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Nota da autora 

 

    O CSMS foi escrito para Mulheres inteligentes, sensatas e Solteiras. 

Solteiras adolescentes, Solteiras adultas, Solteiras casadas e ex-

casadas, Solteiras por opção, futuras Solteiras e Solteiras solteiras.  

    Para muitas, um manual de como viver sem − ou ao menos tentar − 

se machucar nessa selva a qual chamamos de “relacionamento”, onde 

− por enquanto − somos a caça. Para algumas, um verdadeiro livro de 

autoajuda, já que há situações além das vividas com o bicho 

“homem”. Para outras, um amigo inseparável de cabeceira, que tem de 

ser lido todo ano. E para eles – assim que se aventurarem − vai ser 

mais um livro engraçadinho, que ao lerem, vão se identificar com as 

situações, depois vão fingir que não estão nem aí, pois jamais vão 

admitir aos amigos que leram o livro e, alguns meses depois, estarão 

escrevendo para a autora pedindo uma versão masculina. Calma, 

meninos! Estou providenciando um livro para vocês. 

    Para Mulheres solteiras, casadas, enroladas, divorciadas, viúvas e 

complicadas: esse é um livro que independe de faixa etária, situação 

social, financeira e cultural. A única situação de que depende a 

interpretação, aceitação e compreensão desse livro é a capacidade de 

cada uma querer ser um pouquinho mais feliz. 

Jamais deixe de ser uma Mulher Solteira. 

 

 PS. Eu não me responsabilizo 

se aumentar a estatística de 

Mulheres Solteiras.  

Marianna Kiss 

  



Introdução  

 

    Comecei esse livro porque não conseguia aceitar os momentos de 

fossa das minhas amigas. Não que eu fosse de aço e nunca tivesse 

sofrido por um amor, afinal, há sempre aqueles que marcam. Mas 

sofrer por mais de dois meses pelo fim de um namoro, ou se martirizar 

por anos pelo fim de um grande amor sem conseguir viver por causa 

disso? Fala sério, não é?! Eu já namorei por dois anos e não sofri nem 

por duas semanas. Tudo bem, que a paixão tinha acabado, mas 

também já levei um fora no auge de um grande amor e chorei por uma 

noite inteira sem parar. E uma semana foi suficiente para me 

recuperar.  

    Deixou de doer? Claro que não! Sou uma Super Mulher?! Bem... 

Há controvérsias... A verdade é que sofrer é inevitável, contudo, a 

maneira como você vai passar pelo sofrimento é uma escolha sua. Eu 

prefiro ir para a balada, para o barzinho, para a praia ou o que for, pois 

quanto mais tempo eu passo fora de casa gastando energia, mais 

rápido eu apago quando chego, e assim não dá tempo de chorar.  

    Agora, meses na fossa? Meses em depressão se achando feia e mal 

querida? Meses achando que o término da relação foi culpa sua? 

Meses sem beijar outro só pensando nele? Meses fechada para o 

mundo por achar que ele era o seu Universo? Meses achando que a 

“pegação” é a solução de todos os problemas quando, na verdade, não 

importa quem seja o carinha novo, é o fantasma do antigo que está 

sempre presente? 

    Não entendia e não aceitava esse comportamento autodestrutivo das 

minhas amigas. Então, juntei minha vontade de fazer algo produtivo 

para o mundo com a minha curiosidade sobre o universo masculino. 

Comecei a testar e observar os homens para ajudar minhas amigas. 

Lindo o meu ato solidário, não?! 



    Porém, o que era para ser brincadeira acabou ficando sério. Mil 

ideias e concepções tomavam a minha mente todos os dias. Passei até 

a falar sozinha. Discutia comigo mesma o que eu observava. O que eu 

constatava, comecei a usar como regra para a minha própria vida e 

dava certo. Cada vez mais conseguia curtir com o gato do momento. 

Cada vez menos ficava triste quando ele ia embora. Passei a ser mais 

feliz, porque estava sempre preparada para a verdade, para a realidade, 

para o fim. Aprendi que não preciso de homem nenhum para ser feliz 

e é pensando assim que eu deixo o relacionamento mais leve e o meu 

coração mais livre para o amor verdadeiro – aquele de pele e não de 

necessidades ou carência. E, como não sou uma pessoa egoísta, eu 

tomei a iniciativa de escrever um livro e dividir esse conhecimento 

com todas, claro! 

    Desculpem-me pelos termos e gírias entre aspas, alguns são para 

dar mais emoção e veracidade ao texto. E, é assim que eu falo. 

    Coloco Mulheres Solteiras com M e S em letras maiúsculas em 

todo o livro, não é por não saber gramática e sim para diferenciar de 

quando falo de uma mulher comum ou de uma mulher solteira com 

relação a seu estado civil. 

    Uma das características de uma Mulher Solteira é não revelar seus 

segredos, portanto, você nunca vai saber se as histórias e exemplos 

dados nos capítulos aconteceram de fato com quem vos escreve – 

euzinha −, por isso eu uso como protagonista a Perfeitinha, e algumas 

outras personagens.   

    As histórias e exemplos não decorrem em tempo cronológico e nem 

de evolução de pensamento. 

    P.S Nada do que eu falo aqui é verdade absoluta. É apenas a minha 

visão geral dos fatos. Todo caso é individual e há exceções. Caso você 

se chateie com algo eu aceito argumentos e discussões saudáveis. 

Vamos marcar?! 

 



Ser uma Mulher Solteira 

 

    Uma mulher comum chega numa noitada.  

    Todos os homens bonitos a olham. Os dez mais gatos oferecem 

bebida e ela sai de lá de “namoradim” feliz da vida. Ela pensa:  

        “Nossa, eles devem ser deuses e eu estou no Paraíso”. 

 

    Uma Mulher Solteira chega numa noitada. Todos os homens 

bonitos a olham.  Os dez mais gatos oferecem bebida e ela não sai de 

lá de “namoradim”, não pegou ninguém, mas trocou vários telefones. 

Vai linda e feliz pra casa como é comum em sua rotina. Ela tem a 

certeza: 

“Nossa, eu sou uma deusa e estou proporcionando a esses garotos um 

dia no Paraíso”. 

 

    Você já ouviu a música “Solteiro no Rio de Janeiro”, acho que é 

daquele gostosão... Como é mesmo o nome dele? Toni... Ah! Toni 

Garrido. É, é isso. Já prestou atenção na letra? Não? Então preste, pois 

esse será seu novo hino. E, se ele fez uma música nesse estilo, com 

certeza foi inspirada em nós, Mulheres Solteiras, maravilhosas e 

deusas.  

    Solteiras e soltas no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, e em 

todo o Brasil. Quer fonte de inspiração melhor do que nós? Lindas, 

belas, atraentes, gostosas e o melhor: livres e desimpedidas? Acho que 

não. 

    Não estou dizendo que não somos mulheres dignas de 

compromissos sérios, de um amor eterno, de um casamento perfeito 

com filhos correndo pela casa e nós no tanque lavando cuecas. Mas, 

quem disse que queremos isso? Ou, que queremos isso do jeito 

tradicional, patriarcal e machista como rege a sociedade atual? 



    Ser uma Mulher Solteira – MS – é mais que uma classificação das 

quais temos de descrever em cadastros, questionários ou cadernos de 

perguntas − ai, que saudade desse tempo! É muito mais, também, que 

um mérito social que hoje em dia significa independência e 

inteligência emocional. Ser uma MS é uma arte, pois depende de 

criatividade, sagacidade, inteligência, equilíbrio emocional, 

sensibilidade e paciência para entender os homens, a sociedade, a 

TPM e a si mesma.  

    Ser uma MS é mais que um estado de espírito, é algo que vem de 

dentro e faz parte do caráter que a mulher aprende a construir ao longo 

dos anos, porque é errando muito e “quebrando a cara” incontáveis 

vezes que ela se dá conta de que a felicidade é a sua existência no 

Universo. 

    Ser uma MS é viver um início de namoro eternizado na felicidade 

diária, onde nem tudo é perfeito, mas é possível enxergar borboletas 

cor-de-rosa, desenhadas em paredes de concreto em todo momento... 

Mesmo em dias de TPM. A Mulher Solteira é feliz o tempo todo, sua 

alegria atrai todos à sua volta, mesmo ela sabendo que vai passar por 

dias nublados e obstáculos. Ela é mais carismática, mais bonita e está 

sempre rodeada de amigos. A MS se sente apaixonada o tempo todo, 

mas sua paixão é pela vida que está aproveitando. E todo esse “conto 

de fadas” é pela simples certeza de que as rédeas de sua vida são de 

sua responsabilidade. Ela não é feliz por causa de um amor, por causa 

do emprego de seus sonhos, ou por conta de um monte de outros blá 

blá blás. Ao contrário, ela conquista tudo o que deseja porque 

consegue ser feliz sozinha e é dessa forma que você prepara o seu 

terreno para dividir sua vida com alguém. É com liberdade que se vive 

um amor, literalmente. 

   Ser uma MS é viver no século XXI. É a mulher que aproveita ao 

máximo a sua adolescência. Que, aliás, é uma dádiva, fase em que 



temos a oportunidade de conhecer a vida, os homens e outras coisas 

mais. 

    A Mulher Solteira é independente financeira, mental e 

emocionalmente. Ela prioriza, no início de sua vida, sua carreira 

profissional e, no final, o bem-estar de seus netos, mas, durante todo 

esse período, ela prioriza a si mesma, acima de tudo, e o tempo todo. 

Salvo nos primeiros 18 anos de vida dos filhos – condição emocional 

que eu ainda não entendo, mas respeito.  

Ser uma MS é escrever livros, escrever seu dia-a-dia, escrever 

felicidade e colocar tudo isso em prática. 

    Ela ri à toa, porque a vida foi feita para ser gozada − mais no 

sentido literal do que qualquer outra coisa. Ela passa e o trânsito para, 

porque ela brilha. Ela espirra e todos a acompanham. Ela fala 

português, espanhol, inglês, francês e fala ainda a linguagem corporal, 

fala a linguagem da alma, do coração, da sedução. Ela enxerga mais 

que letras numa palavra, mais que intenções numa frase. Alguém a 

toca e, ela já sabe o que a espera. Sendo algo ruim, ela vira o jogo, se 

for bom, ela ignora, porque é fácil demais, mas se for muito, muito, 

muito bom, ela aproveita até o caroço. Até o caroço mesmo. Ela é 

quase perfeita, e só não é perfeita, porque é um ser humano. Ah, e tem 

TPM. 

    Você ao ler esse livro pode pensar que uma Mulher Solteira é quase 

um homem em pensamentos, atitudes e sentimentos, mas há grandes 

diferenças entre essas duas espécies. A primeira é que, a Mulher 

Solteira é anos-luz mais evoluída, sem contar, o domínio sobre o 

autoconhecimento de seus sentimentos, desejos e ações. E tem 

consciência de que tudo depende de suas próprias escolhas, além da 

certeza de que é ela quem conduz a relação, porque tem o poder de 

sedução, de inteligência e de ousadia nas mãos. O homem, se 

comparado a uma Mulher Solteira no estágio evolutivo, é um mero 



instrumento copulador, dotado de sentimentos que não conhece, que 

não sabe para que servem e nem como usá-los. E, se engana quem 

pensa que é o homem que conquista a mulher. Para serem 

conquistadas as mulheres precisam conquistar primeiro. 

    Uma mulher pode ser casada ou namorada e ser uma MS, ou seja, 

ter o espírito e a essência de Solteira. E antes que os engraçadinhos e 

preconceituosos pensem que isso significa trair os parceiros ou levar 

uma vida mundana, ao longo do livro, verão que isso nada tem a ver. 

    Ser uma MS é NUNCA abrir mão de seus princípios, vontades, 

romantismo e sonhos. É nunca abrir mão de si por um amor, pela 

“alma gêmea”, ou por qualquer outra situação que possa parecer que é 

o fim do mundo. 

 

Nunca há fim no mundo das Mulheres Solteiras. 

 

  



Parte I 

Os mandamentos da Mulher Solteira 

 

“À medida que envelhecemos, nós mulheres ganhamos peso. Isto 

acontece, porque acumulamos muita informação na nossa cabeça. 

Mas claro, chega a um ponto que tanta informação não cabe mais. 

Assim, essa informação acumulada começa a distribuir-se por todo o 

corpo. Ou seja, não me sobram quilos. Não estou gorda! Sou culta! 

Muito culta! Sim, senhor!  

    Somos perfeitas! Não ficamos carecas. Temos um dia internacional 

e outro nacional. Podemos usar tanto o cor-de-rosa como o azul.   

Temos a certeza que os nossos filhos são nossos.Temos prioridade nos 

naufrágios. Somos os primeiros reféns a serem libertados. 

    Se somos traídas, somos vítimas. Se traímos, eles são os cornos. 

    Conseguimos  fazer várias coisas ao mesmo tempo.  

     Mulher de embaixador, é embaixadora, marido de embaixadora, 

não é ninguém. Mulher de presidente é primeira-dama; marido da 

presidente, quem é? 

   E, por último, fazemos tudo o que os homens fazem e de salto alto!” 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

    Complementando... Está cientificamente comprovado que nós 

mulheres somos muito mais resistentes a dor – inclui-se aí, depilação 

com cera semanal e parto normal –, somos mais criativas e resilientes 

ao enfrentar obstáculos e conseguimos ser mais inteligentes que os 

homens mesmo com quatro bilhões de neurônios a menos, pois somos 

extremamente eficazes nas nossas sinapses e conexões.  

   Bem... Voltando ao CSMS, há três coisinhas básicas que você deve 

ter em mente, se quiser entrar para o rol das MS. Porém, não basta só 

saber, você precisa incorporar, ou seja, deixar correr no sangue, fazer 



dos mandamentos – ensinamentos sagrados – seus primeiros 

pensamentos em sua mente e deixá-los regerem a sua vida daqui por 

diante. 

 

    Confie em mim, você não vai se arrepender! 

  



 

Primeiro mandamento da mulher solteira: O nosso primeiro 

e último amor é o amor-próprio. 
 

    Sabe aquela “gostosona” que, quando chega, para a festa e rouba 

toda a cena? É! Aquela que nenhum homem deixa de babar e 

nenhuma mulher deixa de invejar? E qual é a graça de ser uma MS 

sem ser gostosa? Afinal, não há nada melhor do que ser desejada, não 

é? Pois é, saiba que a partir deste capítulo, a “gostosona” que vai 

abalar a festa das outras é você. 

 

Ame-se acima de tudo. 

 

    Primeira regra para ser uma MS: amor-próprio acima de tudo e de 

todos (exceto acima de Deus para quem tem religião, ou dos filhos 

para quem é mãe, mas não vamos tocar nesse assunto aqui). 

 

Aparência física: sempre deusas 

 

    Não importa se você é loira, morena, ruiva ou indecisa. Não 

importa se você é gordinha, desajeitada, tem nariz torto, uma capinha 

de gordura, se tem mais idade que as concorrentes ou se tem qualquer 

outra imperfeiçãozinha1. Saiba que as magrinhas também têm 

problemas de autoestima, também se acham gordas, as lindas também 

se acham feias, as novinhas desejam ser mais velhas, as mais velhas se 

intimidam com as novinhas, etc. 

 
1 Mulher Solteira não tem defeitos físicos, em hipótese alguma, apenas imperfeições, 

que, ao longo do livro, vocês verão que são imperceptíveis na maioria dos casos. 

Mulher Solteira não faz operação plástica, corrige supostos “defeitos”. 



    Você pode e tem de fazer de uma imperfeiçãozinha um charme. Um 

exemplo, eu tenho uma amiga, a Perfeitinha, que tem um queixo 

enorme e uma pintinha na bochecha que todos chamavam de 

mosquitinho, baratinha e sujeirinha, e ela odiava isso na infância. Seu 

sonho era corrigir esses supostos “defeitos” assim que pudesse. 

Quando ela descobriu o mundo maravilhoso do beijar na boca, 

percebeu que nove entre dez dos rapazes que ficava elogiavam a 

pintinha e diziam que seu queixo era mais uma parte do rosto que 

adoravam beijar. Ela não apenas esqueceu que tinha essas 

imperfeiçõezinhas como passou a usar de artimanhas de maquiagem 

para ressaltar seu queixo e sua pintinha. Esperta essa menina, não?! 

 

Você é o que pensa ser 

 

    A aparência física é essencial, mas não depende da forma do seu 

corpo, da sua genética ou da opinião das outras pessoas. A aparência 

física depende única e exclusivamente do seu humor, de como você se 

enxerga, de como você se ama. Depende da sua felicidade. 

    Há roupas lindas no seu guarda-roupa, mas vai depender do seu 

estado de espírito fazer a escolha certa e combinar cada peça com seu 

sorriso ou com o brilho do seu olhar. Você pode ir a uma festa de 

chinelo ou rasteirinha e arrasar mesmo assim. Pode inventar um 

penteado novo que a galera vai rir e fazer disso a atração do pedaço. 

    Sinta-se linda sempre. Inclua-se sempre no time das mais gatas. 

Sinta-se poderosa, atraente. Até em dias de chuva, quando você quer 

ficar sozinha em casa pensando na vida, sinta-se bonita. E só fique em 

casa se for para você se sentir bem. 

    Assuma-se do jeito que você é. Lembre-se que o gosto masculino é 

variado, assim como o feminino. 

    As gordinhas, as magrinhas ou como quer que você seja, todas têm 

um charme próprio. Há mulheres que têm quedas por gordinhos e nem 



por isso são gordinhas. Ou que têm queda por pessoas não tão bonitas 

quanto a Gisele Bündchen ou o Reynaldo Gianechinni. Há outras que 

não resistem a um sorriso e ignoram o resto da forma física. Há 

também aquelas que não resistem a outros só pelo perfume que estão 

usando, ou pela forma como jogam futebol, ou pela maneira como 

falam. 

    Eu citaria um monte de outras situações e provaria que a aparência 

é algo muito além da forma física. Mas sei que você é inteligente e vai 

perceber vários exemplos ao seu redor. 

    Entende o que quero dizer? 

    Esse é o primeiro passo para você não enxergar a vida na defensiva. 

E vai aprender a pensar em maneiras de melhorar e transformar suas 

imperfeições em charmes, em detalhes únicos. Jamais pense neles 

como defeitos. Jamais queira mudar radicalmente ao ponto de encarar 

uma cirurgia plástica desnecessária – digo em casos em que uma boa 

dieta e academia possam substituir. Se pensar neles como defeitos, 

você pode fazer qualquer cirurgia plástica, que eles vão continuar a 

existir na sua mente. Sem contar que você vai continuar a enxergá-los, 

mesmo que não existam mais. 

    Outra coisa que as mulheres não se dão conta é que nos vestimos e 

nos preocupamos com nossas aparências para nós mesmas e para 

outras mulheres, porque os homens não reparam em certos detalhes. 

Cor da roupa, sandália alta ou baixa, joias, etc., são detalhes que não 

existem para eles. A única cor que os homens reparam numa mulher é 

a da calcinha, porque é assim que eles imaginam você quando te veem 

numa festa: só de roupas íntimas para que eles possam tirar. Quem 

tem irmão homem ou amigos, ou é uma adestrada observadora, sabe 

que os homens não enxergam celulite, estrias, varizes ou manchinhas. 

É claro que numa boa bunda ou par de pernas eles vão reparar. E eles 

não deixam de olhar também para um sorriso atraente, para olhos 

charmosos, uma boquinha sexy – que toda mulher sabe como fazer –, 



uma franja jogada no olho, etc. E uma prova disso é a quantidade de 

casais onde um é muito mais bonito fisicamente do que o parceiro. 

