saía de casa e se tivesse a 

pele alva, quase transparente, você poderia apostar que era um sem qualquer 

dúvida.  

Hoje não há mais estereótipo que identifique um nerd como um cara bobão que 

se veste fora dos padrões, ou que afirme que todo nerd é desajeitado ou se limita a 

conversar apenas sobre o núcleo de seu estilo de vida – ou RPG, ou games ou HQ, 

por exemplo. Ao contrário. Os nerds de hoje estão se vestindo cada vez melhor e 

com mais charme do que os homens comuns. Embora não liguem muito para a 

moda, eles acabam se vestindo dentro dos padrões do mercado, principalmente o 

de trabalho de segunda à sexta. E, o cinema popularizou tanto as histórias em 

quadrinhos de super heróis, que hoje, são os homens comuns que copiam os nerds 

na hora de optarem entre a camisa do Lanterna Verde ou uma com o escudo do 

Capitão América, mesmo sem sonharem com as versões originais das histórias.  

Se, antes os nerds eram zoados, sacaneados e destratados nas rodas de amigos, 

hoje, após a ascensão nerd já citada, eles são cada vez mais respeitados, 

aclamados e copiados. Exceto na fase da adolescência, pois essa não muda nunca. 

Outro preconceito que se tinha em torno dos nerds e que hoje caiu por terra é o 

que o define como uma pessoa infantilizada por exercer atividades intelectuais 

consideradas inadequadas a sua idade. Leia-se aí, os caras continuam jogando 

videogame e praticando seus hobbies quando adulto. Entretanto, no século 

passado, marcado pelas guerras e pela Revolução Industrial, não era dado aos 

adultos o direito à diversão. Hoje, século do prazer e do entretenimento, há 



 

 

diversos desenhos animados, jogos e parques temáticos voltados para o mercado 

adulto. Sem contar que os pedagogos, psicólogos e educadores estimulam muito 

que os pais participem ativamente das atividades de lazer dos filhos crianças e 

adolescentes, pois é essa a forma mais fácil de criar vínculos afetivos e comandar 

de perto a educação, ou seja, a brincadeira está liberada para todos e não apenas 

para quem é nerd.  

Outro aspecto que precisamos levar em muita consideração é que o avanço 

rápido da tecnologia, principalmente na área da informatização, contribuiu para o 

avanço nerd na sociedade, e as pessoas comuns são obrigadas a estudarem mais, 

ou ser autodidatas para acompanhar tal evolução. Hoje qualquer usuário produz 

seu próprio site, por exemplo, e precisa ler livros, jornais e revistas diariamente 

para acompanhar as mudanças do dia a dia. Ser nerd acabou se tornando um 

modelo positivo a ser seguido por todos.  

Antigamente, um indivíduo que não estava de acordo com as crenças da 

sociedade, ou seja, que não pensava e agia como a maioria ou não seguia 

tendências, era automaticamente excluído dos grupos sociais. E essa reclusão 

contribuía muito para a introspecção, e esta, que o tal se confinasse em bibliotecas 

não lhe restando mais nada além de estudar. Hoje a segmentação das tribos e 

estilos de vida é tão grande, que as pessoas consideradas “fora da caixinha” 

passaram a ser referência de personalidade forte, audácia e sagacidade. Elas são 

copiadas a todo instante, e optar por estar sozinho é cool – legal – e dominar um 

determinado assunto é ser cult – culto. O que antes parecia ser um ciclo vicioso de 

anti-sociabilidade, hoje é considerado auto reflexão para se atingir sabedoria e 

maturidade. E, a não importância para se vestir ou agir, hoje é considerado estilo. 

Louco, não é?! Claro que não! Isso significa que as pessoas evoluíram e passaram a 

dar importância aos detalhes e valorizar os melhores atributos de um ser humano: 

inteligência e coragem para viver como realmente é. E, ser um nerd sempre esteve 

longe de significar que os caras não gostavam de atividades populares como futebol 

ou uma reunião de grupo para se jogar papo fora. Eles só não levavam muito jeito, 

mas também haviam outros rapazes que não tinham habilidades para os esportes 

e iam buscar outras atividades, e isso não fazia deles nerds.  

Outro aspecto que os estereotipava era o tipo físico – geralmente muito gordos 

ou muito magros. Mas, precisamos levar em consideração que as academias de 

musculação não eram muito comuns até a década de 1990. Hoje os nerds malham 

e se preocupam com o físico sim. E, eu garanto por experiência própria, que eles 

batem um bolão entre quatro paredes que independe da forma física e deixa muito 

sarado comendo grama! 



 

 

E aí amiga, gostou do que leu até aqui?!  

Aguarde até eu terminar a próxima parte do livro. Você não vai mais querer 

saber de outro tipo de homem.  

  



 

 

Parte II – Nerds para mulheres 

 

Assim como não existe forma de bolo que eu possa juntar todos os homens 

numa farinha só, o mesmo vale para os nerds. Eles seguem diferentes estilos de 

vida e segmentos. Gostam de coisas bem específicas embora tenham várias 

qualidades semelhantes para o relacionamento com uma mulher e com a vida. Daí, 

você vai me perguntar... “E o que eu tenho com isso? Nerd não é 

tudo igual? O que importa é que eles não são machistas e sim 

fiéis!”. Eu respondo: tudo! Não, os nerd não são todos iguais. E, 

mesmo com a estatística dos 80% − segundo capítulo desta parte 

–, favorecendo-os, a maneira de lidar com um nerd de games e 

um de literatura, por exemplo, é bem diferente, assim como os 

locais que eles frequentam e, saber estes detalhes vai facilitar 

muito a convivência de vocês e até mesmo definir a direção do 

romance.  

Confie em mim que eu jamais te colocaria em furada.  

  



 

 

Os diferentes tipos de nerds 
 

Mulherada existe coisa mais charmosa do que as filas intermináveis de nerds 

nos lançamentos de novas tecnologias e games, dos filmes de super heróis – 

principalmente as refilmagens dos clássicos – e das trilogias literárias de ficção?!  

É claro que existe! 

Eles ficam muito mais sexies quando estão na fila para ficar com você. Ou, 

quando eles são os projetores das novas tecnologias, estão com dinheiro no bolso e 

fazendo de você a primeira dama da festa. Aposto que foi nisso que você pensou, 

estou certa?! Eu sabia! Só não se iluda com a última opção, pois eu nunca ouvi 

falar das esposas de Mark Zuckerberg, Ben Stein, Michael Dell, Steve Jobs, Jack 

Dorsey, Jimmy Whales, Bill Gates ou Stephen hawking nem do tio Einstein. E, eu 

não entrevistei nenhum nerd do nível gênio, mas, aparentemente, eles não têm 

tempo mesmo para relacionamentos amorosos.  

Contudo, não podemos deixar de achar engraçadas as peculiaridades desses 

rapazes e foi por isso que eu listei os vários tipos de nerds que deixam nossas vidas 

muito mais interessantes, seja do lado de cá – como nossos amigos, namorados e 

futuros maridos – ou do lado de lá avançando com a tecnologia mundial. 

Entretanto, com alguns diferenciais e, algumas dicas para você roubar a atenção 

deles... Quando valer a pena, é claro! 

 

 Gênio 

 

Quem nunca teve um coleguinha na escola apelidado de gênio por ser um?! 

Agora eu pergunto... De fato ele era um gênio ou apenas mais um nerd?! 

Todo gênio é nerd e também CDF. É especialista em alguma área, mas o que o 

diferencia de um especialista comum é o poder de criação. Os gênios criam 

matérias, experimentam suas teorias, vivem para provar a sua causa, respiram 

estudos, quase não têm vida social, ganham Prêmios Nobel (é um conjunto de 

prêmios internacionais anuais concedidos em várias categorias por comitês suecos 

e noruegueses, em reconhecimento aos avanços culturais e/ou científicos), 

quebram paradigmas, revolucionam tecnologia, transformam sociedades, desafiam 

todos os limites metafísicos, geralmente são cientistas e mudam não apenas o 

mundo, como também toda a humanidade.  

O nerd gênio é muito difícil de ser encontrado por aí, quando surge, ele logo se 

destaca na mídia. E, quando um deles aparecer nuzinho na sua frente saia 

correndo! Ou ele tomou uma balinha para desestressar ou experimentou alguma 



 

 

nova criação e, em ambas as hipóteses, ele vai voltar ao seu estado normal em 

breve, e estará super focado no trabalho novamente, ou seja, não vai te dar 

atenção no dia seguinte.  

Relaxa gata. Há outros nerds mais acessíveis por aí.  

 

 Fissurado em tecnologia 

 

A última geração de notes, tablets, smarts e “Itudos” (alusão aos produtos da 

Apple) faz a cabeça de muitas pessoas, de um nerd então, nem se fala... Alguns são 

tão fissurados que não perdem uma novidade e mal ficam com o mesmo aparelho 

por mais de dois meses. Ainda bem que eles não levam essa rotatividade para o 

relacionamento amoroso, e isso é um ponto mais que positivo.  

Entretanto, esse é um dos tipos mais difíceis de roubar a atenção, porque se ele 

não está no tablet, está no celular, se não está no celular, está no notebook... A 

minha dica é desligar o disjuntor da casa assim que ele se deitar para dormir, 

desse jeito não terá energia na casa para carregar os aparelhos dele durante a 

madrugada e ele acordará com todos sem bateria... Ok, eu sei que ele, como adepto 

da alta tecnologia tem carregador à luz solar, mas pela manhã, assim que ele se 

der conta da falta de energia e se levantar para ajeitar tudo você terá cinco 

minutinhos para surpreendê-lo. Vá buscar o sol para ele. Coloque uma lingerie 

amarelinha e abra as cortinas do quarto bem devagar, ele não vai ter mais para 

onde olhar, a não ser para você, uma máquina potente e todinha só dele.  

 

 Otaku 

 

Otaku, embora não seja uma expressão muito utilizada aqui no Brasil, é o termo 

japonês utilizado para designar o nerd que é fã de animés e mangás, 

respectivamente, desenhos animados e historinhas em quadrinhos japoneses. E ele 

se fantasia desses personagens em eventos de cosplay – abreviação de costume 

play ou ainda de costume roleplay (o termo significa "representação de personagem 

a caráter", e se refere à atividade lúdica praticada por jovens de se disfarçarem ou 

se fantasiarem de algum personagem real ou ficcional, geralmente animés, 

mangás, comics, videogames e grupos musicais. Os participantes, ou jogadores 

dessa atividade chamam-se, cosplayers).  

Eu adoro esses eventos, e os nerds não hesitam em gastar dinheiro com as 

mega produções. As fantasias são muito semelhantes à roupagem da personagem 



 

 

escolhida e eles aderem também à personalidade, gestos e o modo de falar dos 

ídolos. 

Nesse grupo de nerds, eu já observei alguns homossexuais, mas não consegui 

entrevistar nenhum deles para que eu pudesse atestar qualquer tipo de ligação. 

Esse tipo de nerd é comum no Japão e “ser” cosplayer é um hábito diário para 

muitos. Nos últimos tempos, nos EUA e no Brasil, outros personagens como os 

heróis da Marvel e princesas e bruxas da Disney, por exemplo, também 

abrilhantam os eventos.  

Bem... Eu sou super suspeita para dar esta dica porque eu amo me fantasiar e 

tenho várias no armário, embora nenhuma seja animé ou mangá. Portanto, se o 

seu namorado for um otaku, não se restrinja aos eventos de cosplay, fantasie-se 

junto com ele dentro de casa. Simulem uma trama e troquem um strip tease... 

Afinal, não há nada mais deslumbrante que ver o Goku, tirando o quimono na sua 

frente com muito jeitinho.  

 

 Hacker  

 

Este tipo de nerd é muuuuuuito mais viciado em tecnologia do que todos os 

outros, além de matutar histórias de conspiração e tramar o tráfico de informações 

preciosas. Geralmente é fã da saga Matrix e defensor da liberdade de expressão e 

navegação na Internet. Daí, você precisa tomar cuidado para não cair numa 

roubada, pois os hackers vêm se destacando na mídia e na polícia por agirem 

contra órgãos governamentais e empresas que apóiam ideias contrárias às deles. 

Ou seja, eles vivem um universo completamente a parte e duvido que tenham 

tempo para namorar, mas... Se você tem nas mãos um cara assim, e ele não anda 

batendo o ponto – no namoro – de forma devida, crie um perfil falso e chame-o nas 

mídias sociais. É claro que ele não é burro e sabe que é você – armado com seus 

códigos secretos, ele consegue invadir qualquer perfil e atestar a verdadeira dona. 

Entretanto, eu tenho certeza que ele vai topar embarcar nessa fantasia só para te 

provocar. O passo seguinte é rolar uma D.R. (discussão de relacionamento) e as 

pazes serão feitas na cama.  

 

 Gamer 

 

O nerd deste tipo tem todos os jogos possíveis e acabou de realizar o sonho 

profissional de trabalhar produzindo games. Não é o máximo?! Ele entende tudo, 

inclusive de consoles.  



 

 

Namorando/casando com um gamer, você será despertada todos os dias ao som 

de Mario Bros. Até que isso é divertido e ele não implica com a sua praia. Mas com 

o tempo e nos dias de TPM essa fissura por games vai ultrapassar os limites de 

qualquer final de semana. Bem, nesse caso você tem duas saídas – sortuda! Uma é 

aproveitar a brincadeira e jogar com ele, ainda mais se for aqueles games com 

Kinect, ou seja, você interage com todo o corpo – dança, pula, joga futebol e tênis e 

etc. Sua segunda opção é lembrar a ele como é gostoso brincar com os joysticks 

dos modelos dos anos 80... Enormes... Com uma vara vertical... Preciso 

continuar?! 

 

 Roqueiro Heavy Metal 

 

Não basta gostar de rock and roll, o nerd tem de ser da pesada. Tem de ser fã de 

Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, que são os extremos do volume de som 

e teatralidade. A maioria dos nerds do tipo roqueiro anda de preto e sempre com a 

camiseta da banda predileta. Quando um álbum é lançado, eles são os primeiros a 

comprá-lo. Em geral, são muito extremistas e radicais. Só tem 80, ou seja, nada de 

meio termo. Agora eu lembrei! Eu já namorei um nerd rock and roll e não sabia. E 

sabe o que eu fiz? Eu passei a ir shows das bandas prediletas dele – embora eu 

seja do samba, me adapto a tudo –, pulava e participava das rodinhas fakes (em 

inglês, falso) de pancadaria. Ele ficou chocado – de forma positiva – e disse que 

aquilo o excitava. Tente o mesmo! 

 
 Fissurado em ficção e fantasia 

 

Este tipo pode ser: intelectual, cinéfilo, fã de comics e HQs e de RPG, e, em geral, 

pertence a várias tribos ao mesmo tempo: 

 

✓ Intelectual 

 

Menina, eu sou uma nerd e ainda não tinha me dado conta disso. O intelectual, 

também é considerado cult – denominação dada a produtos que se tornam 

populares e conquistam uma forte legião de fãs – e curte ler, frequentar bibliotecas 

e livrarias e colecionar tudo relacionado a livros. Eles são os responsáveis por fazer 

de séries como Harry Porter e Senhor dos Anéis se tornarem Best Sellers e virarem 

filmes e jogos de RPG. Tomara que aconteça o mesmo com os meus livros! 



 

 

A grande vantagem de namorar um intelectual nerd é que você vai tirar muita 

onda com a família, sem contar que nunca vai faltar assunto entre vocês. Os 

intelectuais são muito interessantes e não sei porquê... Mas, gostam muito de se 

perfumar. Todos os intelectuais que já entrevistei ou saí eram muito cheirosos. 

Bem... Admito que eles são um pouquinho lentos também. São muito inteligentes 

para qualquer assunto menos para os sinais que as mulheres dão para conquistá-

los. Nesse caso, não tenha medo de atacá-lo. Lembre-se que os nerds não são 

machistas, sendo assim não vão pensar isso ou aquilo de você. Ao contrário, um 

nerd adora ser surpreendido com algo que jamais imaginaria: você, toda linda, 

querendo fazer amor. Ele tende a ficar nervoso e a tagarelar diante da audácia 

feminina, nesse caso, cale-o com beijos... Pois, rapidinho ele mostrará o que é 

capaz de fazer.  

 

✓ Cinéfilo 

 

Este é um tipo clássico e é o meu predileto, pois adoro filmes e acho muito sexy 

ser perseguida pela casa a la Darth Vader, digo, por um nerd vestido de seu vilão 

preferido. Achar um cinéfilo no meio do tapete vermelho é fácil, pois eles fazem 

questão de demonstrar que são fãs usando camisas ou peças dos filmes ou 

personagens, ou ainda, o próprio chapéu do Indiana Jones. São mais críticos do 

que os profissionais que trabalham com isso, estão por dentro de todos os 

lançamentos e refilmagens, principalmente, as em 3D e sabem de cor todas as 

falas das sequências de Star Wars, Harry Potter, Star Trek – Jornada nas Estrelas –, 

Indiana Jones e Senhor dos Anéis.  

Quer laçar um nerd cinéfilo?! Não vou dizer para você se enfiar em tudo quanto 

é sala de cinema, nem para que finja algo que não é: uma nerd cinéfila... Mas... 

Sempre que rolar um filme que você queira assistir, trate de convidar o nerd em 

questão. Eu sei que inicialmente ele não vai te dar muita atenção, mas assim que o 

Luke Skywalker puxar o sabre de luz para enfrentar o Darth Vader, enfie a mão 

nas calças dele e mostre-lhe que a própria espada é muito mais reluzente e cresce 

mais do que a do Lion do Thunder Cats num curto espaço de tempo. Ouwww! 

 

✓ Fã de comics e HQs 

 

Antes de citar este tipo de nerd permita-me explicar a diferença entre comics e 

HQs: 

 



 

 

HQs são histórias em quadrinhos, ou seja, desenhadas quadro a quadro, 

também chamadas de “nona arte” por roteiristas e coloristas ou arte sequencial por 

Will Weisner. Comics é como os americanos denominam as histórias em 

quadrinhos. Aqui no Brasil nossa infância foi marcada pelos gibis, que é a mesma 

coisa, já os lusitanos chamam de banda desenhada, os italianos de fumetti e os 

japoneses de mangá. Dentre as editoras norte-americanas mais famosas de HQs 

estão a Marvel Comics (com X-men, Hulk, Ironman, e etc.) e a DC Comics (com 

Super Man, Mulher Maravilha, Batman, Liga da Justiça e etc.). Não eram seus 

desenhos prediletos na infância, mas aposto que você se lembrou, não é?! E justo 

porque muitos viraram filmes e você jamais se daria conta. Risos. 

 

Bem, se você está encantada ou pegando um nerd fã de comics e HQs, não 

importa a idade dele, a coleção vai continuar por toda a eternidade. E sim, ele vai 

deixar de fazer aquela viagem com você porque direcionou as economias a comprar 

a coleção de miniaturas dos heróis da Marvel... É claro que os gastos não vão se 

limitar às revistinhas em quadrinhos, minha flor! Por isso minha dica é roubar-lhe 

a atenção vestida de Rouge ou Jean Gray – as personagens mais sexies do X-Men – 

e enquanto ele fica babando e hipnotizado por ver em carne e ossos a musa de 

seus sonhos eróticos, você dá uma rebolada em frente ao cofrinho dele e o esconde.  

Outro aspecto do fã de HQ´s é que a maior parte é fã de super heróis, e daí o 

vicio se estende aos filmes e eventos também. Este tipo de nerd se pudesse, 

andaria vestido com roupa colada e de capa e já que ele gosta tanto de se fantasiar, 

inverta o jogo. Faça-o vestir-se de Batman, SuperMan, Homem de Ferro – o meu 

predileto – e etc. e tirar a roupa bem devagar na sua frente. 

 

Obs.: meu sonho de consumo é um strip tease masculino de um fã de 

super heróis! #ficaadicaamor 

 

✓ Roleplaying game 

 

Popularmente conhecido como RPG, o roleplaying game, que na nossa língua 

significa jogo de interpretação de personagens, é um tipo em que os jogadores 

assumem os papéis de personagens e criam narrativas em conjunto. Leia-se aí, 

constroem castelos e cenários completos, passam mais de 12 horas por dia 

jogando, vestem-se dos personagens, produzem bonecos e acessórios e etc.  

Oficialmente, o RPG surgiu em 1974, com o lançamento de Dungeons & 

Dragons, pela empresa TSR. Eu tinha um desse em casa e não fazia ideia do que se 



 

 

tratava. E... Adivinha aonde? Nos Estados Unidos. Risos. O D&D se baseava numa 

fantasia medieval, e era um jogo bem simples se compararmos com os livros 

atuais, porém foi daí que surgiu uma nova forma interativa de jogar, pois, como já 

citado, os gamers precisavam interpretar as personagens escolhidas. Logo em 

seguida, surgiu o Empire of Petal Throne, lançado também pela TSR em 1975, 

criado por M.A.R. Barker que, inspirado em lendas astecas, inventou um mundo 

completamente diferente, habitado pelos Ahoggya e Pe Choi, dentre outras raças 

estranhas. O jogo era bem mais complexo, e a descrição detalhada do cenário 

chegava a incluir instruções para que os jogadores se comunicassem na língua 

daquelas raças inexistentes – e fascinantes. As regras não eram muito diferentes 

do D&D, mas a abordagem sim.  

O RPG estourou nos anos 1980, e com isso surgiram outros gêneros, como por 

exemplo, o de Super Heróis, o de Terror e de Misticismo, o CyberPunk – originado 

no movimento literário da década em questão e que discute o impacto da 

informática e da realidade virtual no futuro próximo –, o de Ficção Científica e o 

Militar. Nos dias de hoje é impossível quantificar a publicação desses jogos, assim 

como é impossível fazer com que o seu nerd de RPG troque toda essa fantasia para 

pegar uma praia com você no sábado à tarde. O lado bom desse tipo de jogo é que 

ele é mais social do que competitivo − ou seja, não há perdedores ou vencedores − 

e estimula muito a imaginação dos nerds. As regras são criadas por eles próprios e 

são suas escolhas que determinam a direção das histórias. Eu voto de você criar 

seu RPG íntimo com ele em casa, por exemplo: 

 

Você faz daquele avental de cozinha uma super armadura medieval, substitui a 

espada por um desentupidor de pia e o escudo por um espanador. Em seguida, 

você se tranca no quarto com uma lingerie rosa bem delicada, daí ele terá de 

enfrentar os dragões da sujeira para salvar a princesa e no final... Bem... Ele 

saberá muito bem qual será a recompensa. Duvido ele resistir! 

 
De uma forma geral... 

Meu conselho para você que namora um nerd fissurado em ficção e fantasia – 

desses últimos quatro tipos – é embarcar na aventura e ir ao cinema com ele – 

mesmo porque é um dos melhores programas a dois do universo –, ou então, 

promova encontros entre casais onde os homens ficam jogando RPG enquanto as 

mulheres colocam os papos em dia, ou melhor, invente uma festa à fantasia. Não 

seja tão chata, nem tente proibir seus hábitos nerds, muito menos faça chantagem 

emocional chamando-o de “aborrecente”, porque você ganhar a fama de dona 



 

 

encrenca e por uma coisinha à toa. E de mais a mais, você economiza na compra 

de livros e na coleção de DVDs em casa. E no final da noite ainda pode rolar um 

sexo surpreendente, afinal você pode ter o Ironman tirando a armadura 

exclusivamente para você. 

 

 Nerd de Xadrez 

 

Quem acha excêntrico enquadrar o Xadrez como um esporte com direito a 

campeonato mundial, levante a mão! Agora quem acha que o indiano Viswanathan 

Anand, considerado o oconcur (do francês hors-concours, designa-se a pessoa ou 

trabalho que está notadamente fora de julgamento ou competição pelo seu grau de 

destaque, de superioridade) do Xadrez por ter se tornado o mais jovem vencedor de 

todos os tempos a obter o título de Mestre Internacional com apenas quinze anos, 

em 1984, é um nerd, atire a primeira peça do tabuleiro! 

O Xadrez é um jogo que tem por objetivo entretenimento e recreação, embora 

tenha como característica a alta competição entre dois jogadores. É claro que ele 

não é o único jogo de tabuleiro existente no mundo que estimula o poder 

estratégico dos nerds, entretanto é o mais popular, sendo praticado por milhões de 

pessoas em torneios amadores e profissionais, nos mais diversos ambientes, como 

clubes, escolas e até mesmo de forma virtual. Estima-se que cerca de 605 milhões 

de pessoas em todo o mundo sabem jogar xadrez e destas, 7,5 milhões são filiadas 

a uma das federações nacionais que existem em 160 países. Concorda comigo que 

isso só pode ser coisa de nerd? 

Sei que ainda não ofereci os argumentos necessários para que você me siga, 

então aí vão eles: 

 

O Xadrez é um jogo de estratégia e tática, sendo assim é preciso alta 

concentração, conhecimento e lógica, e não envolve o fator sorte, com exceção do 

sorteio das cores – peças brancas ou pretas – no início, já que as brancas sempre 

fazem o primeiro movimento e para alguns, isso representa certa vantagem.  

Mesmo assim, não é um “rêta” (abreviação de retardado, mas na gíria carioca, não 

se refere a pessoas com problemas mentais e sim com limitação de inteligência ou 

excesso de alegria, tipo eu)  qualquer que se dá bem no jogo. O Xadrez pode não 

ser o jogo mais fácil de ser aprendido, mas está longe de ser o mais difícil, e isso o 

enquadraria com um jogo não nerd, mas... O jogador deve aprender o movimento 

de seis peças – rei, rainha, peão, torre, bispo e cavalo. Além disso, deve ficar ligado 

também nas regras sobre o ataque e a defesa do rei e estudar sobre partidas em 



 

 

que nenhum jogador ganha. Mas o que o torna perfeito para o universo nerd é que 

é difícil, muito difícil, aprender a jogá-lo profissionalmente. Apenas um jogador a 

cada 100 alcança a maestria. 

 

Dica para segurar um nerd de Xadrez? Faça de si a rainha do jogo, vire o 

tabuleiro e dê o xeque-mate... Uma boa pussylock (gíria que se refere a “chave 

de...” bem, você sabe, aquela coisinha linda que você tem entre as pernas e que 

enlouquece os homens) também ajuda.  

 

Obs.: esse tipo de nerdice também é encontrável em outros jogos de 

tabuleiros como Batalha Naval, Jogo da Vida, Monopólio e War. 

 

 Hipster 

 

Ser hipster está na moda. Ah! Você não sabe o que é isso bobinha? Aposto que 

usa óculos hipters e nem sabe. Risos.  

O termo hipster surgiu na era do jazz, quando a palavra hip – que em inglês 

significa quadril – adjetivava os fãs da tendência musical da época, considerada 

como a “subcultura” da classe média urbana, pois se referia à emergência da arte 

afro-americana. Particularmente, eu não gosto de julgar como sub ou cult a cultura 

alheia... Mas... Foram as pesquisas. Risos.  

Hoje, usa-se hipster para caracterizar as pessoas que andam na contramão da 

moda, ou seja, que levam estilos de vida alternativos. O jeito hipster de se viver é 

marcado pelo saudosismo musical, pela arte e cultura independentes e, é nessa 

segmentação cultural que se destacam os nerds. Esta cultura tem sido descrita por 

alguns críticos como um caldeirão de estilos, gostos e comportamentos que sofre 

constante mutação. Bem, esse tipo é bem legal, principalmente para as mulheres 

que gostam do estilo mais alternativo de se vestir e aproveitam a onda do amado 

nerd. Uma característica marcante é o uso de óculos de armações grossas, 

coloridas, grandes e nem sempre de grau e a escolha de roupas de segunda mão ou 

vintage (estilo de vida e  moda retrógrada, baseada nos estilos das décadas de 

1920, 1930, 1940, 1950 e 1960)  adquiridas em brechós e lojas de designers 

independentes. É muito fácil identificar um hipster, pois ele adora calças justas e 

de preferência pescando para mostrar as meias, as quais podem ser coloridas, de 

listras ou bolinhas. As garotas adoram peças que não combinam (ou 

combinavelmente hipster) e também usam calças com a cintura bem alta ou 



 

 

vestidos floridos com cintos vintage. E no inverno, a febre calça legging por baixo 

de uma blusa de malha, ou uma blusa bem grande de lã. 

E o mais importante de tudo, os hipsters vão muito pouco ao cabeleireiro, e não 

são adeptos ao uso de maquiagem e do culto ao corpo. Eles acreditam na beleza 

natural. Há coisa mais charmosa que essa?! 

 

 Fã de séries de televisão 

 

É impossível não adorar um nerd que goste de séries. Ninguém merece a 

programação da TV aberta. A diferença entre nós e esses caras, é que eles assistem 

a todos os episódios e os catam na rede antes da estréia da temporada seguinte. 

Um pouco de exagero? Talvez. Mas não em dias de chuva acompanhado de pipoca 

e edredom. Os fãs de séries são ótimos cobertores de orelhas e entre um episódio e 

outro, vocês podem criar um roteiro particular. Sem contar que fica difícil decidir 

em que série está o ator mais lindo do universo... Se é em Heroes, Lost ou Revenge. 

Aproveite para usá-los como colírios, já que seu nerd só pisca nos intervalos. 

 

 Fã do Chespirito 

 

Eu incluo nessa lista de nerds os brasileiros viciados numa série muito especial 

da TV... O Chespirito, mais conhecido por aqui como “O Clube do Chaves”.  

É um programa do Roberto Gómez Bolaños com vários quadros humorísticos, 

que foram ao ar pela primeira vez em 1980 – as últimas gravações são de 1995 –, 

mas que faz sucesso até hoje no SBT – Sistema Brasileiro de Televisão. Claro! É 

impossível não gostar do Seu Madruga, do Nhonho, da Dona Florinda, do próprio 

Chaves, além de todo o elenco. Entretanto, assistir a todos os episódios milhares 

de vezes e ainda assim rir das mesmas piadas, colecionar camisetas e engolir a 

“caixinha feliz” – de um famoso fast food, o qual eu me recuso a fazer propaganda 

gratuita – só para pegar as miniaturas das personagens, é coisa de nerd.  

Bem... Como sou uma fã do Chaves e ainda por cima sei todas as músicas da 

série, eu não te darei conselhos para roubar a atenção do seu namorado... Como 

dizer o que você tem ou não de fazer se nem eu resisto a essa nerdice??? 

 

 Colecionador de bonecos e afins 

 

Por último e não menos interessante, eu cito o colecionador de bonecos a afins. 

Claro que muitos nerds colecionam miniaturas ligadas a seus hobbies, mas há 



 

 

alguns que colecionam bonecos de todos os estilos – filmes, séries, HQ, e etc. – sem 

limites de quantidade ou tipos. E há ainda os se arriscam como modelistas e 

compram, pintam e montam modelos, sejam eles carros, motos, aviões e 

helicópteros, naves espaciais, ou seja, tudo que seja mini e de preferência que 

funcione com controle remoto para completar a diversão. Há também os que amam 

Lego – aquele brinquedo de criança com pecinhas coloridas de montar cenários e 

personagens – e compram todas as versões que saem, dos mais singelos ao castelo 

do Drácula. E agora, o mais recente tipo de nerd colecionador de bonecos é o fã de 

papercraf, montagens de papel de todas as personagens que você possa imaginar. 

Basta imprimir e montar.  

A melhor maneira de lhe chamar a atenção é fazer chantagem emocional e pedir 

que ele crie um papercraft seu. Garanto que ele jamais negará! 

 

Conclusão... 

Bem, eu não tenho como afirmar qual é o melhor tipo de nerd, nem o mais 

carinhoso como namorado ou o menos viciado em determinado hobby, ou o que vai 

te dar mais ou menos atenção, porque o geral não vale para o individual. Mas, 

qualquer que seja o seu nerd, não crie encrenca com o estilo de vida dele. Nem o 

force a mudar os hábitos ou a diminuir o vício, pois vai acabar inibindo-o e 

chateando-o. Se você o conheceu na nerdice e o aceitou dessa forma, o máximo 

que deve fazer é prezar pelo equilíbrio e não custa nada ceder às fantasias do cara. 

O poder de condicioná-las a favor dos seus caprichos é todinho seu! Enxergue em 

toda essa nerdice as coisas boas e divertidas. Eles são muito bem humorados e 

dispostos a dividir os hábitos com você. E, por serem muito atenciosos e 

preocupados com a companheira, terão o maior prazer do mundo em te ensinar as 

coisas que sabem. E no meio das aulas, use sua sagacidade e destreza para 

seduzi-lo e mostrar-lhe do que é capaz. Afinal... Mesmo não sendo uma nerd, você 

tem seus atributos para trazê-lo para o seu lado negro da força sexual.  

  



 

 

Estatística dos 80% 
 

Nunca foi minha intenção fazer uma pesquisa quantitativa, embora eu conheça 

técnicas estatísticas para tal. Eu não usei roteiro, tampouco repeti as mesmas 

perguntas para todos. Mesmo porque as informações que eu queria dos homens 

eram bem diferentes das que eu desejava saber das mulheres – apesar da opinião 

delas falar mais alto, aqui neste livro, as estrelas são os homens.  

As entrevistas se deram por meio de bons e longos bate papos em encontros 

pessoais e por meio do Skype, e que tiveram continuidade nas mídias sociais. E os 

resultados, confesso, foi interpretação minha mediante ao que eu ouvi da maioria. 

Bem... O profissional que trabalha com o ser humano, assim como eu que sou 

Life Coach, sabe que as estatísticas ou o geral não valem para o individual. Na hora 

do vamos ver, cada caso é um caso e para tudo existe uma exceção. E por isso, eu 

me coloco na responsabilidade de afirmar que não sou a dona da verdade, muito 

menos a absoluta – embora eu seja uma deusa, mas eu já falei isso, não?! Portanto 

eu criei a estatística dos 80% para descrever as principais características dos 

nerds.  