 

Autoestima: ser MS sempre 

 

    Outra grande virtude da Mulher Solteira é sua autoestima, sua 

inteligência emocional. Muitos chamam de estado de espírito, mas eu 

não gosto desse termo “estado”, porque em seu real significado 

“estado” é algo passageiro. E ser MS não tem de ser algo passageiro. 

    Ter autoestima e inteligência emocional também não significa que 

temos que ser perfeitas o tempo todo. Ou aparentar perfeição diária. 

Todos os mortais têm as suas falhas e nós, mulheres, mesmo sendo 

deusas, não somos diferentes. Também temos os nossos dias de 

tristezas, de TPM, de estresse no trabalho, de estresse com filho, de 

estresse com o sábado de chuva. Aliás, não ter vergonha de admitir os 

sentimentos ruins, assumir que não é perfeita, que também é grossa 

quando está irritada e que desconta sempre em alguém, é uma virtude 

de MS. Entretanto, nunca se esqueça de pedir desculpas depois: não é 

nada bonito magoar as pessoas e sempre jogar a culpa na TPM, hein? 

As rédeas da sua vida, palavras, pensamentos e atitudes são 

unicamente suas.  

 

Aparência física: sempre deusas +  

Você é o que pensa ser + Autoestima: ser MS sempre =  

a beleza física depende da sua autoestima. 

 

    Copiou a matemática? Então, lembre-se disso sempre e jamais 

deixe a peteca cair. 

    O amor-próprio é a autoestima emocionalmente inteligente. E essa 

começa quando você ignora críticas de pessoas que não devem ser 

ouvidas. Reflete sobre as críticas de pessoas importantes, 



principalmente da sua mãe, que já conhecia você em pensamentos 

antes mesmo de nascer – se você tiver uma boa relação com ela, é 

claro. Ignorar a si mesma quando fala da boca para fora que é feia, ou 

que está gordinha, é essencial. É intrínseco ao ser humano se sabotar. 

Parar de mentir para si mesma, também. Aliás, pense positivo sempre, 

principalmente se referir a si – lembre-se da lei da atração, ou melhor, 

não lembre, porque ainda não falei dela. 

 

Caminho: não depender de ninguém ou de algo para nada 

 

    Isso também é muito importante e não significa que você é 

autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. É simplesmente o fato de 

você não depender emocionalmente de ninguém para nada.  

    Até certa idade, dependemos dos nossos pais para tudo, até para nos 

alimentar e, com o tempo, chegamos ao ponto em que temos de sair de 

casa, ganhar dinheiro, ter nossa liberdade. Mas, e depois? Depois você 

só deve depender de si mesma para ser feliz. 

    Outro aspecto importante: liberdade. 

    Ter liberdade é muito bonito, mas é algo que tem de ser 

conquistado, aprimorado e mantido para sempre. E quando digo 

liberdade isso abrange a liberdade financeira, a liberdade de se 

expressar e admitir o que sente sem medo de críticas e preconceitos. 

Liberdade com você mesma de nunca se enganar ou acreditar em 

mentiras só porque seria mais fácil enfrentar as coisas. Liberdade de 

não precisar “amar” ou “gostar” de alguém para ser feliz. Liberdade 

de não precisar ter algo para ser feliz. 

    A beleza, a autoestima e a melhor maneira de viver para ser feliz 

estão dentro de você. Só você pode decidir o que quer ser, o que é e 

como deseja viver.  

 

A felicidade é uma escolha e não um caminho. 



 

Exercício para todos os dias: 

 

Ame-se! 

Cuide-se! 

Idolatre-se! 

Venere-se! 

 

  



Segundo mandamento da Mulher Solteira:  

sempre eu, eu sempre 

 

    Perfeitinha era um amor de pessoa. Exemplo único de boa 

namorada. Muito fiel. Sempre abria mão, sempre fazia tudo por ele. 

Amava dançar forró, mas seu gato não gostava. Mal lembrava qual 

tinha sido a última vez que saiu para dançar. Amava curtir micaretas, 

mas seu gato não gostava. Sabe aquela banda preferida de Axé que ia 

tocar pela primeira vez na cidade da Perfeitinha? Pois é, ela perdeu! 

Amava praia, mas seu gato não gostava. Por ele até morariam no 

interior do interior do interior do Brasil, onde nem há piscina.           

Amigos? Família? Diversão? Ah, esquece, porque ele não gostava. A 

última tentativa da nossa protagonista foi se oferecer para pagar um 

pacote de carnaval para Porto Seguro, mas ele não aceitou, porque 

Bahia é lugar de gente solteira e ele detestava axé, esqueceu?! Sua 

mãe ainda a avisou que ela iria se arrepender. Ela deveria ter 

acreditado, porque sua mãe era a única que a conhecia desde que era 

um pensamento.  

    E ela estava certa! Como todas as mães: num belo domingo de 

carnaval, ele terminou com a Perfeitinha. Aí, ela sentou e chorou por 

ter perdido tanto tempo. 

 

    Em outra situação... 

 

    Perfeitinha era uma amiga exemplar. Pisava em ovos o tempo todo 

para não magoar aquela amiga que não gostava de ouvir a verdade 

(quebrava alguns, mas a maioria ficava intacta). Chamava-a de irmã 

e a tratava de fato como uma. Preocupava-se 24 horas por dia com 

ela. Faziam planos de morarem juntas, prometiam uma batizar o filho 

da outra e de ter prioridade no banco da frente do primeiro carro da 



que conseguisse comprar um primeiro. Entretanto, continuava 

pisando em ovos. Não ficava com aquele gato que era a fim dela, 

porque a amiga o viu primeiro. Sempre cedia o tal gato independente 

de ele ter olhado para ela. Aguentava inúmeras grosserias, apesar de 

seu pavio curto, porque sabia do gênio forte da amiga. E ignorava 

quando as más línguas diziam que eram lésbicas, porque não se 

desgrudavam. 

    Passaram-se dez anos de amizade quando Perfeitinha comprou seu 

primeiro carro. Certa noite ela ligou incansavelmente para chamar a 

amiga para uma noitada e cumprir a promessa. Conseguiu fazer a 

chamada, fez o convite e pediu apenas uma resposta. Em troca, ouviu 

um educado “Enfia quem você quiser no seu carro, eu não te pedi 

nada! Se eu quiser, vou sozinha de ônibus, não preciso de você!”. Aí, 

Perfeitinha sentou e chorou por ter perdido tanto tempo. 

 

    Inicialmente você vai achar que é exagero. Mas pare para conversar 

com Mulheres Solteiras mais velhas. É! Pergunte à sua mãe, 

principalmente se ela for separada, e veja como eu tenho razão. A 

única situação em que você não pode se colocar em primeiro lugar é 

na gramática, pois fica feio falar eu, fulano e beltrano... Apesar de que 

com certas pessoas dá bem vontade. 

 

Então, atente-se à ordem de importância das pessoas em sua vida: 

 

Em primeiro lugar na sua vida está VOCÊ. 

Em segundo lugar está VOCÊ. 

Em terceiro lugar está VOCÊ. 

Em quarto lugar está VOCÊ. 

Em quinto lugar está (adivinha quem?) VOCÊ. 

Em sexto lugar, a família. 

Em sétimo lugar, os amigos. 



    Em oitavo lugar, seu cachorro ou seu gato, ou para quem não tem 

bichinho nenhum de estimação, aquele seu bichinho de pelúcia que 

você não admite, mas sente saudades de dormir com ele. 

    Em nono lugar, sua profissão. 

    E em décimo e, não menos importante do que os outros, apesar da 

colocação, o seu namorado, marido, parceiro ou do que você quiser 

chamá-lo. 

 

    Sei que você já ouviu essa piadinha milhões de vezes, mas se a 

repetição dá certo no método japonês de ensino, então no Como ser 

uma Mulher Solteira também vai dar. 

    E isso não é egoísmo e sim amor-próprio. Ninguém precisa ceder e 

se dedicar tanto para ser aceito. E, agradar de forma exagerada quem 

você ama não é um esporte benéfico à saúde. Pode apostar! 

 

Tudo o que fizer deve ser para o seu próprio benefício 

 

    Tudo o que você deve fazer tem de ser em seu próprio benefício. É 

a sua vida que está em jogo. E cada dia que você perde cedendo algo 

sem se beneficiar é menos um dia de vida. E um dia de vida vale 

muito mais do que você possa imaginar. 

     E não pense que isto significa egocentrismo. Muito pelo contrário. 

Nada impede você de ser uma pessoa humilde, bondosa e caridosa. 

Você vai continuar ajudando a família, os amigos e outras pessoas, se 

essa for a sua natureza, porque isso te faz feliz, te faz bem, te 

acrescenta como ser humano e você faz porque quer. Você vai passar 

o dia todo vestida de Cinderela num orfanato de crianças em troca 

apenas de sorrisos de alegria, porque você quer. Porque te satisfaz. 

Entretanto, jamais tenha essas atitudes para fazer papel de boa moça, 

porque está na moda ou para fazer média com alguém. 



    Nada impede você de ser a pessoa mais paciente do mundo. Ouvir 

calada grosserias, abstrair ofensas e esquecer mágoas somente para 

não acabar uma amizade ou evitar o começo de uma nova briga, mas 

vai fazer isso porque quer. Você não é do tipo que gosta de estresse, 

de brigas por motivos idiotas e isso não significa que você seja uma 

mulher com “sangue de barata”, ou que “leve desaforo para casa”, 

nem é sinal de covardia. Você apenas não gosta de brigas, e ser assim 

te faz mais feliz. 

    Nada impede você de ser a menininha meiga, carismática, simpática 

e queridinha da família e a popular dos amigos. Você vai continuar 

sendo uma pessoa sincera, amável, pura de coração e amiga para todas 

as horas. Você vai ficar até às quatro horas da manhã fazendo um 

trabalho para uma amiga em troca apenas de amizade, tendo de 

acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, porque você quer. Por sua 

satisfação em ajudá-la. Se você faz sacrifícios ou não pelos outros é 

porque você quer. E lembre-se que sempre há algo em troca (dinheiro, 

amizade, sorrisos de alegria, amor, carinho, gratidão, consciência 

tranquila, etc.) e é essa troca que te satisfaz. Ver alguém que você 

gosta feliz é algo que te faz feliz, então você agrada, porque quer, 

porque te faz bem. Caso contrário, nem saia de casa.  

 

Mas jamais faça algo contra a sua vontade, viva a sua vida e não a 

dos outros 

 

    Pare de querer agradar todo mundo o tempo todo. Aliás, nem de vez 

em quando você deve querer agradar alguém, a não ser que seja para 

se satisfazer também. 

    Sempre faça pelos outros para fazer por você. Nunca faça algo por 

pena, ou pelos anos de amizade, ou porque tem de ceder, pronto e 

acabou. Ou porque não é feliz e é assim que a vida funciona. Ou 

porque ninguém liga para você. Ou porque as pessoas só vão gostar de 



você, porque você é assim ou assado. Pare de inventar desculpas para 

sempre fazer pelos outros e nunca por si.  

    Caso você seja uma pessoa que sempre viveu pelos outros, então 

sente e chore! Porque você ainda não viveu a sua vida, e sim, a dos 

outros. E outra, quando você não vive por você, qualquer pequena 

discussão é motivo para você cobrar da pessoa, desabafar o que está 

entalado, o que está há muito tempo machucando o coração e colocar 

para fora a sua frustração de não ter vivido do jeito que quis por causa 

dela. E, como resultado, você briga e magoa, porque acaba falando 

algo que a outra pessoa não está preparada para ouvir, causando em 

você muita dor de cabeça, consciência pesada e muitos cabelos 

brancos. Quer cabelos brancos??? Uma Mulher Solteira vive a evitá-

los. 

    Quando você só agrada e não se beneficia, acaba guardando 

sentimentos ruins. Isso é ruim para a sua alma, para você e para a sua 

saúde. 

    Outro exemplo de deixar de viver a vida para viver a dos outros é 

quando você acha que é a mãe da sua mãe, do seu pai e dos seus 

irmãos. Ou então, quando acha que o problema de todos os membros 

da sua família, da família do seu namorado e da família dos seus 

amigos é seu. Aí você começa a resolver o problema de todos, parece 

até que é responsável pela fome no mundo ou culpada por estar quase 

se formando na faculdade e seus irmãos não terem nem o ensino 

médio por terem abandonado os estudos. Seu salário é todo destinado 

a resolver os problemas alheios, até comprar um carro para o 

coitadinho do seu namorado para ele te pagar em eternas prestações de 

R$ 100,00 mensais você faz. Você deixa até de arrumar um cantinho 

para você só porque se prontificou a pagar um aluguel para seu 

irmãozinho mais novo que engravidou a namorada e vai ter de casar. 

 

Pare! Pare onde está! Isso mesmo! E, sem respirar! Stop now! 



 

    Você não pode resolver tudo sozinha e nem tem de viver assim! 

Não deixar as pessoas resolverem os seus próprios problemas, cria um 

vínculo de dependência eterna a você. Sem contar que, você vai se 

sentir responsável o tempo todo por eles, e eles vão te sugar ao 

máximo e tudo o que puderem até o dia em que não agüentar mais. 

     Eu sei que você vai ter pena de terminar com o seu namorado, de 

parar de pagar o aluguel do seu irmão e de viver a sua vida por não se 

achar no direito de ser feliz, porque os outros são infelizes. Mas agora 

é a hora de optar por escolhas duras. Ou é isso ou você vai continuar 

se anulando.  

     A melhor ajuda é deixar a pessoa virar sozinha. Isso força a tal a 

correr atrás do seu próprio prejuízo e tomar as rédeas de sua própria 

vida, deixando a sua livre para você vivê-la sem culpas. 

 

Não agrade ninguém 

 

     Eu sei que você passou a infância ouvindo que tinha de ser uma 

menininha obediente... Que tinha de agradar os seus pais e fazer tudo 

o que eles mandavam, assim como na escola, os professores, e na vida 

profissional, o seu chefe. Entretanto, você cresceu! E quer se tornar 

uma Mulher Solteira. Então, esqueça toda essa baboseira de 

obediência e agrados, porque você não tem de fazer nada disso. E, 

educação por educação, procure ficar calada, é melhor do que dizer 

algo que não está sentindo somente para agradar. As pessoas 

interpretam o excesso de agrados como personalidade fraca ou 

“puxassaquismo”. 

    Não tenha medo de errar. De dizer não. De ficar sozinha porque 

você não topou aquela balada chata com suas amigas. De terminar o 

namoro com o cara legal por falta de amor e etc. Você não será mais 

ou menos amada, ou aceita porque aprendeu a se amar acima de todos. 



O dizer “não” para os outros significa o “sim” para si. Por isso que as 

pessoas que mais cometeram erros na vida, que mais fizeram 

besteiras, que mais perderam amigos, e “amigos” que mais 

“barangaram”, e que menos agradaram às pessoas, enchem a boca 

para dizer:  

 

    “Eu não me arrependo de nada do que eu fiz!”. 

 

     E são essas mesmas pessoas que tanto disseram “não” para os 

outros que viveram mais, que aproveitaram a vida com vigor e que 

têm a consciência limpa de ter vivido cada momento com satisfação.  

    E isto vale tanto para a amizade quanto para o namoro ou o 

casamento ou para qualquer tipo de relação com pais, irmãos, família, 

chefe, etc. Na vida profissional, então, as pessoas que mais se deram 

bem ou que hoje são ícones foram as que se recusaram a agradar a 

sociedade. Nem preciso citar Albert Einstein, não é?! E nas relações 

com outras pessoas? Quer um exemplo de um rapaz que nunca 

agradou ninguém? Jesus Cristo, e mesmo sabendo que poderia ser 

crucificado jamais abandonou a sua causa.  

    Toda relação é propensa ao fim. Nem as relações familiares duram 

para sempre. Namoro e casamento, então, nem se fala. Amizade é um 

pouco mais difícil de aceitar que um dia chegue ao fim, afinal, você 

cresce ouvindo que “amores vêm e vão, mas os amigos ficam”, mas 

acredite que, um dia, pode realmente acabar. Experimente envolver 

dinheiro, namorado ou ego no meio de uma amizade. Para as mulheres 

não solteiras e imaturas, o ego vale mais do que a amizade. 

    Na prática, tudo é bem mais difícil. Óbvio! Ainda mais quando 

você nunca experimentou não agradar ninguém.  Quando você tem 

força de vontade e quer fazer diferente, você consegue. E, eu estou 

contigo nessa! 

 



    PS. Quer moleza? Peça para nascer homem na próxima vida. 

 

  



Terceiro mandamento da mulher solteira: jamais abra mão 

das amigas, essas, sim, são suas verdadeiras almas gêmeas 

 

    Rio de Janeiro. Verão. Praça Vanhargem, Tijuca = cenário 

perfeito. Perfeitinha solteiríssima + uma amiga de infância que ela 

não via há anos + duas novas + uma recém-solteira + papos picantes 

sobre sexo + muita cerveja = muitos rapazes olhando para elas. Ou 

seja, uma mistura estupidamente quente.  

 

     Rio de Janeiro. “Sexyta-feira” 2. Perfeitinha, Mari, Dinha e Tatá 

num carro. Ju e Lilica, em outro −detalhe, ela é a ex do irmão da 

Perfeitinha e atual namorada do ex dela, olha que amizade linda! 

Todas indo para a festa mais esperada do mês. No caminho para o 

estacionamento, um dos carros engasga, ferve e morre. Perfeitinha 

totalmente inexperiente, perdida e sem saber o que fazer, inclusive 

sem saber que carro fervia e como se abria o capô, saiu empurrando 

o carro com as meninas. Detalhe: de vestido longo e salto alto fino. 

Lilica, muito esperta, embromou um guarda, para poder parar em 

local proibido (olhe o poder da Mulher Solteira aí!) só para ver o que 

estava acontecendo com as amigas. Conclusão: o carro estava sem 

água, Perfeitinha o deixou no meio do caminho mesmo e Lili enfiou 

todas no carro para não perderem a festa. 

    Perder um carro, sim, mas uma noitada com as almas 

gêmeas?Jamais! 

    Prova de amizade: pagar o mico de empurrar carro de salto alto, 

enfrentar gente buzinando e aqueles gatos todos rindo e oferecendo 

carona. Há coisas que só as amigas fazem por você. 

 

 
2 O sexyta-feira é proposital. A sexta-feira é o dia mais sexy da semana da Mulher 

Solteira, principalmente quando ela está solteira. 



    Você acha que a sua alma gêmea é um belo ser, másculo, voz 

grossa, charmoso, viril e inteligente do sexo oposto que te faz subir 

pelas paredes quando faz amor com você? 

     Está muito enganada! Sua alma gêmea será a Aline, a Marcelle, a 

Natasha, a Fernandinha ou qualquer outra amiga que está ao seu lado 

em todos os momentos. 

     É sua amiga que fecha com você em todas as baladas. Que arma 

um circo e se faz de atriz para fazer com que você fique com aquele 

gato, sem que ele perceba que é você quem está a fim dele.  Que, por 

mais que esteja interessada no mesmo gato que você, não se deixa 

envolver pelo charme dele. Bom, a não ser que você permita, pois 

entre melhores amigas pode haver sociedade. Pois é, essa é sua alma 

gêmea, sua melhor amiga. 

     Sua alma gêmea é a que frequenta a sua casa, chama você de irmã, 

já namorou seu irmão mais novo, apesar dele ser mais novo que ela 

também. Já estudou com você no ensino médio ou é sua amiga de 

infância. Ou então, pode ser também aquela que apareceu do nada e 

festejou seu aniversário no Chiclete Night Club quando todas as outras 

amigas estavam ocupadas namorando. 

    É ela quem divide chocolate sem reclamar, quem lhe empresta 

dinheiro, quem paga sua gasolina com o vale-refeição, quem oferece e 

exige que você aceite colo e ombro para chorar e não pede nada em 

troca. É claro que ela também tem defeitos e, às vezes, esquece que 

você não gosta de refrigerante ou de algo muito importante que você 

tenha pedido no dia anterior. É claro que vocês se desentendem de vez 

em quando, nenhum relacionamento está livre disso. Mesmo assim, é 

com ela que você quer dividir seu primeiro apartamento, seus sonhos 

e sua vida. É com ela que você divide seus segredos e grita no telefone 

quando está tendo uma crise de abstinência sexual. E, é claro, mais 

ainda, é com ela que você dividirá seu segundo, terceiro, quarto, sei lá 



quantos forem os apartamentos, sonhos e planos, pois ela, assim como 

você, também é uma Mulher Solteira. 

 

Como cuidar da sua alma gêmea solteira: 

 

    Como você cuidaria do seu jardim? E do seu grande amor? Pois 

bem, é quase a mesma coisa. Não seja má ou dura demais, afinal, a 

rotina é algo que desgasta qualquer relacionamento e vocês duas se 

veem quase todos os dias desde que se conheceram, não é mesmo? 

    Valorize, cuide, não xingue, ame, respeite, não deixe de procurar e 

cativar uma grande amiga. Regue, cultive, cuide dessa relação, porque 

é de amor. Não se esqueça que maridos vão embora, mas as amigas 

ficam para sempre e provavelmente serão elas que trocarão suas 

fraldas na velhice. 

    Se for para evitar uma briga, fique calada, não “exploda” de raiva, 

abstenha-se de usar palavras em demasia e cometer atos grosseiros, 

perdoe as mágoas e esqueça as desavenças. Procure-a e resolva o 

problema quando ambas estiverem mais calmas. Seja paciente, afinal, 

vocês vão voltar a se falar mesmo, então, para que tanto estresse? 

    Além do mais, dê um crédito a ela. Lembre-se sempre do passado: 

foram juntas que vocês curtiram a sua primeira noitada. Foi ela a 

primeira pessoa que soube que você perdeu a virgindade e a única que 

sabia de seus planos para isso. Foi ela a primeira pessoa a quem você 

contou todos os detalhes daquela noite inesquecível de amor − sua 

mãe estava viajando com o namorado, seu irmão do meio não ia 

dormir em casa, você sem querer trancou seu irmão mais novo no 

quarto. Foi ela quem não te virou as costas quando você se afastou de 

todos os seus amigos para namorar aquele chato ciumento, esqueceu? 

E que sempre brigava com você por sentir sua falta e querer a sua 

atenção. Ela também não te deixou sozinha nas cinco vezes em que 

você terminou com ele e te apoiou nas quatro vezes em que você 



decidiu voltar para ele, mesmo não estando de acordo com a sua 

escolha. 

    E é por causa dela que você ama essa vida de solteira, que você é 

uma Mulher Solteira. Foi com ela que você viveu e vai viver os 

melhores momentos de sua vida, as melhores viagens, as melhores 

festas, os melhores campeonatos de jiu-jítsu – a segunda modalidade 

esportiva onde há mais atletas gatos –, as melhores festas da Marinha 

Mercante, as melhores noitadas, as melhores micaretas e os melhores 

dias de verão na praia de Ipanema.  

    Foi ela quem teve paciência de aturar seus dias de TPM, seus dias 

de mau humor, não incluídos nos dias de TPM, suas notas baixas, seus 

momentos de baixa autoestima que ela ajudou a reverter – e depois se 

arrependeu, pois você exagerou na hora de colocar em prática os seus 

conselhos e se tornou super convencida. Era ela quem ficava horas 

fazendo pranchinha no seu cabelo antes da noitada. Foi ela quem te 

ensinou 99% do que você sabe sobre sedução – o restante e mais 

importante, 1% você aprendeu sozinha. 

    É ela quem te empresta um casaco nos dias frios, pois é ela a única 

que leva sempre uma mochila enorme cheia de coisas para onde vai. E 

que te busca no meio da madrugada numa rua deserta no subúrbio 

onde você está com o carro enguiçado. É ela quem te empresta o 

computador quando você tem um trabalho super importante para 

fazer. É no colo dela que você chora quando briga com a sua mãe. É 

ela quem, por acaso, tem um sonho parecido com o seu, de abrir uma 

boate – bem, ao menos, as festinhas que organizam juntas em casa 

sempre deram certo. 

    Entretanto, os méritos desse sucesso de amizade não são somente 

dela! Afinal, amizade é algo para duas pessoas quando se tem alma 

gêmea. É uma via de mão dupla. Você também atura todos os defeitos 

dela, como não se importar com seus atrasos, não perder a paciência 

quando ela te esconde algo ou quando ela demora para falar sobre esse 



algo que você insistentemente a convenceu a contar. Foi você quem a 

ensinou a ser mais feminina e a gostar de açaí e guaraná natural. É 

você quem liga para ela três horas antes da marcada para a noitada, 

para ela não correr o risco de se atrasar e, mesmo assim, ela se atrasa, 

porque não podia sair de casa sem fazer chapinha. E daí você saí de 

casa só para buscá-la do outro lado da cidade. É no seu ombro que ela 

chora, mesmo que você não saiba o motivo. É você quem atende a 

ligação dela às quatro da manhã e vai buscá-la em Niterói, onde o 

namorado a deixou depois de uma briga. É de você que ela sente 

ciúmes quando tem alguma outra amiga nova no pedaço. São os seus 

pensamentos que ela lê quando um gato passa, vai passar ou já passou 

por vocês. É você que a conhece só pelo olhar ou pela jogada de 

cabelo e sabe quando algo de ruim aconteceu ou vai acontecer. É com 

você que ela passa horas conversando sobre os homens, estudos, o 

futuro e sobre a vida. É por sua causa que ela também é solteira, e 

vem dela parte de sua inspiração para sair de segunda a segunda, 

aguentar o dia seguinte, aturar o chefe chato, para querer ser solteira, 

para escrever um livro. 

    Está vendo? Ela é mesmo a sua alma gêmea! Você pode viver sem 

namorado ou sem marido, mas nunca sem uma grande amiga – e se 

você tiver várias, melhor ainda. 

    Aposto que você concordou comigo! 

 

  



    Depois de ter lido a primeira parte, você está preparada para ouvir a 

verdade e nada mais que a verdade até o final do livro? 

    Promete que vai esquecer toda essa ilusão e romantismo de letra de 

pagode “mela-cueca” e finalmente fixar os pés no chão? 

    Promete ler todas as linhazinhas e não deixar escapar nenhuma 

vírgula? Juro que te dou toda a liberdade do mundo para filosofar com 

suas amigas, ou com sua alma gêmea, ao término da literatura.  

    Se todas as respostas forem positivas, então você está apta a 

continuar. 

     Bem, agora que você conhece os primeiros mandamentos, ou 

melhor, a essência de uma Mulher Solteira e já decidiu se tornar uma, 

vou apresentar este mundo maravilhoso, enigmático, cheio de 

aventuras e problemas, cheio de alegrias e tristezas, cheio de sucessos 

e TPMs, que é o mundo da Mulher Solteira. 

 

Jamais esqueça que o Universo conspira a nosso favor. Hoje, 

amanhã e sempre! 

  



Parte II 

O universo masculino 

 

    “Deus, eu Vos peço sabedoria para entender o meu homem, amor 

para perdoá-lo e paciência para aturar seus atos, porque, Deus, se eu 

pedir força, eu bato nele até matá-lo.” 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

    Agora você vai conhecer um pouquinho do universo masculino. Vai 

saber o que e como eles pensam, o que acham que sentem e como 

sentem, e conhecer suas atitudes. 

  



Decifrando o Bicho Homem 

 

– Não... Sou mais o de preto. 

– O de vermelho é um tesão. 

– Não, Duda, o de verde é mais gato. Verde é a cor da sorte. 

– Tem razão, Perfeitinha... E que sorte... 

-– Olha ele me chamando: “Per-feitinha... Per-feitinha...” 

– Perfeitinha! Bunda não fala, assim não vale. 

– E precisa falar? 

 

    Verão em Ipanema. Praia até as sete da noite. Perfeitinha estava 

com uma amiga que não via há séculos. Belo dia para uma boa 

pesquisa de campo sobre homens. 

 

    Eu ia deixar essa parte para o final, mas não resisti: estava seca para 

falar “mal” dos homens. Aliás, esse é o segundo esporte predileto das 

mulheres. O primeiro? Adivinhe! É falar bem deles, é claro! 

    Mas afinal, quem é esse bicho que nos deixa de quatro, de lado, 

para cima, para baixo e vira nosso mundo de ponta-cabeça de uma 

hora para outra? Deixa-nos nas nuvens num dia e, no outro, sentimos 

vontade de matá-los, e está entre os cinco assuntos mais discutidos, 

pensados, analisados, sonhados e masturbados entre as mulheres? 

    Dizem que as mulheres são complicadas de entender, mas eu vou 

provar que não, os homens são bem piores. 

    Nosso erro está em pensar que estamos erradas quando temos 

certeza de que eles só pensam em sexo e querem nos levar para a 

cama quando dizem que estão apaixonados logo nas primeiras 

semanas. As mulheres sempre caem nesses papinhos, porém, depois 

de lerem o CSMS não vão cair mais. 

    É sempre a mesma coisa. Primeiro, vêm com os apelidinhos 

carinhosos: lindinha, fofinha, amorzinho, gatinha, baixinha. Depois 



fazem charminho, dizem que estão ficando apaixonados, que vão te 

apresentar aos pais deles, que querem você todinha só para eles e blá 

blá blá. As mulheres não solteiras caem fácil, se entregam de corpo, 

alma e coração. Começam a fazer planos, a brindar o “desencalhe” e, 

na hora do vamos ver, eles falam que demoraram cinco meses para 

construir suas vidas de solteiros e não querem pôr tudo a perder, ainda 

mais que o mês vigente é dezembro, quase véspera de carnaval. E, 

detalhe, o carnaval no ano seguinte cai só em março. 

    Agora chega de papo-furado e vamos ao que interessa. Vou dissecá-

los, pedacinho por pedacinho, e vocês vão concordar comigo. 

 

Homem: 

 

Bicho esquisito: tem duas pernas, dois braços, duas orelhas e duas 

cabeças; 

 

Bicho metido a saber tudo: entendem tudo de carro, de cerveja, de 

futebol e nada de mulher; 

 

Bicho mulherengo: sai com a mulher e olha indiscretamente para a do 

próximo, mesmo sabendo que a probabilidade de apanhar da sua 

mulher, da mulher do próximo e do próximo é de quase 90%; 

 

Bicho metido a ilusionista: ilude as mulheres, dizendo que está 

apaixonado, só para levá-las para cama, e ilude os amigos dizendo que 

é bom de cama; 

 

Bicho cara de pau ao extremo:  ilude a mulher, leva-a para um motel e 

ainda pede para dividir a conta, ou então, ilude a mulher, leva-a para a 

cama, deixa que ela o apresente aos pais dela e, no dia seguinte, some; 

 



Bicho burro: pensa que está traindo a mulher e, quando sua 

consciência começa a doer, a mulher vem com o pedido de separação 

para casar com o amante (essa aí é a casada Solteira); 

 

Bicho fácil de enganar: ilude a mulher, a leva para a cama, em seguida 

a desilude nas preliminares, ela finge que teve vários orgasmos para 

aquela coisa morna chegar logo ao fim, ele se sente o tal e ela some no 

dia seguinte (essa daí passou da etapa de mulher solteira comum para 

Mulher Solteira); 

 

Bicho pão-duro: diz o que tem e o que não tem e, na hora de pagar a 

conta, esquece a carteira em casa. Esse é assim até com os amigos. Ou 

então, vive dizendo que não tem dinheiro para sair e a namorada 

boazinha, louca para curtir uma noitada, se oferece para pagar. Ela 

paga também as viagens, os DVDs que assistem em casa, os 

cineminhas e jantares. E quando eles terminam, ele tem a cara de pau 

de dizer que estava juntando dinheiro para tirá-la da casa dos pais e 

que, durante os dois anos de namoro, conseguiu juntar R$ 500; 

 

Bicho contraditório: implora para ficar com a gata mais difícil da 

noitada, aluga a garota durante toda a noite, diz coisas lindas, 

inclusive que ela é mulher para casar, se mostra o cara mais perfeito 

do mundo, a leva para casa, dá carona aos amigos dela e, no dia 

seguinte, some. Ela liga, envia torpedos sedutores, toma iniciativa. Aí, 

ele volta, marca encontro, dá bolo e some de novo. E, dessa vez, sem 

dar uma explicação ou motivo cabível para o suposto desinteresse. 

 

    Falando sério e piadinhas à parte − apesar do completo fundo de 

verdade em todas elas −, agora eu vou falar do homem 

cientificamente:  

 



    Para começar, até os 30 anos, eles não sabem onde fica o clitóris de 

uma mulher. E, quando descobrem isso antes dos 30, pode ter certeza 

que tiveram um relacionamento com uma mulher mais velha ou bem 

mais experiente, ou uma MS. Por isso, vou repetir em vários 

momentos do livro que é você quem deve ditar o sexo, sem pudor e 

sem vergonha, porque, se depender deles, você nunca terá orgasmos 

múltiplos. 

    Os homens também escondem o que sentem, ou melhor, não sabem 

o que sentem, porque não se questionam sobre seus sentimentos. Não 

são seres reflexivos, e isso vale para suas vidas profissionais também. 

Não se abrem, ainda mais com as suas companheiras. Discutir relação, 

então, nem pense nisso com um homem! Você vai querer discutir o 

quê com alguém que nunca sabe o que sente? 

    São seres com a visão proximal bem limitada. Enxergam a vários 

metros de distância uma bunda grande, mas não buracos imensos de 

celulites a poucos centímetros. 

    Além da visão, a audição também é fraca. Se a palavra for “sexo, 

foda, putaria”, eles até ouvem, mas se for um “amor, faz isso pra 

mim...”, esqueça! Eles não vão te ouvir. Ou melhor, até vão, mas vão 

ouvir somente o que for do interesse deles. Quer um exemplo? 

 

“Você fala assim: 

 

– Meu bem, precisamos conversar. Não aguento mais suas bagunças, 

você nunca tira suas roupas sujas, elas sempre ficam largadas em 

cima do sofá, ou jogadas no chão. Fora as outras responsabilidades 

da casa, contas para pagar, as crianças... tudo em cima de mim. Não 

mereço essa vida! Não aguento mais! 

 

Entretanto, ele ouve: 

 



– Blá blá blá, MEU BEM, blá blá blá, TIRA SUAS ROUPAS, blá blá 

blá, EM CIMA DO SOFÁ, blá blá blá, NO CHÃO, blá blá blá, TUDO 

EM CIMA DE MIM, blá blá blá, AGUENTO MAIS.” 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

    Só pensam em sexo, futebol e cerveja. 

    Pensam com a cabeça de baixo quase 99% do tempo. E ainda dizem 

na cara de pau que só fazem o que o coração manda – porque é o 

coitadinho que bombeia o sangue para o pênis. Você ainda está 

pensando em discutir relação com ele? Desista disso de uma vez por 

todas – eu já te disse isso, aqui mesmo nesse capítulo e vou repetir até 

você registrar –, é pura perda de tempo. Apague essa ideia da sua 

mente para sempre. Aliás, apague essa ideia de “DR” da sua vida de 

um modo geral, depois explico o motivo.  

    Voltando aos homens... 

    São seres que também se apaixonam, mas só se você for muito boa 

de cama. 

    São seres contraditórios e estranhos no modo de pensar sobre o 

futuro. Geralmente, se apaixonam pela mulher que é melhor de cama. 

E essa, na maioria das vezes, é o tipo de mulher que eles julgam que 

não é boa para casar. Normalmente, se casam com as que julgam 

serem boas para casar e que, na maioria das vezes, não são tão boas de 

cama assim – na verdade, eles é que são ruins de cama com as 

mulheres com quem se casam, pois não fazem com elas metade do 

que fazem com as que julgam que não são boas para casar, mas são 

boas de cama. 

    Entendeu? Não! Que coincidência! Nem eu os entendo, aliás, meu 

chefe hoje me explicou exatamente com essas palavras o que os 

homens pensam, será que ele pode me processar por plágio? 

    Por isso há um capítulo especial sobre como conquistar um homem 

e isso significa ser boa de cama, mas não liberar sexo de primeira, 



nem de segunda, nem de terceira, senão você entra para o rol das que 

não são boas para casar3. 

    Eles nunca sabem se usam a verdade para levar você para a cama 

ou se colocam para fora as mesmas baboseiras do tipo: “Estou 

apaixonado”, “Vou grudar em você até o final da noitada, porque, 

diferente das outras, você tem conteúdo”, “Ai, se eu não tivesse 

acabado de terminar um namoro, namoraria você agora”, dentre outras 

que você deve saber de cor. 

    São seres, em 99% dos casos, infiéis. Fato culturalmente 

comprovado, inclusive nas sociedades monogâmicas.  

    Não são seres capazes de aprender com os próprios erros, ou seja, 

se traem uma vez e são pegos no flagrante, vão trair sempre. Eles 

podem até convencer suas mulheres do contrário para não terminarem 

o relacionamento, mas acredite, ele vai trair de novo. Está no sangue e 

isso é “historicamente genético”. 

    Não conseguem distinguir uma mulher comum de uma Mulher 

Solteira. Isso é bom para nós, que podemos usar e abusar deles sem 

que eles tenham consciência disso. 

     Eu poderia dissertar páginas e páginas sobre eles. Mas para quê 

entregar o jogo logo de uma vez, não é? Você vai ter de terminar de 

ler o CSMS para saber mais. 

 

  

 
3 À medida que uma mulher se torna uma Mulher Solteira, ela passa a não se importar 

mais em ser ou não ser mulher para casar. Ela se ama acima do homem com quem 

está. E transa quando está com vontade. Ela tem a plena consciência de que machismo 

não combina com ela. E mais, sabe que a única situação que dá certo onde os opostos 

se atraem é na combinação mulher e homem, pois de resto, se o casal não olhar na 

mesma direção, não dá certo. E ela não joga para perder. 



Tipos que não valem a pena de cara 

 

Perfeitinha falando com sua amiga pelo celular: 

 

– Amiga, que não há bom senso e vergonha na cara e no dicionário 

de 90% dos homens é fato, agora o carinha me ligar a cobrar para 

me ‘comer’? Fala sério! E ele ainda teve a ousadia de me dizer que 

eu, a reserva, posso me tornar a titular. Que absurdo ele achar que é 

assim que vai me conquistar. Absurdo maior é ele ligar a cobrar para 

me dizer isso. Esse tipo é tão ridículo que parece piada mal contada, 

não vale a pena logo de cara. 

 

    Ledo engano as mulheres que acham que os homens mudam. É 

claro que até duas semanas depois de a namorada, esposa ou amante 

ter soltado os cachorros, eles ficam quietinhos e fazem tudo o que elas 

querem, mas depois os problemas voltarão. E voltarão em dobro, 

porque elas sabem que vão ter de passar por tudo aquilo outra vez. 

    Nunca se iluda com eles nos primeiros seis meses de namoro, fase 

em que tudo são flores. Na verdade, quando tudo se torna quase 

impossível de suportar, a culpa é da mulher e não do homem. 

     Raciocine comigo: não é a mulher que faz de tudo para agradar? 