Há diferentes tipos de nerds e isso, inicialmente me assustou muito, pois eu não 

tenho como definir se é maior o percentual de nerds de games, de literatura, RPG e 

etc., mas percebi, ao longo das conversas, que isso pouco importa porque eles 

possuem muito em comum, como Por exemplo: 

 

 Aspectos Gerais 

 

80% se vêem como nerds por se considerarem autodidatas e especialistas em um 

determinado segmento; 

 

80% adotam como hábito atividades relacionadas às suas áreas de especialidade 

ou afins – games, RPG, HQs e etc. – e fazem disso seu estilo de vida; 

80% não possuem o estereótipo nerd dos anos 80 – bobão, camisa quadriculada, 

suspensórios, gravata borboleta, aparelho nos dentes, óculos fundo de garrafa, 

feios e engomadinhos; 

 

80% estão fora de forma, mas nenhum deles ignora os cuidados com a saúde, sim, 

eles malham, embora não priorizem a forma física;  

 

80% são caseiros; 



 

 

80% não gostam de boates; 

 

80% são muito práticos e lógicos com relação a tudo; 

 

80% são acomodados com relação a tudo, exceto em seus hábitos nerds; 

 

80% dos nerds – mesmo os que não são de literatura – lêem mais que a média 

brasileira, que é de quatro livros por ano, (segundo o Instituto Pró-livro, pesquisa 

de 2012);  

 

80% não se julgam tão bem financeiramente quanto gostariam de estar, mas ainda 

assim estão em melhores condições que os amigos que não são nerds – mérito do 

excesso de “autoexigência” e busca pela perfeição intelectual;  

 

80% dos nerds não se consideram bem sucedidos na profissão e assumem que lhes 

faltam ambição – os nerds fissurados em tecnologia não se enquadram nesta 

estatística; 

 

80% são extremamente bem humorados, apesar do estereótipo fechado; 

 

80% não saem do sério por motivos pequenos – picuinhas do dia a dia, por 

exemplo; 

 

80% possuem uma vaidade intrínseca relacionada à inteligência; 

 

80% já fizeram teste de QI (Quociente de Inteligência é uma medida obtida por 

meio de testes desenvolvidos para avaliar as capacidades cognitivas, ou seja, a 

inteligência de um indivíduo, em comparação ao seu grupo etário) e eles têm uma 

pontuação acima da média (exemplo, o Leonardo da Vinci tem um QI com 

pontuação 220, o Bill Gates tem 151, eu 110 e a Britney Spears 104) – estatística 

do site www.insanos.com.br; 

 

80% são detalhistas, se aprofundam em fatos históricos, gostam de ler e estudar 

não apenas os assuntos nos quais são especialistas, mas também em qualquer 

contexto de conhecimento; 

 

80% são ansiosos por novas tecnologias e novidades dentro de seus estilos de vida; 



 

 

80% não se importam com a popularidade ou a atenção de um grupo voltado a si – 

por serem nerds já chamam dose suficiente. 

 

 Na adolescência 

 

80% dos nerds adolescentes são inseguros com relação a tudo e se importam com 

a opinião alheia; 

 

80% admitem que sofriam bullying na adolescência, entretanto, não mais quando 

adultos; 

 

80% dos nerds adolescentes sofrem bullying apesar de não terem mais o 

estereótipo do nerd dos anos 80, justo por seus interesses serem muito distintos 

dos outros rapazes; 

 

80% dos nerds adolescente se sentem cobrados no âmbito do comportamento – 

principalmente no sexual – pelos amigos, mas não deixam seus hábitos por conta 

disso; 

 

80% admitem sofrer com a ejaculação precoce; 

 

80% dos adolescentes nerds se sentem atraídos por mulheres bonitas e não pelas 

nerds; 

 

80% frequentam eventos nerds – sejam eles de grande porte ou os planejados com 

os amigos; 

 

80% competem para ver quem é o mais nerd; 

 

80% gostariam de viver numa realidade virtual como nos jogos de simulação de 

vida social – The Sims, Erepublik, Oncity, Human Age, Cantr, Popmundo, Thecrims e 

etc.;  

 

80% seguem religiões nerds próprias as quais eu vou citar no próximo capítulo; 

 

80% afirmam que não sofreram ou não sofrem de fobia social, como dizem as más 

línguas. A fobia social também é chamada de transtorno de ansiedade social ou 



 

 

sociofobia, a fobia social é caracterizada por manifestações nervosas, de tensão, 

medo ou desconforto, desencadeadas pela exposição à avaliação social, que ocorre 

quando o portador precisa interagir com outras pessoas, realizar desempenhos sob 

observação ou participar de atividades sociais. 

 

 No sexo   

 

80% são tímidos, fato que contribuiu no atraso da primeira relação sexual; 

80% perderam a virgindade após os 20 anos, atitude considerada tardia se 

comparada com o restante dos homens – mas, se você é um nerd, não encare isso 

como um problema, pois ao longo do livro eu demonstro como é importante deixar 

que as coisas aconteçam no tempo certo; 

 

80% trataram o problema de ejaculação precoce com literatura, ou ajuda médica e 

terapia. Diferente dos homens comuns – e preconceituosos –, eles procuram ajuda 

profissional; 

 

80% não têm vergonha de assumir que buscam ou já buscaram ajuda profissional 

para a resolução de problemas sexuais – tanto no nível psicológico quanto no 

fisiológico; 

 

80% lêem muito sobre sexo desde a adolescência, principalmente, revistas 

femininas que falam sobre orgasmo e prazer feminino, ou seja, na teoria, eles 

sabem exatamente onde enfiar o p... Já na prática... 

 

80% não sabem lidar sexualmente com a mulher no início de um novo 

relacionamento, pois ficam inibidos com o troféu que conquistaram; 

 

80% demoram a se liberar sexualmente durante o namoro, ou seja, demoram 

meses para transar (quando adolescentes, demoram em média um ano); 

 

80% não entendem os sinais femininos, ou seja, quando a mulher está a fim; 

 

80% esperam que elas tomem a iniciativa; 

 

Os mesmos 80% se arrependem por não tomarem a iniciativa; 

 



 

 

80% dizem que sexo só é bom quando é bom para a parceira; 

 

80% se preocupam mais com o prazer da parceira do que com o próprio 

desempenho; 

 

80% são feministas e apóiam que a nova Era é das mulheres, e elas precisam ter 

total liberdade para fazerem o que bem entenderem de suas vidas sexuais – não 

são uns fofos?! 

 

80% gostam e praticam sexo selvagem; 

 

80% se preocupam com o desempenho na cama e com o tamanho do pênis – eu 

achei que fosse ouvir isso de 100% deles; 

 

80% adoram brinquedinhos como vibradores – mesmo que sejam maiores que seus 

pênis –, estimuladores – mesmo que sejam melhores que suas línguas –, anéis 

penianos e etc. sem a menor vergonha só para apimentarem a relação com suas 

parceiras.  

 

Ou seja, não são bobões na cama como julgam as más línguas – e eu afirmo 

isso por experiência própria. 

 

Obs.: não incluí no questionário uma pergunta sobre o tamanho do 

pênis dos nerds, prefiro acreditar que eles se encaixam na média 

brasileira. Achei muito constrangedor e na boa? Na última parte do 

livro eu provo que pênis grande não está atrelado ao prazer.  

 

 Nos relacionamentos  

 

80% gostam de conversar... E muito, com garotas, sobre qualquer assunto só para 

ficarem perto delas; 

 

80% namoram amigas; 

 

80% não ficam com mulheres em noitadas – quando vão – por não saberem como 

abordá-las ou por não ser o objetivo da ida ao evento; 



 

 

80% dos nerds adultos não se importam com a opinião alheia, embora se sintam 

inseguros quando estão ao lado de uma nova conquista; 

 

80% não priorizam ou nunca priorizaram o consumo de revistas de mulher pelada, 

filmes pornôs ou a disputa por números, no quesito “pegação”; 

 

80% nunca provaram a virilidade/masculinidade por meio da “pegação”; 

 

80% possuem, enquanto adultos, e possuíam em sua maioria de amizade quando 

adolescentes, as mulheres;  

 

80% dos nerds adultos se sentem atraídos pelo conteúdo da mulher, independente 

de ser nerd ou não; 

 

80% são heterossexuais; 

 

80% são fiéis; 

 

80% assumem que no fundo no fundo, bem lá no fundo, são românticos; 

 

80% dizem que não gostam de assumir isso às mulheres por vergonha; 

 

80% priorizam namorar à “pegar”; 

 

80% têm o próprio tempo – ou seja, bem lento – para assumir compromisso sério; 

 

80% não fazem o pedido oficial por acreditarem que está subentendido na rotina do 

casal; 

 

80% se relacionam com poucas mulheres e a longo prazo; 

 

80% confiam nas suas parceiras e vivem o relacionamento com total liberdade; 

 

Ou seja, quando a namorada resolve sair numa sexta à noite para um chope 

com as amigas, eles vibram porque será a oportunidade perfeita para ficarem em 

casa e chamarem os amigos para jogarem videogame (é só uma palhinha das 



 

 

vantagens de se namorar um nerd só para te deixar com mais curiosidade sobre o 

que ainda está por vir). 

 

80% são extremamente influenciáveis às vontades femininas e isso vale para 

situações fora do relacionamento também (mães, irmãs, amigas e etc.); 

 

80% não disputam com suas companheiras para ver quem ganha o maior salário; 

 

80% admiram mulheres bem humoradas, divertidas e independentes; 

 

80% não são ciumentos, embora se anulem às vontades das parceiras para manter 

a relação feliz; 

 

Observo aí um resquício da baixa autoestima da época de adolescência.  

 

80% não sabem iniciar uma paquera, ou uma conversa; 

 

80% gaguejam quando consegue uma chance de falar com a mulher pela qual se 

interessou; 

 

80% deixaram de ficar com as mulheres que desejavam por conta da timidez ou 

por não entender os sinais; 

 

80% são completamente desligados quanto aos sinais de interesse feminino; 

 

80% não percebem detalhes estéticos como unhas feitas, cabelo cortado e roupa 

nova – são detalhistas apenas para o conteúdo; 

 

80% detestam surpresas embora gostem de fazê-las; 

 

80% não admitem para as namoradas e esposas, mas são extremamente 

românticos – e que fique claro que eles não assumem isso por timidez e não pela 

padronização cultural machista de “homem não chora e não gosta de flores”; 

 

Em contrapartida, os mesmos 80% não são muito cavalheiros do tipo 

tradicional que abre a porta do carro e paga a conta. Lembra-se da parte de que 

eles preferem as mulheres independentes? 



 

 

80% não são vingativos; 

 

80% não acham justo pagarem as contas sozinhos e dividem tudo; 

 

80% não são machistas ou preconceituosos; 

 

80% enrolam para casar, simplesmente porque não gostam de chamar a atenção 

vestidos de pinguins, digo, noivos nas tradicionais festas de casamento; 

 

80% se casam com mulheres nerds por uma questão de afinidade e não de escolha 

proposital; 

 

80% dão muito mais atenção aos seus hobbies nerds do que às namoradas, e é por 

isso que o capítulo que segue é proposital; 

 

80% são extremamente sinceros e não possuem o filtro de “mágoa” feminina. Eles 

falam o que pensam, sem cerimônias; 

 

80% não têm muita paciência com mulheres do tipo “mulherzinha” – altamente 

mimada e dependente – pois não entendem os sinais e esperam que elas tomem 

iniciativa, além de serem meio acomodados, lembra-se?!  

 

80% não gostam de “mi-mi-mi” (1. Ações femininas para chamar a atenção quando 

elas querem que os homens façam coisas que eles não estão percebendo que elas 

querem. 2. Rodeio feminino para conseguir o que se deseja de forma indireta, ou 

fazendo charminho); 

 

80% se julgam carentes e, sofrem muito quando a gata termina o namoro; 

 

80% admitem fazer loucuras de amor e forçar a barra quando não concordam com 

o término. 

 

E, para finalizar... 

 

 Paternidade 

 



 

 

80% se consideram e são considerados por suas esposas, excelentes pais, pois 

passam um bom tempo brincando com as crianças – psicológica-mente é 

comprovado que o carinho e o maior tempo de convivência com os pais melhoram 

os desempenhos escolares e sociais dos pequenos.  

 

Quer estatística melhor do que essa? 

  



 

 

Religião Nerd 
 

Que os nerds pertencem a um grupo bem excêntrico e interessante de homens 

eu sempre soube, porém eu jamais poderia imaginar que os caras possuem 

religiões próprias, seitas, orações, dogmas, santos e deuses. É claro que, os 

adeptos são adolescentes no auge da imaginação e que, quando chegam à idade 

adulta, deixam essa nerdice um pouco de lado. Mas, eu não poderia deixar de citá-

las neste manual. 

São elas: 

 

 Haruhismo 

 

 É a religião oficial dos otakus – citados na primeira parte deste livro. Ela se 

baseia na personagem Suzumiya Haruhi do animé “A Melancolia de Haruhi 

Suzumiya”. O Haruhismo surgiu quando os deuses Nagaru Tanigawa e Noizi Ito 

enviaram sua filha, Haruhi Suzumiya, para guiar os otakus em sua jornada em 

terra. As pregações de Suzumiya alcançam o mundo inteiro – com exceção de 

alguns países africanos –, convertendo diariamente centenas de adolescentes para 

a nova fé.  

Outro fato interessante é que essa religião possui vários mártires que morreram 

– ou ainda não – para propagar a fé haruhista, tornando-se heróis e padroeiros de 

suas causas, sendo chamados de “santos”, como por exemplo: São Yagami, 

autor do Apocalipse, é o padroeiro do Yaoi; Santa Washu, padroeira dos cientistas 

loucos; São Arisato, padroeiro dos otakus que querem se suicidar; São Seiya, 

padroeiro dos cavaleiros e guerreiros imortais – esse mesmo dos “Cavaleiros do 

Zodíaco” que você acabou de pensar –, São Kenshiro, padroeiro dos lutadores e 

artistas marciais; e a Santa Anne, padroeira dos otakys sem vida social.  

Resumindo, é a crença de que Deus existe por meio de uma colegial japonesa 

mega entediada, e é dever dos haruhistas mantê-la entretida para evitar que ela 

perceba que é Deus, pois se ela se irritar com alguma coisa, por menor que seja, 

tem o poder de destruir toda a humanidade, sem querer querendo.  

E, além disso, o Haruhismo também tem sua oração a qual é sempre cantada 

nos cultos: 

 
“Suzumiya-Sama nossa 

Que estás na Brigada S.O.S 

 Sugoi seja o vosso nome. 



 

 

Venha a nós o vosso mangá. 

Seja feito o seu animé, 

Assim no Japão como nos eventos de anime. 

O mupy nosso de cada dia nos dai hoje. 

Perdoai as nossas bakices. 

Assim como perdoamos aos que nos chamam de aho. 

Não nos deixeis cair o download. 

Livrai-nos do espaço restrito. 

Amém.” 

 

Texto retirado do site: desciclopedia.org/wiki/haruhismo.. 

 

 A Igreja dos Trekkies 

 

Para começar, trekkies são os fãs da série Star Trek, mais conhecida aqui no 

Brasil como “Jornada nas Estrelas”. Os nerds são alucinados não apenas por 

autógrafos ou por colecionar objetos relacionados à série, eles fizeram disso uma 

adoração divina. Ela é baseada nos mesmos valores que norteiam a trama: 

tolerância, paz e fé na humanidade. Segundo a minha pesquisa, não encontrei a 

igreja na forma física, assim como não tive a sorte de entrevistar um nerd com essa 

religião. Ela é difundida e seguida, em eventos fechados para trekkies, há cerca de 

50 anos – e, eu super entendo a tamanha discrição, pois os adeptos devem sofrer 

muito preconceito e ter sua crença julgada como mera ficção, o que muitos 

consideram ser alienação ou manipulação da massa nerd. Por isso, pouco consegui 

descobrir sobre essa religião.  

 

 O Googleismo 

 

Essa religião foi iniciada não se sabe quando, nem por quem. Ele é onisciente, 

onipresente e potencialmente imortal, e o que fundamenta a Igreja Googliana é que 

a “pessoa” que responde a todas as “orações” é um ser divino. Além disso, possui 

site oficial – www.google.com – e conquista cada vez mais, inúmeros fiéis em todo o 

universo. Dentre as provas de sacralidade estão:  

 

O Google é a “entidade” que se conhece mais próxima da onisciência de Deus, pois 

ele ordena cerca de dez bilhões de páginas de Internet, tornando-as acessíveis a 

nós, meros mortais; 

http://www.google.com/


 

 

 

Sua onipresença se deve ao fato de estar virtualmente presente em todos os 

lugares da Terra e ao mesmo tempo – inclusive nos mais distantes e inóspitos; 

 

A sua imortalidade se dá por meio dos seus algoritmos disseminados em bilhares 

de servidores –, se houver erro ou algum for propositalmente danificado ou 

desligado, outro com certeza ocupará o seu lugar, o que teoricamente, garante que 

ele durará por toda a eternidade; 

 

O Google é infinito, assim com o Universo, se levarmos em consideração que a 

Internet existirá para sempre e evoluirá de forma eterna;  

 

De acordo com as estatísticas do site oficial, o termo “Google” é mais procurado 

que os termos “Deus”, “Jesus”, “Allah”, “Buda”, “Cristianismo”, “Islã”, “Budismo” e 

“Judaísmo”, juntos.  

 

E, como não poderia deixar de citar, segue a oração ao Google: 

 

“Google Nosso que estais na rede 

Santificado seja o vosso site 

Venha a nós a vossa sabedoria 

Seja feita a vossa procura 

Assim no Chrome como no Firefox 

A sabedoria de cada dia nos daí hoje 

Perdoai a nossa traição quando procuramos no Yahoo 

Mas não nos deixe na mão 

E nos livre da página não encontrada 

Amém.” 

 
Texto retirado do site desciclopedia.org. 

 

Vou parar por aqui, e se você quiser saber mais sobre o Googleísmo, procure 

sabe onde? 

 

 Pastafarianismo  

 



 

 

Essa religião também é chamada de massafari – trocadilho entre as expressões 

pasta, que em inglês significa macarrão, e rastafari, do movimento religioso 

jamaicano – e foi fundada em 2005, por Bobby Henderson, quando ele, um cidadão 

comum preocupado com os rumos da educação de seu Estado, escreveu uma carta 

aberta ao Conselho de Educação do Kansas – EUA – sobre a questão do ensino da 

teoria do “Design Inteligente”, em escolas públicas, em alternativa à teoria da 

evolução biológica. Sua carta foi uma forma de protesto contra as decisões do 

Conselho, e ele partiu em defesa de um criador sobrenatural chamado Monstro de 

Espaguete Voador – Flying Spaghetti Monster – e solicita que o Pastafarianismo seja 

igualmente ensinado nas aulas de ciência. Segundo ele, o tal monstro começou a 

criação do Universo com uma montanha, árvores e um anão. O aquecimento global 

e desastres naturais como terremotos e tsunamis são consequência direta do 

declínio no número de piratas no século XIX. Você acredita nisso?! E o que eu julgo 

como loucura – nesse ponto eu fui preconceituosa mesmo – não para por aí... Os 

pastafarianos acreditam num paraíso que inclui cerveja em abundância e muitas 

mulheres fazendo strip tease e o inferno é o lugar onde a cerveja é sem álcool e 

quente e as strippers têm doenças sexualmente transmissíveis. E, "RAmén" – 

combinação do termo hebreu "Amém" e Ramen, um tipo de macarrão japonês – é a 

conclusão oficial para rezas e rituais. A ousada brincadeira, tinha o objetivo de 

mostrar que tanto o “Design Inteligente” quanto o Pastafarianismo, não devem ser 

apresentados em aulas de ciências. Entretanto, a história tomou outro rumo e 

devido ao sucesso na mídia, a Flying Spaghetti Monster  foi frequentemente citada 

por ateus, deístas e agnóstico como uma religião moderna apesar de seu 

surgimento provindo de uma sátira, pois assim como todas as outras, possui 

crenças, rituais, tomo sagrado, além de milhares de seguidores. No Brasil, apenas 

alguns nerds a seguem. 

 

 Jediismo 

 

Essa eu vou seguir! 

Tudo começou em 2001, na Grã-Bretanha, no censo daquele ano. Uma 

campanha de e-mail solicitou que as pessoas indicassem “Jedi” como sua religião 

e, simplesmente cerca de 180 mil pessoas informaram ser adeptas e que 

acreditavam numa força maior que os guiavam nos caminhos corretos. Novamente, 

o que começou como uma brincadeira acabou reconhecendo o Jedaísmo – ou 

Jediismo – como uma religião oficial. Nos EUA – óbvio que o povo de lá aderiu à 

pegadinha – há duas Igrejas Jedi cujos padres realizam casamentos de forma legal. 



 

 

E, enquanto os Jedi trazem as pessoas à luz, os Sith – o lado negro da força – se 

misturam aos humanos para desvirtuá-los.  

Além de EUA e Inglaterra, a Austrália e a República Checa reconheceram o 

Jediismo como religião e possuem cerca de 70 mil e 20 mil fiéis, respectivamente. 

No Brasil não há números, pois o censo não considera o Jediismo como religião. 

Não encontrei nada referente a santos, mas com certeza o mestre Yoda (o mais 

sábio dos mestres Jedi) está entre eles.  

 

 Dudeísmo  

 

Também conhecida como a Igreja do “Dude dos Últimos Dias”, o Dudeísmo foi 

criado em 2005, pelo jornalista norte-americano Oliver Benjamin e, é uma religião 

baseada no personagem de Jeff Bridges – um jogador de boliche sagaz conhecido 

como The Dude, “O Cara” – do filme “O Grande Lebowski”. Oliver afirma que nunca 

havia encontrado a iluminação que procurava na espiritualidade até ver o tal filme. 

Assim, o jornalista depois de dez anos rodando o mundo e praticando yoga e artes 

marciais, iniciou sua ideologia com o objetivo de modernizar o taoísmo – também 

chamado de daoísmo e taoísmo –, uma religião chinesa que enfatiza a vida em 

harmonia com o Tao ("caminho", "via" ou "princípio"), com influência também do 

Budismo – conjunto de crenças e práticas baseadas nos ensinamentos de Sidarta 

Gautama, o Buda –, de Jesus Cristo, e dos filósofos gregos Heráclito e Epicuro.  

O Dudeísmo defende a passividade em resposta aos conflitos, guerras, violência 

e discussões, e já ordenou mais de 150 mil pessoas. Além disso, não possui um 

deus, rituais, orações, dogmas ou uma sede física, embora seu fundador sonhe 

com isso (além de convencer o ator Jeff Bridges a aderir ao seu rebanho). A religião 

ganhou força a partir de 2009 quando Oliver criou o site www.dudeism.com, o qual 

é o fruto de seu sustento. Os diretores do filme nunca se interessaram muito pela 

tal religião. Mas, o culto ao filme ganhou o documentário "The Achievers: The Story 

of the Lebowski Fans", um festival, um projeto para outro documentário – "The 

Way of the Dude" – e uma série de estudos acadêmicos, publicados no livro "The 

Year's Work in Lebowski Studies".  

 

 Religião Nérdica 

 

Encontrei pouquíssimos brasileiros nas redes sociais adeptos a qualquer uma 

das religiões citadas, entretanto, conheci um grupo de adolescentes – um deles me 

concedeu uma entrevista – que tem sua própria religião, a chamada Nérdica. O 

http://www.dudeism.com/


 

 

grupo não segue cultos e “construiu” essa religião baseado na fobia social, no medo 

sexual sobre as mulheres e na tecnofilia (neologismo que significa vício em 

tecnologia).  

Seguem alguns Deuses Nérdicos: 

 

Linus Torwalds: principal deus da religião Nérdica, que criou todos os outros 

iniciando pelo Tux; 

 

Tux*: deus do sistema operacional, que só os nerds conseguem usar – o Linux** – e 

do software livre; 

 

Vulpix ou raposa de nove caldas: a divindade do Mozilla Firefox; 

 

Silvia Saint: é a deusa mais louvada devido à carência de sexual sofrida por 80% 

dos adolescentes nerds.  

 

Além disso, encontrei no site www.desciclopedia.org, os mandamentos nérdicos, 

os quais são irresistivelmente engraçados e eu não poderia deixar de 

compartilhar... Seguem: 

 

1. Não sairás de casa; 

2. Farás sexo apenas após os 30 anos;  

3. Irás ao Campus Party*** ao menos uma vez na vida; 

4. Usarás Linux; 

5. Não usarás uma distro**** Linux para NOOB como Debian, Ubuntu***** e etc.;  

6. Aprenderás ao menos cinco linguagens de programação antes do 20 anos; 

7. Sempre que conversares com a pessoa do sexo oposto, urinarás nas calças; 

8. Farás um curso na área de tecnologia da informação; 

9. Não farás programação orientada a gambiarras; 

10.Ao conversares com alguém, tentarás falar da maneira mais incompreensível 

possível. 

 

 

*Tux é um pinguim gorducho com uma aparência leve de saciedade, mascote oficial 

do sistema operacional GNU/Linux.   

 

**Sistema operacional desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds. 

http://www.desciclopedia.org/


 

 

 

***Maior evento de inovação tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em 

rede do mundo. 

 

****É uma distribuição Linux composta por um conjunto de softwares para 

usabilidade. Essa coleção de software livre e não-livre é criada e mantida por 

indivíduos, grupos e organizações de todo o mundo, incluindo o grupo Linux.  

 

*****Debian e Ubuntu são sistemas operacionais. 

  



 

 

Nerds para mulheres do século 21 
 

Os nerds são perfeitos para mulheres do século 21. Sim! Ao menos 80% são e 

estou amando namorar um. Claro que no início eu fiquei na dúvida se o incluía na 

minha lista para o futuro ou não, pois ele é muito diferente do que eu estava 

acostumada – uma mulher ainda que seja uma MS, gosta de algumas coisas de 

“mulherzinha”, ou seja, de mimos e regalias culturais como o homem pagar a 

conta ou abrir a porta do carro, ou buscar e levar em casa, por exemplo. Mas, 

depois eu percebi que as qualidades superam os defeitinhos e que na verdade, eu 

estava pagando pela língua por espalhar aos quatro cantos do Universo que, como 

uma exímia representante das MS, eu não precisava de coisas de “mulherzinha”.  

Quem leu o meu primeiro livro, sabe que sou especialista em mulheres do 

século 21, pois foi para elas que escrevi o Como ser uma Mulher Solteira. 

Entretanto, o nerd é uma “espécie” de homem tão legal que ele vale muito à pena, 

tanto para Mulheres Solteiras, quanto para as comuns (quando têm atitudes de 

MS). E, assim como nós, eles também se apaixonam por mulheres que admiram, 

ou seja, que jamais abandonam os planos de ascensão profissional, o amor pelos 

próprios sonhos, a garra de viver o dia a dia, os princípios e preocupações com a 

humanidade e o esforço para chegar ao topo. Tudo isso é motivo de orgulho para 

ele. É de uma MS que precisam e prezam ao lado deles. Portanto, se você ainda é 

uma mulher comum não pense que é o fim do mundo algumas atitudes que você 

vai ter de tomar para conquistar e manter o seu nerd (como por exemplo, a 

iniciativa de levá-lo para a cama), ok?! E nem leve esse capítulo para o lado 

machista da força. Ainda mais agora que vou começar a falar das vantagens e 

desvantagens de se relacionar amorosamente com um.  

Para começar... 

 

 Desvantagens 

 

Lembra da parte que eu citei que eles são práticos em tudo?! E que não 

entendem os sinais femininos. E que são acomodados. E que esperam que a 

mulher tome iniciativa para diversas coisas. E que não gostam de “mi-mi-mi”. Pois 

bem, se você é uma mulher comum que não abre mão da padronização das 

regalias culturais dos relacionamentos, gosta de ser paparicada a todo tempo, 

ganhar presentes toda semana, ser buscada e levada em casa a cada encontro, 

está acostumada que ele pague sempre a conta e faz questão de satisfações na 

hora em que ele sai de casa ou volta de algum lugar, dentre outras coisinhas mais, 



 

 

então vai se lascar namorando um nerd. É claro que eles são capazes de mimos e 

gentilezas, mas lembre-se da estatística dos 80%. Eles não farão agradinhos o 

tempo todo e não é por falta de amor, e sim por priorizarem a praticidade das 

coisas. Por exemplo, os que não fazem questão de ter carro, ou porque gostam de 

beber, ou porque moram muito perto do trabalho, acabam se acomodando com a 

ideia de que é muito mais vantagem colocar a gata sozinha num táxi após o cinema 

– mesmo porque ele acredita na segurança da cooperativa que chamou via 

aplicativo – do que acompanhá-la até em casa, simplesmente, porque não fica no 

caminho da dele.  

 

“Para que tanto trabalho se notícia ruim chega rápido e eu acompanhando-a ou 

não, se ela tiver de entrar em apuros, entrará?”.  

“Para que tanto cuidado, se ela quando está solteira saí com as amigas e volta 

sozinha de táxi pra casa?”. 

 

É exatamente assim que eles pensam.   

Outras coisinhas que você também precisa saber: 

 

Eles são muito antenados nas tendências e lutas feministas. Lêem sobre isso o 

tempo todo e por serem fora da ideologia do machismo, julgam que as mulheres 

precisam fazer jus ao que pregam. Eles dividem as contas. Todas. Desde o primeiro 

encontro. Mesmo porque eles valorizam muito a própria ascensão profissional e 

sabem o quanto é árduo ganhar o próprio dinheiro; 

 

Isso influencia diretamente ao fato de não suportarem “mi-mi-mi”. Para eles, o 

charme feminino tem limites e precisa ser natural – como, por exemplo, a 

namorada se esquecer de tudo porque tem um problema sério de memória – e não 

cultural; 

 

Cuidam da saúde, mas não priorizam a forma física e isso significa que muitos se 

acomodam no jeito “gordinho” de viver a vida – preguicinha de exercício físico além 

do prescrito pelo médico e horas jogando videogame com os amigos ao lado de um 

balde de fast food. Todo gordinho é um charme, mas quando se chega aos 30 o 

metabolismo desacelera e viver na gordice aumenta muito as chances do leitão 

passar do ponto. É uma missão quase impossível para a mulher mudar isso num 

nerd, embora eles abram exceções para agradar a amada. É a sua chance! 

 



 

 

O fato de serem caseiros, e não gostarem muito de boates contribui muito para 

uma vidinha calma e tranquila. Se você é do tipo agitada, que tem diversos grupos 

sociais e mil compromissos todo o final de semana, esqueça-o como companhia. É 

óbvio que no início do relacionamento ele vai topar tudo para estar ao seu lado e 

aproveitar a chance que você deu a ele, mas com o tempo... Quando ele tiver 

segurança no amor e ter a certeza de que você só sai para se divertir sem precisar 

se vingar ou traí-lo, vai ser difícil convencê-lo a te acompanhar, afinal, você 

discursava tanto sobre liberdade... 

 

Caso você adore elogios, principalmente, sobre detalhes como uma lingerie nova 

que comprou só para usar com ele ou mechas platinadas que você fez no cabelo 

para iluminar mais o rosto, ou ainda a nova decoração da parede da sala, esqueça! 

Se os homens comuns não se atentam aos detalhes – e isso é uma enorme 

vantagem para as que têm celulites e estrias –, os nerds menos ainda. Você para 

ele é a perfeição personificada da natureza, ou seja, está sempre linda e 

maravilhosa e por isso não precisa de elogios; 

 

Não pense que ser nerd significa boa colocação profissional com um alto salário. 

Muitos nerds não se dão tão bem assim e não digo isso porque a maioria não se 

julga em tão boa condição, e sim porque perguntei sobre os salários e cargos e, ser 

mais inteligente, não garante que eles sejam os mais espertos e aproveitem as 

chances que têm. O fato de não serem muito ambiciosos contribui para isso. Assim 

como deixam escapar lindas mulheres, eles fazem o mesmo para o lado pessoal ou 

profissional. Dessa forma, esqueça qualquer possibilidade de ser integralmente 

sustentada por um nerd assim que se casar com ele. Mas... Caso você seja uma 

MS, não se preocupe, pois sabe exatamente como ganhar o próprio dinheiro; 

 

Por serem muito fechados, as mulheres têm maior dificuldade para “lerem” suas 

mentes e entenderem o que querem. Eles é que são os complicados da relação. É 

preciso, muitas vezes, decifrá-los e isso requer um pouco de paciência, portanto, se 

você está saindo com um nerd e ele demonstra total desinteresse, não se 

desespere, pois é bem provável que você esteja equivocada e que ele esteja, na 

verdade, caidinho de paixão; 

 

A vaidade deles é voltada completamente à inteligência, e fazem questão de elogios 

quando zeram um jogo ou criam um novo aplicativo. E, ficam chateados quando 

você não dá a mínima para o sucesso alcançado, daí quando você reclama que ele 



 

 

não elogiou seu cabelo novo, ele responde que você está exagerando. Dá para 

entender? 

 

São mil vezes mais inseguros que os homens comuns e você terá de lidar com isso. 

Ah! Jamais faça qualquer tipo de brincadeira com o tamanho do pênis dele... Isso 

vai acabar com a autoestima dolorosamente construída por anos; 

 

Timidez é uma das principais características de um nerd. Ou seja, são tímidos 

para o primeiro “oi”, para o primeiro convite para sair, para o primeiro encontro, 

para a primeira transa, para o pedido de namoro e por aí vai. São tímidos para 

tudo. Portanto, não espere muita iniciativa deles para nada; 

 

Caso a tímida da história seja você... Lascou-se... Os dois vão gaguejar juntos e 

não vai sair conversa; 

 

São extremamente sinceros, nesse caso se você for muito sensível, sente e chore! 