Abre mão das noitadas, das tardes de shopping com as amigas, das 

noites de sono para falar com ele até tarde ao telefone? Abre mão do 

que mais gosta como o domingo ensolarado na praia com a galera, 

porque só consegue vê-lo nos finais de semana devido ao trabalho e a 

faculdade? Chega até a levar bronca no serviço por ultrapassar a conta 

telefônica ligando para o celular dele – lembra-se do segundo 

mandamento da Solteira? Por outro lado, pense se o homem faz o 

mesmo. Ele não deixa de jogar futebol no domingo à noite para ir ao 

cinema com a namorada. Ele não abre mão da bebedeira com o 

pessoal na sexta-feira depois do trabalho e nem daquele churrasco 



com os amigos para fazer um programa que a namorada queria fazer 

há semanas. 

    Pois é, se você leu, entendeu e se encaixou no capítulo Mulher 

Solteira, vou direto ao assunto: tipos de homem que não valem a pena 

nem você trocar telefone, quiçá aceitar um segundo encontro. E certas 

Mulheres Solteiras estão num nível tão alto de evolução que sentem o 

cheiro desses tipos de longe e não permitem uma aproximação menor 

do que dois metros de distância dessas figuras. Seguem alguns 

exemplos: 

 

1 – Machista 

 

     Esse aí é todo metido a machão, diz que faz e acontece e também o 

que não faz. Tem muitos preconceitos em relação à evolução da 

mulher na sociedade. E ele não esconde isso não! Tratará você com 

machismo desde o primeiro encontro. 

    Quando namora, não permite sequer que a namorada vire o pescoço 

para não tossir no rosto dele. Caso desvie o olhar, mesmo sem 

segundas intenções, ele é capaz de chamá-la de “puta” para baixo em 

público e em voz alta. Pior do que Pit Bull como cão de guarda. 

Quando se sente inseguro, faz chantagem emocional, começa a dizer 

que sem ele a mulher não é nada e que jamais encontrará outro que 

goste dela.  

    Quando a mulher sente um pontinho de machismo no primeiro 

encontro, com certeza é furada. Esse tipo aprisiona a mulher de tal 

forma que ela passa a ligar para ele para dizer que está indo tomar 

banho. Sem contar que é tão ciumento, que afasta a mulher de 

qualquer ser humano que possa tirar a atenção dela sobre ele. Se a 

mulher entrega seu coração a um machista, ela terá de esquecer que 

tem amigos, família, cachorro e responsabilidades com o trabalho e os 

estudos; e ter a consciência de que se tornará muito mais do que as 



Amélias de antigamente, porque sua vida passará a ser um inferno de 

submissão e humilhação. E ele vai ter várias amantes. Aliás, eu afirmo 

com toda convicção que as pessoas excessivamente ciumentas e com 

“complexo de cornitude” é porque já traíram e sabem como é fácil, e 

por isso acham que estão sendo traídas a todo instante.  

    Sexo na primeira noite? Esqueça... Só após os primeiros seis meses, 

senão será você o tipo que não vai valer a pena para ele. Vê se pode 

em pleno século 21 um homem pensar dessa forma?! Aff. 

 

2 – Com histórico de violência 

 

    Você conhece aquele ditado que diz que “Em mulher não se bate 

nem com uma pétala de rosa”? Pois eu digo que uma mulher não pode 

nem cogitar o sonho da possibilidade de sofrer algum tipo de 

violência. Portanto, se o carinha tem um histórico de violência, e isso 

inclui agressões verbais e/ou físicas, mude de caminho, atravesse a 

rua, faça uma “ultrapassagem pela direita”, troque de cidade, se for 

necessário, mas não se aproxime dele. A violência é como vício em 

drogas, você pode até se livrar delas, mas não dos traumas que ela 

provoca.   

 

3 – Ciumento 24h 

 

    Ciúme é bom até certo ponto. Porém, o ciumento de plantão não 

conhece limites. Em 99% dos casos, já traiu, ou trai, e sabe como é 

fácil fazer isso. Ele sente o cheiro de traição a quilômetros de 

distância e nem sempre esse cheiro vem da própria namorada, e sim, 

da namorada alheia. Ele tem o “complexo de cornitude” um 

pouquinho mais exacerbado que o do machista. O ciúme dele vem 

sempre acompanhado de insegurança. Ele está sempre com a pulga 

atrás da orelha. É muito desconfiado, tem dúvidas até da própria 



sombra, porque conhece os esquemas, as desculpas para dar uma 

escapada. Tem muito medo de ser traído, porque tem a consciência 

pesada. Outra coisa: a mulher tem de esquecer que um dia usou 

vestidos curtos ou longos muito sensuais, minissaias, decotes, cabelos 

loiros, joias ou qualquer coisa que chame a atenção. A mulher que 

atura esse tipo ou tem muita personalidade como uma Mulher Solteira 

para não deixá-lo dominar a relação e tirar sua liberdade, ou é apenas 

uma mulher comum que está encantada e iludida que um dia ele vai 

mudar. Pode ou não ser machista e caso sim, o inferno astral que ele 

provoca na vida da parceira é duas vezes maior.  

 

4 – O metido a esperto 

 

    No início, tratará você como uma deusa. Terá sempre elogios na 

ponta da língua, paga o jantar, usa fortes artifícios de sedução, a leva 

às nuvens.  

    Quando tudo está fácil demais, a mulher precisa começar a 

desconfiar. Faz todo o tipo de bom-moço e depois dá em cima da 

melhor amiga dela. Se fosse outra qualquer, você não acreditaria, mas 

é a palavra da sua melhor amiga. Cuidado para levar o relacionamento 

com um homem assim adiante, pois o próximo passo dele será mostrar 

as garras de machista ou jogar na sua cara todo centavo gasto para 

conquistá-la (isso porque os homens ainda acham que conquistam as 

mulheres). 

 

5 – O esquisito 

 

    Entre quatro paredes é um verdadeiro amante, levará você à 

loucura, te tratará como uma rainha e até cozinhará, mas, na frente dos 

amigos, é como se ele não te conhecesse.  



    Nesse caso, a mulher sequer é tratada como uma colega. É como se 

ela não existisse mesmo. Na noitada, deixa qualquer um chegar nela, e 

a coitada ainda gasta energia indo até ele para reclamar da falta de 

atenção, contudo ele dá de ombros e diz que não pode fazer nada. Na 

praia, ouve comentários de desconhecidos sobre a beleza estonteante 

da namorada e ele pouco se importa. Conversa com o pessoal do 

churrasco inteiro, a deixa sozinha o tempo todo, joga bola com os 

amigos, cumprimenta as amigas e não dá bola para nenhuma delas (aí 

é que a parceira não acredita mesmo). Ele não é do tipo ciumento e 

nem do tipo que trai, muito menos do tipo que briga ou cobra alguma 

coisa. Ele ama sua mulher de verdade e quer ficar com ela, mas, 

inexplicavelmente, ele a deixa sozinha nas festas e, no final, ainda 

comenta sobre as mulheres que se insinuaram e pediram, e como 

pediram, para ficar com ele. Ele a deixa tão sozinha que é capaz de 

não ver os caras que chegam nela ou pedem descaradamente para 

ficarem com ela na frente dele. Ele também é capaz de marcar com a 

namorada de irem a uma festa, ir com os amigos de carro e deixá-la ir 

de ônibus, ou então, numa reuniãozinha na casa de um amigo, e às 

cinco da manhã, pedir a um amigo que a leve para casa e que, se 

possível, durma na casa dela para que não fique sozinha. E quando 

ela, cansada de ser ignorada, pergunta por que ele age daquele jeito, 

ele não sabe responder. É algo simplesmente inexplicável, ele não 

sabe como deve tratá-la na frente dos amigos, e basta ter uma pessoa 

junto com eles no mesmo ambiente, que ele não sabe por que perde a 

vontade de ficar com ela. Se você gosta muito de ficar sozinha ou de 

correr riscos e ficar com outros caras na mesma noitada em que está 

seu namorado, então vá em frente, porque nem uma Mulher Solteira 

que preze muito sua liberdade atura um tipo assim. 

 

6 – O bambambã 

 



    O cara diz que bate em todo mundo, tem corpo malhado e bíceps 

maior que o cérebro, “monta banca” de “pegador”, diz que é o tal com 

23 cm e que aguenta sete numa só noite. Doce ilusão. Mesmo que diga 

a verdade sobre o tamanho, com certeza, não sabe fazer um bom sexo 

oral e deve ejacular muito rápido. Afinal, ele transa sete vezes numa 

só noite, não é?! Ejaculação precoce e orgasmo não combinam. E esse 

papo de “pegador” não está com nada, pois o carinha que fica com 

milhares de mulheres é porque não consegue segurar nenhuma e, 

sendo assim, é porque é ruim de cama, com certeza. Esse tipo não é 

carinhoso, não tem papo, não conhece o ponto G, não gosta de fazer 

sexo oral, não sabe o que é clitóris, e não consegue satisfazer uma 

mulher em nenhum aspecto. Por isso que ele fica com várias, porque 

nenhuma delas o atura por uma segunda noite.  

    Esse aí é bom num único aspecto: você aproveita a beleza do tal 

para desfilar e deixar as amigas babando.  

 

7 – O bimbinha 

 

    O cara é 10, é super legal, carinhoso, romântico, do tipo que toda 

mãe deseja ter como genro, mas tem 10 cm de pênis ereto e no 

máximo da dureza. Com certeza ele sabe fazer um bom sexo oral, 

afinal, se ele não é bom num ponto precisa desenvolver outras 

habilidades. É muito bom por algum tempo e não são todas as 

mulheres que precisam de tamanho o tempo todo. Mas chega uma 

hora que não há quem suporte. Principalmente na fase da relação em 

que o homem não tem tanta vontade de satisfazer a mulher e teve um 

dia tão estressante que seu único desejo é meter o pinto em algum 

buraco (desculpe os termos, mas é nessa intensidade mesmo).  

    Amiga, papo sério agora! Se o cara não faz nem cócegas, se você 

nem sente quando ele colocou ou tirou, então esqueça ou terá uma 



relação sem orgasmos. Tamanho é documento, sim, e é hipocrisia 

dizer que não. 

 

8 – O narcisista 

 

    Acho que nem preciso comentar, não é?! O cara é um gato, mas a 

última coisa que ele vai olhar ou elogiar vai ser para você.  

     Esse tipo anda mais com o espelho do que com a mulher. Fica mais 

tempo na academia do que com a namorada. É um metrossexual 

assumido e exagerado ao ponto de reparar e sentir nojo quando a 

mulher estiver com as unhas por fazer. Para, mais do que a mulher, na 

frente de qualquer vidro, onde possa ver algum esboço de reflexo. E, 

por último, o único motivo para as brigas é o fato de ela não elogiá-lo 

o suficiente. No início, é até engraçadinho, e a você até pode 

aproveitar algumas dicas de beleza que ele dá. Mas, depois, fala sério! 

Quem consegue curtir um homem que é quase uma mulher? Que 

disputa espelho e elogios? 

 

9 – O meloso 

 

    O cara é extremamente romântico, manda flores e caixas de 

bombons todo mês. Agrada tanto a mulher que só falta jogar um 

tapete vermelho cada vez que ela passa. De três possibilidades, uma: 

ou ele é carente depressivo, ou é grude chicletão, ou é uma bicha 

enrustida e, na verdade, quer entrar na família para pegar o seu irmão. 

     O carente depressivo: no começo, a mulher até acha-o interessante, 

porque é um homem muito sensível, que gosta de conversar e falar 

sobre misticismo e coisas além da realidade, deseja ter filhos, dá bom-

dia ao sol e à lua, e adora ajudar as pessoas, mas, depois, é só 

decepção. Como pode uma mulher ficar com um homem que chora 

mais do que ela? Ou, então, numa relação em que ela faz o papel do 



homem, e tem de defendê-lo de tudo e de todos? Sem contar que um 

homem depressivo, que não quer sair da fossa, é pior do que aquela 

amiga encalhada com problemas sem solução e baixa autoestima. 

     O grude chicletão: de início, a mulher adora, porque em momento 

algum ela é deixada sozinha, e o tempo todo é mimada por ele. Mas o 

que ela vai fazer quando quiser ir ao banheiro com as amigas para 

fofocar sobre as pessoas da festa? E quando precisar ir ao shopping 

rapidinho para fazer as últimas compras de Natal e ninguém pode 

estar por perto para atrapalhá-la? E a liberdade que toda Mulher 

Solteira precisa para estar consigo? A mulher perde a individualidade 

e o controle sobre sua vida e seus passos. A longo prazo, torna-se um 

chato. 

    A bicha: a mulher se apaixona por ele, deseja casar e ter filhos, mas 

quando o apresenta à família... Ele vem com aquele papinho, de que, 

na verdade, o problema é com ele e não com ela e que precisa de um 

tempo porque está confuso. Tornam-se amigos e, é nessa nova 

amizade, que ele revela que se apaixonou pelo irmão dela. Não vou 

nem contar o resto da história, e pode acreditar que existem casos 

assim. 

    Você vai encarar? 

 

10 – O altruísta 

 

    Esse tipo é muito ligado a questões “sociais” do amigo que está 

duro e, tendo de emprestar dinheiro a ele, não vai poder sair com a 

namorada no final de semana; e do outro amigo que está sem carro e, 

tendo de dar carona a ele até o futebol, não vai poder ir à praia com a 

amada.  

     O altruísta se preocupa muito também com o bem-estar da 

“sociedade” e da amiga gostosa de infância, que está tendo uma crise 

de identidade por não saber se usa o biquíni vermelho ou o branco 



quase transparente; o bem-estar da ex-namorada que acabou de levar 

um fora do namorado; o bem-estar da namorada do vizinho, que não 

sabe trocar uma lâmpada sozinha; e o bem-estar de todo rabo-de-saia 

que esteja precisando de ajuda.  

    Coitadinho, ele não resiste a ajudar as pessoas. Ele só não consegue 

ajudar a própria companheira.  

    E você... Quer um desses? Eu prefiro continuar sozinha.  

 

11 – O fresco 

 

    Se liga no exemplo: 

 

    O casal está saindo há duas semanas. Está tudo perfeito, porém, vai 

acontecer uma viagem da galera dela. Uma viagem que é de lei, uma 

bagunça num lugar barato, ou na casa de praia de alguém, que 

acontece todo ano. E sabe como é bagunça de galera, não é?! Bebida o 

tempo todo, dez cabeças dividindo um quarto para três, fila para o 

banheiro, macarrão instantâneo no café da manhã, no almoço e no 

jantar, e todos os amigos comentando o passado de “barangueira” dela 

antes de se tornar uma Mulher Solteira. Dependendo da galera, os 

meninos ficam nus ou seminus a maior parte do tempo e não deixam 

ninguém dormir, enfim, uma zoeira sem preocupação alguma. E o que 

ela faz? Convida o carinha para ir junto.  

    Cuidado, pois ele pode encarar isso como um pedido de namoro. 

Mas o problema não é esse. O obstáculo maior é que o gatinho dela é 

fresco! Ahhhhhhhhhhh! Grite, mas grite mesmo, que depois que ele 

avisar que não dorme no mesmo quarto que estranhos, nem divide 

banheiro, e que não vai comer macarrão instantâneo, porque isso foge 

à sua “dieta”, o próximo passo é ele se desesperar. Se ele é fresco para 

essas bagunças, imagina para outras coisas? Deve ter nojo de fazer 

sexo oral, imagine! Das duas, uma: ou ela não atende mais os 



telefonemas dele, ou ela fala a verdade. A mulher precisa ser clara e 

direta: “A galera é assim, as viagens que costumamos fazer são 

assado, gosto dessas bagunças desse jeito, vou todo ano viajar com a 

mesma galera, e não vou abandonar meus hábitos nem agora nem 

nunca, mesmo que você não queira ir”.  

    Ele pode até concordar em acompanhá-la, mas já aviso: não vai dar 

certo e a mulher que aceitar essa situação tende a se estressar 

diariamente. 

 

12 – O feioso 

 

    Lembra daquela música que fala: “não existe mulher feia, foi você 

que não bebeu demais”? Deviam ter feito uma versão feminina para 

ela. Admito que aparência não é tudo, mas são 50% para manter um 

namoro sexualmente saudável e 90% para manter um casamento de 

anos.  

    Eu sei que um bom papo, cavalheirismo e gentileza são 

características difíceis de encontrar em um homem que não esteja 

apaixonado. E, geralmente, os feios têm essas qualidades, mesmo sem 

estarem apaixonados, e isso muitas vezes conquista uma mulher.  

    Tome cuidado. No início do relacionamento, tudo são flores. Mas, 

com o tempo, a rotina dificulta as coisas, o fogo da paixão vai 

diminuindo e, se o cara não for bonito, o tesão também vai acabando. 

Aí, acaba tudo. Fora a fama de “São Jorge” (o guerreiro que vivia 

atrás dos dragões) que você vai ganhar, as piadinhas que vai ouvir e a 

vergonha de apresentar o carinha aos amigos e à família (deixa de ser 

hipócrita e admita que vai sentir vergonha!). Sem contar que você é 

uma Mulher Solteira, não tem de fazer a alegria dos feios, nem ficar 

com ninguém por insistência. 

 

13 – O babaca 



 

    Esse é o tipo que, aos 25 anos, ainda rouba cones na rua e se gaba 

das “artes” que fazia quando tinha 18 anos. Ele achava que era onda 

bater a “cintadas” ou “tapetadas” nas pessoas que passavam na rua 

quando voltava das noitadas. E não há nada mais desumano, horrendo, 

violento, desprezível e imaturo do que um bando de garotos bêbados 

voltando da noitada e batendo num padeiro que acordou às cinco da 

manhã para trabalhar e sustentar sua família.  

    Ele é o mesmo que pega a mulher pelo braço e a beija à força numa 

festa. E, é o mesmo que quando leva um NÃO, em troca, xinga a 

mulher de “piranha” para baixo. E o cara acha que é mérito ter esse 

tipo de comportamento no currículo. Pode acreditar que ele, algum 

dia, vai achar normal ser estúpido e até mesmo bater em mulher.  

    Não é do tipo que seduz ou conquista e acha que é assim que 

funciona só porque consegue “pegar” mulher (as fáceis, que gostam 

de apanhar, no mínimo). 

 

14 – O amigo do irmão 

 

    Se você tem um irmão mais novo, nem cogite a possibilidade de se 

relacionar com os amigos dele (e eu falo isso porque cometi esse erro 

de “carteirinha”). Se você tem um mais velho, menos ainda. Mesmo 

que seu irmão diga que não é ciumento (aliás, nunca acredite nisso) ou 

te empurre para os amigos sem ter a intenção de pegar a irmã alheia, 

não fique com nenhum amigo dele. É furada na certa. Primeiro que 

você vai ter de ver o carinha sempre e isso não é bom, principalmente 

quando foi você quem deu o fora. Segundo, seu irmão vai começar a 

ouvir piadinhas do tipo, “Eu já ‘comi’ a sua irmãzinha” e depois vai 

julgá-la e jogar isso na sua cara e odiá-la pelo resto da vida. Terceiro, 

se você é do tipo que sai com o grupo de amigos do seu irmão, depois 

que ficar com um amigo dele, vai ser excluída. Seu maninho querido 



nunca mais vai chamá-la para sair, te dar carona para algum lugar, 

então nem pensar. E é bem capaz também de cortar qualquer relação 

de amizade que tenha com você. Porque, com certeza, os amigos vão 

se juntar para falar mal de você e seu querido irmão vai ficar do lado 

deles. 

 

15 – O folgado 

 

   Esse é o famoso “tá-se”. “Tá se achando o gostoso”, “tá se achando 

o “fodão”, “tá se achando o rei”. Esse é do tipo que se faz de 

gentleman para conquistar uma mulher. Fica de “namoradim” com ela 

na noitada, paga bebida e até dança com as amigas. Mas quer saber 

como ele marca um segundo encontro? Procura ela pelas mídias 

sociais – nem liga que é para não gastar –, digita o endereço dele e 

pede para ir buscá-lo em casa na sexta às oito horas. É inacreditável  

de primeira. A gata leva na brincadeira, diz um “Ok!”e quando chega 

sexta à noite, sai com as amigas, é claro. No dia seguinte, de novo 

pela internet ele te dá a maior bronca, diz que desmarcou tudo para 

sair com você, mas levou um bolo. Aí, você retruca, diz que não sai à 

noite sozinha de casa, ainda mais para buscar um marmanjo. Não é 

porque você tem carro que os papéis precisam se inverter, não é?! Ele 

ainda tenta persuadi-la, “mas é que moro em Copacabana, tenho tudo 

aqui perto e por isso não tenho carro, se eu tivesse, juro que iria te 

buscar em casa”. 

    E há aquele, também, que já passou pelas suas mãozinhas uma vez 

e, quando vai passar pela segunda, já chega ligando a cobrar, para 

chamá-la para rachar a conta de um motel barato, porque acabou de 

comprar um par de tênis, do modelo mais caro, e ficou sem grana para 

sair com você. 

    Fala sério, pior do que o “tá-se” é o “dense”, o sem “semancol”. O 

cara te perturba na noitada e você, com peninha, troca telefone. Ele 



some e você dá um “Graças a Deus”. Mas, na sexta seguinte, o cara 

liga às cinco da manhã a cobrar (eu repito: A COBRAR!) para saber 

onde você está, pois está louco para te ver.  Ninguém merece um 

tipinho assim! Será que ele não foi capaz de aprender que não se liga 

para ninguém (a não ser que seja um amigo íntimo ou uma 

emergência) entre nove da noite e nove da manhã? Muito menos a 

cobrar?  

    Uma mulher não pode admitir que um namorado ligue a cobrar, 

salvo nos casos de emergência. Quiçá um zé-ninguém qualquer! Mas 

uma Mulher Solteira jamais passaria por isso: ela leva ao pé da letra o 

segundo mandamento e, quando pensa em dar o número do telefone, 

dá o número errado, só para despistar o chato. 

 

16 – O ex da sua amiga 

 

    Não importa se o carinha é ex-namorado, ou ex “peguete”, ou ex 

qualquer coisa que seja de uma amiga. Não fique com ele, em 

hipótese alguma. Afaste-se totalmente. É claro, que, entre melhores 

amigas, há uma combinação de sociedade para os carinhas que não 

valeram tanto a pena assim, mas se a garota não for tão melhor amiga, 

esqueça! Elas não toparão negociação. Não caia na tentação, não se 

torne amiguinha dele, muito menos fique bêbada na mesma festa sem 

ter uma melhor amiga por perto para evitar que algo ruim te aconteça, 

tipo, ele agarrar você.  

    Aprenda uma coisa: os homens são vingativos. E eles podem usar 

isso contra você. Ou pior, podem ficar com você de propósito só para 

provocar a ex, ou inventar que você dava em cima dele muito antes. Já 

imaginou a confusão? Já imaginou a dor de cabeça desnecessária por 

um idiota que não vale a pena logo de cara? 

 

171 – Digo, o golpista do baú 



 

    Esse aí já é uma figurinha carimbada na história dos 

relacionamentos. E não pense você que, só porque não é rica que 

ficará imune a golpes do baú. Esse aí é o maior 171, estelionatário de 

corações inocentes, fichado, taxado e odiado pelas mães de todas as 

menininhas da região. 

    Esse tipinho chega de mansinho no início, paga tudo para você, te 

agrada de todas as formas, te dá bichinho de pelúcia, cita versos de 

amor e tudo o mais. E também faz questão de ressaltar seu caráter de 

homem honesto, que nunca deveu nada a ninguém, que não gasta 

quando não pode e blá blá blá. Aí é que mora o perigo. Depois de dois 

meses, ele vai te contar uma historinha que assumiu a dívida de um 

amigo e o banco sempre cobrou juros altíssimos e que o tal 

desapareceu sem deixar telefone de contato. Enfim, você, toda 

boazinha e apaixonada, vai oferecer seu dinheirinho da poupança, 

juntado com tanto sacrifício para uma emergência. Nos primeiros dias, 

é claro que ele vai fazer charme e não aceitar o dinheiro, mas depois 

acaba aceitando. Sabe quando ele vai pagar essa dívida? NUNCA! E 

você, boba, vai perder seu pezinho de meia “costurado” com tanto 

suor. Ou então, ele vai fazer que nem mulher mercenária: vai te aturar 

por três anos e depois pedir na Justiça metade dos seus bens, ou seja, 

ao sinal de qualquer tipo de picaretagem, desonestidade e 

malandragem (com os amigos, chefe, vizinhos e velhinhos inocentes), 

descarte logo, porque ele será capaz de agir com você da mesma 

maneira.  

 

18 – O seu ex com quem você terminou por um bom motivo 

 

    Já viu alguém se suicidar uma segunda vez? Já viu figurinha 

repetida completar álbum? 



    Claro que esse aí só não vai valer a pena de cara na segunda 

tentativa, mas, caso aconteça, e você lhe dê outra chance, fique 

avisada que estará se matando de novo, pela segunda vez (a 

redundância é proposital). Sem contar que figurinha repetida merece 

ser passada adiante. Trocada, jogada no bafo. Dada sem direito a 

devolução. 

    Pense bem: se não deu certo na primeira vez, o que garante que dará 

na segunda? Os homens não mudam, os defeitos continuam os 

mesmos, no início, tudo são flores, mas depois eles voltam ao normal. 

Essa característica é intrínseca ao ser humano.  

    Terminou por traição? Ele vai continuar te traindo. Brigavam 

muito? Vão continuar brigando e pior... Dessa vez haverão mais 

mágoas jogadas na cara. Não era feliz? Vai voltar a ser infeliz. Deixou 

de gostar dele? Pior ainda, é impossível você amar alguém que deixou 

o sentimento acabar. Preciso dizer mais alguma coisa? 

    Voltar a namorar um ex é entrar na fila do sofrimento duas vezes. 

 

19 – O “galinha” 

 

    Você conhece a fama do cara, sabe que ele é um “galinha” de 

“carteira assinada e tudo”, convicto e com todos os antecedentes de 

homem infiel... Sabe que é mais “pegador” do que qualquer pegador 

de macarrão de restaurante italiano, que não perdoa nem a virgem da 

sua vizinha que está encalhada e é banguela... Se você tem certeza que 

o carinha não pode nem ver uma árvore que já quer enfiar o caule e, 

mesmo assim, cogita a possibilidade de ficar com ele, ou você está 

sofrendo de alguma doença desconhecida e sem cura, ou a vizinha 

virgem, encalhada e banguela é você. 

    Gata! Você não precisa disso. Lembre-se dos mandamentos da MS. 

Relacionamento é algo para acrescentar e elevar sua autoestima... É 

algo para te divertir e relaxar e não para te estressar. E esse papo de 



que o amor muda o cafajeste só acontece em novela. Mas, se você é 

adepta ao relacionamento aberto ou que não esquenta a cabeça com as 

puladas de cerca, vai em frente e boa sorte! 

 

20 – O que não gosta de sexo 

 

    Não ria, pois não estou brincando. Há homens que não gostam de 

sexo (quase namorei um, inclusive). O carinha é um fofo. Busca e leva 

a garota em casa, ela é assaltada e, em cinco minutos, ele aparece todo 

preocupado. A mãe dela o adora, irmãos e amigos o veneram. Mas o 

casal está há três meses juntos e nada! Já passaram dos 20 há muito 

tempo e ele nem dá uma passadinha de mão no bumbum dela. E ela, 

cheia de tesão, toda apaixonada, crente que encontrou “O Cara”, 

começa a se insinuar. No primeiro mês, tudo bem, até dá para 

entender. Mas, a partir do segundo, vêm as desculpas: “Hoje eu não tô 

a fim, cheguei do trabalho agora e estou cansado” (vai me dizer que 

não parece mulher mal casada falando?!); “Hoje não dá, porque estou 

com dor de estômago”; “Hoje não dá, porque você está menstruada”; e 

para completar ainda alerta: “Quanto mais você me pressiona, menos 

vontade eu tenho de transar com você”. E esse alerta todo só porque 

ela fica desfilando pelo quarto de calcinha.  

     As desculpas se estendem até ela não aguentar mais. Até que 

ocorrem uma ou duas transas, mas tudo muito morno, até porque ele 

tem nojo de fazer sexo oral, ao contrário dela, que faz de tudo para 

satisfazê-lo. Ela, no começo, fica triste, se achando feia, não se sente 

desejada, joga a culpa para si, “macaquinhos” correm pelo cérebro e, 

ela chega até a cogitar que ele seja gay, mas, na verdade, não é nada 

disso. Afinal, o que explicaria, então, o namoro deles? O que explica, 

ele se confessar tão apaixonado?  



    Simplesmente o cara não gosta de sexo. E não me pergunte qual é o 

trauma dele ser porque eu não faço ideia (ainda não cheguei nessa 

parte da faculdade de psicologia). 

    Como namorar um homem assim? 

 

21 – O leviano 

 

    Sabe aquele carinha que te deixa de quatro? Fala coisas sutis, 

porém suficientes para te deixar apaixonada? Você bobinha, cai de 

cabeça e abre seu coração. Diz até que vai desistir de tudo, se não for 

recíproco. Aí, ele sai com você, te leva ao Morro da Urca, te apresenta 

aos pais e é perfeito na cama. Faz a última edição do Kama Sutra. E, 

no dia seguinte, arruma outra? Deleta! Deleta das mídias sociais, do e-

mail, do wpp. Nem tente desvendar o que aconteceu.  

    Homens levianos com corações sinceros não merecem nem a sua 

amizade. Ou a sua tentativa de compreensão. 

 

22 – O casado, noivo, namorado e afins 

 

    Esses tipos aí dispensam comentários. 

    Pense: como um homem com um casamento estável de 20 anos, 

com dois filhos crescidos e formados, sabendo que pode ter quantas 

mulheres ele quiser, vai largar tudo para ficar com você?! Ou então, 

como um gato que namora aquela menina de família, sabendo que 

pode ter quantas mulheres ele quiser por baixo dos panos, vai largar 

tudo para ficar com você?! Não que você não seja digna. Longe de 

mim soltar uma blasfêmia dessas. Mas, vocês acabaram de se 

conhecer e mesmo que ele esteja enlouquecidamente apaixonado, em 

geral, os homens não terminam relacionamentos. 

    Lembre-se: a sociedade é machista, mulher (digo, a comum) é algo 

fácil e pular a cerca é o esporte predileto deles. 



    ACORDA! Esse cara NUNCA vai pedir o divórcio, NUNCA vai 

terminar o noivado, NUNCA vai dar o fora na namorada, NUNCA vai 

largar os casinhos dele para ficar somente com você! Ele só serve 

como Personal Fucker (ver num dos próximos capítulos) e, mesmo 

assim, se for muito bom em todos os aspectos físicos. 

    E as desculpas são sempre as mesmas: 

 

– Meus filhos não querem que eu me separe. 

– Ela teve depressão pós-parto e, por isso, ficou meio maluca, nunca 

mais trabalhou e tenho pena dela. 

– Minha esposa sofre de depressão, se eu a abandonar agora, ela pode 

até tentar suicídio. 

– Não posso terminar um noivado de sete anos, os pais dela vão me 

matar, ela vai me matar. 

– Eu não sei o que me dá, chega na hora, eu não consigo terminar. 

– Mas, meu amor, eu nem transo mais com ela, você acha necessário 

eu terminar meu casamento? 

 

    A pior de todas: 

 

– Me dá mais um tempo, juro que vou falar com ela. 

 

    Depois de tanto você insistir, ainda ouve umas nada sutis: 

 

– Eu pago as suas contas, saio com você aos finais de semana, levo 

você para conhecer o mundo, por que você faz tanta questão de 

exclusividade? Por que faz tanta questão de andar de mãos dadas 

comigo na rua? Por que faz tanta questão de conhecer minha família? 

Você sabe que eu não posso terminar com ela. 

 



    O homem comprometido só vale a pena em uma só situação: 

quando ele realmente não transa com a companheira, passa todos os 

finais de semana com você,  te leva para conhecer o Brasil e o mundo 

inteiro (bancando tudo, é claro) e você, uma Mulher Solteira, 

independente e decidida, não quer saber de compromisso, nem de 

juntar as trouxinhas e, muito menos, de se casar. 

 

22 – O homem perfeito 

 

    Não existe! 

    Então, se você está saindo com um que julga perfeito, tome 

cuidado. Ou o cara é gay ou gigolô, sendo assim, o primeiro nunca vai 

te “comer”, e o segundo vai custar muito caro. 

     Resumindo: você pode passar a vida em busca do carinha perfeito, 

mas o máximo que vai encontrar é um cara legal. Ou esqueceu que 

eles só pensam com a cabeça de baixo? Não adianta que eles nunca 

nos ouvem, acham que qualquer lágrima é besteira. São insensíveis, 

não se atêm a detalhes, não valorizam seus sacrifícios e blá blá blá. 

Eles nunca serão aqueles príncipes dos contos de fadas, não são 

capazes de fazer você se sentir feliz por completo. Aliás, nunca 

esqueça que sua felicidade depende única e exclusivamente de você. 

    É muito difícil encontrar um cara legal, entretanto, não perca a 

esperança. Eles são como as bruxas: “Que eles existem, existem!” E 

também, entre em ação: não pense que ficar de braços cruzados fará 

com que o cara legal caia aos seus pés.  

    Use essas dicas para evitar certas “figurinhas carimbadas” que não 

têm jeito. 

    Talvez o homem perfeito seja um misto de honestidade, equilíbrio, 

companheirismo, muito tesão e algumas das poucas das qualidades 

dos citados acima, com alguns defeitinhos menos radicais, suportáveis 

para conviver e aturar. Ou um homem que simplesmente terá uma 



química com você, que vai balançar seu coração de verdade. E cabe a 

você a metade da responsabilidade para que um relacionamento dar 

certo ou errado.  

    Quer outras dicas? Não faça DR e viva cada momento como se 

fosse o único de sua vida. Continue lendo o livro que vou explicar 

adiante. 

  



Garotos Mais Novos 

 

    Eu tive de fazer um capítulo especial sobre rapazes mais novos, 

pois eles podem se tornar um perigo na sua vida caso você não saiba 

diferenciar amor de sexo. 

    Se o bicho homem é algo complicado de se entender, o bicho 

homem mais novo é um misto de i’s: “inexplicações”, “inexperiência” 

e “imaturidade”. Até há exceções, mas, em 99% dos casos, só servem 

como “personal fuckers”. 

    Segue um estudo de casos: 

 

Novinho um: 

 

    Ele 21 anos e Dani, 24. Chuva. Ele a cozinhou de meia-noite às 

quatro da manhã durante um churrasco. A desculpa: estava com 

vergonha dos pais do amigo que estavam no local. Ela não sabia se 

isso era coisa de paulista,  pois carioca nenhum faria isso. A sorte 

dela é que quatro curitibanas “massa” que ele e os amigos tinham 

conhecido durante o dia na praia também enfeitavam o local. E não é 

que uma delas, a mais velha – Dri, 27 anos, psicóloga, 

inteligentíssima – pensava como uma Mulher Solteira? Segundo ela, 

as mulheres escolhiam os homens e elas estavam ali perdendo tempo 

com aqueles pirralhos. Eles tinham entre 15 e 20 anos de idade 

mental, e três delas também tinham se envolvido com eles. Conclusão: 

Dani e o gato ficaram no zero a zero mesmo, mas ela não perdeu 

tempo e grudou nas curitibanas. Dani curtiu uma semana inteirinha 

nas melhores noitadas de Búzios com bebedeira e muita curtição. Viu 

como uma MS mirim aprende rapidinho a não perder tempo? 

 

Novinho dois: 

 



    Ele 20 anos e Beta, 23. Último dia de carnaval em Garopaba. Ela 

não tinha ficado com ninguém (não sei o que deu nessa garota nesse 

carnaval, acho que era por que só tinha pirralho na cidade), até que 

conheceu um gato. Que pernas eram aquelas?! Ele se mostrou muito 

interessado, disse que a paquerava desde o primeiro dia de carnaval 

e ela não havia reparado nele. Ao ouvir aquilo, se sentiu a mulher 

mais desejada do mundo. Enquanto aquele homenzarrão dizia isso, a 

música “seus olhos e seus olhares, milhares de tentações, meninas 

são tão mulheres seus truques e confusões... garotos não resistem aos 

seus mistérios, garotos nunca dizem não...” do Leoni passou todinha 

pela cabecinha dela. Tiveram uma noite maravilhosa, só de beijo na 

boca. No dia seguinte, aí, sim, rolou uma noite de amor incrível com 

trilha sonora que variou de “More Than Words” a “Filtro Solar”. 

Nem com antigos namorados ela teve esse clima todo. Beta só 

cometeu um erro: não se entregou... Não o amou, não conseguiu fazer 

tudo o que sabia e o que queria. Na hora, até deu vontade de dar um 

tapa na cara dele e falar algumas coisinhas picantes, mas não 

conseguiu. Faltou ele instigá-la, mexer com ela, ele a deixou muito 

sem jeito, os homens mais velhos não a deixariam assim, tão morna. 

    Na hora da despedida, abraços apertados e lágrimas de saudades. 

Tiraram fotos e ele colocou como papel de parede do celular. No dia 

seguinte, Beta não resistiu e adiou a volta para o Rio, só para ter 

mais uma noite com ele. Então, mandou torpedo e foi até o trabalho 

dele avisar que não iria para a noitada para poderem ficar mais 

tempo juntos. Não havia outro jeito a não ser tomar iniciativa, pois 

não?  

    Adivinhem o que ele fez? Deixou Beta esperando até as seis da 

manhã. Foi para uma boate com os amigos e com a cara mais lavada 

do mundo pediu-lhe para ficar mais um dia, porque precisariam de 

uma noite inteira juntos. Qual foi a parte que ele não entendeu? Ou a 

parte que ela perdeu? Ele simplesmente não sabia que ela queria 



passar a noite com ele. Não entendeu o recado sobre o adiamento da 

volta! Conclusão: ela deixou de curtir mais uma noitada, crente que 

valeria a pena tentar mais uma noite de amor. 

    Alguns meses depois, mais um final de semana em Garopaba e 

muito blá blá blá no reencontro deles. Nada de beijo. Sexo, então, 

nem pensar. E uma descoberta: sabem por que ele deu aquele bolo na 

Beta? “Poxa, tive uma noite ótima com você, mas sabe como é... Eu 

estou acostumado com mulheres mais velhas e do tipo ‘putonas’, que 

fazem sexo selvagem. Sexo, onde eu não precise tomar iniciativa. Ou, 

então, com duas ou três ao mesmo tempo. E, como você é mais velha, 

pensei que você fosse assim também. E, como eu sabia que iria ter 

uma noite mais ou menos com você, preferi sair com meus amigos. 

Foi mal, sei que errei, mas você sabe como os homens são, não é?! Eu 

não vivo sem sexo”.  

    Aff! Que audácia!  

    Conclusão: ele ficou “puto” porque ela não quis mais nada, mas 

quem iria querer alguma coisa depois desse “balde de água fria”? 

Ele praticamente afirmou que ela era ruim de cama. 