Pois ele não terá filtro na hora de dizer a verdade, principalmente quando você 

pergunta a opinião dele sobre o seu peso atual; 

 

Não entendem as bandeiras estiadas nem a tatuagem na sua testa que diz que 

você está muito a fim, ou seja, os sinais femininos quando a mulher o deseja nu 

numa bandeja sobre os lençóis de sua cama. Caso você seja do tipo que gosta de 

ser conquistada... Bem... Terá de suar muito para fazê-lo perceber que há horas 

em que ele tem de lembrar que é o “homem da relação”; 

 

Não curtem muito boates e noitadas, portanto, se você é uma “caça namorados” 

nas nights, está procurando seu nerd no lugar errado; 

 

Quando estão num relacionamento de anos, enrolam mais para casar e não é por 

falta de amor. Lembra-se que eles são acomodados? Sim... Eles não se atentam a 

datas e dão pouca importância a essa coisa do tempo de relacionamento e as 

trivialidades culturais. Sem contar que muitos não se consideram bem sucedidos 

profissionalmente e são extremamente práticos, e isso inclui a certeza de que é um 

desperdício o dinheiro gasto com festa de casamento e etc. Afinal, as coisas estão 

indo muito bem no passo “juntar as trouxinhas”, pois não?! 

 



 

 

À primeira vista, eles não distinguem mulheres nerds de outras mulheres, mas 

muitos preferem investir num namoro nerd e se casam com as mulheres nerds por 

uma questão de afinidade e respeito às nerdices;  

 

Por darem muito mais atenção aos seus hobbies nerds do que às companheiras, 

você terá de ler e reler as dicas do capítulo “tipos de nerds” muitas e muitas vezes. 

Pronta para o trabalho?! Só não entre pânico antes de ler... 

 

 Vantagens  

 

Agora a parte mais legal, principalmente para as MS que exercem o papel de 

“homem da relação”, são provedoras financeiras do próprio bem estar e felicidade, 

e estão acostumadas a domar feras. Porém... Não é só isso: 

 

Muitos adoram um brinquedinho tecnológico novo, aproveite para mostrar-lhe 

aquele vibrador de última geração que você comprou para experimentar com ele; 

 

Timidez é uma das principais características de um nerd. Ou seja, são tímidos 

para o primeiro oi, para o primeiro convite para sair, para o primeiro encontro, 

para a primeira transa, para o pedido de namoro e por aí vai. São tímidos para 

tudo – repeteco da desvantagem sob outro ponto de vista. Para uma mulher 

comum isso é um obstáculo, mas para uma MS é um joguinho muito divertido de 

sedução, ainda mais quando é você quem gosta de dar as cartas na relação ou 

simplesmente é curta, direta e objetiva e não tem pudores sociais para arriar as 

calças deles para uma transa no primeiro encontro ou para pedi-lo em namoro. No 

sexo então, a timidez dele é muito vantajosa para as mulheres que preferem as 

posições onde ficam por cima e eles adoram apanhar na cara. A sensação de 

submissão faz parte e causa neles um verdadeiro êxtase; 

 

Eles não admitem, mas adoram romance. Adoram cinema com pipoca. Adoram 

conchinha no final do sexo. Adoram piquenique na Lagoa sob a luz da lua. Adoram 

que você termine a noite com algum recadinho meloso – eu mando logo uma 

poesia. Eles são curtos, objetivos e práticos, mas não quando estão num momento 

a dois ou no whatsapp (aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones). 

E essa é a hora perfeita de colocar todo o seu lado romântico em prática sem medo 

de ser feliz ou do cara dizer que gostou apenas para te agradar – já que 80% são 

extremamente sinceros; 



 

 

 

Como a maioria não abandona os seus hábitos nerds e você é uma mulher muito 

criativa, vai tirar de letra todas as dicas dadas no primeiro capítulo desta parte do 

livro, afinal, você acha muito sexy ver um homem vestido de super herói, pois 

não?! 

 

Por não possuírem o estereótipo nerd dos anos 80 você não terá de se preocupar 

com a forma como seu namorado vai se vestir, principalmente, quando for 

conhecer seus pais, pois vai parecer um cara normal e seus irmãos não vão te zoar 

por isso; 

 

O fato de serem inteligentes significa que assunto não vai faltar entre vocês. E 

você, com três pós-graduações e bem sucedida na carreira, com certeza valoriza 

isso num homem; 

 

Embora sejam acomodados e pouco ambiciosos, eles são extremamente 

influenciáveis às vontades femininas. Use isso a seu favor para incentivar seu 

namorado a conquistar uma promoção e crescer na carreira. Você é esperta e uma 

exímia estrategista – ser uma MS é uma arte, esqueceu?  

 

São extremamente bem humorados, e o estereotipo fechado é apenas uma defesa. 

Ou seja, adoram piadas e vão morrer de rir das suas. Conte-as sem medo de 

críticas ou de que eles rebatam querendo aparecer mais que você como os demais 

homens fazem. Eles adoram mulheres divertidas; 

 

Como os nerds não esquentam a cabeça com o blá-blá-blá do dia a dia, são 

extremamente influenciáveis às vontades femininas, fazem de tudo para agradar as 

companheiras e você é uma MS direta e objetiva, não precisa perder tempo com 

picuinhas. Peça-lhes e eles obedecem. Proponha a divisão de tarefas domésticas 

que eu garanto que eles topam na hora e sem problemas. E no final, basta 

prometer uma boa noite de sexo... Isso não será sacrifício; 

 

Como a vaidade de um nerd é a inteligência, você jamais passará vergonha ou 

correrá o risco de andar ao lado de um homem burro ou que não tem assunto; 

 

Tirar a virgindade de um nerd de 20 anos é muito divertido; 

 



 

 

Eu sei que eles não entendem os sinais femininos, mas também você não liga a 

mínima para ser conquistada pelos métodos convencionais. Além de estar cansada 

do comportamento padronizado da mulher, aquele em que ela não pode dar em 

cima para não ser julgada como fácil, não é mesmo?! Por isso mais um tópico para 

a sua lista de diversão com um nerd; 

 

Ter amigos nerds é meio passo para o sucesso com um. Eles namoram as amigas, 

esqueceu? E, sendo seu amigo, ele já conhece todos os seus podres, suas 

qualidades e dias de TPM e você pula a parte chata dos meses que antecedem o 

namoro porque o cara tem a certeza de que você é um bom partido; 

 

Por eles não serem idiotamente machistas e estarem devidamente informados ao 

ponto de ignorarem padrões comportamentais você não precisa perder tempo com 

joguinhos ou se esforçar muito para conquistar um nerd; 

 

Os nerds se sentem atraídos pelo conteúdo da mulher, por isso você terá muitos 

momentos de trégua quando estiver sem tempo para se depilar ou refazer a 

progressiva; 

 

Tenha fé na humanidade, pois a maioria dos nerds é heterossexual, ou seja, no 

meio deles não existe a triste estatística brasileira: “existem, 10 mulheres para 

cada homem, e sete entre 10 homens são gays”; 

 

Por serem fiéis você evita os cabelos brancos tentando pegar o seu nerd pulando a 

cerca; 

 

A maioria prioriza namorar à “pegar”, e tirar a sorte grande de pegar um nerd é 

quase uma garantia de namoro rápido, fácil e duradouro; 

 

Como é alta a probabilidade de um nerd ter se relacionado com poucas mulheres e 

ao longo da vida, é grande também a chance deles não terem doenças sexualmente 

transmissíveis; 

 

Não há nada mais legal do que a confiança de um homem no relacionamento. 

Assim mantemos nossa liberdade para as praias de domingo e o chopinho com as 

amigas. E também, como confiamos no nosso taco, não vamos implicar com o 



 

 

futebolzinho com os colegas do trabalho de quarta à noite ou os clássicos de 

domingo no Maracanã e assim o relacionamento fluirá que é uma beleza; 

 

É extremamente sexy um nerd gaguejar de nervoso ao falar com você pela primeira 

vez; 

 

Eles são muito criativos quando decidem surpreender a companheira em datas 

especiais. E, nesse caso, não hesitam em gastar rios de dinheiro com mimos, flores 

e passeios românticos; 

 

Por não serem vingativos ou encucados com traição – a insegurança deles não 

chega perto do medo de perder a gata para outro – eles não são como os outros 

homens que traem quando acham que estão sendo traídos e daí colocam tudo a 

perder por estarem errados quanto a traição. Daí, você evita vários problemas, 

inclusive o término. 

 

Conclusão, como você não faz nem um pouco o tipo “mulherzinha”, ou usa 

de “mi-mi-mi” para chamar a atenção, então não terá problema algum se 

relacionando com um nerd. Ao contrário, os nerds admiram cada vez mais as 

mulheres à frente de seu tempo, fora dos padrões, extremamente feministas e 

decididas. É com uma MS que eles sonham em dividir uma vida inteira. Eu afirmo, 

inclusive, que os nerds são os novos homens do século 21, cada vez mais 

inteligentes e informados, prontos a nos dar prazer – aliás, as vantagens sexuais 

eu deixei para explicitar mais à frente. E não é só o prazer sexual... É o conforto 

comportamental também, mesmo porque eles não nos julgam... Não ligam se 

transamos ou não no primeiro encontro. Não ligam se ganhamos salários maiores. 

Não ligam de não serem culturalmente o homem da relação. E mais... Se eles 

pudessem optar por um tipo ideal de vida, escolheriam ficar em casa cuidando das 

crianças, lavando, passando, cozinhando e praticando suas nerdices, ou seja, nos 

servindo integralmente enquanto nós estaríamos lindas e maravilhosas nas ruas 

ascendendo profissionalmente e quebrando paradigmas.  

 

Obs.: O meu nerd sonha todos os dias com os meus best sellers, só 

para ele ficar em casa se afogando em games. E eu apoio o sonho dele! 

 

  



 

 

Nerds adolescentes 
 

Na verdade, um nerd jamais deixa de ser adolescente. Digo no quesito diversão, 

hábitos culturais e no seu segmento nerd (games, livros e etc.), e eu, modéstia 

parte, acho isso o máximo, pois detesto homens rabugentos e que envelhecem 

antes do tempo. A diferença é que o gosto pelas mulheres muda ao longo do tempo 

e isso é uma grande vantagem para as mulheres do século 21. Na adolescência eles 

são gamados na menina mais linda da turma, assim como todos os outros. Já na 

idade adulta eles priorizam o conteúdo e é aí que você entra como um troféu nas 

mãos dele, porque além de ter se mantido linda ao longo do tempo, aprimorou 

bastante o seu conhecimento e consequente inteligência. Daí, você vai me dizer que 

essa maturidade para relacionamentos também vale para qualquer homem, mas 

eu afirmo que não. Os homens comuns, mesmo que alcançando os 30 anos, ainda 

assim vão continuar se sentindo atraídos pela menina mais linda da turma. Mas, 

essa comparação vai ficar para o próximo capítulo. Esse é exclusivo para as 

mulheres que gostam de nerds ou estão a fim de experimentar um – e, 

principalmente, para as lobas que gostam de garotinhos.  

Uma nítida diferença entre nerds adultos e adolescentes é com relação à 

aparência – leia-se, muitas espinhas na cara, cabelo despenteado e um jeito 

desengonçado de se vestir. Geralmente usam o corte de cabelo no estilo “cuíca”, 

“boi lambeu”, ou grande, como os roqueiros. Também são gordinhos “tetudos” – 

não são adeptos às atividades esportivas na escola – e alguns ainda são fãs de 

heavy metal, os quais usam um casaco tipo sobretudo sobre os uniformes 

escolares mesmo em dias de muito calor. Muitos nerds tendem a negar a própria 

identidade dizendo que não são “bv” – boca virgem, ou seja, que nunca beijaram na 

boca –, ou virgens. Mas fica estampado na testa deles que é tudo mentira, e eles 

fazem isso para que os não nerds não os importunem com baboseiras machistas.  

Nerds adolescentes tendem também a ser corcundas, pois não se importam com 

a postura e passam boa parte de seu tempo na frente de um computador.  

Porém, eles não são tão bobalhões assim. A falta de jeito ao paquerar as garotas 

é inversamente proporcional à criatividade para bolar artimanhas para verem 

calcinhas e pernas de fora. Sim... Aquela geringonça com um espelho na ponta que 

vemos nos filmes, os nerds fazem na vida real. Eles se fazem de idiotas também 

durante as provas e pedem para as menininhas escreverem a cola nas pernas por 

baixo das saias, ou seja, é o pretexto perfeito para conferirem muito além das 

fórmulas de álgebra. Ou então, eles se prontificam a escrever a cola por elas, na 

parte interna da coxa, só para tocá-las.  



 

 

Algumas garotas, na adolescência, gostam de carinhas esquisitos e feios – eu já 

fui assim e meu apelido era São Jorge – ou porque são cheirosos – e são mesmo – 

ou porque gostam de ser paparicadas por rapazes inteligentes. Caso você seja uma 

delas e na sua mira esteja um nerd dentro desse perfil de feio, esquisito e 

inteligente, não espere muita coisa não. Se, quando adultos, eles não entendem os 

sinais de interesse femininos, quando adolescentes menos ainda. A iniciativa terá 

de ser totalmente sua e, mesmo assim, não vá com muita sede ao pote para não 

assustá-lo ou ele pensar que está sendo alvo de alguma aposta, hein! Com nerds 

adolescentes a coisa é lenta e gradativa.  

Assim como The Sims (série de jogos eletrônicos de simulação de vida criada 

pelo designer de jogos Will Wright), comece cumprimentando-os como quem não 

quer nada além de amizade. Ou seja, como uma gatinha mansa rondando um 

passarinho que está prestes a atacar. Dias depois, puxe assunto. Demonstre 

interesse ou curiosidade sobre algum hábito nerd... Converse sobre a teoria do Big 

Bang – você consegue informações em tempo real na Internet ou acompanhando a 

série homônima na Warner Chanel, ou convide-o para assistir o próximo filme da 

Marvel. E, caso você domine algum assunto nerd, o relacionamento vai evoluir 

como um verdadeiro meteoro.  

Bem... Se você é uma mulher adolescente tímida e que jamais tomaria essas 

atitudes, e está em busca de um nerd, essa não é a fase certa para tal. Corra atrás 

de um rapazinho comum, jogue charme, que você vai se sair melhor. Entretanto, 

tudo isso logo é contornado na vida adulta e aí sim eles entram na estatística dos 

80% se desfazendo quase que totalmente do estereótipo comum ao nerd 

adolescente.  

Outra característica comum aos nerds é que eles demoram um pouquinho mais 

para saírem da adolescência, com relação ao universo feminino. Um homem 

comum perde a virgindade na faixa dos 14 anos, já um nerd por volta dos 20. E, 

por lerem muito mais, mesmo com pouca experiência, na maior parte dos casos, 

segundo a minha pesquisa, eles sabem exatamente o que deve ser feito. 

Entretanto, na prática, as coisas ficam um pouquinho mais difícil. Você se lembra 

da estatística da timidez? Pois bem. Quando eles se deparam com uma menina 

inexperiente, ou igualmente tímida, é pouco provável que exista sucesso na 

primeira tentativa. Mas... Como o seu caso é outro... Você é uma mulher do século 

21 cheia de iniciativa por saber muito bem o que deseja da vida, vai se divertir 

muito com um nerd novinho. O segredo é deixá-lo pensar que é ele quem está 

conduzindo todo o sexo. Isso o deixará mais seguro para colocar em prática tudo o 

que já leu nas revistas. E outra dica... Confie no poder do joystick. 



 

 

O poder do joystick 
 

Eles não são tão bobinhos como pintam os blockbusters (filmes de sucesso 

estrondoso) dos anos 1980 não! E mais... O joystick deles é de uma potência 

incomparável. Ah... Não entendeu o que é o joystick?! Ai, ai, ai... Pobre mulher não 

nerd e não acostumada com os meus trocadilhos. É pênis. Pau. Pinto. E agora, 

entendeu?! 

Por quê?!  

Com certeza é devido ao excesso de poder criativo, à imaginação exacerbada, e à 

leitura constante sobre o assunto. Nas Playboys e Sexies (revistas voltadas ao 

universo masculino ilustradas com a nudez feminina) da vida, eles priorizam as 

leituras das matérias e por isso detém vasto conhecimento sobre o universo 

feminino. Sem contar os sonhos eróticos surgidos na expectativa de conquistar 

você... Tarefa que não foi nada fácil... Ele levou meses para chamar a sua 

atenção... A dificuldade também é um desafio para os nerds. E o convite para o 

primeiro encontro foi seu, fato que os deixa de cuecas molhadas – se é que você me 

entende. E, de mais a mais, eles não são do tipo que pegam mulher em quantidade 

para contar vantagem aos amigos e colecionar números, ou que priorizam o 

próprio prazer e acham que enfiar o pinto numa vagina é a solução sexual do 

cosmos feminino. Uma mulher como você sempre será o objeto de “consumo” 

inalcançável, que ele se acha incapaz de conseguir porque está sempre duvidando 

da própria capacidade – em outras situações esse papo de autoestima baixa é um 

saco, mas sexualmente é perfeita para nós, pois com isso eles se empenham muito 

mais. Agradam-nos muito mais. Fazem tudo por nós muito mais. E, se apaixonam 

por nós muito mais. 

Os cérebros deles ficam muito bem localizados na cabeça de cima, ou seja, 

comandam com perfeição a cabeça de baixo. Eles são trabalhados na sabedoria 

Jedi onde têm memorizado o Kama Sutra (ou Kamasutram, é um antigo texto 

indiano, escrito por Vatsyayana, sobre o comportamento sexual humano. Para 

mim, é o melhor livro de amor já escrito na humanidade) de A à Z, e são mais 

sábios que o Mestre Yoda nas técnicas de sexo oral. Ok, ok... Confesso que 

inicialmente eles não farão nada disso por timidez, mas quando os primeiros meses 

passarem (iniciozinho da relação) e eles se sentirem seguros e íntimos, eles 

mostrarão as garrinhas. É como se pegassem no tranco, só precisam de um 

empurrãozinho, o qual eu darei na próxima parte do livro. Continuando... Eles 

conseguem penetrar e te beijar ao mesmo tempo. E, sim! Eles sabem o que 

significa e onde encontrar o ponto de prazer feminino. E, não! Eles não acham que 



 

 

clitóris é o nome de uma espécie nova de animal descoberta recentemente na 

natureza. Para eles, as preliminares acontecem antes, durante e depois do ato. E 

combinam com perfeição selvageria com carinho. Alguns chegaram até a concordar 

comigo que o melhor do sexo é a conchinha do final, ou seja, a hora da pausa entre 

uma metida e outra onde o nerd fica agarradinho com a gata descansando e 

falando coisas legais no ouvido dela. Eles são tão sintonizados com a sensibilidade 

feminina que não dormem após o ato... Ao contrário... Eles gostam de conversar. 

De saber se erraram em algo e onde o fizeram para melhorar na vez seguinte, eles 

nunca se sentem os bambambãs da situação e jamais vão contar algo sobre a noite 

maravilhosa com você, aos amigos. Além de que eu nunca encontrei um nerd 

narcisista que olhasse mais para o espelho do que para mim, e nunca ouvi 

nenhuma mulher reclamar que faltou algo na hora H, a não ser a pegada que é 

muito tímida inicialmente, mas use essa vírgula como um charme instigante para 

você que gosta de dominar a situação.  

Outra coisa que percebo nos nerds é que, por não serem machistas, eles nos 

deixam bem à vontade e topam realizar qualquer um de nossos fetiches – tapa na 

cara, xingar de vagabunda, transar em público e etc. – sem duvidar que somos 

garotas de família. Não cobram nada no dia seguinte e não nos perguntam quantos 

namorados – leia-se sexo – tivemos antes deles. A insegurança deles limita-se em 

saber se estão ou não agradando e não se vão nos perder para outro homem – no 

fundo no fundo, bem lá no fundo, eles confiam veementemente no próprio joystick, 

e como dificilmente traem, também não ficam matutando sobre a possível traição 

da companheira. São totalmente adeptos às mudanças comportamentais e sexuais 

na nova Era e defendem a ascensão da mulher no mercado de trabalho e na 

sociedade, e isso é muito estimulante para nós, pois a todo instante, eles fazem 

questão de ressaltar nossos valores. Ah! E nossa inteligência, sagacidade e 

coragem, e como somos lindas da cabeça aos pés... Alguns chegam a rezar a Deus 

por ter nos colocado na vida deles. E se ligam em todo e qualquer diferencial na 

hora do sexo, ou seja, você pode colocar para fora sua coleção caríssima de 

lingeries que eles vão adorar e reparar, o que é mais legal.  

Bem... Se não quiser acreditar em mim, experimente joystick nerd. As varas 

verticais, em geral, são grossas e grandes e eles vão adorar te ensinar a conduzi-las 

para que você vença o game. Ou então, releia as estatísticas dos 80%: 

 

80% dizem que sexo só é bom quando é bom para a parceira; 

 



 

 

80% se preocupam mais com o prazer da parceira do que com o próprio 

desempenho; 

 

80% gostam e praticam sexo selvagem e etc. 

  



 

 

Nerds X Homens comuns 
 

Bem... Eu poderia listar uma eternidade de itens que diferenciam os nerds de 

homens comuns, mas você já está calejada de sair e se decepcionar com estes 

últimos, e com o fato de serem insensíveis, machistas, inseguros, chatos e 

competidores por poder, dinheiro e o diâmetro do pau... E como são idiotas em 

achar que tamanho é documento e que um bom desempenho sexual se mede pela 

quantidade de vezes (que está longe de significar qualidade) que se goza com uma 

mulher numa noite... A qual muitas vezes é julgada – erroneamente – como não 

ideal para casar apenas porque aceitou ir para a cama no primeiro encontro... Eles 

também parecem ser meio imbecis quando se importam muito mais com a 

quantidade de namorados que você já teve em vez de dar valor ao que você faz por 

ele... Ou quando pensam tanto em atingir o ponto de prazer feminino que se 

esquecem de todo o resto e por isso nunca chegam lá... E com isso nos fazem fingir 

orgasmos só para o sexo acabar logo porque está ruim “pra cara...”. Outra coisa 

que queima muito o filme desses carinhas comuns é que eles adoram, defendem, 

vivem e disseminam a cultura patriarcal onde os homens podem tudo e as 

mulheres nada... Praticam a pulada de cerca como modalidade olímpica e não 

fazem ideia de que o troféu é um bom par de chifres no final... Além de educarem 

os filhos para serem os pegadores e as filhas para serem as princesinhas intocadas 

e virgens até o casamento. E, por último e não menos importante, por fazerem sexo 

oral com a pontinha da língua por terem nojinho, fato que os colocam no final da 

lista de gatos em potencial que poderiam nos divertir e nos conquistar no final das 

contas... Mas... Eu não vou listar nada neste capítulo porque você é inteligente o 

suficiente para ler o que já sabe.  

 

Obs.: Você que é um homem comum e está lendo este livro por 

curiosidade, por favor, não fique chateado comigo. Ser um homem 

culto, ou ao menos curioso, já mostra que você faz parte da estatística 

dos 20% de homens que valem a pena e fazem as mulheres 

acreditarem na evolução da humanidade (esta estatística você vai 

poder conferir na minha próxima obra: Homens para Mulheres do 

século 21). 

 
 

  



 

 

Onde encontrar o seu nerd 
 

Já sei! Você está super ansiosa para experimentar um nerd, mas não pode se 

arrepender e voltar ao passado na época da escola para dar uma chance àquele – 

que impiedosamente, julgava ser um “rêta” – em quem deu o maior toco do 

universo sem dó nem piedade. Coitadinho... Deixou o rapazinho desolado e agora 

quem chora é você porque ele cresceu, amadureceu, fez uma cirurgia de miopia e 

não usa mais óculos fundos de garrafa, malhou nos últimos dois anos e agora está 

todo gato e bem sucedido profissionalmente, ah... E com uma loira ao lado que não 

é você e sim eu! 

Entretanto, não se desespere, pois eu deixei outros milhares de nerds dando 

sopa por aí porque não sou uma escritora egoísta. E agora eu vou indicar alguns 

locais onde você pode achá-los – homens assim são raros e não encontráveis em 

qualquer esquina, visto que as nossas são dominadas por academias e lojas de fast 

food e não de bibliotecas e livrarias.  

Para começar, observe dentro da sua própria casa. Caso você tenha irmãos e 

primos mais velhos, ou mais ou menos da mesma idade, será mais fácil ainda. Eles 

são nerds? Tem certeza que não?! Analise melhor, pois eles disfarçam muito bem o 

jeito nerd de ser após os 30 anos. Marcam o futebolzinho, mas em seguida correm 

para o videogame. Identificou algum? Que perfeito! Então não encha mais o saco 

quando seus irmãos encherem a casa de amigos para jogar RPG e aceite o convite 

para assistir a todos os filmes das séries Star Wars ou Senhor dos Anéis na tarde 

de sábado. O nerd chato de hoje pode ser seu futuro marido quase perfeito de 

amanhã.  

E mais... Você, bobinha que nunca se atentou aos detalhes, quer testar se 

algum amigo seu é nerd? Então faça uma lista dos pegáveis e convide um a um 

para uma partida de War na sua casa. O primeiro que topar pode ser a sua chave 

para a felicidade. Qualquer que seja o hábito do nerd, nenhum deles recusa um 

bom jogo de estratégia, muito menos ao convite, tentador, de uma gata como você. 

Outra opção é frequentar museus, bibliotecas públicas e eventos em livrarias. 

Muitos nerds são nostálgicos e adoram a leitura e a aquisição cultural à moda 

antiga. Eles até curtem e-books, mas não abrem mão do livro recém lançado na 

forma impressa – com o cheiro de papel ainda fresco, o que o torna um perfeito 

objeto de coleção – e de preferência autografado pelo autor. Ah! E eles adoram 

exposições de arte. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos um complexo 

cultural bem no Centro da Cidade com três opções de locais de grandes exposições 

coladinhos um no outro: a Casa França Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil e 



 

 

o Centro Cultural dos Correios.  E esses, são muito perto da Biblioteca Nacional, 

do Museu Nacional de Belas Artes, do MAM (Museu de Arte Moderna), do MAR 

(Museu de Arte do Rio) dentre tantos outros locais recheados com cultura e arte. 

Ou seja, em apenas uma tarde você percorre tudo sem muito esforço! 

Outro lugar de fácil acesso para encontrá-los é nos sites nerds – Abacaxi 

Voador, Jovem Nerd, Gordo Nerd, N.E.R.D.com, Nerd Store dentre outros que cito 

na bibliografia ao final deste livro. Eles comentam postagens e matérias 

constantemente. Dê um like (curtida nas mídias sociais) e peça para add (pedir 

para te adicionar à rede social dele). Inicie uma conversa... Mesmo as sem muita 

pretensão podem se desenrolar numa linda história de amor e se não der em nada, 

fica valendo a amizade.  

As mídias sociais também são uma ótima ferramenta para você marcar um 

encontro com a galera com quem estudou no segundo grau e daí você confere os 

nerds que evoluíram para homens interessantes. Por experiência própria, 100% 

dos nerds da minha época tornaram-se homens lindos, em contrapartida 100% dos 

garanhões transformaram-se em homens barrigudos, carecas e deprimentes. Nas 

redes sociais você encontra também datas e locais onde vão ocorrer eventos e 

encontros nerds. Fique antenada também nos lançamentos de filmes, 

principalmente os homônimos a séries, livros e quadrinhos – Tartarugas Ninja, 

Homem de Ferro, Capitão América, Star Wars, Jornada nas Estrelas, Senhor dos 

Anéis, The Hobbit e etc. Caso aviste um homem charmoso usando a camisa do 

filme ou das personagens, pode apostar que é um nerd!  

Caso você tenha disponibilidade para viajar o mundo, seguem também alguns 

locais onde você pode encontrar nerds solteiros: 

 

Snakes & Lattes: é uma cafeteria que fica em Toronto, no Canadá, com centenas 

de jogos de tabuleiros e de passatempo, como Batalha Naval, Jogo da Vida, 

Monopólio e etc. Ao entrar no local, o nerd paga uma taxa equivalente a $ 10,00 

para ter acesso a mais de 2500 jogos. As mesas comportam seis pessoas, e a 

intenção do estabelecimento é justamente a interação entre os jogadores. Sem 

contar que a casa oferece também campeonatos e torneios, sendo assim, a 

frequência é assídua, você pode voltar no dia seguinte e continuar paquerando o 

mesmo nerd. Basta chegar lá e tentar a sorte. É um verdadeiro paraíso. E eu... 

Com uma boa grana nas mãos faria o mesmo aqui no Brasil, e ainda acrescentaria 

umas salinhas privadas com jogos sexuais; 

 



 

 

O bairro de Akihabara: localizado na região central de Tóquio, é considerado a 

“Meca dos Nerds”, pois concentra a maior quantidade de lojas de eletrônicos, 

mangás e animés do mundo. E isso significa que, se um eletrônico – do mais 

complexo possível ao recém lançado –, não está à venda em Akihabara é porque 

não existe. Dentre as lojas de maior destaque estão a Yodobashi – um paraíso nerd 

de seis andares – que fica muito próxima à estação de trem, e a Super Potato, com 

dois andares a menos, porém especializada em videogames antigos. Bem... Eu não 

garanto a você que os nerds, deslumbrados com as atrações tecnológicas locais, 

vão te dar atenção, mas... Em todo caso... Aproveite para fazer umas comprinhas, 

trocar seu celular por um smart mais recente ou pechinche por softwares originais 

– deixando pra lá de vez a versão pirata do seu Windows Vista. E melhor, você 

ainda pode encontrar um Apple mais em conta. Ou, vá se divertir com outras 

atrações que também fazem parte do bairro como o grupo de teatro AKB48, 

composto por cerca de 90 mulheres, que se apresentam todos os dias ou então 

conheça os pachinkos – que são os cassinos. As leis do Japão proíbem jogos de 

azar valendo dinheiro, entretanto, quem joga em um pachinko não ganha dinheiro, 

e sim prêmios, como bonecos, eletrônicos dentre outros objetos.  

 

Mas, se você não está disposta a ir tão longe, gaste suas milhas e vá a São 

Paulo. Lá estão as maiores lojas e eventos nerds do Brasil, como por exemplo: 

 

No bairro da Liberdade: há a galeria Sogo Plaza, onde 38 das 130 lojas são de 

produtos como games, mangás, cards, DVDs, camisetas e bonecos colecionáveis. 

Há, por exemplo, a loja Animé Rock Club, que vende DVDs de séries nipônicas, 

como o clássico Cavaleiros do Zodíaco, ou os mais recentes Naruto, Bleach e One 

Piece, e é frequentada por nerds de todo o Brasil. Já para as mulheres que 

possuem uma queda por nerds okatus, a boa é ir para a Toon Toys, que vende 

colares com símbolos de animés. Outra pedida é a Sigma Animationwear que 

produz e vende camisetas para esse público. E, se você se amarra em cosplay, não 

pode deixar de visitar a Nicolle Oficina de Costura, vai que você decide entrar no 

clima e se empolga com alguma fantasia?! Seria perfeito; 

 

Limited Edition e Comix Book Shop: são duas lojas localizadas, respectivamente 

na Rua da Consolação e na Alameda Jaú, bairro de Jardim Paulista. A Limited 

Edition é uma das lojas mais tradicionais para se comprar bonecos colecionáveis 

do mundo. Lá você encontra os nerds fissurados em Cavaleiros do Zodíaco, séries 

de mangás como Yuyuhakusho e Death Note, além de várias personagens da DC 



 

 

Comics e da Marvel, e de filmes. Já a Comix Book Shop, é considerada a maior loja 

de mangás e quadrinhos do país. Preciso falar mais alguma coisa?! Bem... Já para 

chamar a atenção de algum deles volte ao capítulo “Tipos de Nerds” e a sedução eu 

deixo por conta da sua imaginação; 

 

Geek.etc.br: esta loja fica na Alameda Santos, no Conjunto Nacional, e nela, você 

encontra de tudo, desde videogames, acessórios e cards – no primeiro andar –, até  

livros, HQs, gibis e mangás, além de vários bonecos, e produtos nerds como 

camisetas e pôsteres – no segundo. A loja também possui um espaço para jogos de 

RPG, tabuleiro e cartas. Não é demais?! Então, que tal você dar uma desfiladinha 

por lá?! Aposto que você encontrará um nerd à altura de seu charme; 

 

Ludus Luderia Bar e Café: outro lugar muito interessante localizado no bairro de 

Bela Vista. É a maior casa de jogos de tabuleiros do Brasil que só contrata 

monitores nerds especializados que sugerem e ensinam os melhores jogos de 

acordo com o perfil dos clientes. Ou seja, é um negócio altamente personalizado (o 

que estimula as minhas ideias mirabolantes). E lá acontece, também, a maior 

comemoração nacional do “Dia da Toalha”, no dia 25 de maio. Lembra-se?!  

 

Bem, todos esses locais eu pesquisei na Internet e confesso que não fui 

pessoalmente conferi-los. Já no Rio de Janeiro – onde eu moro – fui atrás de lojas e 

locais nerds. Eu poderia citar uma lista delas, porém eu não tenho nenhuma 

referência para te “dizer” se são bons lugares para paquerar ou não, por se 

limitarem apenas ao comércio sem oferecer nenhum outro serviço, além de serem 

espaços bem menores que os de Sampa. Mas... Se você estiver mesmo com foco 

nos nerds, sugiro conferir. Seguem algumas lojas cariocas onde você pode tentar a 

sorte: 

 

Anime Rio Store: animés e miniaturas – Catete; 

 

Cards of Paradise: especializada em card games – Irajá; 

 

Cyber Anime: adivinhe do que se trata?! – Norte Shopping; 

 

Dark Elf Village Animes: de animés e produtos otakus – São Gonçalo; 

 

Gibiteria: especializada em HQs, óbvio – Centro; 



 

 

 

Metrópolis Quadrinhos 1: HQs, DVDs e games – Taquara;  

 

Metrópolis Quadrinhos 2: Méier; 

 

Nerd Shop: loja de produtos otakus – Bangu; 

 

Lojinha Nerd: games e artigos de animé – Centro; 

 

Otaku Search: animés, mangás e games – Nova Iguaçu; 

 

Planeta Anime: animés e games – Duque de Caxias; 

 

Point HQ: HQs, RPG e Card Games – Ipanema e Tijuca; 

 

S&M Anime: animés – Pendotiba, Niterói; 

 

Tholarian RPG: especializada em RPG; 

 

TK Mostre Seu Estilo: camisetas e acessórios de rock e animé – Penha; 

 

Toys For Fans: HQs, RPG e Cards Games – Ilha do Governador.  