    No dia seguinte, ele mandou um torpedo: “Se é calor que você 

quer, é calor que vai ter...” Ela questionou onde estava aquele garoto 

que gostava de mulheres selvagens? E ele, arrependido, disse que 

tudo seria diferente desta vez, que faria valer a pena. Qual foi a parte 

que ela não entendeu? Ou a parte que ele perdeu? 

    Não ficou com ele de novo. E com toda a razão. Até o final do livro 

ela aprende a ser uma MS e evitar esse tipo de situação. 

 

Novinho três: 

 

    Ele 22 anos e Tati, 24. Eles se conheceram numa chopada, falou 

uma gracinha porque estava bêbada e ele se encantou. Ele falou que 

gostava de liberdade, que teria vezes que sairia sozinho com os 



amigos e que por isso precisava de uma mulher que saísse com as 

amigas também. Tudo com muita confiança e fidelidade. Ela se 

encantou por esse pensamento. Duas semanas depois, começaram a 

namorar. Na terça seguinte ao começo do namoro, ele deu bolo nela e 

foi para uma festa com os amigos; ela também não perdeu tempo e foi 

para a casa de uma amiga. Na terceira semana, se desentenderam por 

causa de uma pirraça que ele fez. Foram fazer as pazes no zoológico, 

olha que brochante! Na terça seguinte, bolo de novo. E ela pensando: 

“Até gosto de doce, mas bolo toda semana faz a minha cabeça 

coçar!”. 

    No dia seguinte, vem ele: 

 

– Temos de terminar porque não está dando mais certo! 

– Mas, por que não está dando certo? 

– Porque não! Ah, quer saber? Não gostei das vezes que saí com 

meus amigos naqueles sábados e você acabou saindo com suas 

amigas. Também não gosto desse seu jeito independente e sempre 

maduro de resolver as coisas. Também não gosto quando você pede 

sexo! Quero ficar sozinho! 

 

    Dá para entender? E um detalhe, ele não sentia tesão por ela: toda 

semana tinha uma desculpa diferente para não transarem e ela 

provocava mesmo, pedia, afinal não tinha mais 15 aninhos, tinha 24! 

Ah! E eles não transaram. 

 

Novinho quatro: 

 

    Ele 17 anos e Perfeitinha, 24. Vou te dizer uma coisa: é impossível 

ficar um minuto sozinha no Rio de Janeiro. Ainda mais quando ficar 

sozinha é algo que você quer muito, principalmente quando está na 

mesma noitada que o ex-namorado. 



    Perfeitinha, então, teve de dar uma chance ao novinho número 

quatro. Ele era um fofo. Na boate, ficava o tempo todo grudado e ela 

adorava se sentir protegida, vigiada (é mais emocionante e dá para 

provocar o ex a qualquer hora). Deu uma chance, afinal, ele já a 

cantava havia semanas e, inclusive, durante o namoro com o ex. Sem 

hesitar, levou o carinha pra casa, estava cansada de ser certinha, 

queria fazer algo muito picante e errado. Porém, na hora do vamos 

ver, nada! O “inho” não subia de jeito algum. Ela não sabe até hoje 

se ele era virgem, se tinha bebido demais e por isso estava sem gás, 

ou se estava nervoso. 

 

Novinho cinco: 

 

    Ele 21 anos e Claudinha, 24. Mais uma noitada que queria ficar 

sozinha. E realmente ficou. Porém, a prima da Claudinha resolveu 

deixá-la esperando por uma hora na porta da boate, porque resolveu 

arrumar briga com um “sense”. Aí, veio o novinho cinco com uns 

amigos. Papo vai e vem... Trocaram telefone. Começaram a sair. 

Contou sua triste história com o ex-namorado que não gostava de 

sexo e na mesma hora ele disse: 

 

– É claro que o problema não é com você. Me dá uma chance que eu 

faço tudo o que ele não fez e muito mais. 

 

    Como resistir a um novinho tão cheio de iniciativa? Aliás, não só 

cheio de iniciativa, como também cheio de vontade e talento. No 

início, ela não deu muito crédito, mas quando o levou para casa... Ai, 

ai, ai... Ficava louca só de lembrar. Pensou em fazer dele seu 

“personal fucker”, mas já no fim de semana seguinte ele deu dois 

bolos nela, começou com aqueles papinhos melados, não tinha 

dinheiro nem carro e morava longe. Aí, não deu. Ia acabar dando 



muito trabalho e ela desistiu. Para saírem, ele teria sempre de dormir 

na casa dela e para isso teria de apresentá-lo à mãe como namorado 

e blá-blá-blá. Ela definitivamente não queria arrumar mais uma dor 

de cabeça. 

 

    Poderia contar os mil casos de garotos novos que já “rodaram” na 

mão da Perfeitinha e de suas amigas, mas cinco estão de bom 

tamanho, não é?! Então... Voltemos ao texto. 

 

    Tenho de admitir que os novinhos têm charme. São mais alegres, 

extrovertidos, têm sempre uma piadinha na ponta da língua e mãos 

bobas que parecem se multiplicar pelo corpo de uma mulher, inclusive 

no de uma MS, contudo, se, com um homem da sua idade e, 

supostamente, a mesma maturidade, você tem de ser clara e objetiva, 

com os mais novos você tem de so-le-trar, mastigar as letrinhas para 

eles engolirem tudo o que você está “escrachada” de dizer. E ter 

consciência que eles só servem para você se divertir, curtir uma noite 

de amor ou de sexo selvagem (porque no ápice sexual, eles podem até 

não ter muita experiência, mas têm muita disposição), e nada mais. É 

claro, que há exceções, como Marília Gabriela e Reynaldo 

Gianecchini, que foram casados por vários anos, mas esse é um caso 

em um milhão. 

    Quanto mais novo o rapaz, mais em sexo ele vai pensar. Esses tipos 

são as sensações das lobas de 40 anos. Fisiologicamente, as mulheres 

atingem seu ápice sexual aos 40 e os homens, aos 20. Por isso, a 

combinação de mulheres de 40 anos e garotinhos de 20 é tão perfeita 

na cama. Já o contrário... Bem... Deixa pra lá. 

    Por que essa combinação é tão perfeita? Porque os dois se entregam 

de verdade. A mulher de 40 já é independente financeiramente, já tem 

filhos criados, já se casou, ou seja, ela não é mais uma adolescente 

apaixonada que sonha em se casar e ter filhos ou quer um segundo 



casamento. Por isso, os novinhos relaxam, não pensam no dia seguinte 

e não se sentem pressionados a fazer nada. E eles gostam de serem 

dominados. A mulher mais velha já é experiente e sabe muito bem o 

que quer. Já conhece de cor e salteado os defeitos dos homens e, por 

isso, tem atitude. Manda na situação do início ao fim, cria o clima e, 

para um garoto de 20, quanto menos responsabilidade, melhor. Fazem 

sexo selvagem, porque elas só querem prazer. E, para eles, o que você 

acha que importa? 

    Já uma mulher na faixa dos 20 aos 30, que não sai pelas baladas 

atrás de sexo, que deseja ser conquistada, amada, e que não consegue 

se entregar antes de ter intimidade com o gato, pois sonham com 

romance e casamento... Tem de tomar cuidado na hora de se envolver 

com um homem mais novo. A probabilidade de ouvir o que a Tati 

ouviu é de 99,99%. Ou então, das duas, uma: se rolar tesão, faça 

muito bem feito, e saiba que não vai rolar romance. E se não rolar 

tesão, dê um “não” logo, porque ele vai passar a mão aqui e ali, vai 

pressioná-la e, de qualquer maneira, se ela topar um sexo sem 

compromisso, não vai valer a pena. 

 

  



Tenho namorado 

 

    Duas semanas de namoro e ele passa a tarde com o pai na casa de 

um amigo. Namoro com liberdade, então, Perfeitinha não pensou 

duas vezes e foi para um churrasco com as “Piriguetes do Bem”, 

Marcinha e Paty.  

    Nossa! É impressionante... Basta dizer “tenho namorado” que 

chove homem! E nesse churrasco não foram dois ou três, não, assim 

como não foram só os solteiros. Foram seis garotos, e dois deles, 

comprometidos. Homem não vale nada mesmo, não é?! Quando os 

carinhas que namoram pedem para ficar com Perfeitinha, a cabeça 

dela até coça, porque pensa que o namorado dela pode estar fazendo 

a mesma coisa. Por isso que honestidade é essencial num 

relacionamento.  

    Naquele dia, foi difícil resistir, não pela vontade de ficar com 

outro, mas é que os homens só faltaram jogar um tapete vermelho 

para ela passar e isso enche o ego. Entretanto, Perfeitinha é uma 

Mulher Solteira honesta e, uma vez comprometida, é fiel até o fim! 

 

    Tenho namorado.  

    É incrível como essas palavrinhas mágicas dão certo. Quer chamar 

a atenção no churrasco, diga: tenho namorado. Quer chamar a atenção 

no Facebook, escreva no perfil: tenho namorado. Quer chamar a 

atenção do seu ex: tenho namorado. Quer uma aventura diferente ou 

arrasar na noitada: tenho namorado. É tiro e queda! Os homens vêm 

correndo atrás. 

    Não vou negar que o inverso também acontece. Muitas mulheres só 

gostam de homens comprometidos, adoram ser amantes. Mas, 

sinceramente?! É a maior perda de tempo do mundo querer conquistar 

um carinha comprometido. Lembre-se que esse é um dos tipos que 

não valem a pena logo de cara, pois nunca vão se separar de suas 



companheiras, e a amante nunca passará de uma simples aventura. 

Bem... Caso seja isso o que você deseja para si... Aventura e 

diversão... Vá em frente e, de novo, boa sorte. 

    Voltando ao assunto, os homens têm fascínio pelas mulheres 

comprometidas. Uns gostam por causa do perigo e porque as que 

namoram parecem ser mais difíceis. Homens gostam muito mais de 

ouvir um não e enfrentar o desafio de uma conquista. Outros se 

sentem Don Juan, pois estão satisfazendo alguma carência deixada 

pelo titular. Outros gostam, porque “pegar” a mulher alheia enche o 

ego, eles se sentem os poderosos, pois, para uma mulher 

comprometida trair o namorado é porque o outro homem é “O Cara!” 

Além do que, eles sabem que uma mulher que trai está a um passo da 

separação. Entretanto, nem tudo é tão fácil, dizer “tenho namorado” 

sem estar de fato namorando, exige, em contrapartida, certos 

sacrifícios. Se você não costuma ficar com ninguém, vai ser fácil. É só 

continuar na sua. O seu ego estará sempre nas alturas. Mas se você é 

do tipo que não se contenta só com uma paquera, tome cuidado. Vai 

ser vista como infiel e desonesta, se não resistir e aí, qualquer chance 

de rolar algo legal com o rapaz vai por água a baixo! 

    Até os homens menos preconceituosos são machistas e não 

namoram com mulheres que um dia já traíram. E se namoram, 

transformam o relacionamento num inferno, pois nunca confiarão em 

suas parceiras. 

    As palavrinhas são mágicas e ilusórias. Exige uma atenção 

redobrada, um cinto de castidade e uma mordaça para resistir até a 

“estalinhos”. 

 

  



Personal Fucker 

 

    Este é o meu capítulo predileto sobre os homens: 

 

    Perfeitinha queria ficar sozinha, estava cansada de namorar... 

“Peguetes” fixos nem pensar. Porém, estava com 24 anos e sentia 

muita necessidade de sexo. Arrumar alguém para transar no Rio de 

Janeiro era a coisa mais fácil do mundo. Difícil era a ela deixar de 

ser certinha e aceitar uma noite de sexo sem sentimentos. Entretanto, 

Perfeitinha estava passando por mais uma etapa evolutiva de ser 

Mulher Solteira. Em poucos meses e após algumas decepções, 

começou a separar sentimento de razão. Deixou de pensar com o 

coração e deixou seu corpo tomar suas próprias decisões. Em pouco 

tempo, arrumou um Personal Fucker. Era um pouco mais novo, 

“tipão com tudo”, e adorou a ideia de ser um PF, sem compromisso, 

sem sentimentos e muito sexo com uma mulher bonita e cheia de 

vontades picantes. O que seria mais perfeito para um garoto de 20 

anos? 

    Era só ligar e o carinha estava pronto na porta da sua casa. Não 

precisava apresentar para as amigas e a família nem imaginava a 

existência dele. Não precisava ficar desfilando de mãos dadas e ia 

para a noitada sozinha, aberta a conhecer novas pessoas e de 

consciência tranquila, sem precisar enganar ninguém ou dar 

satisfação sobre sua rotina e escolhas.  

    O que seria mais perfeito para ela nesse momento? 

 

Personal Fucker: 

 

    Tipo de homem da categoria especial sexual, selecionado a dedo. É 

bonito, gostoso, bom de cama, “bem dotado” e não exige nada. Não 

precisa ter qualidades de personalidade, nem ser muito inteligente. 



Não importa se for solteiro, casado, namorado ou comprometido de 

alguma forma, mas prefira os solteiros, pois estes ficam disponíveis 

por mais tempo. Está sempre pronto a te satisfazer e, principalmente, 

para te “chupar” dos pés à cabeça. Não quer compromisso. Não quer 

conhecer seus pais, não quer se apaixonar, não quer desvendar o seu 

passado. Ele não te julga, só fala o que você quer ouvir e só faz o que 

você pede. De tabela, ainda ouve seus problemas sem opinar ou 

interferir em sua vida.  

    Pode ser aquele carinha que você conheceu na noitada e te levou 

para o cantinho para dar aquele “rala” que você não resistiu. Ou, 

ainda, aquele que você sempre teve tesão, mas nunca sentiu vontade 

de namorar. 

    Você pode usá-lo em diversos momentos de sua vida: 

 

1. Você acabou de terminar um namoro e não quer nem sentir o 

cheiro de compromisso ou paixão = Personal Fucker; 

 

2. Você decidiu ser uma Mulher Solteira e quer um tempo para 

ficar sozinha = Personal Fucker; 

 

3. Você está cansada de ser certinha, de ser reprimida na cama e 

quer liberar suas fantasias = Personal Fucker; 

 

4. O sexo no seu casamento vai mal, seu namorado está sem 

criatividade, o peguete foi decepcionante = Personal Fucker; 

 

5. Quer alguém sem compromisso, que a faça subir pelas 

paredes, que a enlouqueça e faça tudo o que você nunca teve 

coragem de experimentar = Personal Fucker. 

 



    Mesmo que você o use durante um namoro ou casamento, não se 

sinta culpada, pois ele não é um amante, não há sentimento envolvido, 

e você não estará mentindo ou traindo seu companheiro. 

    Você não o ama, não sente carinho por ele. Ele é só um segredinho 

seu, um brinquedinho que você usa para se instigar. E esse segredinho 

vai apimentar sua relação com o homem que você ama. 

    Não precisa acordar descabelada ao lado dele, nem lhe preparar o 

café da manhã. Vai poder, pela primeira vez, agir como um homem e 

liberar, sem culpa, o seu instinto animal. Ninguém precisa saber da 

existência dele, você só nunca pode esquecer o número do celular. 

    É melhor que um gigolô, porque não cobra o programa. É melhor 

que um vibrador ou uma masturbação, porque ele é de carne, osso, 

fogo, calor e um peitoral que ufa!... Dá um calor só de pensar. É 

melhor do que o Kama Sutra, pois você pode treinar com ele todas as 

posições que existem e ainda inventar muitas outras. É melhor do que 

um psicólogo: com ele, você vai liberar todas as suas emoções e 

fantasias sem precisar expor a sua vida. É melhor do que um amante, 

pois não há envolvimento emocional, brigas, problemas e cobranças. 

É melhor do que qualquer maneira de aliviar o estresse e você 

economiza na academia, porque a parte aeróbica você vai fazer com 

ele. 

    Com ele, você vai ser tudo o que sempre quis ser e fazer e nunca 

pôde, porque sempre foi certinha e namorou caras machistas. Você vai 

xingar e ser chamada de “puta” para baixo sem medo de magoar ou 

ser magoada. Você vai bater e apanhar – sexualmente apenas, hein! 

Olha a tia Maria da Penha. Você vai entrar numa sex shop pela 

primeira vez e comprar aqueles acessórios que morria de curiosidade 

de usar. Você até vai querer experimentar sexo anal. Vai se sentir 

sempre leve e nunca mais vai ficar estressada. 

    E a maior vantagem disso tudo: com o tempo vai se tornar uma 

“expert sexual”. Vai saber tudo sobre sexo e vai conhecer todos os 



pontos fracos de um homem. Seus próximos namorados, maridos ou 

casos nunca vão poder reclamar de seu desempenho sexual, além de 

ser uma Mulher Solteira encantadora, vai se tornar uma mulher 

indiscutivelmente apaixonante na cama. É quase a perfeição, se você 

souber diferenciar razão de coração. 

    O Personal Fucker só tem um defeito: é o último homem no mundo 

por quem você poderá se apaixonar. Caso contrário, ele vai sair da 

categoria sexual especial e entrar na categoria de homem que você 

quer conquistar. Aí será uma batalha que você só ganha se ele não for 

nem um pouco machista, não tiver nenhum preconceito e se apaixonar 

por você também. Senão, é um caso perdido. 

    Não perca tempo sendo muito certinha, na fossa ou tentando 

colocar a culpa por não sentir orgasmo com seu último companheiro: 

vá já procurar seu Personal Fucker.  

 

  



Amigo Colorido é bom e eu gosto 

 

    Perfeitinha, 24 aninhos. “Na pista, porque eu posso” há dois anos. 

Ou seja, curtindo a vida de solteira adoidada. A última coisa que ela 

queria era um namorado, e a penúltima, era continuar sem sexo e a 

antepenúltima, era ser conhecida por todos os “inhos” do Rio de 

Janeiro. Até tinha seu Personal Fucker, mas ela queria mais. Queria 

carinho, alguém para conversar depois do sexo, alguém para acalmá-

la nos dias de estresse, alguém que não fosse só de carne, fogo e 

calor, e que pudesse compreendê-la. Sendo assim, fez uma lista de 

todos os garotos que conhecia. Foi eliminando os tipos que não 

valiam a pena de cara, depois os que eram apenas conhecidos, 

deixando apenas os que eram amigos de verdade. Por fim, eliminou 

os mais feios e, entre os mais bonitos, elegeu o mais equilibrado, 

entre ser sexy e ser paciente para ouvi-la. O resto foi fácil, bastou 

alugar o ombro do cara um pouquinho e pronto! 

    Resultado = Amigo Colorido. 

 

    Um Amigo Colorido, ou AC, é um PF por quem você tem carinho.  

    O AC tem os mesmo dotes e qualidades sexuais de um PF – é claro 

que você só vai descobrir quando for para a cama com ele. É lindo, 

“tipão com tudo”, inteligente, te conhece-a da cabeça aos pés, não tem 

preconceitos, não quer namorar e, o melhor: vocês podem se 

apaixonar um pelo outro um dia e a história terminar num “Felizes 

para sempre”. Não entendeu? Vou explicar: ele é seu amigo, certo? 

Não tem preconceitos, conhece todos os seus gostos, seus defeitos, 

suas manias e ama suas qualidades, senão não seria seu amigo, certo? 

Conhece seus outros amigos, adora seus irmãos, e é praticamente da 

família. Adora as mesmas noitadas, os mesmos shows, as mesmas 

micaretas e festas. É cúmplice em seus trambiques do bem e, ao 

mesmo tempo, é sincero, correto e puxa mesmo suas orelhas quando 



têm de ser puxadas. Não é ciumento, não te cobra nada e ouve com a 

maior paciência todas as suas histórias, principalmente aquelas 

melosas sobre seus amores não correspondidos. Todas essas 

características e, mais algumas, e você corresponde com 

reciprocidade, correto? Então, vocês seriam até irmãos, se não fosse 

por dois detalhes: ele não é filho da sua mãe nem do seu pai, e há um 

“puta” tesão entre vocês. E vocês seriam até namorados, se não fosse 

por dois detalhes: nenhum dos dois quer estar “encoleirado” neste 

momento e, por enquanto, não há paixão... Fato que pode mudar em 

breve. 