 

Ufa. Caso você conheça mais locais ou com serviços diferenciados, me avise pelo 

portalkiss@gmail.com. 

 

Outra opção é frequentar os eventos que acontecem durante todo o ano. Vamos 

a eles: 

 

São Paulo 

 

Anime Friend’s: são oito dias de festividade, e acontece uma vez por ano, desde 

2003, geralmente em julho. É considerado o maior evento de animé da América 

Latina, e hoje conta com um público com mais de 120 mil pessoas – imagine a 

quantidade de caravanas com diversos tipos de nerd vindos de todo o país?! Bateu 

até um calor por aqui... No evento há concursos de cosplay, animekê – karaokê – e 

a Press Star – campeonatos de vídeo games em várias plataformas. Além de shows 



 

 

internacionais, tendo trazido várias vezes Hironobu Kageyama, Masaaki Endoh, e 

outros cantores famosos de anisongs e tokusongs – músicas de séries japonesas – 

além de diversas salas para cursos e workshops e espaços onde grupos de fãs se 

reúnem para tratar de seus hobbies.  O Anime Friend´s também abraça outros 

eventos como o Comic Fair – desde 2010 –, especializado em quadrinhos de outros 

gêneros diferentes dos mangás; o Yamato Cosplay Cup Internacional, seletivas dos 

melhores cosplayers da América Latina e Europa, de onde saem os classificados 

para a grande final no Brasil; e o Yamato Cosplay Cup Brazil; 

 

Brasil Game Show: acontece desde 2007, no mês de outubro, no Expo Center 

Norte em São Paulo, com um público de 250 mil visitantes. O evento conta com a 

participação das maiores empresas de games do mundo como a EA Games, a Sony, 

a Microsoft, a nVidea, Ubisoft e a Warner Bros Games. Sem contar que é um 

verdadeiro show de tecnologia para desenvolvedores e produtores, pois traz 

novidades que ainda não existem no mercado... Lembre-se que, dentre os nerds, os 

de games, são os mais bem sucedidos profissionalmente; 

 

Brasil Comic Com: até 2013 fazia parte do Anime Friend´s, mas em novembro de 

2014 passou a acontecer de forma separada, no Centro de Eventos Pro Magno, 

tomando maior dimensão no mundo dos Comics; 

 

Comic Con Experience: veio de San Diego – EUA – direto para São Paulo, em 

dezembro de 2014, promovido pelo site “O Omelete” e a Chiaroscuro Studios. 

Também sobre Comics, o primeiro evento ocorreu no Centro de Exposições 

Imigrantes; 

 

Bienal do Livro de São Paulo: acontece a cada dois anos no pavilhão de 

Exposições do Anhembi. Ahhhhh. Nesse eu já fui e aconselho. É ideal para 

encontrar nerds acima dos 30 anos. Aliás, as bienais de livros ocorrem também no 

Rio de Janeiro dentre outras grandes capitais brasileiras; 

 

E, para finalizar eu não poderia deixar de citar a Campus Party Brasil que ocorre 

desde 2008, no mês de fevereiro, e se tornou o principal evento de tecnologia – leia-

se inovação, criação e ciência – brasileiro. Desde 2012, acontece também em 

Recife. A Campus Party surgiu na Espanha em 1997 e nele você encontra os nerds 

– e gênios – ficcionados em Internet, entretenimento e cultura digital, e 

computadores, eletrônicos e robótica.  



 

 

 

Rio de Janeiro 

 

Confesso que não encontrei muitos eventos de grande dimensão no Rio. Alguns, 

inclusive, acontecerem pela primeira vez em 2014, mas as festas daqui também 

têm o seu valor. Preste atenção: 

 

Rio Game Play & Conference: são sete dias inteirinhos mergulhados num mar de 

nerds, digo, de games, onde o público é a principal atração do evento, pois pode 

testar com outros jogadores as partidas de jogos de maior sucesso do mundo. Vai 

que numa oportunidade como essa você encontra um nerd com aquele joystick?! O 

evento acontece em dezembro no Centro Cultural Ação da Cidadania e abraça 

fóruns, desfiles de cosplay e rodada de negócios. Vá lá como quem não quer nada, 

com a desculpa de fazer network (rede de contatos profissionais) e acerte com o seu 

cartão de visitas aquele nerd que você não tira os olhos já faz algum tempo; 

 

Carioca Anime: completou 10 anos em outubro de 2014 como o maior evento de 

Cultura Pop do Rio de Janeiro, em outubro no Jardim Botânico, com grande estilo 

e a presença do eterno Power Ranger azul, David Yost. Além de shows, concursos 

de cosplay, talk show com Bruno Correa do Vlog (diminutivo para videoblog, é uma 

variante de weblogs cujo conteúdo principal consiste de vídeos) Platina – com o 

melhor do humor nerd –, Oscar para os melhores cosplayers, dentre outras 

atrações. Mulherada... Fala sério! Eu fui ao evento e confesso que a maior parte do 

público é adolescente. Mas, foi muito divertido e a beleza das beldades nerds 

contagia. Aposte! 

 

Henshin Rio: é um evento de menor porte, gratuito para os fãs da série Tokusatsu 

que acontece na praça de alimentação do mini-shopping Prezunic Guadalupe no 

mês de setembro. Ok, ok... Não parece ser muito atraente, mas é um bom local 

para se encontrar um nerd. Risos. A festa conta com a exibição de episódios, filmes 

e shows no telão, além de concurso de animekê – somente com músicas de séries, é 

óbvio –, e videogames com jogos de tokusatsu; 

 

Animaldiçoados: com um nome muito louco, este evento é apenas para adultos. É 

um festival internacional anual de curtas de animação nacionais e estrangeiros de 

horror, terror e suspense. Acontece desde 2009, nos meses de agosto e setembro 

no Centro Cultural Justiça Federal. Nesse, talvez você tenha mais sucesso com os 



 

 

nerds acima dos 30, sem contar que pode aproveitar o ensejo da temática e fazer 

um charminho exagerando nos gritos proveni-entes dos sustos tomados com os 

filmes. Os nerds adoram fazer o papel de heróis; 

 

Anime Pocket: ocorre desde 2011, em agosto no Centro de Convenções 

SulAmérica e é um verdadeiro sucesso que aumenta em público a cada ano. No 

evento rola a Etapa do Mega Cosplay, onde é classificado um cosplayer para o 

maior Concurso de Cosplay do Estado do Rio de Janeiro, além da Sala K-Pop, com 

os clips e shows, a última etapa do K-Pop Cover Contest Solo, valendo duas vagas 

para a grande final no Carioca Anime, o desafio Just Dance com solo e duplas, 

dentre outras atrações. Neste eu fui e amei! 

 

 

  



 

 

Inteligência X Sexo  
 

Fazer sexo nos deixa mais inteligentes ou ser mais inteligente nos 

deixa com mais vontade de sexo?! Eis a deliciosa questão.  

 
Afirmar que os nerds são melhores na cama não foi uma ideia minha – 

infelizmente. Várias pesquisas, como por exemplo, uma realizada no Reino Unido 

em 2009 pelo site PS3PriceCompare comprovou, numa amostra de 2000 pessoas, 

que homens que  trabalham no setor de tecnologia – ou seja, os nerds – são menos 

egoístas na cama e mais abertos ao uso de brinquedinhos eróticos, ao contrário 

dos machões narcisistas levantadores de peso em academias que tendem a 

priorizar o próprio prazer... Os quais eu já testei e afirmo com toda convicção que 

tanquinho só serve para provocar dor de cabeça, pois além de machistas são 

puladores de cerca de carteira assinada (estatística dos 80% do meu próximo livro: 

Homens para mulheres do século 21). O mesmo site, não satisfeito, produziu nova 

estatística – onde foram ouvidas outras 2084 pessoas entre homens e mulheres em 

relacionamentos estáveis – para demonstrar que os nerds são os mais preocupados 

em dar prazer à parceira na cama... Bem... Sobre isso eu já mais do que comprovei 

na minha própria pesquisa.  

O percentual de homens de cada categoria profissional que disse sim sobre 

priorizar o prazer de suas companheiras, foi à seguinte: 

 

 Tecnologia da Informação (TI): 82%; 

 De escritório: 74%; 

 Desempregados: 69% – na boa, os caras estão de bobeira sendo aturados por 

suas esposas... Deveriam ser os tops em priorizar os orgasmos delas e, em 

doses múltiplas; 

 Trabalhadores manuais: 53%; 

 Empresários: 49%; 

 Trabalhadores do setor de esporte e fitness: 41%. 

 

Ratificando a minha estatística dos 80% – a qual também não foi fruto da 

minha imaginação – a mesma pesquisa comprovou que é a criatividade de 

analistas de sistemas, web designs e desenvolvedores, pondera não apenas no 

âmbito profissional, como também escorre pelos cantos da vida pessoal e amorosa, 

visto que oito em cada dez afirmaram que apetrechos sexuais – vibradores, 

estimula-dores, anéis penianos e etc. – desempenham um papel primordial em 



 

 

suas relações sexuais. Os gadgets (dispositivos eletrônicos portáteis como 

celulares, smartphones, leitores de MP3 e etc.) e novas tecnologias são de fato 

muito inspiradores. Oh... Lá em casa! 

E... Voltando ao livro... Eu já falei, anteriormente, que os nerds, em sua 

maioria, por terem o QI elevado, possuem inteligência emocional superior ao de um 

homem comum e isso significa um alto potencial em busca de realização 

profissional, pessoal e, consequentemente, amorosa. Ou seja, a inteligência 

exacerbada dos nerds aliada ao alto teor de conhecimento geral sobre as coisas – e, 

inclui-se aí o sexo – aumenta a sensibilidade com as mulheres. Sendo assim, a 

pesquisa citada neste capítulo, embora não tenha vindo de uma fonte oficial, não é, 

de um todo, tão fantasiosa assim.  

Outra estatística que preciso mencionar, e que também não é criação minha – 

infelizmente, de novo – é que o cérebro evolui no ato sexual.  Neurocientistas da 

Universidade de Maryland, nos Estados Unidos – tinha de ser! – descobriram que o 

sexo é capaz de criar neurônios, o que aumenta a inteligência, e que esse ganho de 

massa ocorre principalmente no hipocampo – parte encarregada da memória a 

longo prazo. Eu já aconselhava sexo em doses cavalares para vários problemas 

como irritação, estresse e TPM, e agora indicarei para os casos de burrice... E, para 

os extremos vou indicar umas pilulazinhas extras de suingue (relacionamento 

entre dois ou mais casais estáveis que praticam sexo grupal como uma 

atividade recreativa ou social. Há dois tipos: o Soft Swing – troca de parceiros com 

caricias, beijos e sexo oral sem penetração, e o Hard Swing – troca de parceiros 

com penetração). Quem sabe transando com mais de um parceiro (a) ao mesmo 

tempo esse povo não desenvolve mais rápido a capacidade de raciocínio abrindo 

caminho para a quebra de tabus e chatices que os impede de atingirem a 

felicidade, pois não?!  

 

Obs.: Agora eu sei da onde tirei tanta disposição cerebral para escrever 

este livro – extremamente inteligente – em menos de dois meses: meu 

namorado arranca meu couro na cama todos os dias. 

 

Então, se liga na matemática: 

 

Embora seja quase uma lei universal, tendemos a evoluir mentalmente 

frequentando lugares e meios sociais compostos por pessoas inteligentes. Ou seja, 

se você for casada ou namorar um nerd aproveite a chance e faça de todas essas 

informações um estímulo para ficar mais inteligente e transar mais. 



 

 

Consequentemente, as chances de você ter uma cútis linda, uma energia invejável 

e um cérebro malhado, sendo amada por um nerd, crescem assustadoramente. E 

tudo isso contribui não apenas para a sua felicidade pessoal – mesmo porque sexo 

de qualidade em doses diárias nunca é demais –, como também para o seu lado 

profissional, já que vai se destacar por sua exímia memória, extrema criatividade e 

perfeita inteligência.  

 

Resolvida a questão: fazer sexo nos deixa mais inteligentes e ser 

mais inteligente nos deixa com mais vontade de sexo! 

 

Vou virar nerd. 

 
 

  



 

 

Os mitos da solidão e introspecção 
 

Para mim, é uma ideia errônea afirmar que os nerds amam a solidão e são, 

imutavelmente, introspectivos. Mitos que assustam de cara as mulheres – comuns.  

A timidez, ou seja, o acanhamento ou desconforto diante de alguma situação de 

relação interpessoal (que definição bonita, não?!) é uma forte característica do 

universo nerd sim e pode parecer um problema, mas com uma boa terapia – eu 

prefiro aconselhar, uma foda bem dada – tudo se resolve. Sem contar, que boa 

parte dos nerds quando entra no mercado de trabalho e passa por diversas 

situações onde precisam mostrar coragem – o que é um excelente exercício diário –, 

ou quando chega ao mundo adulto com mais experiência, principalmente no 

quesito mulheres, tudo melhora e a tal timidez passa a ser um charme – ainda 

mais quando vem acompanhada de um belo par de óculos e um olhar baixo que 

mira direto nos meus – digo, nos seus – seios, o que faz certa coisinha crescer 

dentro das calças. Entretanto, a timidez não pode ser confundida com 

introspecção. Esta é o estado pelo qual um indivíduo observa os conteúdos 

próprios internos – mentais, reflexão sobre o comportamento e desejos, inclusive os 

mais íntimos e etc. Agora, alie isso ao fato deles possuírem maior QI, maior rapidez 

de raciocínio e mais conhecimento sobre tudo. Eles são quase perfeitos, eu diria, 

inclusive, que são quase mulheres – sensatas, sensíveis e com alta capacidade 

lógica para viver o dia a dia, aturar homens machistas e fazer mil coisas ao mesmo 

tempo e usando salto alto. E, também não quer dizer que eles passem as 24 horas 

do dia afundados na introspecção – o que não seria má ideia já que está 

comprovado que as pessoas introspectivas são muito mais criativas do que as que, 

aparentemente, são abertas ao mundo. 

A introspecção é uma piada para um nerd, pois para ele é a coisa mais normal 

do mundo, e é! Ele pode ficar sem jeito para dialogar com um desconhecido, não 

por ser introspectivo, e sim por ser tímido, o que é completamente diferente. E, de 

mais a mais, eu não tive problema algum em coletar informações – íntimas até – 

para o desenvolvimento deste livro. Todos eles foram muito solícitos.  

Eu, por exemplo, sou muito introspectiva. Quem me conhece acha que eu saio 

todos os dias, que estou alegre e aberta ao mundo a todo momento, que não sou 

tímida e que sou a pessoa mais bem resolvida do Universo só porque eu tenho uma 

vida social agitada e estou sempre sorrindo – escritora de sucesso trabalha muito, 

minha filha! Mas, não! Eu passo a maior parte do meu tempo em casa, sozinha, 

com meus botões, refletindo sobre tudo, matutando mil formas de sentir prazer – 

material, espiritual, social e sexual – sem falar com ninguém, sem pôr meu 



 

 

rostinho sequer nas mídias sociais, e a minha forma de canalizar toda essa energia 

é escrevendo – entendem agora porque consigo escrever sobre sete temas diferentes 

ao mesmo tempo?! Eu só não me coloco no grupo dos nerds porque não tenho 

nenhum hábito relacionado ao universo deles, a minha literatura sempre foi 

generalista – amo de ficção à poesia – e, embora, eu seja especialista em 

sexualidade humana, isso não faz de mim um gênio (eu tentei, mas “uma gênia” 

não existe no dicionário). Sem contar que meu QI é normal. Risos.  

Outra ideia absurdamente preconcebida que ouvi de muitas mulheres é que eles 

priorizam a solidão, e que, quando namoram, são esquisitos ao decidir trocar um 

domingo de sol com as gatas para ficarem em casa sozinhos. Tudo isso cria um 

monte de macaquinhos na cabeça das companheiras. Eles podem parecer 

solitários no aspecto da social da vida – relacionamentos com amigos, familiares e 

amorosos. Porém a situação não é bem essa. Eles não são tão voltados ao 

mundinho do próprio umbigo como se julga. Veja o caso dos gênios da 

humanidade. Os caras abriram mão da vida pessoal em prol da ciência. Eles 

pensavam o tempo todo na evolução da humanidade e boa parte precisava de uma 

equipe para os avanços nos estudos e experimentos. Eles tinham sim bom 

relacionamento com os companheiros de trabalho. Entretanto, o foco era outro, ou 

seja, o profissional, o que não significa que eles fossem fãs da solidão. Os gênios, 

de antigamente ou os atuais, apenas por serem mais introspectivos e estudarem 

mais que as pessoas normais, precisam de mais tempo sozinhos. Só isso. E eles 

também não são insensíveis ao amor pelas mulheres, como muitas afirmam. O que 

os deixa tão distantes desse tema é que o amor deles pela ciência é maior do que 

tudo, fato que não deve ser encarado como algo ruim, ou que fuja a lei normal da 

vida – leia-se, social e tradicional da sociedade ocidental – que é nascer, crescer, 

casar e ter filhos. Os nerds são, por natureza, fora dos padrões, esqueceu?!  

O tal tempo sozinho é o momento que os nerds têm para desenvolverem suas 

idéias. E mais, as pessoas que conseguem ser felizes sozinhas, tendem à 

independência emocional, fato que facilita muito os relacionamentos amorosos, 

pois um nerd nunca se envolve com ninguém por carência, ou porque tem medo de 

viver na solidão, ou seja, se ele namora você ou está casado é porque te ama de 

verdade. E você, deve tomar essa atitude como exemplo e exercitar uma nova 

maneira de ver a vida. Além, disso, você também precisa de um tempo longe do 

gato para fazer suas coisas, como por exemplo, rever os amigos, estudar, terminar 

sua monografia, dar aquela corridinha que você matou durante a semana e etc.  

Espaço. Dê-lhe espaço, pois de fato um nerd precisa muito mais disso do que 

um homem comum – altamente grude, chato e que exige que você viva a vida dele, 



 

 

pois qualquer passo fora do planejamento, ele já acha que você o está traindo e 

daí, começam as brigas e um machismo possessivo idiota. 

Sendo assim, quando conhecer um nerd não se assuste com a sua forma de 

viver, suas manias, sua vontade de ficar sozinho em boa parte do tempo e a 

excessiva liberdade que ele deseja para si e que dá para você. Não o julgue... 

Aliás... Eu tenho certeza de que seu olhar sobre os nerds mudou desde que 

começou a ler este livro, pois não?! 

Agora eu vou para a parte destinada a eles. Mas, caso você deseje continuar 

esta leitura, fique à vontade. Meu livro é seu livro.  

  



 

 

Parte III – Empurrãozinho sexual para nerds 

 

Baby – posso te chamar assim?! –, em momento algum foi minha intenção te 

ensinar alguma coisa sobre o universo feminino. Muito menos sobre sexo com 

penetração, sexo oral, bunda, seios e a relação disso tudo com um bom cérebro. 

Eu tenho certeza que você já leu sobre o assunto em diversas revistas ao longo da 

sua adolescência, e na teoria sabe tudo de cor e salteado. Entretanto, eu percebi 

nas entrevistas, que na prática as coisas funcionam um pouquinho diferente, e 

daí, vem o nervosismo que se mistura com a timidez e você deixa escapar aquela 

gata ou então não se atenta aos sinais da sua esposa que está sedenta por 

apimentar a relação, acertei?! 

Na mosca!  

Minha função nesta parte do livro é elevar a sua autoestima que anda meio 

caidinha com todo esse blá-blá-blá preconceituoso que as más línguas 

estereotipam diariamente nos canais reais e virtuais da vida. Além, de te alertar 

sobre um novo tipo de mulher que anda perdida por aí, nessa selva a qual eu 

chamo, carinhosamente, de relacionamento amoroso, por estar à 

frente do seu tempo, e, assim como você, anda desestimulada e 

sem muita esperança para encontrar um cara bacana – na parte 

dois do livro, caso você tenha lido, eu a convenci que os nerds são 

os melhores homens do mundo, hein, não vá me decepcionar! 

Portanto, abra sua mente para mim – assim como você abre 

para a ciência e a tecnologia – e não deseje me esganar antes do 

término do livro. Prometo um bom empurrãozinho, pois o seu 

talento com o joystick eu não duvido que seja nato! 

   



 

 

Quem são elas e o que pensam sobre os nerds 
 

Há uma diversidade de opiniões entre as mulheres adultas e adolescentes, e 

entre as nerds e as não nerds com relação aos homens nerds. Vamos a elas! 

 

 Mulheres nerds 

 

Para começar, esqueça-as. Elas têm as mesmas características que você, 

principalmente com relação à timidez e à falta de iniciativa. Eu também concordo 

que, a longo prazo, o casal tem de combinar em 99% das coisas e que a melhor 

companheira é aquela que você passa a velhice conversando e blá-blá-blá. 

Entretanto, para você tomar coragem e dar o primeiro beijo numa mulher, após 

passar meses sem perceber os sinais de interesse dela já é difícil, agora imagina 

com uma mulher nerd?! Ela não consegue nem levantar o olhar para corresponder 

aos seus. E, adivinhar que ela está de fato interessada, só se você tivesse uma bola 

de cristal na versão I5. Sem contar que... Elas gostam de caras mais quentes no 

estágio inicial da sedução... Não que você não seja... Mas, é que os nerds só pegam 

no tranco – estatística dos 80%. 

Um fato que me provocou curiosidade durante as entrevistas é que, as mulheres 

não nerds têm curiosidade para conhecer um, já as nerds não querem ver um da 

mesma espécie vestido de vibrador a quilômetros de distância. Elas justificam ter 

passado a adolescência inteira perto dos nerds e os vêem como irmãos. Louco?! 

Claro que não. É intrínseco ao ser humano se sentir atraído pelo oposto ou o 

diferente. Elas concordam também que, por serem mais tímidas, gostam de 

homens com mais iniciativa, mas que fique claro que elas estão longe de ser 

submissas, ok?! Mesmo assim, e com a preferência por homens mais ousados, elas 

não deixam de se relacionar com os nerds, pois afinal de contas as afinidades 

contribuem muito. 

Quer apostar em uma mulher nerd? Vá em frente, mas depois não me acuse de 

não ter lhe avisado da demora do primeiro beijo... E consequente da demora das 

demais ações – primeiro encontro, sexo e etc. E, toda essa lentidão pode provocar 

“mornura” na relação, ou seja, o que não esquenta para te levar à lua, nem esfria 

ao ponto de cortar suas amarras para a liberdade, te deixa num ponto de 

comodismo chato e sem vida. O que é pior?! Faça a sua escolha! 

Já as nerds adolescentes... Bem... Essas estão meio longe da fase de se jogarem 

no universo sexual, e estão totalmente voltadas ao vestibular. Elas alegam que 

pensam pouco sobre os homens. Eu nessa idade pensava demais e além da conta, 



 

 

mas mesmo assim passava longe dos rapazes porque queria curtir a vida e morria 

de medo de engravidar. Risos. Que tolice. Mas... 80% das entrevistadas nerds 

adolescentes proferiu a mesma opinião, então, tive de acreditar.  

 

Agora o tipo que mais interessa a você: as não nerds! 

Dentre as não nerds, há dois tipos de mulheres: as MS – Mulheres Solteiras – e 

as que eu chamo de mulheres comuns. Vamos começar por estas: 

 

 Mulheres não nerds: as comuns 

 

Bem, as mulheres comuns têm medo e forte preconceito contra os nerds. Mas, 

sem querer ofender ninguém, há uma grande diferença entre elas e as MS.  

As comuns são altamente influenciáveis pela moda, pelos princípios morais 

impostos pela sociedade os quais limitam o valor de uma mulher pelo o que ela faz 

com o que tem entre as pernas – aliás, a brasileira é mega hipócrita nesse quesito – 

e por um monte de outros blá-blá-blás que as desencorajam a tudo na vida. 

Conhecer um nerd seria apenas mais uma barreira, mais um problema e mais um 

motivo para se tornarem chacotas já que vocês não fazem parte do padrão 

sociocomportamental de um homem brasileiro comum: másculo, forte, viril, 

provedor integral e altamente machista. Mas, não se preocupe, meu caro, pois com 

este tipo de mulher você não está perdendo nada. Ao contrário, uma mulher 

comum é um forte atrativo para dores eternas de cabeça, pois quer tudo de mãos 

beijadas e que você se renda ao charme que ela faz, conversa sobre tudo quanto é 

novela e nada sobre as guerras no Oriente Médio e vai fazer de você gato e sapato 

quando se casarem... Além da certeza de que, por ter o amado devidamente 

amarrado, vai poder pular a cerca sem levantar suspeitas alegando que você não 

dá no coro o suficiente. Contudo, você é um cara esperto que logo vai descobrir 

essas tramóias, mas, em contrapartida, tem o coração mole e logo vai perdoá-la. Na 

boa?! Levar chifre não é vida e eu não posso permitir que você caia numa roubada 

feito esta.  

Portanto, vou logo te alertando! A mulher ideal para você é a MS – e a maior 

prova disso é o casal Barack Obama... Ele é um típico nerd pragmático e a senhora 

Michelle é, sem dúvidas, é uma MS à frente de sua Era.  

 

 Mulheres não nerds: as Mulheres Solteiras 

 



 

 

A Mulher Solteira é a do século 21, à frente de seu tempo. Ela pode até não 

acompanhar o seu QI no início e nem ter muita paciência para suas manias de 

nerd, mas será uma boa companheira, respeitará o seu espaço e seus hobbies. Não 

vai forçar você a mudar de estilo nem a esconder que se amarra em videogame. 

Muito menos sentir vergonha de estar ao seu lado, ou deixar qualquer pessoa te 

chacotear. Ao contrário, ela vai te defender com unhas e dentes, e vai adorar que 

você não atrapalhe a tarde de praia dela... Ela prefere que você fique com seus 

amigos fantasiados de Jedi do que tampando o sol e enchendo o saco. Companhia 

por companhia, ela tem a das amigas e fala de você para elas com o maior orgulho 

do mundo. Ela te acha muito charmoso porque foi o seu jeito desengonçado e 

inteligente que a conquistou e, ela sonha que os filhos, que terão juntos, sejam a 

sua cara e cérebro. Ela é grata a força que só você dá à carreira dela e mais ainda à 

compreensão que tem sobre as viagens de negócios que ela faz, sem perturbá-la 

achando que está sendo traído. Ela confia cegamente na sua fidelidade, porque 

tem certeza da sua lealdade. Você transmite confiança e isso a deixa segura. Ela 

adorou o fato de você não separar as mulheres entre as que são para casar e as 

que são para se divertir, e isso facilitou muito para que ela se entregasse e 

transasse selvagemente com você no primeiro encontro. Ela estava a fim e você fez 

jus a seu joystick e, foi a falta de pressão e de pressa entre vocês que tornou a 

relação perfeitamente viável e previamente feliz a longo prazo. Sim! Ela quer passar 

o resto da vida ao seu lado, pois embora ela não se interesse muito por 

conhecimentos tecnológicos, visto que destina sua memória e cérebro para a área 

de especialização na qual está totalmente focada para sua ascensão profissional, 

ela acha lindo quando você discursa sobre as últimas descobertas científicas, o que 

provoca, nela, muito tesão. Bem, ao menos é essa a visão que as MS que se 

relacionam com nerds têm sobre vocês. E, as que não se relacionam morrem de 

curiosidade e estão à procura, somente pelo o que as amigas dizem.  

É a opinião desse tipo de mulher que importa para você. Mas, espere... Não vá 

saindo por aí questionando a cada mulher que te dá uma piscada se ela é ou não 

uma MS, pois este termo ainda é novo para o universo feminino e uma pergunta 

assim pode assustá-la.  

Deixe-me explicitar um pouquinho mais sobre as MS que será mais fácil 

identificá-las sem pagar nenhum King Kong (mico, passar vergonha): 

 

Elas são mulheres totalmente dedicadas à carreira. Claro que isso está longe de 

significar que elas não querem relacionamento, filhos e família e é aí que conhecer 

um nerd torna-se perfeito, pois os nerds não são machistas e possessivamente 



 

 

ciumentos como os outros homens, sem contar que elas sabem que, por lerem 

muito, são mais bem informados sobre sexualidade e isso inclui não se sentirem 

ameaçados por um vibrador – elas adoram apetrechos sexuais na hora da relação 

com um homem – e, não vão pressioná-las a ter um filho antes que se sintam de 

fato preparadas. Ah! E elas possuem a plena convicção de que os nerds são os 

melhores pais do mundo.  

Outra coisa que a atraí em um nerd é que você a trata como uma rainha desde 

o primeiro dia, não fica de picuinha escondendo-a dos amigos e da família antes do 

pedido oficial de namoro. Chama-a de “amor” numa boa e sem medo de ser feliz. 

Ambos se deixam à vontade e sem receio de demonstrar afeto e carinho. Não há 

defensiva e nem motivos para esconder o que sentem um pelo outro. Outra 

característica comum às MS é a falta de “mi-mi-mi”. Elas não ficam esperando você 

abrir a porta do carro, nem que as leve em casa. Elas têm o próprio carro e não 

estão nem aí para essas convenções tradicionais, pois sabem que os nerds são 

mais lentos que os homens comuns e, se não fazem questão disso com homens 

comuns, para não lhes dar motivos à submissão, quiçá para um nerd que preza 

uma relação equilibrada e sem comando entre as forças (bem, ao menos fora da 

cama). Elas já resolveram esses questionamentos internos há muito tempo e 

passaram longe da “Era das crises existenciais femininas”: ser Amélia ou não 

Amélia, eis a contradição!  

Elas são diretas e objetivas, quando querem uma coisa pegam e fazem, ou 

mandam você fazer com toda a sutileza do mundo, ou em troca de sexo, o que é 

mais divertido – e isso você jamais recusaria, pois não?!  

Sexo... Por falar em sexo... Ela adora essa dualidade entre o amor e o sexo e se 

derrete quando te manda frases sacanas por mensagem instantânea no celular – 

leia-se, em 2015 whatsapp – e percebe que você adora... Ela consegue expor todas 

as suas fantasias sexuais sem medo de ser julgada. E passa o dia pensando em 

sexo com você. Falar sobre isso a excita em demasia. Saber que você fica louco de 

tesão a deixa com vontade de largar tudo para te ver. Ela é a loba má da relação 

que te enxerga melhor, te ouve melhor e ainda te come. E ela sabe que você adora, 

pois demonstra isso veementemente na cama quando a deixa gozar mil vezes na 

posição que ela mais gosta... Que nem era a sua predileta inicialmente, mas 

passou a ser só para vê-la virando os olhinhos.  

Sim! Você é o homem perfeito para levá-la à lua, justo por ser um nerd e ter 

passado a vida fazendo coisas e vivendo culturalmente como um nerd. Isso não é o 

máximo?! Não! Tem mais... Ela ama mais ainda quando deixa escapar poesias de 

amor que só escreve quando está perdidamente apaixonada e percebe que você 



 

 

também se rende... E retribui à altura. E a elogia sem frescura. E a honra com 

postura. E a ama com ternura. Até rimou! 

Combinação mais que perfeita e eu vou parando por aqui porque até escrever 

sobre nerds me inspira a pensar em sexo com o meu amado.  

 

Obs.: namorar um nerd me deixou sexualmente aflorada e 

imensamente apaixonada, colocando abaixo uma convicção ridícula 

que eu tinha de que eu nasci para provocar o amor nas pessoas e não 

para ser amada. Pois, bem... Você nerd tem o poder de mudar o mundo 

de uma MS, então pegue seu sabre de luz e mãos à obra, pois você 

precisa atravessar florestas e montanhas atrás de uma senhora para o 

seu anel (espero ter acertado na metáfora!). 

 
  



 

 

Games X TPM 
 

Antes de continuar este livro, deixe-me explicar uma coisa comum a todas as 

mulheres, sem exceção: TPM. 

A tensão pré-menstrual – carinhosamente conhecida como TPM – não é um 

monstro alienígena nem um vilão indestrutível que, supostamente, mata o herói no 

final do primeiro filme só para te deixar dois anos esperando pela continuação. A 

TPM é uma síndrome que atinge as mulheres – em maior ou menor grau, 

dependendo do organismo, e hábitos alimentares e de saúde de cada uma –, 

nos dias que antecedem a menstruação. É super fácil de ser identificada, e não é 

para você ficar tirando sarro com a nossa cara quando ela chegar, ok?! 

A TPM é caracterizada por uma irritabilidade, ansiedade e sensibilidade 

extremamente acentuadas – e a redundância é proposital. Nosso corpo também 

muda um pouco. Ficamos inchadas e daí vem as suas piadas nos chamando de 

fofinhas, bem como outras manifestações (dor nos seios, distensão abdominal 

e cefaléia). Ou seja, quando estamos com TPM e não queremos transar é porque 

dói a sua apertada brusca no nosso seio esquerdo e aquela mordidinha inocente no 

mamilo direito nos faz sentir vontade de boxear vocês!  

Para ser mais específica, a TPM é a nossa criptonita, pois também pode causar 

sintomas como depressão nervosa, baixa autoestima, ansiedade generalizada, e, se 

não for tratada com seriedade – e eu já expliquei isso para a mulherada no Como 

ser uma Mulher Solteira – ela pode desencadear Transtorno do Pânico e Transtorno 

Bipolar. É punk, mesmo! Boa parte das mulheres que sabem que têm TPM procura 

seus ginecologistas e a trata com reposição hormonal – pois está relacionada à 

elevação do estrogênio na fase pré-menstrual ou à queda da progesterona –, 

alimentação e terapia, mas o pior é que a causa ainda não é conhecida. Os 

hormônios citados podem afetar os neurotransmissores cerebrais e causar os 

sintomas psiquiátricos mencionados, além de afetar os receptores fora do Sistema 

Nervoso Central provocando outros sintomas. 

Bem... O que você tem a ver com a TPM da sua namorada?! Tudo! Você, com 

todo o seu poder e sensibilidade nerd, é o único capaz de não transformá-la numa 

temporada para matar. Como?! Veja a seguir... 

 

Um dos maiores defeitos de um nerd é não dar atenção a namorada ou esposa 

nos momentos de hobby. Eu sei que ela ama você e sabia o que estaria embutido 

no pacote quando aceitou a relação, mas lembre-se da TPM e tudo o que ela 

provoca... Então, abra uma exceção ao seu videogame, RPG, livros, HQs, ou, seja lá 



 

 

qual for seu hábito nerd durante esse período que é curtinho e nem vai doer. Dê-

lhe atenção, são apenas quatro dias (em média), não te custará nada e será a 

oportunidade perfeita para você lhe ensinar a andar de skate ou fazer o agradinho 

de levá-la àquele show que ela queria tanto. Vai ser ótimo passar esses dias 

agarradinho a ela e exercitar aquele romantismo escondido por baixo da sua 

capa... Dê-lhe flores e bombons... Mimos e carinho dobrado. Tenha paciência, pois 

ela vai perder todas as características de MS independente emocionalmente, que te 

conquistaram. As mulheres já são carentes por natureza – embora trabalhem esse 

defeito de forma madura e sensata –, e nesse dia, especificamente, elas ficam o 

dobro... Elas ficam à flor da pele. Entretanto, você é um nerd. É um homem 

diferente dos comuns, é um cara especial. É o tal que ela escolheu para passar a 

vida inteira. Você vai tirar a TPM dela de letra.  

Eu confio no seu potencial! 

  



 

 

A vantagem de ser um nerd 
 

Amigão... Se você é um nerd abrace o espelho e felicite-se por ser uma benção à 

humanidade. O bullying que você sofria na infância era na verdade o real desejo 

dos outros meninos de quererem ser iguais a você. É claro que isso é imperceptível 

aos 12 anos e você não vai ver um homem comum assumindo aos quatro cantos 

que gostaria de ser um nerd. Mas, entre quatro paredes – digo, as quatro paredes 

do meu consultório de Life Coach – eles se lamentam muito, tanto por terem agido 

com crueldade com os nerds na infância a adolescência quanto com o tempo que 

perderam se masturbando vendo revistas de mulheres nuas em vez de lerem as 

matérias e assim adquirirem maior conhecimento sobre o universo feminino e 

sobre os relacionamentos. Ufa. Mal comecei o capítulo e já perdi o fôlego.  

Você é o novo modelo masculinho de profissional bem sucedido, fiel 

companheiro e excelente pai de família para as mulheres. E, para os homens 

comuns, disputar o melhor cargo no mercado de trabalho com você tornou-se 

motivo de frustração, pois sabem que não são páreos. Caso os tais leiam este livro 

e descubram que estão comendo poeira na disputa por mulheres, então... Ai, ai, ai 

papai!!! Vai chover homem depressivo no meu consultório.  

Eu sei que você teve uma adolescência difícil sendo alvo de zoeiras e motivo de 

piadas, mas superar essas picuinhas te treinou para ultrapassar todo e qualquer 

obstáculo na vida. Você lidou com a timidez, driblou a falta de jeito para andar e se 

vestir, burlou as espinhas com um bom tratamento, ter passado todos os recreios 

do colégio trancado na biblioteca lendo livros porque não tinha amigos serviu para 

te enriquecer culturalmente e, os longos meses que passou fazendo terapia para 

superar o bullying te transformaram num super herói. Pode tirar sua armadura do 

Homem de Ferro ou colocar para fora o seu sabre de luz porque você está na sua 

Era... A Era dos homens sensíveis e inteligentes que estão dominando os corações 

das mocinhas – nem tão indefesas assim – que estão à espreita, a fim de serem 

conquistadas por seres que prezam o equilíbrio na relação e o prazer feminino.  

Sim... Por um cara como você, ela desce do salto e se permite dominar, pois ela 

tem a certeza de que, por não ser machista, não vai humilhá-la ou cortar-lhe as 

asas no seu vôo profissional. Ao contrário, ao seu lado, ela quer continuar voando. 

Nenhuma mulher, por mais MS que seja, é autosuficiente e todas sabem disso. 

Nenhuma consegue viver sem um amor por um longo período de tempo. Mas, se é 

para amar qualquer idiota, elas preferem ficar sozinhas. Já namorando um nerd, 

com todas as qualidades que já citei que você tem, ela tem a segurança de estar em 



 

 

boas mãos. Ela sabe que você não vai deixá-la cair nas garras de um inimigo, nem 

que vai fazer dela apenas uma coadjuvante em sua vida.  

Basta segurar a sua mão que ela logo sente que, junto a você, ela também é 

protagonista, porque no filme da vida se ambos numa relação não forem 

igualmente importantes, não há final feliz. E o nerd é o tipo de homem altamente 

confiável. Você precisa apenas trabalhar um pouquinho mais o seu poder de 

sedução e a pegada... Mas, isso são apenas detalhes facilmente superáveis.  

 

  



 

 

A desvantagem de ser um nerd 
 

Esse é um breve capítulo. Ele é duro, árduo de ser lido, porém indispensável 

para esse manual. 

A única desvantagem de ser um nerd sobre ser um homem comum é que o nerd 

tem muito mais conhecimento sobre o universo feminino, entretanto, não age para 

tal. Timidez! Já o homem comum age sem hesitar, mesmo que não entenda nada 

sobre as mulheres. Excesso de atitude!  

Contudo, não entre em pânico. Esse excesso é válido para a investida numa 

mulher comum, mas eu já falei sobre ela e te convenci de que não está perdendo 

nada. Já para uma MS... Ir com muita sede ao pote, como um homem comum faz, 

só o levaria mais rápido à porta de saída, e sem direito a retorno. No próximo 

capítulo você vai me entender.  

 
  



 

 

Analogia da Ferrari 
 

Jamais se arrependa da sua escolha nerd de vida, muito menos por não ter tido 

o mínimo interesse em ser igual aos seus amigos machistas de infância, pois o 

homem comum age, mas não conhece nada – ou muito pouco – sobre o universo 

feminino.  

Fazendo uma analogia, pense numa LaFerrari  – modelo exclusivo com 963 

cavalos que apenas você e mais 498 nerds em todo o mundo têm – disponível para 

você e um homem comum. Você a olha de fora, a analisa, lembra-se de ter lido o 

manual do carro de cabo a rabo, abre a porta com cuidado, fica namorando o 

painel por um bom tempo, passa a mão devagarzinho por todo o estofado, se sente 

constrangido por não ser merecedor de tal máquina, sai do carro, fecha a porta 

com delicadeza e fica do lado de fora só olhando. Você não liga a ignição, não 

acelera o motor, não aproveita a potência do carro que está em suas mãos. Com o 

tempo é que você vai chegando devagar. Percebe que ela continuou ali paradinha a 

sua espera, e daí começa toda a paquera novamente. Mas, em contrapartida, não 

toma iniciativa, o que permite que outro engraçadinho faça o test drive com ela, o 

homem comum.  

Depois de muitos meses é que você toma coragem para experimentar a dádiva 

que é sua. Uma bela máquina que você mereceu ganhar com muito jeitinho... 

Embora fique sempre nervoso ao abrir a porta do carro. E será com muito carinho 

que você cuidará da sua máquina, afinal sabe que ela é rara, cara, preciosa e não 

pararia nas suas mãos se você não fosse um cara especial. 

Já um homem comum quando se depara com uma dessas, não quer nem saber 

se o carro é dele ou não, ou quanto ele vale. Sai entrando, rindo de orelha à orelha 

tirando onda, vira a chave e arranca com o motor de qualquer jeito. Logo quer 

testar a potência e velocidade. O que importa é se exibir para os amigos. É 

apressado, não tem cautela, não é cuidadoso. Não pensa em momento algum em 

conquistar a máquina... Sua autoestima viril é tão exacerbada que nem cogita a 

possibilidade de não ser merecedor daquele troféu. E aí, o que acontece? Ele 

acelera e bate contra uma mureta na primeira curva. Destrói o carro, dá perda 

total. Mas ele não se importa. Sai do local da batida como se nada tivesse 

acontecido... Se a Ferrari for de outro ou for alugada então... Nem se fala. Esses 

tipos são quase imortais e nunca saem arranhados. Jamais se arrependem, mas 

por conta da falta de sensibilidade e o excesso de imaturidade, voltam a dirigir 

seus carrinhos populares, ou ainda, voltam a andar a pé. 



 

 

Daí eu pergunto, quem foi o mais esperto?! Quem deteve a Ferrari por mais 

tempo em mãos? 

O único puxão de orelha que eu tenho a te dar é para que você não demore 

muito a tomá-la para si. Afinal... Você não vai achar nada legal ver um carinha 

qualquer dirigindo a sua máquina, não é mesmo?!  

  

 

  



 

 

A desconquista de Clark Kent 
 

“Sim, eu era bobão. Mudei quando percebi que posso ser do jeito que eu 

sou e ninguém tem nada a ver com isso afinal, gostou beleza se não, 

beleza também, eu aqui e você seja lá aonde queira estar.”                     

Fulano de tal. 

 

Não resisti a esta fala... É de um dos entrevistados que eu não posso revelar o 

nome. Mas, achei imprescindível citá-la, pois veste muito bem esse capítulo. 

 

Estão aí duas características comuns entre os nerds: timidez e charme. E qual é 

o super herói que age exatamente assim?  

Caso você seja um adolescente, vai pegar a lição rapidamente e evitar a perda de 

muitas oportunidades com as mulheres. Caso já seja um adulto, e mesmo depois 

de ter passado por inúmeras situações que fariam de você um cara mais relaxado, 

você ainda é tímido, não entre em pânico, pois ainda dá tempo de ser feliz.  

Eu não vou te ensinar a conquistar uma mulher, pois é na não intenção da 

conquista que elas caem feito um patinho. Elas vão me matar, mas terei de revelar 

esse segredo: as mulheres gostam de ser ignoradas. Elas gostam de homens 

difíceis... Dos que não as amam... Ou seja, o jeito mais fácil de conquistar uma 

mulher é chegar com um papinho de quem não está nem aí... Que só deseja 

amizade... Ou fazê-la rir. E, é por isso que o interesse por nerds tem crescido 

assustadoramente nos grupos femininos. Isso mesmo!  

 Já te falei que você está na Era certa, pois não?! Sendo assim, eu não vou 

recomendar que você passe a frequentar noitadas, nem dance no meio da pista 

para chamar a atenção. Muito menos para você treinar na frente do espelho frases 

clichês e prontas para o ataque, nem se vestir assim ou assado ou fingir que é um 

tipo de homem o qual você nunca será... Sem contar que a pior sensação do 

mundo para uma mulher é a de sentir enganada.  

Eu vou te estimular a fazer algo muito mais difícil: ser você mesmo. Sim! Sem 

pôr nada... Apenas driblar a timidez e trabalhar um pouquinho mais a sua atitude 

e coragem. E, para isso eu tenho um segredinho sussa, sensa e duca (Sussa = 

sucesso! Sensa = sensacional! Duca = “du caralho”!) que é tiro e queda:  

 

Invente uma personagem com a coragem que você sempre quis ter e viva a vida 

dela como num jogo de RPG ou interprete o super herói que você curte.  

 



 

 

Bem... Aí você vai me questionar por estar sendo contraditória, pois no 

parágrafo anterior eu te disse para não ser nada além do que você já é, certo?! 

Risos. Não, isso não é tão louco assim. Não estou dizendo para você se vestir de 

Darth Vader e sair fantasiado à rua na caça da mulher de seus sonhos – se bem 

que na cama isso vale, é divertido e extremamente sexy. Digo para você tomar 

emprestado para si a coragem da sua personagem escolhida... E é nesse aspecto 

que a inicial contradição se explica e você passa a me entender. A vida é um palco 

e essa dica eu dou a todos... Homens, mulheres, adolescentes... Em qualquer que 

seja o objetivo (pessoal, amoroso ou profissional), eu sempre aconselho a pessoa a 

pegar emprestado – de preferência por tempo vitalício – a coragem, ousadia e pró-

atividade de alguém que eles admirem muito para com isso, agir e conquistarem o 

que desejam. Ou seja, esse exercício é para você mudar dentro de si coisas que 

sempre desejou que fossem diferentes, independente de só estar tomando a 

consciência agora porque deseja conquistar uma mulher. E, quando questiono a 

alguém o que o tal sempre desejou mudar, é unânime, o aspecto que mais bomba é 

a coragem – leia-se aí atitude e determinação, também.    

Você por ser um nerd, já chama a atenção... Por ter um pensamento diferente e 

defendê-lo em palavras, no gestual e nas atitudes... Então faça disso um impulso 

para você transpor a timidez. Mesmo porque uma mulher não sabe diferenciar o 

cara que é nerd de um não nerd, assim logo de cara numa festa, por exemplo. 

Então numa noitada ou qualquer outro lugar de pegação, o cara não nerd vai 

passar na sua frente porque tem atitude e coragem e você vai ficar chupando dedo. 

Entretanto, eu garanto que ele não vai levá-la para cama... Já você... Teria ótimas 

chances. Faça da atitude uma ferramenta para você prender a atenção das 

mulheres. Conquistar uma mulher é apenas um estímulo para tal. Você poderia 

usar como estímulo, também, a conquista de um novo trabalho, uma promoção ou 

apenas ser escolhido como o craque do futebol das quartas. Mas... Como este livro 

é um manual sexual, vou usar como estímulo aquela mulher linda, gostosa, que 

você está apaixonado há séculos e que já agiu diversas vezes para chegar em você, 

mas por ser muito tímido, você não lhe dá abertura. Ela pode ser a mulher da sua 

vida. Não deixe o cavalo passar. Faça da mini saia dela uma injeção para a sua 

coragem.  

Agora vem a pergunta: o que é que o Clark Kent, título deste capítulo, tem a ver 

com isso?! Bobinho! Você nunca reparou que é exatamente todo esse blá-blá-blá 

que eu acabei de citar, que ele sempre fez? No dia a dia é um jornalista nerd, 

tímido – e deliciosamente charmoso com aquele par de óculos – sem aparentes 

pretensões com a Louis Lane, o que a deixava envolvida e curiosa. Mas... No fundo 



 

 

o que ele é? Quem ele é realmente e faz jus com muita coragem? Ele é o Superman, 

o super herói mais admirado e desejado pelas mulheres de todos os tempos. O 

recordista de público feminino nas bilheterias de cinema em todo o mundo, o super 

herói mais famoso por seu charme e modo de tratar as mocinhas. Então, ele 

também é extremamente tímido, mas na hora exata ele abre o peito – 

sensualmente a camisa – e tira a coragem de dentro de si. E o que mais?! Ele age!  

Sentiu a receita?  

A primeira estratégia é o olhar. Eu sei que você é tímido, então interprete o 

Clark Kent em todos os filmes que ele fez, ou seja, ele sempre foi o galã. É a sua 

chance de se vestir de coragem. Esse é o momento da certeza de que está sendo 

correspondido. É a sua maior oportunidade de sedução. Em seguida, você pede 

licença e se apresenta. Só não peça já de cara para ficar com ela, pois é bem 

provável que você ganhe um não, mesmo que ela te deseje. Tire-a da zona de 

conforto. Se ela não está dando a atenção que você merece então lance um desafio. 

Use a imaginação. Envolva-a e provoque a curiosidade dela com o que você é. 

Inteligência você tem de sobra. Elas gostam disso, de propostas ousadas, de uma 

conversa fora dos padrões. De criatividade. Outra tática é fazê-la rir. Rir não. 

Gargalhar. Agora sim pode soltar a proposta. Mas não pense que ela vai aceitar 

fácil. Ela te deu um não, pois bem?! Então, agora finja que se deu por derrotado e 

solte uma piada. Uma boa risada dá brecha para que você continue o assunto e 

assim volta ao ringue sem que ela perceba. Em seguida surpreenda sua presa com 

uma atitude a qual você sempre sonhou em ter – aquela pegada antes do beijo, por 

exemplo. Eu duvido você perdê-la.  A mulherada enlouquece quando um homem 

chega mais perto e a faz sentir seu cheiro, mas não a beija de imediato. Aliás, é 

bem capaz dela fechar os olhos e direcionar os lábios aos seus e o que você faz?! 

Não a beije! De novo! Seja difícil também e de quebra passe a língua sutilmente nos 

próprios lábios – isso é extremamente excitante. Envolvimento e surpresa, juntos, 

são a chave do negócio... E, depois da primeira, você vai conferir como é fácil 

exercitar isso. Como é mole ter coragem, sem precisar mudar nenhum outro 

aspecto dentro de si – alegria, descontração, seu jeito desengonçadamente 

charmoso de ser e etc. – pois você se ama muito e ser completamente outra 

pessoa... Ah... É um trabalho de anos de terapia e que nem sempre traz felicidade.  

  



 

 

Seja o Super Herói de alguém  
 

Aproveitando o ensejo de atos heróicos... 

Eles funcionam não apenas com as mulheres, como também servem para 

outras duas coisas que você preza muito: amizade com outros rapazes e sua 

integridade física.  

Se você é um adolescente e está sofrendo bullying no colégio atente-se a lição! 

Mas... Caso você já seja um adulto e essa informação lhe pareça indiferente, por 

favor, repasse-a aos sobrinhos e filhos nerds.  

Bullying é algo doloroso não apenas psicologicamente, como também pode se 

manifestar por meio de agressões físicas. E, você não merece chegar em casa com o 

olho roxo nos dias de educação física e dar a sua mãe aquela desculpinha 

esfarrapada que levou uma bolada de forma acidental. Isso não cola, gato! Muito 

menos merece continuar sendo zoado por ser gordinho, esquisito e o perna de pau 

que nunca é escolhido no futebol. Aff. Por falar em futebol... Apesar de ser a paixão 

nacional dos brasileiros, ele não é a última bolacha do pacote desportivo. Por isso 

vou te mostrar uma série de outras possibilidades que você pode aderir para ser o 

super herói de alguém – está um pouquinho mais à frente.  

Bem... Este capítulo tem muito mais a ver com o seu íntimo e relação com os 

amigos, do que com a mulherada, embora seja uma excelente forma de chamar a 

atenção feminina. E, foi uma dica dada por metade dos nerds que eu entrevistei 

como a estratégia perfeita para conquistar amigos e ser respeitado na adolescência.  

Para ser o super herói de alguém você precisa procurar um esporte. No início a 

ideia parece ser meio contraditória e ficar longe do seu hobby nerd está mais 

próximo de um filme de terror do que da solução dos seus problemas. Eu jamais 

vou te incentivar a desistir ou deixar seu estilo de vida de lado, mas uma horinha 

do seu dia dedicada a uma atividade esportiva não vai te matar. Por isso, reflita 

sobre o tema e coloque na balança que, no meio disso tudo, você precisa começar a 

pensar em exercitar seu músculo cardíaco para evitar uma morte antecipada por 

sedentarismo, sem contar que ficará com um shape – forma física – mais 

gostosinho e afinado. Lembre-se que o primeiro atrativo na adolescência é a beleza 

física! Porém, o mais importante de você procurar um esporte é o respeito que 

passa a impor aos Zé Ruelas – garotos mal educados e sem noção – da sua turma, 

e passará, também, a ser um ícone para outros nerds que seguirão seu exemplo e 

lhe dedicarão amizade eterna.  

Para começar, você pode procurar qualquer esporte, coletivo ou de competição 

individual – geralmente artes marciais. Em qualquer um deles você desenvolve a 



 

 

timidez e cria um novo círculo social – isso quando o pratica fora do colégio. 

Porém, tome cuidado com os esportes de quadra: vôlei, basquete, futebol e etc., 

pois eles necessitam de habilidades específicas e, caso você entre numa turma 

mista – avançados e iniciantes – pode cair no mesmo erro das suas aulas de 

educação física do colégio e ser o último a ser escolhido para compor o time, daí 

estará trocando seis por meia dúzia.  

Eu, particularmente, o aconselho a se atentar aos esportes de competição 

individual... Você pode procurar tênis, ping pong, natação e etc. Contudo, minha 

maior indicação é por artes marciais.  

O termo "artes marciais" provem do deus romano da guerra, Marte – que, na 

mitologia grega é chamado de Ares. As lutas são práticas extremamente antigas da 

humanidade, tendo se desenvolvido juntamente à civilização. Ao longo dos 

milênios, foram ensinadas aos exércitos de homens em todo o globo, 

principalmente devido à necessidade de proteção pessoal, e por isso foram 

consequentemente profissio-nalizadas. Hoje em dia, o termo artes marciais é usado 

para designar sistemas de combate.  Calma! Não pense que é para entrar num 

exército de verdade – embora esse conhecimento seja bem proveitoso caso se 

amarre em RPG e games – ou para sair por aí revidando os socos e pontapés que 

você anda levando. Muito menos para se enfiar em brigas. Não ateste sua virilidade 

por meio de violência porque é a coisa mais ridícula do mundo! Risos.  

Você vai, sim, demonstrar suas técnicas e conhecimento nos tatames e ringues 

de campeonatos e é nessa hora que poderá impor respeito, ou seja, de forma 

extremamente esportiva... Já no colégio, basta você usar a fama de campeão a seu 

favor, eu duvido que alguém vá se meter a besta de entrar numa discussão ou te 

“bullynar” (verbo inventado para indicar a ação do substantivo bullying). Ao 

contrário, você vai ganhar uma legião de fãs, principalmente aqueles que você 

defende dos marmanjões covardes. Ou seja, você pode se tornar o super herói dos 

seus amigos e de quebra vai impressionar as gatinhas.  

Agora confira os meus argumentos sobre as artes marciais serem a minha 

solução predileta:  

 

Elas proporcionam o desenvolvimento positivo da disciplina e da personalidade, 

além de favorecerem a socialização, a autoconsciência e o lazer, e ensinar o 

praticante a se defender de ataques sem incentivar a agressividade. Sem contar 

que há diversos outros benefícios, como, a queima de gordura e o desenvolvimento 

de massa magra – as aulas proporcionam um gasto calórico altíssimo, podendo 

exterminar entre 300 e 800 calorias por hora, ou seja, ninguém mais vai te chamar 



 

 

de “gordo, baleia, saco de areia” –, você vai aprender diversas técnicas de defesa 

pessoal e são consideradas como esportes completos, pois trabalham todo o corpo 

e a mente. Para o cérebro: melhoram a concentração, a paciência, o autocontrole e 

a consciência corporal. Ou seja, é um trabalho constante de combate ao estresse e 

que amacia integralmente sua autoestima, fazendo você se sentir mais seguro ao 

se olhar no espelho.  

Você nunca vai deixar de ser um nerd, entretanto, vai sair do grupo que não se 

ama e que acata a forma pejorativa como tratam a sua classe. Abaixo segue uma 

lista dos tipos de lutas, mais conhecidas e praticadas aqui no Brasil, que você pode 

escolher para se tornar um super herói. Eu, particularmente, sou faixa azul no Jiu 

Jitsu e iniciei o Muay Thai há pouco tempo. É claro que, entre as mulheres, não há 

esse tipo de bullying, mas aproveito muito bem minhas pernas e barriga saradas e, 

o meu nerd diz que sou a super heroína mais gata que o dominou. Ai, ai, ai, papai! 

  

 Judô  

 

“Conhecer-se é dominar-se, dominar-se é triunfar”, do mestre Jogoro 

Kano. 

 

A origem dessa modalidade é japonesa e foi criada como o traçado da disciplina 

física e mental. É uma luta que estimula a todo instante a concentração e a 

capacidade de raciocínio em unidades de tempo cada vez menores – e que vai 

estimular ainda mais a sua inteligência –, além das respostas corporais rápidas e o 

esforço físico ininterrupto e crescente. Bons lutadores conseguem reflexos em 

apenas milésimos de segundos. Agora imagine esse conhecimento técnico 

beneficiando também seu personagem no RPG?! Sem contar que um homem suado 

de quimono aberto saindo de uma luta é algo muito transante (palavra de origem 

do funk, que significa pessoa sexy, confiante e que transa bastante. Viu como funk 

também é cultura?! PS Não me xingue.).  

 

 Muay Thai 

 

Também conhecido como boxe tailandês – ou a arte das oito armas por 

combinar o uso de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés –, é uma luta milenar 

tailandesa criada pela população como forma de defesa em guerras, e foi 

desenvolvida a cerca de dois mil anos. É considerada uma das mais poderosas 

lutas de contato corporal do mundo. Os exercícios, altamente aeróbicos, aceleram 



 

 

a circulação sanguínea – lembre-se que a ereção peniana depende disso, 

principalmente a longo prazo, ou seja, você será um idoso no pico da forma física 

se continuar praticando este esporte – e melhoram significativamente a oxigenação 

e nutrição de células e tecidos, principalmente os musculares. Dê adeus a sua 

fama de gordinho desajeitado. Já no aspecto psicológico e mental, garante aos 

praticantes confiança e controle emocional. Imagine estes aspectos na arte da 

desconquista de Clark Kent?! 

 

 Kickboxing 

 

Também é baseado em socos – em inglês, boxing – e chutes – kick –, mas é bem 

diferente do Muay Thai na prática e nas regras, além de ser considerado um 

desporto de combate. É comumente praticado como defesa pessoal e, há várias 

artes marciais nomeadas como kickboxing, incluindo o adithada – boxe indiano –, o 

lethwei – boxe birmanês – e o sayate – boxe francês.  

O kickboxing é milenar, assim como a maioria das artes marciais derivadas dos 

períodos de guerras e ganhou impulso no Japão, com os Samurais, casta dos 

guerreiros – incrivelmente atraentes, que povoam os fetiches sexuais femininos. E, 

é considerada a mais letal das lutas. Agora imagine você com a fama de ser o maior 

lutador de kickboxing da região?! Só a sua respiração em sala de aula vai ser 

suficiente para assustar os covardões de plantão.  

 

 Kung Fu 

 
Agora uma luta de origem chinesa... O Kung Fu surgiu da luta contra animais 

ferozes há mais de cinco mil anos. A maioria dos golpes aplicados é inspirada nos 

movimentos de animais e os diversos estilos que surgiram são praticados até hoje. 

Dentre os benefícios estão a melhoria na coordenação motora, força, resistência, 

flexibilidade, velocidade, segurança, paciência e defesa pessoal. 

 

 Jiu Jitsu 

 

O Jiu Jitsu é uma arte japonesa e, foram nas escolas de Samurais que as 

técnicas foram desenvolvidas e refinadas, pois se previa que, no campo de batalha 

ou durante qualquer enfrentamento, um guerreiro poderia ficar sem suas espadas 

ou lanças, e daí, ele precisava de um método de defesa desarmada. 



 

 

Este é o meu predileto, pois usa o corpo inteiro para realizar alavancas, torções 

e pressão para vencer o oponente. Quem é fera em física tira esse de letra. Sem 

contar que é uma luta que sempre acaba no chão e o contato com o oponente – 

quando se luta com o sexo oposto, é claro, é altamente sexy, principalmente, nas 

posições onde um gato fica entre minhas pernas ou, no seu caso, o contrário – 

permite que pessoas pequenas derrotem lutadores maiores e mais fortes, pois se 

trabalha usando a força do adversário contra ele mesmo. Além de melhorar o 

condicionamento físico, a resistência aeróbica e anaeróbica e a saúde do coração. 

 

 Jiu Jitsu Brasileiro 

 

O criador do estilo de Jiu Jitsu Brasileiro foi Carlos Gracie, que adaptou o judô 

com especial apreço à luta de solo, prezando a efetividade dos golpes. Devido ao 

sucesso em competições de luta livre, o Jiu Jitsu brasileiro serviu de modelo para o 

MMA – que falarei no final do capítulo. E, ao modificar as regras internacionais do 

Jiu Jitsu japonês nas lutas que realizavam, os Graice iniciaram o primeiro caso de 

mudança de nacionalidade de uma luta na história esportiva mundial. Anos 

depois, a arte marcial japonesa passou a ser denominada de Jiu Jitsu Brasileiro, 

sendo exportada para o mundo todo, inclusive para o Japão.  

Agora seguem as principais diferenças entre o Jiu Jitsu japonês e o brasileiro: 

 

No japonês, não se permite fechar os pés; se um lutador estiver imobilizado por 25 

segundos e não bater sinalizando que desistiu da luta, ele perde o combate; e 

baseado no Aikijujutsu, prioriza a finalização, projeções e técnicas de torção em pé; 

 

No brasileiro, se pode fechar os pés; não há restrições de tempo em posições no 

solo, e a luta só acaba quando o adversário bate em sinal de desistência ou 

desmaia; o foco é na luta no chão além de ser baseada nas técnicas de auto-defesa. 

 

Obs.: Bem, para o Jiu Jitsu (brasileiro ou japonês) também vale a 

sensualidade do quimono semiaberto, você só precisa tomar cuidado 

para não cair nas garras das Marias Tatame (piriguetes que vão atrás 

de lutadores só para desfilar com os campeões). 

 

 Karatê 

 



 

 

Caratê, em português, suas técnicas englobam chutes, socos, imobilização e 

bloqueios. Essa luta favorece a saúde muscular e cardiovascular. É uma arte 

japonesa com forte influência chinesa. Varia de movimentos simples como agarrões 

e projeções a um modelo com mais ênfase em golpes traumáticos como 

pontapés, socos, joelhadas, bofetadas e etc., executadas com as mãos desarmadas. 

Esse esporte preza muito também pela filosofia de vida oriental, o que é perfeito 

para os nerds ficcionados em mangás. Viu como há uma luta perfeita para cada 

tipo de nerd?! 

 

 Ninjutsu  

 

Essa arte é muito conhecida pelos fãs das Tartarugas Ninjas, pois foi a luta 

ensinada pelo mestre Splinter.  Ela aparece, inclusive, no filme Batman Begins, 

transmitido pelo Ra´s al Gul, mentor da personagem Bruce Wayne. Também é 

nomeada com o termo Ninpō. É uma técnica japonesa que surgiu da necessidade 

do emprego de espiões – os ninjas – há 900 anos, no Japão feudal, época em que 

monges Tibetanos, durante a transição da dinastia Ming para a Chin, se dedicaram 

ao terrorismo, espionagem e resistência contra os Manchú para recuperarem suas 

terras. A dinastia Chin foi marcada pela destruição dos templos e refúgio dos 

monges em outros países, um deles o Japão, onde a arte marcial que praticavam 

deu origem a várias outras artes, dentre elas o Ninjútsu.  

Com o passar dos anos os Ninjas – que seguiam um código de conduta diferente 

dos Samurais – passaram a trabalhar como mercenários e posteriormente o 

governo japonês os usou como espiões – até a 2ª Guerra Mundial. Hoje, o Ninjutsu 

ainda é usado como defesa pessoal pelo exército japonês, pois trabalha a agilidade 

no desarmamento do inimigo, além das técnicas de ataque, defesa e imobilização. 

No Brasil são poucas as academias que ensinam esta arte, mas assim como o 

mestre Splinter aprendeu como um autodidata, você que é nerd e muito inteligente, 

conseguirá isso também.  

 

 Aikido  

 

Ou aiquidô, é uma arte japonesa que une estudos marciais, filosofia e crenças 

religiosas. Foi desenvolvida pelo mestre Morihei Ueshiba, em 1930.  É 

constantemente interpretado como "o caminho da unificação com a grande energia 

da vida”, ou "o caminho do espírito harmonioso", pois trabalha em torno do uso 

pragmático da energia durante o combate e no controle desse fluxo – ki significa a 



 

 

energia natural que flui no corpo humano, sendo a mola mestra da harmonização 

interior. O objetivo do O-Sensei – como é chamado o Grande Mestre Ueshiba – era 

criar uma luta em que os seus praticantes pudessem se defender a partir do 

ataque do inimigo e combina movimentos de ataque, redirecionando a força 

adversária, ao invés de combatê-la diretamente. Isto requer uma reduzida força 

física – o que é um grande alívio para os nerds desprovidos de força muscular –, 

pois os golpes dão entrada ao ataque a partir da transformação dos movimentos 

rivais. Outro atributo desta arte é seu apego ao desenvolvimento espiritual, já 

mencionado.  

E você pode aproveitar o ensejo do uso de energia interna e desenvolvimento 

espiritual e aliá-los ao seu conhecimento de sexo tântrico e, assim, convidar a 

gatinha, para que juntos, criem uma nova técnica marcial sexual. Em seguida você 

patenteia a ideia e se torna um nerd, super herói de alguém e milionário. Não é 

perfeito?! 

 
Obs.: Morihei Ueshiba foi um exímio exemplo de determinação. Ele era 

considerado muito fraco na infância e, seu pai o incentivou a fazer 

natação e artes marciais para se fortalecer. Passou por vários estilos de 

luta no Japão durante o tempo em que servia o exército. Utilizava o 

Sumô e o Jiu Jitsu até perder uma luta para o Sokaku Takeda, um 

mestre do estilo daito-ryu. Ueshiba fez dele o seu mestre e treinava 

exaustivamente. Logo foi chamado para dar aula na marinha e assim, 

criou o aikido, com a licença de seu mestre Takeda que o agraciou com 

a espada Kashima Shinden. 