    Ter um AC é um pouquinho mais difícil do que ter um PF, 

entretanto, ele é mais íntimo, você se sente quase como se estivesse 

com você mesma – só que com algo entre as pernas – e, portanto, é 

mais divertido. Há mais mistério, porque bate sempre a curiosidade de 

saber o que ele sente de verdade. Há mais história: ele é seu amigo, 

vive com você experiências incríveis. É algo único conhecê-lo tão 

intimamente, saber sobre seus casos e, ainda assim, amá-lo. Há paz, 

não há cobranças, nem brigas, nem ciúmes. E, a longo prazo, pode 

render uma bela história de amor.  

    Eu curto mais, sem contar que com PFs não há histórias de amor... 

Já com um AC... Vai depender de você. 

 

  



Tipos de relacionamentos que se pode ter com um homem 

 

 PF e AC são relacionamentos especiais, já citados 

anteriormente. 

 

    Seguem os outros. 

 

Amizade: 

 

    Tipo raro. Existe somente quando o suposto amigo quer “pegar” a 

amiga, ou é gay. O amigo pode ser do colégio, faculdade, trabalho e 

amigo do seu irmão, se ele mostrar muita atenção, tentar fazer todos 

os seus mimos, tratá-la como uma princesa, é 100% certo de ele ter 

sonhos eróticos e querer beijá-la dos pés à cabeça todas as noites. Na 

maioria dos casos, esse tipo é feio, pois, se fosse bonito ou, no 

mínimo, atraente, a mulher já o teria beijado e nunca seria sua amiga. 

Nessa situação, é perceptível a “olho nu” e, quando a amiga tenta 

colocá-lo em seu devido lugar, é normal uma reação de raiva. E, ele 

pode transformar a vida da moça num verdadeiro inferno (xinga, tenta 

fazer a caveira da mulher para os amigos, etc.). Ou seja, amizade 

sincera, leal e sem segundas intenções: somente uma em um bilhão –  

é mais fácil ganhar duas vezes honestamente na Mega-Sena. 

 

Vantagens: 

 

 Se for gay, os gays são ótimos amigos e você não terá 

problemas com eles; 

 Se seu amigo for gato (exceção à regra), vai se tornar um 

amigo colorido ou um “peguete”; 

 Seu amigo vai ser mais um gato para sua lista. 

 



Desvantagens: 

 

 Se ficar com ele, vai deixar de ser seu amigo; 

 Se ele feio e você não o quiser e ele transformará sua vida 

num inferno. 

 

Pegação: 

 

    Relacionamento relâmpago que se tem geralmente com o carinha 

que a Mulher Solteira conheceu na noitada ou em algum evento. 

    Em 99% dos casos não há intenção de vê-lo no dia seguinte, não há 

troca de telefones e, dependendo da festa, não há troca de nomes. 

Relacionamento próprio para diversão, muito comum quando se está 

no período entre término de namoro e início de vida solteira; ou, 

simplesmente, quando se deseja curtir a vida. 

 

Vantagens: 

 

 Não há efeitos colaterais, como a dor de cabeça do tipo, “Será 

que ele vai me ligar?”, nem “Ai, que cara chato! Não pára de 

me ligar e eu não quero mais ficar com ele”. 

 Você pode “pegar” vários na mesma semana, no mesmo dia e 

até na mesma festa. 

 

Desvantagens: 

 

 Ainda não descobri nenhuma. 

 

Ficar ficando: 

 

    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 encararem o namoro como 

uma prisão. Entretanto, há uma paixãozinha surgindo e a vontade de 

se verem constantemente é inevitável. Então, eles “ficam ficando” 

para testar a compatibilidade sexual e de gênios e, se a paixão for de 

verdade antes do pedido oficial de namoro. A Mulher Solteira observa 

também, nessa fase, se o carinha é um dos tipos que não valem a pena 

logo de cara ou se pode se tornar um PF. 

 

Vantagens: 

 

 Não há obrigações como fidelidade e prioridade; 

 Não é necessário planejar o final de semana pensando nele; 

 Não é necessário apresentá-lo à família e aos amigos; 

 Você pode ficar com outros. 

 

Desvantagens: 

 

 Quando um se envolve mais do que o outro, ou seja, não vai 

rolar namoro e a magia do “ficar ficando” acaba. 

 

Namoro: 

 

    Acredita que comecei essa parte no dia de Santo Antônio? 

    Para quem não sabe (no mínimo alguma Mulher Solteira muito 

feliz), o dia de Santo Antônio é o seguinte ao Dia dos Namorados e o 



segundo mais aguardado do ano. O primeiro, é claro, é o Dia dos 

Namorados. 

    Na Itália, ele é o protetor da família e dos namorados. No Brasil, é o 

santo casamenteiro. Crenças à parte, um casamento depende muito 

mais de você do que de um santo. Ele também é muito procurado por 

quem quer conseguir um namorado, ou seja, por loucas que querem 

ficar apaixonadas. 

    Loucuras à parte, quem quer arranjar um namorado, não é?! 

Brincadeirinha... 

    Namorar é muuuuuito bom! E é sinal de paixão no ar. E esse é o 

sentimento que nos deixa alegres todos os dias, que nos faz sorrir, que 

nos deixa mais bonitas. Aliás, esta é a melhor parte: ficar mais bonita. 

Não é à toa que as mulheres comprometidas atraem muito mais os 

homens do que quando estão sozinhas. 

    É a etapa seguinte depois da bem-sucedida fase de ficar ficando e 

também de descobrir o amor e se o cara é “O Cara”. 

    Você sempre aprende muita coisa num namoro. É namorando que 

você ganha experiência sexual, pratica e aprende coisas novas, 

descobre se é ninfomaníaca ou não – o exagero é uma mera 

brincadeira. É namorando que você descobre certos sentimentos, curte 

viagens e lugares que só vai conhecer se tiver um namorado. É 

namorando que você amadurece e se descobre como ser humano, 

coloca na prática as suas vontades e fantasias e testa seu caráter. É aí 

também que se descobre e se experimenta o amor. Há casais que 

nunca saem dessa fase e são felizes para sempre. Super apoio! 

 

Vantagens: 

 

 Deixa você mais bonita;  

 Não é necessário morar junto; 

 Vida sexual mais do que ativa; 



 Há mais intimidade. 

 É a fase em que o amor acontece. 

 

Desvantagens: 

 

 Quando ele mostra ser algo que não era na fase do ficar 

ficando; 

 Quando ambos deixam cair a relação na rotina (geralmente é 

uma mulher comum que deixa isso acontecer); 

 Quando começam as brigas. 

 

Noivado: 

 

    Há dois tipos: 

 

1. Fase de pré-casamento: a fase do namoro deu mais que 

certo. Você o ama, ele é “O Cara” e pediu-a em casamento. Lindo, 

perfeito! É hora de planejar o casório agora. 

 

2. O casal está junto há sete anos e a fase de namoro não 

evolui. Geralmente, a mulher começa a pressionar e querer algo 

supostamente mais sério. Na verdade, o que ela quer é morar junto e 

desfilar com uma aliança de ouro no dedo. Aí o homem, sem saída, 

sugere o casamento (ele não pede, sugere). E fica estendendo o 

noivado por mais sete anos. Pronto! Surgem as brigas, pois ela acha 

que ele não a ama, porque não quer casar e blá-blá-blá. 

 

Vantagens: 

 

 Só há no primeiro tipo: passa rápido; 

 Planejar uma festa de casamento é algo muito divertido.  



Desvantagens: 

 

 Só há no segundo tipo: não acaba nunca; 

 Única consequência: fim do relacionamento. 

  

Casamento: 

 

    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! 

 

    Há dois tipos: 

 

1. O casamento da mulher comum: 

 

    Nos primeiros anos, é tudo cor-de-rosa. A mulher faz todas as 

vontades do maridão, cria os filhos como devem ser criados, abre mão 

de seus sonhos, de si mesma e de sua vida. Depois, as despesas 

crescem, falta sexo, as contas a pagar tornam-se altas, o dia a dia cai 

na rotina, há a extinção do sexo na relação, menopausa, e ela é trocada 

por uma garotinha de 20. Que lástima! 

 

2. O casamento da Mulher Solteira: 

 

    O casamento inteiro é cor-de-rosa e intenso4. Também há filhos e 

contas a pagar, há brigas, discussões e interesses distintos. Entretanto, 

há muita alegria, festas, lealdade, amizade, muito respeito e felicidade 

 
4 Para entender o motivo, releia a primeira parte do livro. 



de verdade. Há um dia a dia que nunca cai na rotina, há viagens novas, 

fantasias novas e sexo novo. 

    A cada momento, há um tempero diferente, um cheiro diferente. 

Cada dia é um dia diferente. O amor é contemplado a cada primavera. 

É vivido respeitando-se o espaço e a individualidade de cada um. E 

superam os obstáculos juntos. 

    Há casos em que o amor de homem e mulher acaba. Daí nasce um 

amor fraternal e o casamento evolui para um relacionamento aberto ou 

simplesmente termina sem brigas, sem mágoas ou a separação entre 

pai e filhos. 

 

Vantagens: 

 

 Viver o amor é a melhor dentre elas; 

 Ter filhos; 

 Não deixar de ser uma Mulher Solteira; 

 Ser feliz de verdade e viver a vida como tem de ser vivida; 

 Se o homem se casou com uma Mulher Solteira, a felicidade é 

garantida. 

 

Desvantagens: 

 

 Ser uma mulher comum já é uma desvantagem; 

 Viver num casamento de mulher comum é outra desvantagem; 

 Quando o homem não se deu conta que se casou com uma 

Mulher Solteira e coloca tudo a perder com ciúmes e 

sentimento de posse, incontroláveis. 

 

Relacionamento aberto: 

 

    Esta é a parte que eu mais gosto! 



    O relacionamento aberto é a grande tendência do século 21. A ideia 

pode inicialmente parecer absurda para você, pode parecer bigamia, 

adultério, crime e promiscuidade, mas isso é porque você ainda vive 

com a mentalidade do século passado. Mas quantas mil ideias não 

pareciam absurdas até dez anos atrás? 

    Produção independente de filhos? Veio a Xuxa e passou a ser uma 

ideia de independência. 

    Bissexualidade? Veio a Preta Gil e passou a ser uma ideia de 

coragem se assumir na sociedade... Sair do armário. 

    Clonagem? Veio a ovelhinha Dolly e... Essa daí não se deu muito 

bem, não, passou a vida nas mãos de cientistas e já morreu. 

    Deixe só uma celebridade ler meu livro e admitir em alguma capa 

de revista que vive um relacionamento aberto. Vai ser a ideia mais 

aceita de todos os tempos. 

    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, afinal, eu amo o conto de fadas de início de casamento, 

aquele romantismo de “felizes para sempre”, promessas de amor 

eterno e blá blá blá me dão tesão. 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. Muitas vezes é uma saída que os 

casais encontram para evitar a separação e a infelicidade e, 

principalmente, a repressão do desejo sexual por outra pessoa, mentira 

e 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 amor.  

    Ah! E que topem dividir o companheiro (a) com quem convivam. 

 

Vantagens: 

 

 É uma chance de o casamento durar para sempre de verdade; 

 Você nunca vai enjoar do arroz e feijão, sabendo que pode se 

deliciar com uma lasanha ou um sushi, ou qualquer outra 

comidinha diferente sempre que quiser; 

 Liberar fantasias com pessoas diferentes; 

 Não trair. 

 

Desvantagens: 

 

 Só há quando um dos parceiros acha que está maduro para 

viver uma relação aberta e depois descobre que não está e, 

como consequência, há brigas e acontece até o fim do 

relacionamento. 

 Ou então, quando uma das partes não concorda. 

 

Filosofia pessoal: 

 

    Antes, o sentido literal da palavra bigamia, segundo o Dicionário 

Aurélio: 

 

    Bigamia: estado ou crime de bígamo, ou seja, aquele que tem dois 

cônjuges (marido ou mulher) simultaneamente. 

 



    A relação aberta é um sinal de evolução humana. Caso houvesse o 

casamento como instituição social entre os animais, eles seriam 

bígamos – exceto os pinguins. Os insetos seriam bígamos, os vegetais 

seriam bígamos (não há relação sexual, mas os pólens são espalhados 

tanto por pássaros quanto pelo vento – duas parcerias diferentes e 

milhões de parceiros), os elementos da natureza toda seriam bígamos 

(você não vê chuva se comprometendo a cair em um só solo, rochas 

transformarem-se em areia em uma só praia, etc.). Não entendo por 

que somente o ser humano não possa ser bígamo. Não poder ter dois 

relacionamentos, dois casamentos, dois amores, ou até mais, não entra 

na minha cabeça. 

    O amor é algo tão lindo e puro, por que é proibido expô-lo e vivê-lo 

com duas pessoas ao mesmo tempo? Aposto que isso é tese de muitos 

mestrados. 

    Crime é traição, enganar a quem se diz amar e a quem dedica amor 

a você. Prender a pessoa num relacionamento infeliz, isso, sim, é 

promíscuo, sujo e injusto. Relacionamento aberto, sim, é ter liberdade 

para viver uma vida sincera, um amor puro. 

 

Conclusão: 

 

    Não importa qual seja o relacionamento que você escolha para ter 

com um homem. 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 ao 

companheiro, o seu prazer sexual e emocional e a sua saúde – jamais 

se esqueça de usar preservativo. Garanto que não terá erro ou 

arrependimentos! 

   Preparada para a próxima parte? 

 



Parte III 

O universo feminino 

 

     Nessa parte do livro, você vai entender por que somos tão 

perfeitas, quase deusas. E também saber verdades, mentiras e mitos 

sobre nós.  

    Prepare-se para dar boas risadas, mas não deixe de levar nada a 

sério, ok?! Mas antes, uma piadinha da internet: 

 

    “Senhor, 

 me ajude a nunca desistir de ser mulher. Coloque um espelho bem 

grande no meio do meu caminho entre a lavanderia, o supermercado, 

o sapateiro. Ao me olhar, eu goste do que vejo. 

    Não deixe que eu passe uma semana sem usar batom bem 

vermelho, uma bota bem alta ou um jeans bem justo. 

    Proteja meus cabelos do vento, os brincos e anéis dos olhares 

invejosos. Nunca deixe faltar, na minha vida, comédias românticas e 

boas depiladoras. 

    Se eu tiver vontade de chorar, faça com que eu chore um dilúvio e 

que tenha saído de casa sem pintar o olho. 

    Para cada dia triste, me dê uma vitrine com sapatos lindos. 

    Já que eu nunca pedi milagres, faça que minhas celulites sejam ao 

menos discretinhas. 

    Me dê saúde, tempo livre e silêncio. E que nunca falte perfume na 

minha bolsa. 

    Nos engarrafamentos, faça com que eu ligue o rádio e esteja 

tocando minha música preferida. 

    Me dê forças para comer mais saladas e mais frutas. 

    Cegue meus olhos para as sujeiras dos cantos.  

    Ajude para que eu chegue do trabalho inteira. 



    Em dias difíceis, me dê persistência para seguir na dieta. 

    Dê também firmeza para os seios. 

    Proteja minhas poucas horas de sono e não me julgue mal, caso eu 

não acorde na hora. 

    Não deixe que minha testa fique tão franzida a ponto de parecer 

uma saia plissada. E eu, uma louca estressada. 

    Faça com que o sol seja meu personal trainer, meu complexo de 

vitaminas, meu carregador de bateria. Mas quando eu pedir um 

diazinho de chuva, não pergunte o porquê. 

    Para cada batata quente no trabalho, me dê um café recém-

passado. E, entenda que, quando rezo para cancelarem uma reunião, 

não é gastar reza à toa, pode ter certeza.  

    No meio de tudo isso, faça com que eu ache tempo para: 

virar namorada de novo, ir no cinema, jantar fora, dormir 

abraçadinha. 

    Ilumine o espelho do banheiro e proteja meus cremes e segredos. 

Ajude a não faltar gasolina e não furar o pneu e, por favor, afaste os 

motoqueiros do meu retrovisor. 

    Senhor, por pior que seja o meu dia, faça com que ele termine, e 

não eu”. 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

  



Decifrando as mulheres 

 

    Sem sombra de dúvidas, não há nada mais fascinante, apaixonante e 

deslumbrante do que uma mulher. E, mais fascinante, mais 

apaixonante e mais deslumbrante do que uma mulher, só uma Mulher 

Solteira.  

    Está comprovado que as mulheres não precisam de quatro bilhões a 

mais de neurônios para ter a mesma capacidade de raciocínio de um 

homem. O que importa são as conexões nervosas e ter a capacidade de 

realizar cinco tarefas ao mesmo tempo significa que todas estão muito 

bem conectadas. A próxima comprovação da ciência mostrará que a 

mulher nunca se igualará ao homem porque são seres superiores a eles 

em todos os requisitos da vida (não me matem rapazes). 

    Toda mulher, mesmo as que não são Mulheres Solteiras, são 

merecedoras de méritos. Todas são passiveis de cometerem erros e 

terem defeitos, mas nunca deixam de ser mulheres. 

 

As mulheres são: 

 

Seres divinos – pois são capazes de realizar cinco coisas (ou mais) ao 

mesmo tempo, de estar presente fisicamente em dois lugares e, ainda, 

carregar o mundo nas costas; 

 

Seres sábios – são capazes de estudar, trabalhar, malhar, ter filhos e 

administrar uma casa e um casamento e, ainda, de serem mulheres; 

 

Seres mágicos – conseguem dividir todas as tarefas nas 24 horas do 

dia e em todos os 365 dias do ano (incluindo os bissextos); 

 

Seres múltiplos – são mulheres, amigas, irmãs, filhas, amantes, 

esposas, mães, estudantes e trabalhadoras, tudo ao mesmo tempo; 



 

Seres guerreiros – são muito corajosas; perdem horas de sono 

estudando para não precisarem faltar ao trabalho no dia seguinte; 

aguentam nove meses de gestação mais a dor do parto; cuidam dos 

filhos com a própria vida, a vida inteira; aguentam uma sociedade 

machista pela luta de seus ideais; enfrentam chuva, frio, sol, fila, 

“nãos” e o que mais vier pela frente por um sonho; lutam numa rotina 

diária e, ainda assim, têm o prazer em serem mulheres; 

Seres perfeitos – conseguem pensar e dar um jeito em tudo; arrumam 

qualquer bagunça em cinco minutos e transformam a bagunça num 

lugar arrumado e aconchegante; 

Seres sublimes – são capazes de alegrar uma alma somente com a sua 

presença, transformam qualquer tristeza em alegria, dizendo poucas 

palavras; 

 

Seres enigmáticos – têm sempre um sorriso, um brilho no olhar e um 

jeito de falar que encantam; 

 

Seres indispensáveis – se há um grande homem, pode acreditar que 

por trás dele está uma grande mulher, esposa ou mãe; 

 

Seres desenhados – “quando Deus te desenhou, ele estava 

namorando”, cantou Armandinho. Deus não só estava namorando, 

como também, apaixonado, encantado e inspirado, quando criou as 

mulheres. Ele só foi um pouquinho egoísta por não fazer o mesmo 

com os homens. As mulheres são lindas, belas, incontestavelmente 

perfeitas;  

 

Seres únicos – pensam com o coração, agem com a razão e 

conquistam apenas com um olhar; 

 



Seres mutáveis – são os únicos seres que aprendem com os próprios 

erros e mudam de jeito, personalidade, modo de pensar e até de vida, 

quando é necessário. São capazes de, em pouco tempo, deixarem de 

ser comuns para se tornarem Mulheres Solteiras; 

 

Seres sensíveis – são capazes de decifrar uma pessoa com um toque. 