 

Obs.: O sexo tântrico é baseado no tantra – energia vital que alimenta 

os seres vivos. Ele é uma inspiração erótica de grande riqueza 

espiritual, capacidade de reflexão profunda e autoconhecimento que 

geram sensações além dos prazeres físicos em um tempo e espaço 

únicos durante o contato sexual, ou seja, é possível a todos que se 

propõem a alcançar o prazer supremo e prolongado, orgasmos ou 

ejaculações, pois preza a comunhão física e espiritual com o parceiro.  

 

 Boxe  

 

Eu já aviso logo que, dentre as artes marciais, o boxe é a que menos atrai a 

mulherada, justo pela fama de bad boy do nosso saudoso Mike Tyson. Também é 



 

 

chamado de pugilismo, que significa bater com os punhos. É um esporte de 

combate que usa unicamente os punhos tanto para a defesa, quanto para o 

ataque. O boxe surgiu na Inglaterra no século XVIII e era praticado sem luvas. 

Com o tempo novas regras foram criadas e ele entrou como modalidade nos Jogos 

Olímpicos.  

Particularmente, eu acho o boxe muito sem graça, mas caso você se interesse, 

pode se tornar um ícone se conseguir tornar essa modalidade sexy para as 

mulheres. Já para os amigos, com certeza você vai conquistar respeito. Só não 

tatue o rosto como o nosso ícone Tyson.  

 

 Esgrima 

 

Embora não muito popular, ele é perfeito para quem é fã de Star Wars, pois 

dentre as suas disciplinas estão o florete, a espada e o sabre.  

A palavra esgrima significa “proteger", e é um esporte que evoluiu da antiga 

forma de combate, em que o objetivo é tocar o adversário com uma lâmina, ao 

mesmo tempo em que se evita ser tocado. Como arte marcial, surgiu há três mil 

anos, comprovada por pinturas egípcias e gregas que mostram guerreiros 

empunhando espadas. Em Roma, existiam escolas de gladiadores onde se 

formavam os doctore armarum – especialistas na arte de combate com armas 

brancas para entreter o público. Na Idade Média, a esgrima se diversificou devido 

aos vários formatos de espadas e sabres existentes.  

 

 Sumô  

 

Essa é perfeita para os cheinhos que não querem perder seus quilos, mesmo 

porque é um esporte que não necessita de agilidade e sim de força. Entretanto, não 

serei preconceituosa a indicar esse esporte somente para os gordinhos, pois para 

se praticar o Sumô não há limites físicos, etários ou étnicos e limitá-lo somente a 

quem está obeso é um erro porque remete à ideia de sedentarismo, o que é uma 

total contradição à prática esportiva.  

O Sumô é o mais tradicional e, talvez o mais importante, da terra do sol 

nascente – o Japão –, pois carrega diversos símbolos e significados, como por 

exemplo, a arte de “ensinar a ensinar o outro” ou “é por se ter um adversário que 

se pode treinar e ficar mais forte”.  

O Sumô é mais uma arte japonesa de luta onde dois atletas – rikishi – competem 

num ringue circular. É uma luta sem armas e para demonstrar as "mãos limpas", 



 

 

o lutador de Sumô usa apenas omawashi – uma faixa de tecido grosso que é 

enrolado em volta da cintura do lutador, e que serve tanto para proteger os órgãos 

genitais quanto para ser agarrada ao efetuar golpes na luta. O primeiro a tocar o 

chão com qualquer parte do corpo exceto os pés ou pisar fora do dohyō – ringue – 

perde a luta, assim como se aplicar algum golpe proibido. O ringue é uma 

plataforma quadrada feita de barro com um círculo de fardos de palha de arroz em 

seu centro e é completo por uma espécie de telhado que lembra um templo 

xintoísta (nome dado à espiritualidade tradicional japonesa, e também é 

considerada religião). Outra arte que é rara no Brasil, porém você poderia dar o 

primeiro passo e montar uma academia no seu condomínio. Ou ainda, seguir o 

exemplo do mestre Graice e criar uma nova modalidade de Sumô – você, por ser 

um nerd, é capaz de tudo!  

Gostou da ideia de ganhar dinheiro de um jeito diferente e quebrar o paradigma 

que para se praticar esporte tem que ser sarado?! 

 

 Capoeira 

 

Agora uma arte brasileiríssima, da qual eu tenho muito orgulho, e o gingado do 

atleta que luta – ou joga – sem camisa é extremamente excitante: a capoeira.  

A palavra capoeira derivaria do cesto homônimo utilizado, no século XVII, para 

transportar aves capadas até os mercados onde eram comercializadas. É também 

conhecida como capoeiragem e mistura arte marcial, esporte, cultura e música e, 

foi desenvolvida pelos escravos como uma dança ou jogo, já que eram proibidos de 

praticar qualquer tipo de luta. Usa-se de golpes e movimentos ágeis e complexos, 

com chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, e 

acrobacias em solo ou aéreas. O uso de instrumentos musicais, como o berimbau, 

atabaques e tambores, e do canto, começou justo pela necessidade de se maquiar a 

luta e poder praticá-la. 

Bem, para um nerd, que não está muito acostumado com dança e música 

popular, nem com o rebolation brasileiro, eu te aconselho a procurar uma das 

outras modalidades ou então parta para o tudão ou o MMA. 

 

MMA 

 

Artes Marciais Mistas – do inglês, mixed martial arts – envolvem técnicas de 

diversas lutas com golpes de combate em pé e no chão utilizando punhos, pés, 



 

 

cotovelos, além de técnicas de imobilização como lances e alavancas, e por isso, 

antigamente era chamado de vale-tudo. 

O MMA tornou-se um negócio milionário a nível mundial e cresceu rapidamente 

no Brasil, tornando-se o segundo esporte mais popular em termos de vendas de 

ingressos, perdendo apenas para o futebol. A principal organização responsável 

pelos torneios de MMA é o Ultimate Fighting Championship – UFC. Agora você 

matou a charada por ouvir tanto UFC... UFC... UFC... E não saber o que 

significava, pois não?!  

E tudo começou sabe aonde? Aqui na terrinha tupiniquim. O MMA moderno 

tem suas raízes nas exibições de vale-tudo no Brasil, e no shootwrestling japonês – 

luta livre. Os campeonatos de vale-tudo começaram quando nosso digníssimo 

Carlos Gracie teve a iniciativa de convidar um competidor de cada modalidade de 

arte marcial para participar do mesmo evento – o chamado "Desafio do Gracie”. 

Hoje quem domina o mercado mundial do MMA – 80% – é o dono do UFC, o ex-

empresário de boxe Dana White, que o transformou na maior organização de MMA 

do planeta – seu valor está estimado em mais de um bilhão de dólares.  

 

Concluindo este capítulo... 

Se tudo o que falei não foi suficiente para você querer praticar uma arte marcial 

– qualquer que seja dentre as apresentadas, as demais existentes e as que você 

mesmo pode criar – lembre-se que, além de todos os benefícios já citados, a 

frequência dos exercícios físicos é primordial para manter o fôlego e o desempenho 

sexual. Leve em consideração também que a arte marcial vai te ensinar a ter 

atitude e autoestima, e você vai se esquecer de vez da ideia absurda de que é um 

fraco, essa mesma que te o coloca na zona de zoação – bullying – dando motivos 

para os panacas (garotos inseguros que praticam o bullying para se autoafirmarem 

e chamarem a atenção da forma mais idiota possível) caírem em cima.  

Ou seja, deixe de lado as competições de quem leva mais toco e faça jus à 

possibilidade nerd de se tornar o super herói de alguém.  

  



 

 

Amizade Colorida X Friend Zone 
 

Um homem, nerd ou não, pode ter dois tipos de relacionamento de sexo sem 

compromisso com uma mulher: AC ou BA, ou seja, amizade colorida ou buceta 

amiga. 

Na BA não há envolvimento de carinho, cumplicidade e ligações no dia seguinte, 

além de ser mais esporádica. É preciso ter muita atitude e ousadia e, é muito 

comum de ser conseguida numa noitada – algo que os nerds pouco frequentam. 

Sendo assim, o que indico a vocês é a AC.  

Não sabe o que é?! Nãooooo acredito!  

Não... Não é para você mostrar a uma amiga mulher a sua aquarela de cores do 

photoshop... Ela não ia entender nada. Amizade colorida, a qual está devidamente 

explicada no livro Como ser uma Mulher Solteira, é aquela onde rola sexo, também 

sem compromisso amoroso, entretanto, há cumplicidade, carinho e principalmente 

amizade. Óbvio! 

Daí, você vai satirizar a minha opinião, dizer que sou louca e que ter uma 

amizade colorida é duas vezes mais impossível que uma BA, pois a única referência 

que você conhece de amizade com uma mulher é a tal da friend zone ou, 

abrasileirando o termo, zona de amizade (ZA) – intransponível e inalcançável, pois 

não?! Não! A partir deste livro nada mais será impossível para você!!! 

O termo friend zone foi popularizado após um episódio da séria norte-

americana, Friends, onde a personagem Ross Geller (interpretada por David 

Schwimmer) que era apaixonado por Rachel Green (a queridinha da América 

Jennifer Aniston) afirmava a seu amigo Joey Tribbiani (o delicioso Matt Leblanc) que 

foi colocado na friend zone, e ainda ganhou o status de Major – prefeito – do 

pedaço.  

Nerdicamente citando, a ZA se refere a uma situação onde um nerd deseja 

entrar em um relacionamento amoroso, enquanto a amiga não. Ou seja, na sua 

cabecinha nerd, a qual não entende os sinais femininos – próximo capítulo –, a sua 

amiga jamais vai se apaixonar por você, não é mesmo?! 

Acabe com isso já!  

Não há friendzone que resista muito tempo que não possa ser transformada 

numa bela amizade colorida. E tudo só depende de você! Esqueça esse papo de 

amizade eterna com a mulherada e o medo de colocar tudo a perder porque ela é a 

única que tem paciência para ouvir seus lamentos. Ok, é possível mesmo que isso 

aconteça, mas e daí?! Amizade com mulher é a coisa mais fácil de se conquistar ou 

se recuperar, já a possibilidade dela estar com o mesmo interesse – sexual – que o 



 

 

seu e você deixar o cavalo passar é de 80%. Daí, você vai gastar horrores com 

terapia no final da vida por ter se arrependido de não ter dado o primeiro passo.  

Querido, existe uma coisa entre homens e mulheres chamada química sexual – 

atração física – e ela independe da idade, fase, grau de relacionamento ou qualquer 

outra coisa. Ela só não acontece quando um dos dois está num relacionamento 

sério com outra pessoa, e nesse caso você vai observar um distanciamento natural. 

E, se a tal fase for na adolescência, aff... A estatística dos 80% passa para 100% e 

eu afirmo isso por experiência própria, pois peguei quase todos os meus amigos. E 

a amizade não acabou por isso. 

Bem, para começar, as danadinhas, principalmente na adolescência ou após os 

30 anos, adoram essa proposta. E é muito fácil dar início à AC. A melhor maneira 

de se iniciar uma aproximação – ainda mais com aquela gata do Muay Thai que 

você paquera há séculos – é pela amizade. E você, por ser um nerd irresistível, 

sensível e altamente conhecedor do universo feminino em pouco tempo vai ganhar 

a confiança e cumplicidade dela. Sei que para você é impossível identificar se todo 

o carinho dela tem intenção sexual ou não, mas não se preocupe com isso 

inicialmente e nem fique com medo de arriscar. Você não precisa falar nada, 

apenas dar o xeque mate na hora certa. Quando é a hora certa? Bem, baby, é 

aquela em que ela se sente tão íntima que se senta no seu colo e te dá aquele 

abraço mais caloroso... Aquele mesmo que te deixa com a barraca armada – é 99% 

certo dela ter um interesse a mais por você. A única armadilha que você não pode 

cair é se iludir e achar que rola paixão. Ter sexo com um amigo, não significa para 

nós mulheres, paixão. Mas, isso com o tempo você vai sentir e se tiver dúvidas... 

Pergunte. Ora bolas! Perguntar não nos ofende e, caso ela tenha interesse 

amoroso, você mata a charada e evita um monte de mal entendidos pelo caminho. 

Agora você me pergunta porque a mulherada gosta tanto desse lance de 

amizade colorida, pois não?! Risos. Como você sabe, estamos numa Era em que 

priorizamos a vida profissional muito mais que nossas mães e que entre namorar 

um machista chato e ficar sozinhas, preferimos ficar sozinhas. Ao mesmo tempo, 

temos a consciência sobre nossa necessidade fisiológica sexual. Sendo assim, é 

muito melhor ter um PA – pau amigo – o qual pode ser um PF – Personal Fucker 

(explicarei adiante) ou um amigo colorido do que perder tempo com um cara mala. 

No caso de sexo sem compromisso e dor de cabeça, é muito melhor sair com um 

AC que está sempre por perto, pois temos liberdade para direcionar o sexo e ainda 

podemos desabafar os problemas do dia a dia sobre aquela chefa mal amada que 

não faz sua peniscôpia* regularmente, do que sair com vários PFs e ficarmos 

encucadas sobre ter de arrumar um diferente a cada semana. Além de que, o sexo 



 

 

sem compromisso, é mais tranquilo, mais à vontade... Também não gostamos de 

cobranças nas fases de muito trabalho ou naquelas onde acabamos de terminar 

um namoro chato. E, para ambos, ninguém tem a pressão e a obrigação de agradar 

o parceiro, não há a necessidade de dar o melhor de si, ou querer fazer bonito. 

E, outra coisa... Para nós, a primeira transa com o cara que estamos querendo 

namorar é uma merda, pois ficamos cheias de neuroses e inibindo nossos desejos 

mais sórdidos por medo do cara nos julgar como mulher para casar ou bagunçar – 

nem sempre conseguimos identificar se um cara é nerd ou não. Daí, ficamos 

retraídas e sem jeito. Desconfortáveis. Deixamos de pedir anal por pensar que o tal 

vai nos achar uma puta, ou de agarrá-lo no meio de uma trilha, por ter o fetiche de 

transar no meio do mato e ele nos achar malucas. Já com um amigo vale tudo. 

Cada um se satisfaz e ambos têm a liberdade de explicitarem o que desejam sem 

medo de ser feliz. E, a melhor possibilidade disso tudo é que, se der em namoro, 

vocês ultrapassam aquela parte chata de inicio de relação onde precisam se 

conhecer... Você já sabe como ela reage em dias de TPM, e ela já entende que 

domingo é o seu dia de nerd... E blá-blá-blá... 

 
* Não vou explicar o que é isso não! Você terá de ler no meu livro Músicas de 

Amor e Outras Sacanagens.   



 

 

Sinais femininos 
 

Neste capítulo eu não vou te ensinar a entender os sinais femininos, pois nem 

eu mesma, que sou mulher, os entendo. Embora, eu indique alguns mais comuns 

e fáceis de serem identificados. Nem os homens profissionais da psicologia, da 

psicanálise ou do sexo entendem os sinais completamente. Para isso, teriam de 

criar um doutorado com direito a diploma de Phd. Não sei te dizer se, quando ela 

abre aquele sorriso, deseja na verdade abrir as suas calças. Ou ainda, se ela 

caprichou no decote foi para te impressionar. Pois, qualquer situação pode ser ou 

significar, mas daí vem o dia da TPM e tudo muda. Sem contar que é tanta 

informação no nosso cotidiano que sempre estamos na dúvida se é melhor 

preservar a amizade ou ter uma transa fácil e afetuosa com um amigo, ou ainda se 

o sexo é mais prazeroso que o amor ou se ambos dependem um do outro para 

existirem. São tantas as nossas crises sexuais que, quando se misturam às suas 

existenciais dá um rolo quem uma MS dá conta de resolver sozinha. 

É por isso que em qualquer caso, dos quais vou mostrar aqui, com qualquer 

tipo de mulher, você precisa arriscar – mesmo porque elas não vêm com uma placa 

pendurada no pescoço dizendo se são “MS”, “mulher comum”, “mulher nerd” ou 

“MS nerd”. Ou seja, você precisa confiar em mim e colocar em prática tudo o que 

leu até então.  

Ao longo deste capítulo vou te contar três segredinhos sobre as mulheres. Para 

começar, o primeiro – e que com certeza vai te dar mais segurança: 

 

1. A mulher pensa em sexo em mais de 12 horas por dia. Isso mesmo! Assim 

como vocês homens. E quando eu falo em sexo, entenda como sexualidade 

num contexto geral (comportamento + sexo + amor + beijar você). 

 

Só que, jamais vai admitir esse fato, por dois motivos:  

 

Nunca vamos levantar a bandeira verde e dar o braço a torcer; 

E, por uma questão cultural, temos de manter a pose. 

 

Caso, você dê a sorte de se deparar de cara com uma MS, meu querido... 

Levante o pênis para o céu, pois você não vai precisar se preocupar com essa coisa 

de interpretar sinais ou essas limitações culturais de não se poder dizer o que se 

deseja de um homem. Uma MS vai te conduzir ao que ela quer, ou então vai 

soletrar em alto e bom som o que ela espera que você faça ou o que deseja de 



 

 

você... Na cama – sexualmente –, na sala – comportamento –, e no coração – 

amorosamente. Entretanto, não é tão fácil assim encontrar uma MS dando sopa 

por aí – somos raras. Ou, de cara, saber diferenciar uma MS de uma mulher 

comum – lembre-se que elas não vêem com placas... Quiçá manual de instruções 

para que você queime as etapas mais dolorosas que é olhá-la, encará-la, perguntar 

seu nome e beijá-la. Por isso eu volto ao conselho do primeiro parágrafo: arrisque.  

Qualquer que seja a situação não fique de braços cruzados suspirando para que 

o Gandalf (personagem das obras – Senhor dos Anéis – do autor e filólogo britânico 

J.R.R Tolkien, é um Mago Istari, pertencente à raça dos Maiar, espírito angelical do 

mundo tolkienano. Afirma-se que foi à Terra Média para ser um dos conselheiros 

dos homens e impedir que a escuridão voltasse) te indique o caminho para 

conquistar o anel e sair da escuridão. Faça, diga, cuspa ou tire a roupa. Um bom 

nerd, aquele que tem um herói dentro de si, terá criatividade para criar a própria 

oportunidade, caso não a tenha em mãos. E como isso acontece? De várias formas. 

Posso te dar alguns exemplos e indicar os sinais mais comuns de serem 

identificados, mas não tenho como vivenciar as experiências por você, ou estar ao 

seu lado – a não ser que você me pague como coaching: 

 

 Na noitada = é fácil... O que você tem a perder? Nada... E, seus amigos 

bobões não estão por perto e caso estejam, volte à adolescência e diga que 

está na tal disputa de tocos. Não era divertido antes? Então continuará 

sendo. Em festas e baladas, as gatas estão muito mais abertas à paquera e à 

pegação, e só o fato de estarem ali já demonstra o que elas querem. Para isso 

elas se arrumam, estão sempre de sorriso aberto, cabelos soltos e escovados 

– especialmente para a ocasião. A primeira reação delas é olhar para você e, 

quando estão de fato interessadas, desviam o olhar, pois ficam com vergonha 

de encará-lo. Numa noitada, embora seja um momento aterrorizante para 

você, não precisa fazer muito esforço. Bastar chegar junto, se apresentar. Se 

ela fechar a cara, solte uma piada ridícula – eu sei que você tem várias na 

manga. Ela vai sorrir e esse é o sinal que indica que você deve avançar. Boa 

sorte! 

 

 No ambiente de trabalho = primeiro verifique se dentre as normas de 

sociabilidade da empresa em que trabalha, proíbe relacionamento amoroso 

entre colegas. Caso não haja, é um local perfeito para se conseguir uma 

namorada e treinar o olhar para os sinais delas. Qualquer conversa mais 

íntima sobre a vida delas é um sinal de que você é um paquera em potencial. 



 

 

As mulheres não saem por aí dizendo que fazem e acontecem para 

impressionarem as amigas. Elas querem mesmo é chamar a atenção dos 

homens e, estreitar a amizade com um colega de trabalho para desabafar e 

falar sobre sexo é o pretexto perfeito. Aproveite; 

 

 Na faculdade, ou colégio = são os ambientes mais legais, pois a convivência 

diária provoca um frenesi e, qualquer sinal de implicância por parte dela, é 

interesse por você na certa. Por exemplo, se ela te olha e ao mesmo tempo, 

quando você vai falar ela, não consegue te encarar... É interesse. E, é claro, 

que você, muito espertamente, vai reverter a situação se oferecendo para 

ajudá-la nos estudos, pois não?! Com isso, você conquista a confiança. Em 

seguida, a amizade... É nessa hora que você dá o bote e desenrola uma AC. É 

tiro e queda... Não há mulher que resista a sexo entre uma aula particular e 

outra;  

 

 Na academia = eu sei que não é o seu local predileto, a não ser que tenha 

aderido a minha ideia de se tornar um super herói... Bem, no caso das aulas 

de luta, caso ela permita que você a ensine os golpes colado ao corpo dela é 

porque está te dando total condição. Já na sala de musculação, se ela te 

pede o tempo todo para ajudá-la a trocar as anilhas e alteres é porque está 

caidinha. E você confirma isso quando ela malha os adutores e abdutores – 

músculos internos e externos da coxa – te encarando pelo espelho; 

 

 Na rua ou na praia = locais propícios a troca de olhares e nesse caso elas 

não têm o menor pudor em corresponder as tuas encaradas. Por isso que eu 

digo: saia de casa, vá dar uma volta na orla com o cachorro, ou uma 

corridinha para relaxar a mente após horas de estudos e recuperar o fôlego – 

bem, na verdade, acho que não dei esses conselhos ainda, mas tudo bem. 

 

2. Outro segredinho que te conto – e o mais simples dos três – é que, sinais 

como uma mexida no cabelo, um olhar quando ela encara você ou um 

sorriso discreto, são os mais óbvios e diretos... Entretanto, são os que menos 

você percebe simplesmente por não ter autoconfiança e não acreditar que ela 

pode estar a fim. Ou seja, tudo autoestima baixa... Medinho! Portanto, releia 

os últimos capítulos e vire essa página de vez da sua vida.  

 

E, para terminar... O mais importante de todos: 



 

 

 

3. Nós não somos máquinas, onde você investe gentileza e é recompensado com 

sexo! 

 

É claro que a gentileza é o primeiro passo, mas não pode ser a única coisa. Toda 

e qualquer investida que você se proponha a dar em uma mulher, seja ela do tipo 

que é, e seja lá qual for a sua intenção – sexo, amizade ou amor –, por favor, não 

nos limite a meros objetos com sobra de idiotice em mente... Ou, como pedaços de 

carne expostos num açougue – esse texto eu uso direto para os homens comuns.  

Leve à paquera a mesma inteligência, educação, sensibilidade e seriedade que 

você pratica no seu dia a dia com qualquer pessoa em diversas situações.  

  



 

 

Temporada de caça 
 

Eu sei que você gosta de namorar sério e por longos períodos de tempo, mas... 

Ficou solteiro. E agora, o quê você faz?!  

Tudo! 

Essa é uma pergunta muito frequente entre os meus coachees – nerds e não 

nerds – que fazem o estilo “rapazinho bom pra namorar”. E a dúvida só piora 

quando eu dou a minha resposta: tudo! 

Sim. Faça tudo. Tudo o que você não fez e gostaria de ter feito. Tudo o que você 

nunca imaginou experimentar e mais um pouco. Tudo o que você já vivenciou, 

porém de forma diferente. Passe com veemência pela temporada de caça. E isso 

não significa apenas no âmbito da azaração, não! A temporada de caça é o 

momento que todo ser humano precisa para se recompor, se reerguer, se 

reconhecer.  

Temporada de caça à autoestima. E, sim! O quesito azaração – da pegação, da 

paquera e do sexo – tem a sua importância, pois é um ótimo exercício para que 

você evite cair na tentação de voltar a um relacionamento onde não estava feliz – os 

nerds, por serem mais sensíveis são mais carentes que os homens comuns e 

tendem a exagerar nas tentativas de volta com a gata. Entretanto, tenha cuidado... 

Vá com calma e em momento algum deixe de lado os seus princípios e o seu jeito 

nerd de viver a vida, pois esse é o seu maior diferencial, principalmente com as 

mulheres. Não se torne mais um homem comum porque isso significaria mais um 

zumbi no nosso universo.  

Você só precisa dosar a fome e a sede da carência do ex-relacionamento para 

não sair se apaixonando de novo. Dor de amor não se cura com outro amor. A nova 

não vai substituir a anterior que te deixou há apenas duas semanas. Sem contar 

que é uma tremenda gafe você sair com uma mulher gamado em outra e ainda 

correr o risco de trocar os nomes ou usá-la como muro das lamentações. Esvazie 

seu coração antes de tudo e leve ao pé da letra o sim e o não da temporada de caça 

que citei no início do capítulo. Vai te fazer bem. Não tenha medo de se jogar. De se 

entregar. De se encantar. Nem de se viciar.  

 

  



 

 

Tipos de relacionamentos  
 

Eu sei que 80% dos nerds gostam de namorar e preferem uma relação mais 

séria e estável do que inconstância da pegação – o que eu acho muito digno. 

Entretanto, eu vou relatar aqui outros tipos de relação que você pode ter com uma 

mulher ao longo da vida e das diferentes fases e, assim, acabar com alguns mitos e 

medos que eu sei que povoam sua cabecinha nerd.  

 

 Personal Fucker – PF 

 

As mulheres adoram esse tipo de relação quando estão em véspera de fechar 

um projeto muito importante ou quando estão recentemente solteiras e os 

hormônios as fazem subir pelas paredes – ou seja, a única solução cabível e rápida 

para esse caso é sexo fácil, sem compromisso e muito, muito quente. Bem, tanto 

você quanto ela pode ser isso ou ter um em mãos quando precisam. Direitos 

iguais!  

Mulheres que se permitem ser a PF de um homem, não se importam com o 

pensamento machista de “estarem sendo usadas” (enganada. Maltratada. Servida à 

mesa como uma mera mulher objeto) e na hora do sexo nada do tipo entra em 

questão. Elas estão a fim de diversão e ponto!  

Uma PFs é da categoria especial sexual, selecionadas a dedo. É bonita, gostosa, 

boa de cama, “bem dotada” – intelectualmente e sexualmente – e não exige nada. 

Está sempre pronta a te satisfazer e, principalmente, a te “chupar” dos pés à 

cabeça. Não quer compromisso amoroso e neste caso, nem amizade. Não quer 

conhecer seus pais, não quer se apaixonar, não quer saber sobre seus planos 

futuros. Ela não te julga, só fala o que você quer ouvir e só faz o que você pede – 

bem, é isso o que ela, sutilmente, faz você acreditar. É quase uma amiga colorida 

se não fosse o fato dela não ter o mínimo interesse em frequentar o seu meio 

social, fazer parte da sua vida ou ouvir suas lamúrias. 

A única armadilha em que você não pode se jogar é de se sentir o “objeto” da 

relação... O brinquedinho que só é usado para os momentos de diversão... O 

maltratado que não tem importância na vida da gata. Estamos na Era onde o sexo 

frágil da relação são vocês, PHD – Pobres Homens Dominados – em carência e crise 

existencial. Vamos lá! Assuma esse medo, pois assim facilita a superação desse 

problema, mas não permita que isso atrapalhe seu lance com sua PF. 



 

 

Bem, vou indicar algumas situações em que você pode se relacionar com uma 

Personal Fucker, mas lembre-se de que não é obrigado a fazer nada que não queira. 

Leia e depois decida se vale a pena experimentar ou não:  

 

Você acabou de terminar um namoro e não quer nem sentir o cheiro de 

compromisso ou paixão = Personal Fucker; 

 

Você decidiu ser se dedicar mais as suas nerdices e quer um tempo para ficar 

sozinho – a temporada de caça a sua autoestima = Personal Fucker; 

 

Você está cansado de ser certinho, do tipo perfeito para namorar e está cansado de 

desilusões amorosas = Personal Fucker; 

 

Está a fim de tirar do armário aquela fantasia caríssima do Darth Vader e quer 

colocar seu sabre de luz para fora = Personal Fucker; 

 

Quer alguém sem compromisso, que tope coisas que as namoradinhas perfeitas 

nunca toparam = Personal Fucker. 

 

Com uma PF você não precisa acordar ao lado dela, nem lhe preparar o café da 

manhã. Nem gastar dinheiro com flores e bombons, pois os agrados que ela 

procura são limitados à cama. Ninguém precisa saber da existência dela, ou seja, 

você não vai perder o seu posto de homem perfeito para namorar. E você pode ter 

várias ao mesmo tempo. Nenhuma questiona sobre isso ou exige exclusividade. 

É melhor que uma prostituta, porque não cobra o programa. É muito divertido 

colocar em prática tudo o que leu no Kama Sutra, pois você pode treinar com ela 

todas as posições que existem e ainda inventar muitas outras. É melhor do que um 

psicólogo: com ela, você vai liberar todas as suas emoções e fantasias sem precisar 

expor a sua vida. É melhor do que uma amante, pois não há envolvimento 

emocional, brigas, problemas e cobranças. É a maneira mais eficaz de aliviar o 

estresse e você economiza na academia, porque a parte aeróbica você vai fazer com 

ela. E a maior vantagem disso tudo é que você não vai cair no ostracismo até se 

relacionar com outra mulher e, com o tempo, vai se tornar um “expert sexual”. Vai 

saber tudo sobre sexo e vai conhecer todos os pontos fracos de uma mulher. Suas 

próximas namoradas, amigas coloridas nunca vão poder reclamar de seu 

desempenho sexual. Você vai se tornar indiscutivelmente apaixonante na cama. É 

quase a perfeição, se você souber diferenciar razão de coração. 



 

 

A Personal Fucker só tem um defeito: é a última mulher do mundo por quem 

você poderá se apaixonar. Caso contrário, ela vai sair da categoria sexual especial e 

entrar na categoria de mulher que você quer conquistar. Aí será uma batalha que 

você só ganha se ela estiver muito a fim de sair do período “fechada para balanço”. 

Senão, é um caso perdido e eu não quero você como um cachorrinho grudento 

levando um fora atrás do outro.  

E uma última dica: use preservativo sempre... Evite efeitos colaterais, como 

uma gravidez indesejada, por exemplo. Em outros tipos de relação é um acidente 

que se transforma em dádiva, mas com uma PF não! 

 

 Amizade ou Friend Zone 

 

Já falei sobre ela. Volte ao capitulo e trate de reverter o jogo e arriscar numa 

amizade colorida.  

 

 Pegação 

 

Relacionamento relâmpago que se tem com uma gata que acabou de conhecer 

num evento. Vocês se divertiram, riram do cosplay um do outro, tiraram fotos e 

trocaram perfis nas mídias sociais. Mas... 

Em 99% dos casos não há intenção de vê-la no dia seguinte... Nem em dia 

nenhum. Relacionamento próprio para diversão, muito comum quando se está no 

período entre término de namoro e início de vida de solteiro; ou, simplesmente, 

quando se deseja curtir a vida. Acho digno um momento assim para diversão. Sem 

contar que, não há preocupações colaterais, como a dor de cabeça do tipo, “Será 

que devo ligar para ela para agradecer o quanto foi bom ontem?” – aff, educação 

tem limites –, nem “Ai, que garota chata! Não pára de me ligar e eu não quero mais 

ficar com ela”. E, você pode “pegar” várias na mesma semana, no mesmo dia e até 

na mesma festa, mesmo eu tendo a certeza de que não é o estilo de vida que você 

curte. 

 

 Ficar ficando 

 

Os nerds adoram uma zona de conforto, pois não?! Demoram para tomar 

iniciativa em tudo, inclusive para dar o passo seguinte na relação. Mesmo assim... 

Essa fase de ficar ficando é bacana, pois funciona como o período de pré-

conhecimento para um futuro namoro. 



 

 

O futuro casal acabou de se conhecer e gostaram de ficar um com o outro. 

Podem ter se conhecido no trabalho, na faculdade, na rua ou num dia de “pegação” 

onde o Cupido estava de plantão e provocou algo mais intenso entre os dois. 

Ambos solteiros há algum tempo e sem intenção alguma de namoro – aliás, nessa 

fase, é quase certo de ambos compararem a seriedade num relacionamento como o 

trauma de uma prisão. Entretanto, há uma paixãozinha surgindo e a vontade de 

vocês se verem constantemente é inevitável. Então, “ficam ficando” para testar a 

compatibilidade sexual e de gênios, e se a paixão é de verdade, antes do pedido 

oficial de namoro. Eu percebo várias vantagens nisso como, por exemplo, que não 

há obrigações como fidelidade e prioridade; não é necessário planejar o final de 

semana pensando nela – o foco ainda é nas suas nerdices – não é necessário 

apresentá-la à família e aos amigos – ainda – e, você pode ficar com outras. 

Entretanto, não estenda essa temporada por muito tempo confiando que a gata 

está caidinha por você. Se ela for uma MS vai abrir a boca e te pedir em namoro, e 

ai de você se não aceitar. Porém, se for uma mulher comum, ela vai ficar de braços 

cruzados e, enquanto o tal dia do pedido oficial não chega, não pense que ela ficará 

sozinha nessa delonga. Daí, o lance pode cair na mesmice e quando você menos 

esperar ela pula fora e oficializa com o outro.  

 

 Namoro 

 

Namorar é muuuuuito bom! E é sinal de paixão no ar... De loucura... De 

esperança num novo amor. E, esse é o sentimento que deixa todo mundo alegre e 

sorrindo diariamente, o que provoca beleza constante. Aliás, esta é a melhor parte 

para a sua gata: ficar mais linda ainda para você. Não é à toa que as mulheres 

comprometidas atraem muito mais os homens do que quando estão sozinhas. 

É a etapa seguinte, quando a fase do ficar ficando foi bem-sucedida e ela passou 

no teste de não interferir ou proibir seus hábitos nerds. Você sempre aprende 

muita coisa num namoro... E o seguinte é muito mais intenso que o anterior... E 

isso vai elevar sua autoestima.  

É namorando que você ganha mais experiência sexual – ou coloca em prática 

tudo o que aprendeu com as suas PFs –, surpreende a gata se propondo a realizar 

todas as fantasias que ela sempre escondeu do último namorado machista por 

medo de ser julgada, e a deixa à vontade e segura com o fato de ser tarada em 

você.  Namorar é sempre uma excelente forma de se viver e desenvolver o amor – 

quando a probabilidade da coisa pegar na cama chega a 100%. É namorando que 

você descobre certos sentimentos, curte viagens e lugares que só vai conhecer se 



 

 

tiver uma gata confiável e companheira por perto. É namorando que você 

amadurece e se descobre como ser humano, coloca na prática as suas vontades e 

testa seu caráter, princípios, valores e romantismo. Sim! Você pode liberar seu 

romantismo sem medo de parecer clichê ou um nerd grudento.  

Há casais que nunca saem dessa fase e são felizes para sempre. Super apoio! 

 

 Noivado 

 

É o momento de pré-casamento, ou seja, o namoro deu mais que certo. Você a 

ama. Ela é a mulher perfeita e você assumiu de vez o Clark Kent dentro de si e 

partiu para a sequência do filme. Pediu-a em casamento. Lindo, perfeito! É hora de 

planejar o casório e, essa parte é muito divertida, ainda mais quando ela topa um 

casamento à fantasia com todo aquele clima de RPG. 

Essa fase só tem um problema: quando você se acomoda no sofá da relação e 

estende o noivado por anos. Vamos combinar o seguinte?! Imponha-se um prazo 

de no máximo um ano para esse período evoluir?! Você adora um planejamento 

com datas e metas, vai tirar isso de letra. E ela vai te amar mais ainda pela sua 

iniciativa. 

 

 Casamento 

 

Para você é apenas mais uma convenção social com a assinatura de contratos e 

algumas outras chatices. Entretanto, não seja egoísta. Casamento para uma 

mulher significa um brinde ao amor e, mesmo que ela tope deixar de lado a parte 

burocrática da coisa, ela vai querer comemorar... Usar um vestido branco e ser a 

estrela do Universo por um dia é o sonho de toda mulher! 

Flores, festas, vestido branco, véu e grinalda, buquê jogado para as amigas 

solteiras, espumante, discurso dos pais da noiva e a promessa de felicidade eterna: 

sinal que o amor tomou conta da relação. Que lindo! Só que não! Você é um nerd, 

ou seja, um homem totalmente fora dos padrões e não está a fim de uma festa no 

estilo conto de fadas. Adivinhei?!  

Na mosca! 

Bem, se ela for uma MS, é bem capaz dela já ter embarcado na sua fantasia ao 

longo do namoro e noivado e ter planejado um traje armadura Homem de Ferro 

para você e para ela... Bem... Acho que isso ficará em segredo até o altar. 

Entretanto, nem sempre você se relacionará com uma mulher assim... É mais fácil 

encontrar mulheres comuns no mercado, por isso, tenha paciência e deixe a festa 



 

 

de casamento conforme os sonhos de princesa dela. Dará menos dor de cabeça. E 

você pode usar a sua armadura na festa de um aninho do primeiro filho homem de 

vocês. 

 

 Relacionamento aberto 

 

Pensou que eu não fosse tocar no assunto, não é?! Esta é a parte que eu mais 

gosto! 

O relacionamento aberto é a grande tendência do século 21. É o casamento, ou 

namoro onde ambos se relacionam sexualmente com outras pessoas com o 

consentimento do parceiro – claro, senão é traição. E mais, ele pode vir 

acompanhado de suingue – ou troca de casais no mesmo ambiente – ou de 

ménage* – sexo a três. 

 

*Ménage à trois, ou simplesmente ménage, sua tradução literal é "moradia a 

três". É um termo de origem francês, que atualmente é utilizado para designar os 

relacionamentos sexuais entre três pessoas. 

 

A ideia pode inicialmente parecer absurda para os padrões sociais – que 

encaram isso como bigamia, adultério, crime e promiscuidade –, mas para você 

que é um homem esclarecido e altamente mente aberta, esse tipo de 

relacionamento pode ser uma alternativa para evitar o ostracismo num futuro... 

Ou, se for fetiche da sua esposa – mesmo que no início da relação – eu aposto que 

você topa de boa.  

Há pessoas que já chegaram a esse nível de evolução e propõem essa nova visão 

de relacionamento com seus parceiros desde o primeiro encontro – o que eu acho o 

máximo. Eu, particularmente, toparia esse estilo de relacionamento, depois de uns 

20 anos de casamento, pois assumo ser extremamente ciumenta e não tão madura 

assim para entender que é só sexo. Há outras que adotam a relação aberta para 

esquentar o amor e sair da rotina do casamento, e outras quando o amor se torna 

fraterno. Essa proposta vale para qualquer idade e em qualquer fase da vida. E, é a 

saída perfeita para que os casais evitem a separação e a infelicidade e, 

principalmente, a repressão do desejo sexual por outra pessoa, além da mentira e 

da infidelidade. O relacionamento aberto é a única saída para a infidelidade. Sem 

contar que, por parte dos homens, é inevitável, então, é um ótimo caminho para as 

mulheres realizarem suas festinhas, sem a consciência suja de uma traição. 

Entretanto, nada é assim tão fácil. Só dá certo entre pessoas que têm autoestima 



 

 

alta, amor-próprio, equilíbrio emocional, e que não tenham sentimento de ciúme 

ou posse e conseguem separar sexo de sentimento.  

 

Conclusão, não importa qual seja o relacionamento que você escolha para ter 

com uma mulher. Não existe certo ou errado ao se dividir a rotina com alguém. Ao 

decidir por um ou outro, priorize sempre o seu bem-estar, a sua felicidade, a 

qualidade da relação na cama, o respeito a si e a sua parceira, o seu prazer sexual 

e emocional e a sua saúde. Garanto que não terá erro ou arrependimentos! 

  



 

 

Pausa da nerd escritora para o nerd leitor – afinal eu também preciso 

retomar o fôlego: 

 

Muita informação até aqui?! 

Tô pegando pesado?! 

Respire fundo porque aí vem mais... 

E, tenha em mente o seguinte: se melhorar... Melhora! 

Sendo assim, você não tem outra opção a não ser confiar em mim, pois 

agora vou falar, literalmente, tudo o que sei sobre sexo. 

 

  



 

 

“Noite de amor” 
 

Este capítulo é o meu predileto, pois é onde eu explico o que é sexo.  

Eu sei que você lê sobre sexo desde adolescente e que sabe tudo, mas não sabe 

não. Aliás, poucos são os seres humanos que entendem realmente o que é sexo. 

Por isso meus coachees amam um exercício que eu faço chamado “noite de amor”. 

As mulheres olham com desconfiança e os homens, excitados, mas ambos confiam 

em mim às escuras porque eu sou “sussa, sensa e duca” como Life Coach. E no 

final adoram, pois eu os surpreendo e eles aproveitam cada minutinho da alegria 

proporcionada.  

A “noite de amor” é uma sessão de três horas, onde eu levo meu coachee a um 

lugar super bacana – o qual não será revelado, pois é a curiosidade que vende o 

produto – de olhos vendados e o faço experimentar todas as sensações ao redor sob 

uma ótica sexual. Não pense nerdices de antemão, pois esse exercício é em 

público, não envolve nudez, muito menos sexo comigo... Bem, não o sexo físico 

como o que rola entre duas pessoas.  

Os olhos precisam estar fechados, pois é o sentido “Ciclope”*, aquele que tem o 

poder de matar todos os outros, quando não é controlado. Ainda mais quando 

julga tudo o vê comparando ao passado. A cegueira proposital se faz necessária 

para que o indivíduo possa entender o que é sexo.  

 

* Personagem dos quadrinhos Uncanny X-Men, da Marvel. Seu nome é Scott 

Summers e é mais conhecido como Ciclope por não conseguir controlar seus raios 

ópticos. Ele usa óculos de quartzo rubi por ser o único material que consegue 

segurar seus super poderes. 

 

O sexo tem vários sentidos para nós ao longo da vida. Quando somos criança, 

não fazemos ideia do que ele significa, mas sabemos que o que diferencia os 

meninos das meninas é o sexo. Na puberdade, passamos a descobrir o prazer 

sexual e atrelar isso ao sexo. Já lemos e procuramos conhecimento. Na 

adolescência, já sabemos o que é o sexo e o quanto é gostoso transar e ele passa a 

ser a maior força do Universo a nos movimentar pela vida. Essa sensação pode 

perdurar na fase adulta para boa parte das pessoas que não procuram a evolução 

sexual. Na terceira idade, bem... Quando o azulzinho e a reposição hormonal não 

entram mais em campo, o sexo torna-se amizade e companheirismo.  

Vamos focar aqui no sexo durante a fase adulta da vida, ok?! Transar é bom 

demais e isso é inegável. Até os 25 anos o que importa – para a maioria – é a 



 

 

quantidade, até que se descobre o amor e aí tudo embola de novo. O sexo passa a 

ter novo sentido, mas a questão aqui não é apenas essa. Independente de haver 

sentimento no sexo, ele é muito mais amplo do que somente o ato sexual em si – 

grosseiramente falando, a penetração.  

O sexo começa na sua intenção de chamá-la para sair – vou figurar como 

exemplo você e sua gata, ok?! –, pois a partir da sua vontade tudo o que disser ou 

ter como atitude comportamental passa a conspirar a favor do sexo. Passa a 

seduzi-la, a surpreendê-la, a conquistá-la e, a excitá-la. Entende agora porque eu 

ressalto tanto a sua inteligência e sensibilidade? Qualquer palavra mal dita pode 

transformar o encontro num filme de terror e não num pornô como ambos 

almejam. 

O sexo está em tudo... No que você ouve, no que sente na pele, no que cheira e o 

mais importante, nas sensações da troca de energia. Para começar atente-se ao 

que você ouve da sua parceira, mas não por meio das palavras. Durante o encontro 

ela, assim como você, emite sussurros, suspiros e não há melodia melhor do que 

ouvi-la perder o fôlego durante o beijo, ou ouvir o coração dela pulsar. No abraço 

você sente isso fácil, mas de ouvido?! Ah... Meu caro... Só de olhos vendados 

durante uma “noite de amor” comigo é que você consegue... Sim, isso é possível. O 

som ambiente também interfere e eu adoro fazer esse exercício ao ar livre e de 

preferência em dias de lua cheia e céu aberto. A alegria das pessoas ao redor 

contagia a do casal. A energia de uma lua cheia faz muita diferença também.  

O segundo sentido mais importante desse exercício é o olfato. O cheiro de mar, 

de mato, da brisa... Da natureza... Misturado ao cheiro dela... Não apenas do seu 

perfume, mas o natural dela. Vou mastigar para você... Por exemplo, a intensidade 

do cheiro “vaginal” da mulher aumenta sob a influência do estrogênio – hormônio 

sexual feminino – e da testosterona – embora em níveis dez vezes mais baixos – 

pois estimulam a lubrificação da região, que se misturam a acidez vaginal e a 

bactérias próprias – e não nocivas. Sem contar que existe enorme concentração de 

glândulas sudoríparas na virilha e na vulva, que possuem a função de soltarem um 

líquido que serve para resfriar o corpo – as écrinas – e liberar secreção leitosa, que 

é a verdadeira responsável pelos cheiros – as apócrinas. Essa secreção mantém a 

pele hidratada e contém gordura, que é um alimento rico para as bactérias, que se 

aproveitam do calor e da umidade de certas regiões do corpo para se proliferarem, 

causando cheiros fortes. É óbvio que você só sentirá diretamente esse cheiro caso 

tire a roupa dela. Mas, praticando esse exercício de sensibilidade olfativa, dentre os 

demais que vou citar adiante para deixá-la bem excitada – sem necessariamente, o 

contato físico, mesmo porque em público não seria nada legal –, com o tempo você 



 

 

vai passar a provocar essa lubrificação e, consequentemente, vai sentir o cheiro 

proveniente.  

Os hormônios estrogênio e testosterona, também são chamados de feromônios e 

são classificados como componentes químicos liberados pelo corpo que atraem o 

sexo pelo odor. Os feromônios agem não somente na região genital, como também 

em todo o corpo. Diretamente, não somos capazes de diferenciar o cheiro da pele 

do parceiro do cheiro dos feromônios, porém, somos capazes de senti-lo. Pesquisas 

científicas recentes – 2014 – se beneficiaram de novas tecnologias que 

possibilitaram o rastreamento fotográfico do cérebro, e concluíram que a atração 

sexual nos seres humanos também se regula pelos feromônios – antes comprovado 

somente nos animais irracionais por terem o olfato muito mais apurado que o 

nosso. Em nós, os feromônios são totalmente inodoros, o que torna mais difícil 

registrar sua presença, contudo são detectados pelas células olfativas. Segundo as 

pesquisas, as moléculas do feromônio que emanam do parceiro passam pelas 

nossas narinas e quando entram em contato com os hormônios olfativos, a 

informação é transmitida ao cérebro. Nesse momento a sensação de prazer logo é 

identificada. E, a medida que os encontros tornam-se constantes, as sensações e 

memórias se fundem, o hipocampo registra a imagem do parceiro a seu cheiro – de 

perfume, de pele e de feromônio.  

E, no meio de toda essa “cheirabilidade”, ainda há o cheiro do suor da pele – 

não o encare aqui como uma coisa fedida só porque você sai podre do judô, hein! 

Geralmente as mulheres são muito vaidosas com a higiene. Sendo assim, somos 

extremamente cheirosas. E, espero que você siga o exemplo. Ah... Só mais um 

detalhe: não ouse exagerar no perfume, pois isso é pior do que o fedor de suor após 

o futebol.  

Agora o sentido mais legal... O tato. Eu estimulo os meus coachees a usarem as 

pontas dos dedos. Conduzo as mãos deles levemente sobre meu braço para que 

sintam o arrepiar de pelos – no caso do exercício, é o causado pela brisa noturna – 

e, em seguida, pelo meu rosto. Daí, vou estimulando a imaginação deles para que 

façam o mesmo, contudo de forma sexualmente mais intensa, com suas parceiras. 

Você não sabe o poder que as pontas dos seus dedos possuem sobre nós mulheres. 

O homem pela própria natureza é estimulado desde o berço a concentrar todo o 

seu prazer no pênis. Porém, a sensibilidade da mulher para o sexo é em todo o 

corpo e não apenas nos mamilos e vulva como imaginam os homens. Eu conheço 

mulheres que sentem orgasmo quando a acarinham nas costas com as pontas dos 

dedos. Isso é excelente para enlouquecer uma mulher de tesão num local público 

ou quando estiverem namorando na sala da casa dos pais dela, caso o namoro seja 



 

 

à moda antiga. Quando um homem domina o tato, aumenta o prazer no ato 

sexual, seu e da parceira, em mil por cento. É por isso que quando eu falo que 

passo cerca de cinco horas transando, a galera não acredita por achar que isso é 

fisiologicamente impossível porque limitam o sexo à penetração.  

Durante o estímulo do tato, eu o estimulo também a sentir. Assopro levemente a 

pele dele, ou simplesmente fico paradinha esperando que a brisa o faça por mim. 

Essa parte é importante também para que o coachee desenvolva a própria 

paciência e abra os poros da pele e do coração – no sentido figurado, é claro – para, 

também receber os afagos da parceira.  

No final dos estímulos sensoriais é que eu tiro a venda dos olhos... E descrevo a 

reação física de uma mulher ao se deparar com um homem que ela deseja. Ou 

seja, as pupilas se dilatam, o rosto fica avermelhado, a pele se arrepia, as mãos 

suam e os lábios ficam mais rosados. A mulher tende também a passar a língua 

neles tanto para lubrificá-los como também é uma reação involuntária e própria da 

excitação, a qual também aumenta o fluxo da corrente sanguínea, elevando a 

temperatura corporal... O que resulta na produção de noradrenalina – o hormônio 

que acelera os batimentos cardíacos. E as reações não param por aí. Há uma 

explosão de neurotransmissores* no cérebro, como por exemplo, a dopamina e a 

serotonina, responsáveis pelo prazer.  

Entretanto... A coisa não para por aí não. Eu continuo a “noite de amor” 

explicando sobre o romantismo que, ao contrário do que muitos pensam, estimula 

muito a vontade sexual feminina e não tem nada a ver com essa coisinha clichê 

que assusta os homens, além de dar dicas de sexo verbal, oral e a penetração, 

propriamente dita, sobre os quais eu falarei mais a frente 

 
* Substâncias produzidas pelos neurônios, responsáveis pela biossinalização. 

Ou seja, é por meio delas que as células cerebrais enviam informações a outras. Os 

neurotransmissores podem também estimular a continuidade de um impulso 

nervoso ou efetuar a reação final num órgão ou músculo alvo. 

  



 

 

Amor e Sexo 
 

Antes de entrar neste capítulo, erga sua mão esquerda – a do coração – e faça o 

seguinte juramento: 

 

Eu, nerd fulano de tal, prometo, nunca mais em minha vida separar o amor 

do sexo.  

 

Fez?! Ok... Vamos continuar.  

O maior erro dos homens comuns é separar o amor do sexo e correr quando 

dizemos que queremos fazer amor. Para eles sempre soa pejorativo, como aquela 

coisinha morna e sem sal... Só na posição “papai e mamãe” e blá-blá-blá. Ao 

contrário, o amor – leia-se aí, sentimento, companheirismo e etc. – para as 

mulheres é o maior combustível sexual. É mais eficaz que qualquer azulzinho para 

os homens na última idade. É quando uma mulher ama, ou nutre algum 

sentimento de carinho pelo cara é que o sexo pega fogo. É o amor que transforma o 

ato em selvageria. Ou você pensa que separamos homens para casar dos que são 

para bagunçar e com o primeiro tipo só fazemos “papai e mamãe” e com o restante, 

o Kama Sutra?! Não, meu caro. Não perdemos tempo com isso.  

 

Feri seu ego? Lamento! Faço isso porque sou muito má e, se me chamar de 

“minha malvada favorita” fazendo alusão ao desenho animado da Universal 

Studios, vai levar um cascudo literário.  

 

E outra... É por amor que a mulher – enlouquecida de tesão – parte para cima e 

avança para te comer. Não desse jeito homossexual que você está pensando. Não 

vamos enfiar o dedo no seu ânus, a não ser que você peça (eu não tenho 

preconceito e nem vou achar que você é gay por isso, mesmo porque está 

comprovado fisiologicamente que o homem, independente de sua escolha sexual, 

sente prazer anal devido, também, ao estímulo direto da próstata).  

A união entre o sexo e o amor a deixa tão excitada que ela não perde o fôlego 

quando tem a chance de comandar o ato sexual. Por cima ou por baixo, ela rebola, 

se esfrega e não se cansa, mesmo que tenha vários orgasmos. Muitas vezes, 

fazemos isso sem percebermos. Não é nada pessoal ou uma provocação 

comportamental para medir quem é o mais forte – não perdemos tempo com isso 

também. É totalmente por impulso. E, essa característica é mais forte entre as MS 

que conhecem exatamente o próprio corpo e a maneira precisa de estimular o 



 

 

clitóris – que eu prefiro descrever mais a frente. Não que vocês homens, não 

tenham essa capacidade. Jamais encarem dessa forma. Essa atitude é provocada 

por uma sensação de êxtase indescritível, e, por favor, quando isso acontecer, não 

interrompa a sua gata até que ela dê o aval para você mudar a posição – dentro de 

uns 40 minutos, talvez.  

Eu tenho o relato de homens que, passaram a gozar em posições não tão 

estimulantes para eles – como, por exemplo, a que eles ficam por baixo e a mulher 

por cima “cavalgando” –, só por conta da fome da parceira. E, ainda me 

confessaram que se sentem muito confortáveis por deixarem a mulher ter 80% do 

trabalho – rebolation – na cama.  

Deixá-la à vontade para manifestar sua vontade de amor, abre o caminho para 

que você barganhe outras coisas durante o sexo – anal, fantasias, ménage e etc.  

Pense sempre nisso com carinho! 

 

  



 

 

Sexo verbal 
 

Sacanagens ao pé do ouvido são deliciosas de serem ouvidas e eu sei que você 

possui um vasto vocabulário para tal. Vai saber transformar perfeitamente 

palavras docemente românticas em erotismo dos fortes. Ainda mais que tem todas 

as falas decoradas do seu herói predileto às mocinhas que ele salva dos vilões. Se 

nunca tentou isso, pode começando! Entretanto, o que ela mais reza aos deuses 

“PercyJacksianos” (protagonista da série Percy Jackson e os Olimpianos, do autor 

Rick Riordan) é que você não espalhe aos quatro cantos das galáxias o que rolou 

entre vocês e entre as quatro paredes, e essa é mais uma característica que a atrai 

num nerd: sexo verbal com discrição.  

E já que você vai poupar a saliva e não contar para os amigos o que fez – e 

muito menos e o que não fez –, mesmo porque é um homem evoluído 

intelectualmente e não precisa desse “ti-ti-ti” para afirmar sua virilidade ao 

Universo... Aproveite para gastar sua energia verbal e direcione toda essa 

sacanagem que há muito tempo está entalada na sua garganta ao pé do ouvido 

dela. Em geral, elas adoram essa artimanha da sedução. E, aquele velho ditado 

está certo: mulher é conquistada pelo o que ouve. Mas também, é sexualmente 

estimulada quando escuta você sussurrando tudo o que ela é proibida de ouvir em 

público no dia a dia. Sim, pois é muito constrangedor aturar a peãozada das 

esquinas da vida proferir sem escrúpulos ou educação “ohhhh gostosa, te chupo 

todinha”. Já isso, vindo de um cara que ela está curtindo ficar e já tem certa 

intimidade, soa como uma sinfonia angelical... Digo... Bem... Deixa pra lá. Daí, 

você pode usar toda a sua imaginação e até mesmo brincar imitando o Batman 

com aquela voz rouca e grossa que só ele tem. Ai, ai, ai papai. Sempre vou às 

nuvens quando o meu nerd faz isso.  

 A mesma inteligência e criatividade servem também para o papinho que você 

manda no primeiro encontro ou quando a aborda pela primeira vez e isso também 

é sexo – jamais se esqueça. 

As brincadeirinhas com as palavras e frases de estimulo sexual são perfeitas 

também para as mensagens via smartphone. Principalmente durante o expediente 

de trabalho. E, se você se relacionar com uma MS é capaz dela abusar mais dessa 

estratégia para te excitar nos dias em que não vai te ver, do que você mesmo. Fotos 

são permitidas para apimentar, mas só as envie num estágio mais avançado de 

confiabilidade, pois há mulheres malucas e vingativas que podem espalhar seu 

bilau pela rede e “photoshopar” diminuindo-o nas imagens. Eu sei que você é 

maduro o suficiente para se importar com isso, mas evite dor de cabeça, ok?! 



 

 

Para finalizar, o sexo verbal não tem de ser limitar somente aos assuntos 

sexuais, hein. Suas palavras vão servir muito de apoio emocional durante a 

relação. As mulheres estão priorizando homens com quem possam conversar e que 

lhes dar atenção...  

Amor e sexo não se separam nem no sexo verbal... 

 
 

  



 

 

Colocando a gatinha para chorar 
 

Antes, uma brincadeirinha... Eu vou descrever uma parte do corpo da mulher e 

quero ver se você adivinha: 

 

“Fundamentalmente ele é representado por uma abertura fusiforme de grande 

eixo antero-posterior e bordas muito acidentadas. Fica situado no períneo, 

imediatamente por trás da sínfise da pube.  

Constituindo uma espécie de moldura para essa abertura fusiforme, encontram-

se duas bordas salientes e roliças que descrevem um semi-arco de cada lado, de 

convexidade lateral os quais recebem o nome de lábios maiores do pudendo. 

Os lábios maiores unem-se anteriormente, nas proximidades da sínfise da pube, 

formando um ângulo agudo que se denomina comissura anterior. O mesmo 

acontece posteriormente, no centro do períneo, constituindo a comissura posterior. 

Por diante da comissura anterior dos lábios maiores do pudendo feminino e em 

relação com a sínfise da pube, há um acúmulo de tecido adiposo na tela 

subcutânea, determinando uma saliência a esse nível, elevação essa denominada 

monte da pube (...) 

A fenda antero-posterior que é determinada pelos dois lábios maiores recebe o 

nome de rima do pudendo. 

O terço anterior apresenta uma saliência triangular mediana de base posterior, 

chamada de glande do clitóris e o telhado cutâneo que recobre seria o prepúcio do 

clitóris (...). O clitóris é um órgão erétil, e é formado por um corpo cavernoso (de 

tecido esponjoso), passível de se encher de sangue. 

O corpo cavernoso do clitóris origina-se por dois ramos (direito e esquerdo) 

bastante longos, que se juntam medialmente e depois inferiormente aos ramos 

inferiores da pube, indo se unir ao nível do centro da sínfise da pube, constituindo 

o corpo do clitóris, o qual se dirige obliquamente para frente e para baixo, 

terminando numa dilatação que é a glande do clitóris. 

Cada ramo do corpo cavernoso é envolto por um músculo isquiocavernoso (...).  

Os dois terços posteriores da área limitada pelos lábios maiores são ocupados 

por outra formação fusiforme, porém menor. Limitando esta área encontram-se de 

cada lado, pregas laminares, que em conjunto constituem os lábios menores do 

pudendo feminino. Os lábios menores são paralelos aos maiores, coincidindo na 

comissura posterior e unem-se anteriormente, ao nível da glande do clitóris. Cada 

lábio menor é semilunar, afilando-se nas extremidades. O espaço (fusiforme) entre 

os lábios menores recebe o nome de vestíbulo da vagina.  



 

 

Na profundidade da base de implantação dos lábios menores e, portanto, de 

cada lado da parte mais alta do vestíbulo da vagina, encontra-se outra formação 

esponjosa, denominada bulbo do vestíbulo. Cada bulbo do vestíbulo (ou bulbo da 

vagina) é envolto pelo respectivo músculo bulbocacernoso. 

Imediatamente por trás da extremidade posterior de cada bulbo do vestíbulo 

encontra-se uma glândula esférica de tamanho aproximado ao de um grão de 

ervilha, denominada glândula vestibular maior. Os ductos dessas glândulas 

(direita e esquerda), vão se abrir na base do lábio menor correspondente. 

Medianamente no vestíbulo da vagina, situam-se duas aberturas. A anterior, 

pequena, é o óstio externo da uretra. A abertura mediana que se situa 

posteriormente, no vestíbulo da vagina, é o óstio da vagina.” 

 

Texto retirado do site auladeanatomia.com. 

 

Se você respondeu: pudendo feminino – vulva –, parabéns! Passou com nota 

máxima na aula de anatomia e está quase pronto para se deliciar por todo esse 

parque de diversões.  

Caso não tenha acertado, não se preocupe. Nem tudo está perdido. Convide seu 

sobrinho nerd para uma literatura a dois e continue o livro, pois...  

O maior embate de um nerd adolescente é:  

 

 Como fazer a gatinha chorar 

 

Ou seja, como provocar o orgasmo feminino com o sexo oral... E, para 

começar... Onde enfiar a língua na hora H. 

 

Ah! Você não faz sexo oral?! Está entre os 10% da estatística que tem nojinho da 

gatinha?! Meu querido, craque que é craque beija o gramado ao entrar em campo! 

Aqui neste livro não há desculpinha para não praticar ou experimentar o que eu 

indico – e garanto que é tiro certo. Deixe de firulice – frescura que não cabe a um 

homem – e língua à obra!!! 

 

E, eu digo a você que a questão correta não é onde e sim como.  

A imaginação povoa o universo masculino desde os primórdios dos tempos. E na 

mente de um nerd ela flui com mais ferocidade. Contudo a falta de interesse por 

filmes pornôs e revistas de mulher pelada não os permite navegar pelo mar da 

imaginação do sexo, muito menos o do oral, que é o primeiro a ser praticado 



 

 

quando os hormônios não se contentam mais com os limites do corpo. E isso, 

aliado a timidez te deixa de boca fechada, tanto para falar, quanto para beijar, 

num encontro com a mulher de seus desejos, não estou certa?! E o que acontece 

com a boca fechada? Nada. Você não puxa assunto, não demonstra seu interesse 

por meio das palavras, não experimenta a maravilhosa troca de fluidos labiais e 

muito menos as oportunidades de “linguadinha” durantes os amassos dentro do 

carro, no cantinho do quintal dela, no muro da faculdade ou na cama mesmo, 

lugar onde ela quer te levar. Eu sei que você é tímido só no início e que durante o 

namoro se solta e blá-blá-blá... Mas, e até lá?! E se você namorar uma menina que 

não fala como gosta das coisas e quando termina a relação te coloca na lista dos 

que não valem a pena e não te repassam nem para as inimigas? E se você não 

conseguir interpretar os sinais e colocar tudo a perder na primeira oportunidade de 

sexo com ela?  

Vamos menino! Deixe de preguiça e continue lendo. Não se ache o senhor do 

conhecimento. É claro que eu jamais duvidaria da sua disposição teórica, mas aqui 

eu insisto na prática. E tenha dó de mim... Não passei por tanta pesquisa à toa, 

não é?! 

Então, a dica que segue vai servir por toda a sua vida e é infalível. E quem me 

atentou a isso foi um nerd virgem que eu saí, antes de conhecer o meu atual deus 

nérdico. Ele tinha todos os obstáculos de timidez, idade, vergonha por ser virgem e 

etc., porém, como a boa MS que sou não permiti que isso atrapalhasse o nosso 

encontro. Sapequei o garoto e o levei para o banco de trás do meu carro. 

Danadinha, eu? Nãoooooo. Foi tudo em prol desse livro, esqueceu?! 

Pois bem, eu estava lá toda crente que ia ter de ensinar alguma coisa ao rapaz 

quando ele me surpreendeu com o melhor sexo oral da minha vida. Sabe qual era o 

segredo dele?! 

Após longos anos lendo e relendo livros sobre as mulheres e artigos científicos 

sobre sexo, ele juntou o fato do sexo oral ser o segundo maior motivo dentre as 

mulheres para se relacionarem com o mesmo sexo (o primeiro é a sensibilidade) à 

sua predisposição a assistir filmes pornôs lésbicos para proporcionar a melhor 

preliminar a primeira que se dispusesse a esse prazer com ele. Ou seja, mesmo 

sem ter muito interesse pela pornografia desde a adolescência, ele se dispôs a 

verificar na prática alheia – nos filmes – a teoria aprendida e colocá-la em prática 

em sua forma literal. E deu certo! 

É claro que aquilo me surpreendeu. Já namorei vários homens que se diziam 

experts no assunto e que, demoraram meses para aprender e fazer do jeitinho que 

eu gosto – e isso porque sempre fui clara. E com ele, nem precisei abrir a boca para 



 

 

proferir qualquer pedido ou insinuar o famoso “mais para a esquerda”. Fiquei lá 

apreciando o raro momento que jamais imaginei ter tão rápido com ele. Fui à lua 

umas dez vezes e voltei e ele não parou, mesmo quando cheguei ao orgasmo.  

Agora chega de historinha e vamos à lição, pois eu sei que nem todos vão parar 

para ver um filme pornô lésbico. Eu fiz isso por você! Quando cheguei em casa fui 

logo conferir o aprendizado e não é que ele estava certo?! Risos.  

Eu já tinha ouvido de várias amigas homossexuais que só uma mulher entende 

com perfeição outra mulher. Mas, obrigada! Dispenso conferir na prática. Ficarei 

no pornô mesmo. E é o que assisti nos filmes – e sinto na prática o quanto é bom 

quando feito por um homem que entende – os movimentos, ou seja, a maneira 

como tem de ser feito o sexo oral.  

Pois bem, 80% das mulheres – pesquisadas e não pesquisadas para esse livro – 

gostam assim: 

 

Para começar, nada de nojo. As vulvas são as mais variadas possíveis, das mais 

carequinhas às cabeludas. E, assim como os homens, elas são dos mais diferentes 

tamanhos e cores. A sua primeira vez a olhar uma mulher de pernas abertas, vai 

parecer que ela está com uma aranha entre elas e daí, vem o apelido pré-histórico 

– ou você nunca ouviu o clássico Rock das Aranhas do Raul Seixas?! E uma vulva 

“normal” é muito diferente das “photoshopadas” das revistas masculinas. Nada de 

cara feia ou de dúvida. Mesmo porque, em algumas mulheres os tamanhos dos 

pequenos lábios, ou da cabeça do clitóris são muito exagerados, principalmente 

nas que já tomaram anabolizantes. Há cirurgia estética para melhorar a aparência, 

mas os ginecologistas não recomendam, pois estariam mutilando uma área de 

enorme prazer sexual. Meu querido encare e vai com tudo sem medo; 

 

Antes de se deliciar na vulva, explore os arredores. Isso soa como mistério e 

desafio. Comece beijando as pernas (se você gostar de pés, também, vá em frente, 

mas não fazemos muita questão). Os beijos têm de ser quentes, como os que você 

dá na boca dela. Não me venha com “bitocas” ou beijinhos rápidos. Diferente dos 

homens, as mulheres têm diversos pontos de prazer, e os principais são nas partes 

dos membros inferiores. Vá com tudo na parte interna da coxa. Depois ameace ir lá 

e continue beijando-a pela virilha e barriga (na parte inferior ao umbigo). Nossa... 

Isso me leva à loucura. Só então, após provocar bastante a ponto dela pedir – e 

isso, na maioria das vezes ela faz te puxando com as pernas e não pedindo 

educadamente – vá para a região principal, a vulva; 

 



 

 

Os movimentos iniciais têm de ser delicados. A vulva feminina não é um balde de 

sorvete que você cai de boca se lambuzando e sem prezar uma boa degustação. 

Ainda na analogia do sorvete, imagine-se lambendo uma bola na casquinha... 

Desse jeito mesmo que deseja que ela inicie o sexo oral em você. Sem pressa. O 

mundo não vai acabar amanhã... Talvez daqui a pouco quando o pai dela abrir a 

porta e pegar vocês dois no flagrante... Mas, aí é outro papo; 

 

Passe toda a sua língua na região dos pequenos lábios (parte interna). Quanto 

maior a área de contato, maior é o prazer e isso você aprendeu nas aulas de física. 

Nada de ficar de “miserinha”, ou economizar língua usando só a pontinha, pois 

assim a gata não vai sentir nada... Só a pontinha você vai usar em outra situação, 

descrita mais a frente; 

 

E por falar em gata... Está aí um bom bicho para você copiar. Eu sei que os gatos 

se lambem por uma questão higiênica, mas observe como eles passam a língua 

pelo corpo. Só não use isso consigo e sim com ela, hein; 

 

A velocidade da passada de língua pode aumentar e diminuir simultaneamente... 

Apenas por uma questão de provocação. Mas não exagere... Senão a língua perde a 

umidade, resseca e vira uma lixa e assim você assa a menina. Você tem de fazer a 

gatinha chorar, ou seja, deixá-la bem molhadinha e não o contrário; 

 

Não há um número ou tempo ideal para você ficar nesse movimento. Atente-se aos 

gemidos dela e ao movimento involuntário das pernas. Tem mulheres que se 

tremem toda e chegam a apertar sua cabeça para que não saiam da posição. 

Quanto maior o prazer maior serão essas reações – é o seu termômetro. Aliás, não 

há cena sexual mais linda do que ter um homem com a cabeça entre as pernas de 

uma mulher;  

 

Para variar o movimento, você pode dar leves chupadas na região. Nada de agir 

como um aspirador de pó ou um desentupidor de pia porque machuca. O mesmo 

vale para as mordidinhas; 

 

Explorou bem a região dos pequenos lábios?! Agora meta a língua na entrada do 

canal vaginal. Penetre a região com a língua... Isso é uma delícia. Mas, não pense 

que acabou por aí. Agora vem a melhor parte; 

 



 

 

A cabeça do clitóris... Você sabe o que isso significa? O prazer de Vênus. Eu não 

vivo dizendo que somos deusas?! Agora você vai acreditar em mim. A cabeça 

ou glande do clitóris apresenta normalmente 8000 feixes de fibras nervosas, ou 

seja, é o dobro das encontradas no pênis. Agora imagina essa explosão de prazer 

numa área que é dez vezes menor que a glande peniana. Não imaginou por quê? 

Ainda não conseguiu encontrar a cabeça do clitóris da sua namorada? Só um 

minutinho que vou lhe ajudar. Sabe os lábios maiores, ou grandes lábios? Pois 

bem, abra-os. Você vai se deparar com os inferiores ou menores... Esses mesmos 

que você estava brincando até então e passou a língua por 20 minutos. Você fez 

tudo isso, mas não teve a coragem de abrir a gatinha?! Então, agora é a hora! O 

clitóris é preenchido internamente por gordura e tecido muscular. Por fora, é 

revestido por uma epiderme finíssima. O clitóris, não é apenas a pontinha que você 

vê do lado de fora. Ele é uma estrutura complexa com componentes internos e 

externos. Visível aos olhos está o capuz clitorial (prepúcio), que cobre totalmente 

ou em parte a cabeça (glande clitoridiana). A musculatura que compõem a 

estrutura do clitóris é responsável pela sua ereção em ocasiões de excitação sexual. 

Assim, a glande do clitóris emerge do prepúcio e torna-se mais acessível ao toque. 

Entendeu porque o começo dessa exploração “vulviana” tem de ser feito pelas 

bordas? Deixando a mulher louca de tesão, você nem terá tanto trabalho para 

achar o clitóris. Ele mesmo se coloca ali, “eretinho” à sua disposição. Agora, 

delicadamente, abra as bordas e o prepúcio e aí sim você pode usar a pontinha da 

língua. Essa parte é infalível e ela com certeza vai chegar ao primeiro orgasmo da 

transa antes da penetração peniana. Mas não pense que é apenas isso. Continue 

que tem mais... 

 

Um detalhe que eu já ia esquecendo: o ponto G não existe!!! Não me olhe com essa 

cara. É sério! O clitóris estende-se desde a frente da junção dos pilares (crura) das 

bordas dos lábios externos (grandes lábios), o frenulum labiorum pudendi, junção 

posterior dos pequenos lábios. Nos seres humanos, a região da coluna, após a 

glande clitorial, estende-se vários centímetros para cima e em direção à parte 

traseira, em frente a divisão da crus do clitóris, que tem forma de um "V" invertido. 

Esta crus estende-se ao redor e no interior dos grandes lábios. E, segundo Masters 

e Johnson*, que foram os primeiros a determinar que a estrutura do clitóris rodeia 

e estende-se ao longo da vagina, os orgasmos são de origem clitorial. Mais 

recentemente, a urologista australiana Dr. Helen O'Connell, notou que existe uma 

relação direta entre as crus clitoris (crura ou raízes do clitóris), o tecido erétil dos 

bulbos clitorial e corpo, e distais uretra e vagina. Sendo assim, ela afirma que esta 



 

 

relação de interligação é a explicação fisiológica para o ponto G, ou seja, do que 

seria o orgasmo vaginal caso ele existisse de fato, tendo em vista a estimulação das 

partes internas do clitóris durante a penetração do pênis no canal vaginal. Bem... 

 

E eu não sei se você entendeu muito bem a parte sobre a estrutura do clitóris... 

Mas o tal, com as mais intensas terminações nervosas do mundo é um tecido que 

também envolve todo o canal vaginal, sendo assim, junto à língua a deliciar toda a 

vulva, você deve usar um ou dois dedos para estimular essa região. Para ser mais 

explicita, faça as duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue?! Então, se acalme 

baby, pois isso é uma questão de prática; 

 

Outros artifícios que você pode utilizar no sexo oral é o uso de gelo ou balas 

mentoladas. Não custam nada e são perfeitos diferenciais. 

 

Obs.: No caso de você querer conferir esse capítulo nos filmes pornôs 

lésbicos, dê preferência aos de duplas de loiras. Não sei porquê... Mas 

elas são mais quentes e verossímeis. Ou, me mande um e-mail que eu 

envio alguns links.  

 

* Masters e Johnson eram médico e psicóloga, respectivamente, foram 

uma das mais importantes equipes de investigação científica na área da psicologia 

e da fisiologia do ato sexual. 

 
 
  



 

 

In & Out 
 

Está aí algo que eu não vivo sem... O mais antigo esporte da humanidade... O 

delicioso e velho in & out... O chaca chaca na buchaca... O alcantil do ato sexual... 

O momento de embrenhar-se no amor... O nível mais alto de inteligência, 

compreensão, agudeza, penetrabilidade e perspicácia do sexo... Aquilo que todos 

almejam do início ao fim da paquera... Do início ao fim da relação, seja ela de que 

tipo for... A penetração.   

Porém, muita calma nessa hora! 

Não caia na cama com a gata já com a arma apontada e pronta para a 

artilharia. Não dispense nenhuma das outras formas de amor e sexo citadas até 

então. Sexo não é só penetração e antes de você chegar a esse ponto preste bem 

atenção no que escreverei agora. 

Eu sei que você é um bom rapaz e seguiu a lição direitinho. Preparou uma noite 

super romântica, levou a gata para jantar, a excitou com a ponta dos dedos, usou 

e abusou das artimanhas linguais e agora cama. Muito bem... Colocou a gatinha 

para chorar. Entrou em campo e deu belo beijo no gramado. E, ela recompensou a 

altura todo o seu carinho e amor e chupou aquele sorvete, pagando um belo 

boquete – sexo oral. E agora... A bendita penetração está liberada. Porém, não saia 

metendo o pinto como você fez até então nos buracos da vida. Aliás...  

 

 Não tenha pressa; 

 

 Não enfie com força como se o mundo fosse acabar junto com a “Batalha 

do Apocalipse” (best seller do nerd Eduardo Sphor); 

 

 Não afaste o corpo dela para pegar velocidade; 

 

 Velocidade na penetração é uma merda e você corre o risco de quebrar 

seu pênis (não ria! A fratura de pênis é real, é o rompimento dos corpos 

cavernosos consequente a um trauma causado durante a ereção); 

 

 Não comece pela posição “de quatro”, pois ela machuca a maioria das 

mulheres. Ela só é perfeita após o primeiro orgasmo. 

 

Comece lentamente... Sabe aquela brincadeirinha de “só a cabecinha” que você 

fazia com as meninas nas aulas de química?! Pois bem... Provoque-a. A penetração 



 

 

precisa ser uma agradável brincadeira de pique-pega. De entra e sai. Sinta o 

movimento do canal vaginal. A musculatura que envolve a região contrai 

involuntariamente quando excitada e se a gata dominar a arte do pompoarismo 

então... Meu nego... Você vai às alturas. O canal vaginal aperta o seu pênis, 

massageando-o como se tivesse mãos. Sempre que possível, evite se afastar do 

corpo dela. Há um mito de que as mulheres gozam mais na posição “papai e 

mamãe”, mas não é verdade... Elas têm muito mais facilidade para os orgasmos em 

qualquer posição desde que o homem – ou ela mesma – continue estimulando a 

cabeça do clitóris. Os fetiches com ménage são por causa disso. Essa estimulação 

você pode fazer em qualquer posição.  

Outra coisa, mulheres não gostam de performances e nem de números. A 

fantasia do homem que se estica e tenta posições que exijam muita flexibilidade, 

são legais nos shows de stripers. E isso só porque é animado e uma coisa fora dos 

padrões para se fazer com as amigas. Mas no fundo... Todo aquele show nem é tão 

excitante assim. Há variações dentre as posições mais básicas como, em vez de 

exigir que ela se sente e se levante no seu pau enquanto estiver por cima, permita 

que ela simplesmente se esfregue. Na verdade, você precisa deixá-la brincar com o 

seu corpo e eu já falei sobre isso no capítulo Amor e Sexo.  

Não se preocupe se está ou não no comando, pois no ato sexual isso pouco 

importa e quanto mais você a deixa dominar a situação para se satisfazer, mais ela 

vai querer. E, quanto mais excitada ela estiver, mais selvageria ela vai pedir. Você 

não vai precisar propor nada... Ela vai pedir para ser xingada, para levar uns 

tapas, puxão de cabelo ou para simular uma luta de Jiu Jitsu te colocando na 

guarda, ou seja, entre as pernas dela.  

O sexo para a mulher funciona como um momento de libertação. Na cama 

podemos ser tudo o que a sociedade nos limita que sejamos no contexto social... 

Podemos ser a putas sacanas que enlouquecem você. E mais... Só esse tipo de 

mulher se sente gostosa. Ser um exemplo de mulher perfeita dá muito trabalho e 

não é nem um pouco sexy... Na verdade as exigências sociais acabam com a nossa 

beleza e autoestima como numa tortura chinesa – imposição de dor psicológica por 

crueldade. 

Outra coisa que pega no momento da penetração é a insegurança masculina 

nerd. A insegurança dos homens não nerds é para provar a virilidade aos amigos. 

Ele tem de ser o pegador. Já a insegurança dos nerds é provar a virilidade para a 

mulher. Porque o grupinho deles na adolescência priorizava a cultura dos games, 

dos quadrinhos e etc. então, eles não iam para as noitadas que são um verdadeiro 

campo de batalha... Eu diria até que são palcos de carnificina onde os homens só 



 

 

querem nosso sangue e ignoram completamente nossos cérebros... Mas aqui, a 

questão não é essa. E sim a preocupação de impressionar ou querer agradar o 

tempo todo a sua namorada, ou a mulher que você está saindo. Esse tipo de 

preocupação te deixa mais nervoso do que normalmente você é. Se ela está com 

você é porque quer. Porque gosta. Porque se amarra na sua naturalidade.  

Não fique com medo de fazer feio, nem de ser feio e nem não se preocupe 

também com a forma física. As mulheres, principalmente, após os 30 anos, dão 

pouquíssima importância ao lado estético, pois o homem muito bonito acaba 

transando com o espelho, além de mostrar a aparente potência sexual na 

quantidade e não na qualidade.  

Outra grande preocupação de vocês nerds é com o tamanho do pênis. Não se 

preocupe com isso. Eu achava, até os 20 anos, quando ainda era virgem que 

tamanho era documento, mas isso porque eu me baseava no que eu ouvia e não no 

que eu praticava. Bem, tamanho... É um problema no Japão... Mas aqui no Brasil, 

com a média brasileira de 14 cm, não. Esse negócio de pinto grande é bonito de se 

ver, entretanto, não para a penetração diária ou numa longa noite de amor. Ao 

contrário, quanto maior o pinto, mais alta é a probabilidade da mulher ficar 

assada, dolorida e machucada e, assim, não sentir prazer. Caso você ouça uma 

mulher discursando sobre o potencial do Kid Bengala*, pode apostar que é da boca 

para fora só para aparecer ou é uma mulher que faz parte da estatística dos 10%.  

E, aproveitando o ensejo sobre o assunto, eu vou citar um problema no próximo 

capítulo, que é de fato grave.  

 
* Nome artístico do ator pornô brasileiro Clóvis Basílio dos Santos, que se tornou 

famoso ganhando o apelido de "bengala", devido ao instrumento de auxílio em seu 

trabalho: uma bengala feita à medida de seu pênis que, segundo fontes, mede em 

torno de 33 cm. 

  



 

 

Filme de terror 
 

A patroa abarcar seus planos de passar o final de semana inteiro jogando 

videogame porque resolveu viajar para visitar a família naquele fim de mundo sem 

energia elétrica é fichinha perto do filme de terror do que vou citar agora: a 

ejaculação precoce. 

A ejaculação precoce parece até um zumbi, que morre antes de ser morto e o 

filme nem está perto do final. Ou, o dragão apressado que cospe fogo no lugar 

errado e acerta o vilão que o comanda.  

Bem, eu não posso afirmar a você qual é o conceito exato do que ela é ou como 

ela se dá, pois diversos estudiosos a definem de formas diferentes. Por exemplo, eu 

não posso te dizer o tempo mínimo para classificá-la como precoce, ou afirmar que 

um homem deve permanecer x tempo para ser classificado como normal ou 

precoce. Sob o aspecto clínico, os médicos e psicólogos consideram o ejaculador 

precoce o homem que não consegue suportar um nível alto de excitação sexual 

sem chegar imediatamente aos finalmente, ou seja, à ejaculação.  

A ejaculação precoce é muito comum – e normal – em adolescentes, devido à 

inexperiência. É super natural para o homem começar a devastar essa deliciosa 

fase da vida carregando consigo inimigos discretos como a ansiedade e a 

insegurança, não só com o seu desempenho sexual, mas também com o tamanho 

de seu pênis e etc. E nem você, um nerd que, passou a juventude, comprometido 

com os estudos, se livrou disso, pois não?! Você não dividia isso com os amigos, 

mas entre um livro e outro de física, lia matérias sobre o assunto. Por si só a 

adolescência já é uma fase assustadora devido às grandes modificações e 

transições físicas e biológicas. E, embora o ser humano, desde bebê, tenha sido 

programado socialmente a aprender as coisas de maneira progressiva, para o sexo 

esse aprendizado não foi tão propício assim. Por exemplo, é super normal cair e 

levantar até se aprender a andar sozinho, entretanto, já na primeira experiência 

sexual masculina, o próprio rapaz, além dos amigos e dos irmãos mais velhos e 

pai, o cobram um exímio desempenho.  

Putz! Com toda essa pressão, nem eu seguraria a minha ejaculação por muito 

tempo. E, acreditem em mim... Se a vida não foi fácil para você, imagine para nós 

mulheres que até hoje temos de ouvir gracinhas do tipo “não dê para ninguém, se 

preserve para o casamento” – besteira!!! Ainda bem que meu namorado é feminista 

e não fará isso com a nossa futura filhinha. É raro um pai estimular o filho para 

que aprenda com a prática das relações. A virilidade é cobrada desde a perda da 

virgindade, a qual muitas vezes acontece com garotas de programa para o garoto 



 

 

não correr o risco de falhar, ou se isso acontecer, ninguém ficar sabendo. O que é 

uma tremenda ignorância que pode, inclusive, desencadear um trauma emocional 

que vai ter como conseqüência a disfunção erétil. Mas... Não vamos falar sobre isso 

aqui.  

Quando um homem chega à idade adulta onde, teoricamente, ele possui 

bastante experiência sexual, a ejaculação precoce não tem explicação fisiológica ou 

orgânica para continuar acontecendo – ela não depende de seu estado de saúde ou 

da sua dieta alimentar, exceto por alguns fatores específicos como algum distúrbio 

neurológico, trauma psicológico ou problemas sérios de diabetes. No caso de 

trauma psicológico ela é facilmente solucionada por meio de uma terapia, pois é 

puramente emocional causada por insegurança pessoal, ou por estresse. Entendeu 

agora porque eu enchi tanto a sua bola durante todo o livro e deixei para falar de 

sexo – literalmente – só no final?! É porque a todo instante eu estava trabalhando a 

sua insegurança. E eu tenho certeza de que metade dela vai ficar para trás até a 

última página deste livro e a tendência é você me contratar como sua Life Coach 

para se livrar dela por completo.  

Mas... Enquanto você não abre o bolso para me contratar... É imperioso que 

você consiga perceber o aumento da sua excitação sexual para que possa deixar 

sua ejaculação ocorrer no momento em que deseja. Autocontrole. Muitos homens 

interrompem a penetração para segurar a onda e, por mais que a gata esteja quase 

chegando ao orgasmo nessa hora, ela não vai te matar por causa disso... Não 

ainda! A pressão por um bom desempenho faz com que você não se entregue ao 

ato... Não consiga relaxar – o seu pênis tem de estar contraído, mas seu cérebro e o 

resto do corpo não. A tensão do seu estado de espírito não pode acontecer, senão 

você perde a percepção sensorial da sua excitação. E, assim, sem se dar conta, sua 

ejaculação ocorre, não sendo mais possível contê-la. E o filme de terror não acaba 

por aí. Ainda rola a frustração por saber que não deu prazer a sua parceira e isso 

pode se tornar um ciclo vicioso colocando a relação em risco, pois não há mulher, 

por mais que te ame, que aguente sexo sem prazer por muito tempo. Bem... Eu 

tenho em mente uma sessão especial para esses casos, mas só poderei colocá-la 

em prática quando terminar o mestrado em sexologia – pois, assim eu poderei 

cobrar à altura do meu desempenho profissional. Espere um pouco mais e verás! 

 

Bem, agora eu vou te dar algumas dicas – essas eu posso soltar antes do 

diploma em mãos – e é para segui-las, hein: 

 



 

 

 Leve à sério todas as etapas do sexo. Lembre-se que o ato sexual é o antes, o 

durante e o depois. Que também está na paquera, na conversa ao telefone ou 

ao pé do ouvido, na expectativa, na fantasia, na espera e na noite de amor; 

 

 Permita que a sua parceira também te agrade. Aceite massagem, carinho, e a 

sedução dela. Pare de vergonhazinha por ter banhas e deixe os dedinhos dela 

livres para que percorram todo o seu corpo. Toques no abdômen, coxas e 

virilha aliviam a ansiedade; 

 

 A tensão muscular, provocada por estresse, também está associada à 

ejaculação precoce. Por isso, invista em atividades que aliviem esse quadro... 

Se tornando o super herói de alguém, você acaba com vários problemas de 

uma vez só. Risos; 

 

 Masturbação ajuda a controlar a ejaculação. Não é porque você namora ou 

está casado que tem de parar de se masturbar. Ao contrário. O homem está 

programado fisiologicamente para ter até seis ereções diárias. Gastar pelo 

menos uma delas com a masturbação não vai magoar a sua gata. E, se você 

fica de pau duro só de ouvir a voz dela, bata duas ou três antes de encontrá-

la. A quarta ejaculação você deixa para ela (e é mais provável que seja 

demorada por conta da masturbação);  

 

 Ainda sobre a masturbação, não a faça com pressa de ser pego. Procure um 

horário e local em que você sabe que ninguém vai bater na porta. Ou, 

dependendo do fetiche da sua namorada, faça na frente dela mesmo – vai 

servir como uma tática de sedução. Quando eu viajo com o meu gato, eu 

canso de pegá-lo se masturbando e acho isso uma delícia. E, para ela ter 

efeito como um exercício a se controlar a ejaculação, eu indico que você faça 

da seguinte forma: assim que chegar ao limiar do orgasmo, pare a 

estimulação. Isso ensina o corpo e a mente a prolongarem a fase de 

excitação, além de aumentar os níveis de autoconfiança; 

 

 Essa técnica de “estimula e para” deve ser usada também durante as 

relações sexuais, inclusive durante o sexo oral. Caso ela esteja com a boca lá 

e você achar que não vai segurar, mude a brincadeira e dê-lha uma 

“paulada” – literalmente, elas amam uns “tapas” de pau na cara; 

 



 

 

 Algumas posições sexuais favorecem a velocidade da ejaculação. A 

tradicional “papai e mamãe” é uma delas, porque mantém o corpo inteiro 

tensionado, fato que acelera o processo. Prefira posturas que aliviem essa 

tensão, como mantendo a parceira por cima – a preferida de 80% das 

mulheres; 

 

 Eu sei que você adora brinquedinhos comprados em sex shops, porém tome 

cuidado com os géis e cremes que prometem reduzir a sensibilidade durante 

as relações, pois não resolvem o problema e ainda podem provocar alergias e 

atrapalhar o prazer; 

 

 Anéis penianos são uma boa opção para retardar a ejaculação, mas cuidado 

para não se machucar.  

 

Caso você sinta que tem ejaculação precoce e que já passou do prazo para evitá-

la, não se acanhe. Pode me ligar que a gente resolve no coaching, ou... Se eu 

perceber algo mais sério eu te encaminho a um psicólogo. Não é vergonha 

nenhuma passar por isso. Ruim é quando você não admite ter o problema e, 

consequentemente, não o trata de maneira precisa e eficaz.  

 

  



 

 

Não tenha medo de ser feliz 
 

Uma questão muito comum entre os homens e motivo, inclusive, para dúvidas 

quanto à própria opção sexual, é com relação ao prazer anal masculino. Sim! Ele é 

possível. E, não! Não é limitado aos homossexuais! Ou seja, não é o fato de você 

sentir prazer anal que te tornará um gay ou que deixará de se relacionar com 

mulher.  

Antes, permita-me detalhar um pedacinho do seu corpo antes de concluirmos 

esse bate-papo. Você, assim como as mulheres, possui o períneo. Este é composto 

por um conjunto de músculos e aponeuroses – membranas delgadas, lustrosas, 

fibrosas, resistentes e de coloração esbranquiçada que envolvem a musculatura, 

prendendo-a aos ossos – que encerram o estreito inferior da escavação pélvica, 

sendo atravessada, na parte posterior, pelo reto e, e pela uretra e órgãos 

genitais  adiante. É a região da superfície – tanto para homens quanto para 

mulheres – entre a sínfise púbica e o cóccix, ou seja, inclua aí o ânus. Localizado, 

mais especificamente, na parte inferior do diafragma pélvico e entre as pernas, e 

tem o formato de um losango, um verdadeiro diamante de prazer na superfície 

inferior do tronco. 

O períneo é extremamente inervado, podendo se tornar facilmente uma zona 

erógena (determinadas partes do corpo onde o toque pode causar excitação sexual). 

Urologistas e sexólogos afirmam que não existe diferença entre a região anal 

masculina e a feminina. A anatomia e sensibilidade são iguais. Na parte genital é 

diferente, mas não no ânus. E, o prazer nessa área pode ser comum para ambos, 

independentemente do sexo ou orientação sexual. Sem contar que, para o homem, 

dependendo da posição em que é penetrado – no caso dos héteros em referência 

nesse livro, pelos dedos femininos ou vibradores – isso vai massagear a próstata, 

que fica entre dois e três centímetros de profundidade a partir da entrada do ânus.  

Ou seja, se alguma vez você suspeitou que poderia sentir prazer anal, não tenha 

medo de ser feliz e assuma logo isso! Saia correndo para dividir a novidade com a 

gata. Como a mulher inteligente que eu sei que ela é, não vai te tratar com 

preconceito idiota. Assim como você leva de boa o fato dela não sentir o mesmo 

tipo de prazer. A campanha de que "só os homossexuais podem se excitar com 

toques na região ou com penetração anal", em breve vai chegar ao fim, porque não 

faz o menor sentido.  

O preconceito acontece devido à falta de conhecimento sobre a sexualidade e a 

ignorância cultural machista que rege nossos padrões sociais de comportamento. 

Mas, você é um nerd e está acima disso.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reto


 

 

O homem que tem vontade de experimentar os estímulos na região anal deve 

dar o primeiro passo e ser honesto com sua parceira.  

  



 

 

Pós-sexo 
 

Acho que você já imaginava que eu chegaria a esse ponto. Risos. Bem... Como o 

sexo começa bem antes do encontro presencial com a gata – os encontros virtuais 

também são sexuais – ele também não termina quando você ejacula. Para um bom 

número de mulheres, o melhor do ato sexual é a conchinha, ou seja, a parte em 

que os dois estão exaustos e se jogam na cama para relaxar. Se não estiverem 

muito suados – e eu indico ar condicionado ligado direto – o chuveiro pode esperar. 

Mas, o carinho após o Nirvana sexual não.  

Só há uma coisa melhor do que ficar cinco minutos agarradinho ao seu amor 

para relaxar: quando essa parte é apenas um período de descanso para o segundo 

tempo. E, quando o tempo acaba e o dia seguinte é de trabalho, esse carinho tem 

de continuar. As brincadeiras, as ligações inesperadas, as surpresas... Tudo 

precisa ser alimentado, senão morre. E, para o sexo não é diferente.  

O fogo da relação, aquele que geralmente se apaga com a rotina, só se manterá 

acesso por trabalho e vontade mútua. O estímulo – o qual muitos chamam de 

“eterno namoro” – tem de ser diário, até mesmo para que se torne mais leve passar 

pelos problemas da vida que afetam o relacionamento e a vida sexual do casal. Ok, 

muitos se limitam em pensar que um relacionamento vai perdurar porque a 

química de pele entre o casal já está garantida, mas se não rolar estimulo... 

Romance e toda a sensibilidade descrita no sexo... Não vai rolar... E as químicas da 

alma, do corpo e do coração também precisam existir.  

#ficaadica! 

 

GAME OVER 

 

Eu encerro este livro por aqui, mas preciso da sua opinião, dúvidas e sugestões 

para continuar o meu trabalho de coaching e sexualidade. Ou seja, aguardo o seu 

contato! 

  



 

 

Reprodução na íntegra da conversa que iniciou este livro: 

 

[10:46PM 22/07/2014] RJ: Falae! Pô, vim pensando aqui,  já é a segunda vez que 

eu escuto uma mulher falar isso... Que não gosta de homem fácil!  Hahaha me fala 

aí!  Como assim homens fáceis? Defina isso que eu não consigo entender :p 

  

[10:50PM 22/07/2014] Marianna Kiss: O século 21 veio com uma geração de 

mulheres feministas... Não no sentido antigo de ser contra os homens e queimar 

sutiens, mas com o mesmo olhar dos homens... Ex. Stripers me divertem. São 

bonitos de olhar e maltratar.  Mas não me excitam porque são objetos. Não gosto 

de objetos... Como um homem, eu sou movida a desafio... 

 

[10:51PM 22/07/2014] Marianna Kiss: E são as mulheres que conquistam os 

homens e não o contrário. 

 

[10:52PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Eu preciso do desafio da dificuldade... Do 

olhar... Da paquera... Do mistério... Para que, de forma sutil, eu possa 

conquistar... E deixar que o tal pense o contrário... Que é ele que tá me 

conquistando. E outra... 

 

[10:52PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Eu me recuso a pegar no pau que todas 

pegam. 

 

[10:52PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Não beijo na mesma boca que todas 

beijam... 

 

[10:52PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Sou exclusiva e exijo exclusividade... 

 

[10:53PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Assim como vocês... Eu não curto homens 

rodados no mercado. Rssss. 

 

[10:54PM 22/07/2014] Marianna Kiss: Penso como os homens... Por isso tô 

sempre sozinha... Porque eu assusto... Porque os caras não estão acostumados e 

fogem com medo do desafio... É isso... 

 

[10:55PM 22/07/2014] RJ: É definitivamente é uma boa explicação. Hahhaha 



 

 

 

[10:57PM 22/07/2014] RJ: Mas nem todo homem é que nem você descreveu. 

Percebo cada vez mais que os homens não tão bem aí para a quilometragem da 

mulher. Hehehe eles querem é sair pegando. 

 

[10:57PM 22/07/2014] RJ: Mas curti sua opinião sobre o assunto! E claro... É a 

mulher que sempre escolhe,  coitado do homem que acha o contrário. Hahahah 

 

[10:58AM 23/07/2014] Marianna Kiss: Concordo com você... Homens maduros 

após os trinta pensam assim... Mas, a maioria ainda é machista. 

 

[10:59PM 22/07/2014] RJ: Ahhhh... Isso porque você não conhece os nerds.  

 

[10:59PM 23/07/2014] Marianna Kiss: Hummmm... Interessante… É, justo os 

nerds que estou em busca de conhecer... 
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Sobre a autora 
 

    Marianna Kiss é escritora e Sexcoach. Ministra 

palestras motivacionais por todo o país. Atualmente, 

estuda Psicologia com o intuito de se especializar em 

Sexologia.  

    Ela publicou seu primeiro livro em 2010, o Como 

ser uma Mulher Solteira e desde então tem ouvido 

inúmeras histórias de amor e sexo, que a inspirou 

para escrever o Músicas de Amor e Outras 

Sacanagens. Suas demais obras são Chamego no 

Telhado, Aquela Menina e inúmeros livros infantis 

sob o pseudônimo de Tia Mari. Todos os seus livros 

estão disponíveis em e-book no Amazon.  

 

“Multifacetada desde que nasci – visto que para estar 
neste planeta é necessária muita ousadia e coragem 
–, sou empreendedora de carteirinha. Além de 
administrar, roteirizar, gravar, editar e produzir o 
canal Sexsência (minha nova razão de existir), eu 
também sou escritora independente e CEO da minha 
MEI – não ria... pois é isso mesmo que você leu...  
 
Outra qualidade que tenho é a naturalidade para 
falar sobre sexo e temas afins, em todas as línguas e 
para todas as idades. Sempre questionadora, passei 
a vida ouvindo versões sobre este queridinho que 
movimenta o mundo - sim, o sexo (inclusive provoca 
guerras, pois eu garanto que se Hitler tivesse uma 
boa b... em casa ele não teria brincado de genocídio 
com os coleguinhas humanos.... se bem que, dizem 
que ele era homossexual. Ouvi também que o 



 

 

 

sexo era bom e demoníaco, quente e pecaminoso, 
doído e prazeroso, mas uma coisa é certa: assim que 
perdi a virgindade, pude conferir o endereço do 
Nirvana... Caminhozinho que nem todos têm o prazer 
de conhecer e por isso estou aqui, justo para dar um 
empurrãzinho.  
 
Há quem pense que não tem problemas sexuais, mas 
quando analiso a vida amorosa, familiar, social, a 
saúde e o bom humor, lá está ele fazendo falta. E há 
os que pensam que têm problemas sexuais quando 
na verdade a causa está nas outras vidas, citadas 
acima.  
 
Sexo é essa deliciosa confusão mesmo. Que seja e 
que venha a sua opinião, pois eu adoro quebrar 
paradigmas e com o tema sexo não será diferente. 
 
Dê-me um crédito e eu garanto que será inesquecível 
para nós dois... Assim como é o sexo para quem o 
conhece em sua verdadeira essência.”  

Marianna Kiss 
 

 

Confira mais sobre sua carreira no 

www.sexsencia.com.br e no 

www.cafofodospoetas.com.br. 
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Um pouquinho do Como ser uma Mulher 

Solteira 

 

Ser uma Mulher Solteira não é uma 

classificação das quais temos de descrever em 

cadastros, questionários ou cadernos de 

perguntas. É muito mais que um mérito social e 

significa independência e inteligência emocional. 

Ser uma Mulher Solteira é quase uma arte, pois 

depende de criatividade, sagacidade, 

inteligência, equilíbrio emocional, sensibilidade e 

paciência para entender os homens. 

Ser uma Mulher Solteira é NUNCA abrir mão 

de seus princípios, vontades, romantismo e 

sonhos. É nunca abrir mão de si por um amor, 

“alma gêmea”, ou qualquer outra situação que 

possa parecer que é o fim do mundo. O mundo 

de uma Mulher Solteira nunca tem fim. 

 

  



 

 

 

Um pouquinho do Músicas de Amor...  

 
É impossível separar o amor do sexo, e o 

contrário logo se desapega. Quem tem amor em 

excesso sente falta de putaria e quem tem sexo 

em demasia sente falta de poesia, sentimento, 

toque, carinho, brilho no olhar, estalar das 

estrelas e romance. E quem tem os dois em 

equilíbrio, também não é feliz. Porque o ser 

humano é insaciável e sempre falta alguma 

coisa: ou mais sexo, ou mais amor, ou ainda em 

dias de TPM faltam os dois! 

 
...e Outras Sacanagens 

 

O amor é mais carnal que o sexo. Sexo é 

tesão apenas na hora. No amor, se sente tesão 

na pele, no corpo, no coração, na alma e nos 

pensamentos das infinitas horas do dia. As 

noites não acabam até que se terminem na 

cama. No sexo perde-se o juízo, no amor nunca 

houve juízo. 

 