Sentem o mundo todos os dias. Entendem cada vibração e vivem 

todos os sentimentos. Mesmo quando sofrem, são capazes de perdoar. 

 

    Agora chega de filosofia.  

    Na prática nem todas as mulheres fazem jus à natureza. Abdicam de 

si mesmas em prol de um homem, se permitem ser desrespeitadas, 

entregam-se aos maus-tratos da vida e abrem mão da própria 

felicidade. 

    A seguir há os tipos de mulheres comuns que existem. Leia! Tenho 

certeza que você vai se identificar em um desses tipos, mas não se 

envergonhe ou fique com raiva de mim – afinal eu avisei que seria 

dura nos momentos de dizer a verdade. Nem tudo está perdido. Não 

esqueça que as mulheres são seres mutáveis. 

 

1 – Mulher-macho 

 

    Conteúdo, ideias e atitudes conquistam um homem e são essenciais. 

Mas, sinceramente? Nenhum homem aguenta uma mulher tipo macho 

por muito tempo. Esse tipo é o que anda de pernas abertas, senta de 

qualquer jeito, gosta de bater, gosta de uma boa briga regada a socos, 

não se cuida, não usa maquiagem, não é nem um pouco vaidosa, não 

usa roupas femininas, como um vestido ou saia – nem de vez em 

quando –, só falta coçar o saco e cuspir no chão. Se a mulher não é 

lésbica ou bissexual e, mesmo assim, gosta de ser o tipo mulher 

machão, nada contra. Cada mulher tem seu livre-arbítrio para ser 



como quiser, mas depois não se ache no direito de reclamar ao ouvir 

coisas do tipo: “Você é um travesti?”, ou “Lá vem ele”, pois os 

homens também têm o livre-arbítrio de falar o que quiserem.  

    O que torna a mulher atraente para um homem é a feminilidade: o 

jeito de andar, de falar, de se vestir, de se cuidar. A beleza conquista 

num primeiro momento e isso é inegável, e por isso não podemos ser 

hipócritas e descartar totalmente a aparência do relacionamento.  

 

 

2 – A que age como homem 

 

     Esse tipo acha que homem tem de ser maltratado, tem de sofrer e, 

por isso, o desrespeita.  

    É a que mente para conquistar, dá “balão” para ir para a noitada 

com as amigas e, antes de pensar em ser traída, já trai. No meu 

julgamento, é a pior característica quando o assunto é relacionamento. 

Primeiro, ela está sempre na defensiva, tudo o que o cara fala, acha 

que é mentira, porque sabe como é fácil mentir. Está sempre 

desconfiada, não deixa nem o companheiro olhar para o lado, porque 

sabe como é fácil trair. Então, acaba se tornando extremamente 

ciumenta, chata, possessiva. Não se dá conta de que pode se apaixonar 

mais do que gostaria. Não se dá conta de que pode perder. Não se dá 

conta do tempo que está perdendo e que estar com a consciência suja é 

um fardo para si mesma e não para ele.  

    Esse tipo de mulher torna qualquer relacionamento um inferno. 

Depois não entende por que o cara não a valorizou, por que o cara 

enjoou, por que ele terminou o relacionamento – coitado, o bichinho 

devia apanhar muito. 

 

3 – A princesinha sonhadora 

 



    Bonequinha, fiel, garota para namorar. Tem inúmeras amigas, é 

inteligente, independente financeiramente, divertida, linda e pensa 

como na era pré-histórica: casar como num conto de fadas, ter filhos e 

ser feliz para sempre.  

    Você conhece algum fato real de vida onde alguém foi feliz para 

sempre? Você conhece algum príncipe encantado? Fora que ser 

príncipe encantado, hoje em dia, não está com nada, bom mesmo é o 

lobo mau, que te ouve melhor, te enxerga melhor e ainda te come. 

     É do tipo Amélia: quando casa, se torna escrava do lar. Ela é a nora 

que toda sogra pediu a Deus, porém, com um defeito: vive em função 

do maridão. E o pior: emenda um namoro no outro, ou seja, nunca 

teve oportunidade de viver para si mesma. Quer que eu diga como 

acaba essa história? Vai casar aos 20, aos 35, vai ser dispensada pelo 

marido e vai entrar em depressão, porque não se conhece e não sabe 

viver sozinha. 

 

4 – A depressiva 

 

    Ninguém a ama. Ninguém a quer. A vida está sempre ruim. Os 

homens nunca prestam. Passa a vida se lamentando ao invés de vivê-

la. Não estuda, não trabalha e está chegando aos 30 com o sonho de 

casar com um homem rico. Tem inúmeras amigas, está sempre 

pedindo conselhos, mas não ouve nenhum. Geralmente, tem um caso 

com um homem machista, que a maltrata de todas as formas 

imagináveis e, mesmo assim, ela se permite acreditar no terror 

psicológico que ele faz. É inacreditável, mas ainda há mulheres com 

sérios problemas de autoestima e, quando chegam nesse estado de 

depressão, entram num caminho muitas vezes sem recuperação. 

 

5 – A orgulhosa 

 



    Essa é do tipo que não aprende com os erros da vida. Maltrata os 

homens sem dó e por trás de toda a pose de mulher forte há, na 

verdade, uma insegura.  

    Geralmente, é ciumenta e brigona. Faz cara feia e, por orgulho, não 

fala nada, não liga e deixa o namorado sem saber se ele errou ou no 

que errou. Às vezes, termina a relação amando seu parceiro, que fica 

sem entender o que aconteceu. Acha que todos os homens mentem e, 

quando o namorado olha para o lado, ela já pensa que ele está com 

intenção de traí-la. É injusta e julga antes mesmo de ouvir. Outra que 

também é infeliz. 

 

6 – A que se faz de vítima 

 

    Essa daí gosta de uma audiência, confetes e serpentina, e a vida está 

sempre de mal com ela.  

    Muitas mulheres agem assim, vez por outra, para fazer charminho, 

porém, quando vivem assim o tempo todo, tornam-se extremamente 

infelizes. Geralmente, a mulher desse tipo tem a autoestima muito 

baixa e torna-se uma pessoa chata de se conviver. Sempre acha que 

não é importante para ninguém, que não faz diferença na vida dos 

amigos e do namorado e, inconscientemente, faz tudo para chamar 

subir num palco. Chamar a atenção é algo bom e natural, porém, a 

mulher que se faz de vítima, gosta de ganhar Ibope brigando com todo 

mundo. É rabugenta, transforma qualquer vírgula em mágoa. Se sente 

bem em estender um mal-entendido transformando-o numa briga por 

várias semanas. Faz com que todos parem o que estão fazendo para 

verem-na dando sermão em alguém. Distorce as coisas, não se coloca 

no lugar dos outros, é incompreensiva e fala o que pensa, sem 

consciência de que pode magoar alguém ou de estar exagerando. E 

quando alguém responde à altura de suas grosserias, sai de baixo... Ela 

xinga de todos os modos e maneiras. Não admite que aquilo que disse 



tenha sido o suficiente para magoar alguém, mas faz de tudo para 

provar que aquilo que ouviu é que é imperdoável. É infeliz e perde 

muito tempo de sua vida, de suas amizades e de seus relacionamentos, 

brigando. 

 

7 – A arrependida 

 

    A mulher dá mais do que chuchu na serra, é ninfomaníaca e gosta 

mesmo de sexo. Ela fala sobre isso abertamente, atitude admirável 

para uma mulher do século 21. Geralmente, conta tudo o que faz para 

todo mundo, inclusive aos pretendentes a namorado e, por isso, é 

sempre prejulgada por eles. Ela acredita em julgamentos e a opinião 

alheia importa mais do que a dela, fazendo com que se sinta insegura 

e amedrontada. Ela faz e acontece, e depois se arrepende. Loucura. 

Como alguém pode fazer 20 vezes a mesma coisa e se arrepender 20 

vezes? Ou a mulher tem consciência do que está fazendo para não se 

arrepender ou então não faz. Ficar em cima do muro é coisa de gente 

mal resolvida. Mais uma para o time das infelizes. 

 

8 – A que se acha sábia 

 

    Geralmente, tem entre 40 e 50 anos. É inteligente, separada,  

vivida, com filhos já criados, decidida a não se casar mais. Uma ótima 

escolha. Ela namora um “tipão”. Juntos viajam muito, conhecem o 

mundo todo. É quase uma Mulher Solteira, se não fossem algumas 

pequenas atitudes de adolescente: é pirracenta, qualquer coisa termina 

com o namorado – que não sei como ele não enjoa disso –, é ciumenta 

e se disfarça para segui-lo para ver se ele não a está traindo. Pode 

acreditar, mas isso acontece. 

 



    Agora, o tipo de mulher que deixou para trás todo um passado de 

falta de amor-próprio para trilhar o caminho das Mulheres 

Solteiras... E que pode ser você. 

 

 

9 – Perfeitinha, um caso à parte, um modelo que deve ser seguido 

 

    Mulher corajosa, que sabe curtir a vida e que não se importa com a 

opinião alheia. Não tem medo de arriscar e erra muito. Vive muito, se 

diverte muito, transa muito e faz tudo isso quando dá vontade. E 

quando não dá, não faz e pronto! Qualquer sentimento novo 

representa uma nova possibilidade, uma nova experiência, uma nova 

vida. Entretanto, sempre aprende com seus erros. Passa por todas as 

fases da vida no momento certo, se machuca muito, mas não se 

arrepende em nada das coisas que experimenta. Não é egoísta, não 

gosta de brigas. Às vezes, é indecisa e um pouco confusa sobre si. 

Não tem pressa de viver. É decidida e eterna insatisfeita, sempre à 

procura da felicidade. É quase uma Mulher Solteira, só precisa de um 

pouco mais de maturidade e sabedoria.  

    Mas, o primeiro passo ela já deu: está decidida a ser uma Mulher 

Solteira de qualquer jeito. 

 

 

 

 

  



    E agora... Nada melhor do que quebrar mitos.  

 

Mitos e verdades sobre as mulheres 

 

    Os homens adooooooram frases feitas sobre as mulheres. Na 

verdade, eles não sabem de nada. Nunca esqueça que eles só pensam 

com a cabeça de baixo. É muito fácil dizer que mulher é isso ou 

aquilo, é assim ou assado. Difícil é estar na nossa pele, tendo de 

enfrentar a dura rotina de trabalhar, estudar, cuidar da casa e dos filhos 

e, de quebra, cuidar também da cabeça para não levar “galhadas”.  

    Quero ver é aturar machismo, preconceito, distinção de salários só 

porque somos mulheres. Quero ver é um homem se arrumar todinho, 

fazer unhas e cabelos, para depois aturar aquelas cantadas baratas de 

peão de obra em beira de esquina. Quero ver homem enfrentar 

depilação todo mês, menstruar todo mês e viver à mercê da tensão 

pré-menstrual, TPM, todo mês. Quero ver é homem aguentar uma 

barriga durante nove meses e transar até o dia de ter o neném sem 

reclamar do desconforto da posição. Quero ver é homem fazendo sexo 

oral e ter de aguentar a garganta ardendo, porque sem querer engoliu, 

bem... Você sabe o quê. Quero ver é homem fingir orgasmo só para 

não estragar a noite da namorada que não está muito bem naquele dia. 

Pois bem. Vou acabar aqui com esses mitos baratos que os homens 

adoram espalhar sobre nós. 

 

1 – Mulher é um bicho complicado 

 

    Mentira! 

    Complicados são os homens e, se os mesmos fossem 

“descomplicados”, seriam mulheres e não homens.  



    As reações femininas são bem fáceis de ser identificadas e 

compreendidas – algumas reações, por sinal, me dão nos nervos, mas 

não vou julgar isso aqui. 

 

Provas: 

 

A. Mulher apaixonada perdoa a traição do namorado: 

 

Ela é burra! 

 

B. Mulher apaixonada que não se sente amada e trai o namorado: 

 

Ela acha que é esperta, só que perdeu a razão, devia dar um “pé na 

bunda” dele! 

 

C. Mulher apaixonada e irritada termina com o namorado, porque, 

pela segunda vez seguida, ele foi para a noitada com os amigos e não 

a chamou: 

 

Ela é esperta! Como o cara, que se diz apaixonado e a pede em 

namoro vai recusar sua companhia? Uma vez dá para entender, mas na 

segunda o cara está galinhando. “Pé na bunda” dele! 

 

D. Mulher apaixonada vai para a noitada com as amigas, porque o 

namorado foi para a noitada com os amigos: 

 

Ela é uma Mulher Solteira! Claro que ela não vai ficar em casa de 

braços cruzados enquanto o namorado se diverte com os amigos, até 

porque foi ele quem avisou que ia sair com os amigos e não a 

convidou. É muito melhor sair para dançar com as amigas do que ficar 

em casa ociosa criando “macaquinhos na cabeça” e, 



consequentemente, é melhor para a saúde do namorado que não vai ter 

de aturar relatório de perguntas e nem discutir a relação. 

 

    Viu como é fácil compreender e identificar as atitudes de uma 

mulher? É quase matemático. Pá pum! Agora o inverso. 

 

A. Homem apaixonado perdoa a traição da namorada: 

 

O que se passa na cabeça desse indivíduo? Logo ele que sempre se 

dizia o machão, que nunca levaria chifre, que nunca seria corno? Que 

é o “fodão” na cama e por isso as mulheres rendem amor para ele. 

Cadê o machão??? 

 

B. Homem apaixonado não se sente amado e trai a namorada: 

 

Fala sério! Você já viu homem pagando paixão? Já viu homem tendo 

crise existencial, não se sentindo amado? Ele come a mulher dia e 

noite e não se sente amado? De que planeta é esse indivíduo? Ele só 

pode ser gay, e gay não namora mulher. Será que a namorada dele é 

um travesti e ele ainda não se deu conta? 

 

C. Homem apaixonado sai com os amigos para a noitada, não convida 

a namorada e, cinco minutos depois, recebe um torpedo dela avisando 

que vai sair com as amigas também. 

 

Esse aí tentou ser esperto. Fez isso para testá-la. Para ver se ela não 

era ciumenta, possessiva e chata, como diziam as más línguas. Para 

conferir se ela era realmente livre e vivia a vida independente da dele. 

O que ele não esperava era namorar uma Mulher Solteira que 

realmente cumpre o que fala. Que não é ciumenta, possessiva e chata e 

também sabe aproveitar a vida e uma boa noitada com as amigas. Ele 



se sentiu vulnerável. Como uma mulher poderia fazer isso com ele? 

“Por que ela não ficou em casa sonhando comigo?”, ele se pergunta. 

Começam a nascer “macaquinhos na cabeça” e daí surgem atitudes 

pirracentas e incompreensíveis. Até a hora em que a namorada se irrita 

para valer e termina com ele. 

 

    Depois as mulheres é que são complicadas?! Você ainda pensa 

assim? Fala sério! 

 

2 – Mulher vive de TPM 

 

    As mulheres têm TPM, sim e daí?! Mas dizer que mulher vive de 

TPM é um exagero. 

     O que existe na verdade, são mulheres mal-humoradas, rabugentas, 

que pegam no pé. Entretanto, o nome desse problema é outro. É falta 

de autoestima. Muitas delas são assim, porque não se sentem amadas, 

não são felizes no casamento, não são felizes consigo, e é por isso que 

eu ínsito tanto na importância da autoestima – força, amor-próprio, 

poder de decisão. A felicidade está dentro de cada uma. Por esse 

motivo fiz questão de repetir tantas vezes que a felicidade é uma 

escolha e não um caminho. 

 

3 – “Não existe mulher feia, foi você que não bebeu demais” 

 

    Fala sério! Não existe frase mais machista do que essa. Não existe 

mulher feia, essa é a verdade! 

    É fato, não existe mulher feia. O que existe é mulher mal arrumada, 

com roupas cafonas ou fora de moda, com cabelos mal penteados, não 

depilada, com muita ou sem maquiagem, que não se ama, que não 

cuida de si. Mulher que vive para um homem e não vive para si, mas 

mulher feia não existe e isso é um fato! 



    Pense bem, olhe-se no espelho. Lembre-se do primeiro 

mandamento da MS. Se você não está satisfeita com a sua aparência, 

aí, é um problema seu e há um capítulo sobre atitudes de Mulher 

Solteira numa das próximas partes do livro. 

    Olhe-se no espelho de novo. Somos fisicamente lindas. Fomos 

projetadas por Deus nos mínimos detalhes, esculpidas, perfeitamente 

pensadas e desenhadas. 

    Temos seios, temos bumbum e o melhor: temos uma só cabeça e 

um cérebro que pensa – pelo amor da Natureza, não me decepcione, se 

você não é tão inteligente assim, então, vá malhar esse cérebro e faça 

jus ao clã das Mulheres Solteiras. 

    Nossa parte genital é linda e perfeita, ninguém percebe quando 

estamos excitadas e não corremos o risco de passar vergonha. Temos 

orgasmos múltiplos! Temos um ventre, damos à luz ao mundo, vida 

aos homens, reproduzimos a espécie. Nada seria a humanidade sem 

nós, nada seriam os homens sem nós. Mesmo um clone precisa de um 

ventre para ser gerado. 

    Somos como deusas, nós inspiramos. Só as mulheres são musas 

inspiradoras de artistas ou, por acaso, já ouviu alguma artista falar que 

tem um “muso”? Claro que não! O que nos inspira é a vida, a 

natureza. Os melhores poemas, as mais lindas canções foram escritas 

para nós mulheres. 

    E os rostos mais admirados em exposições fotográficas, de quem 

são? E as revistas masculinas vendem tanto, por quê? Por causa de nós 

mulheres. 

    Somos lindas sendo baixas, altas, negras, amarelas, brancas, 

vermelhas, carecas, cabeludas, magras, somos lindas até quando 

somos gordinhas. Fora o charme, que todas nós temos. Somos tão 

charmosas, que seduzimos somente com o olhar, não é preciso mais 

do que isso. E charme sempre vem junto com beleza, então somos 

belas. 



    Ufa! Quase perdi o fôlego nessa! Captou a mensagem? Então 

continue lendo que vai mais coisas por aí. 

 

4 – Existe mulher “encalhada” 

 

    Solteira, sim, sozinha, nunca! 

    Sabe qual é o mal dos homens? É que até o século passado as mães 

não podiam opinar na educação e na orientação dos meninos com 

relação às mulheres. Pois bem – para mim, “pois mal” –, até hoje eles 

pensam que mulher sozinha é sinal de que está “encalhada”. Alguém 

pode, por gentileza, avisá-los que os únicos seres vivos que encalham 

são os marinhos?! 

    Mulher sozinha, quando está sozinha, está sozinha por opção, não 

por imposição da vida. É o momento de estarem consigo, de curtirem 

a vida sem um chato ao lado. Claro, que mulheres comuns podem se 

sentir “encalhadas”, mas o tempo das mulheres comuns está chegando 

ao fim. Agora, é tempo de Mulher Solteira. Acabou a bagunça! 

 

5 – Existe mulher ruim de cama ou que não gosta de sexo 

 

    Nada me irrita mais do que essa frase.  

    Vou, inclusive, relatar mais um episódio da Perfeitinha nessa linda 

passagem pela Terra. 

 

    Adivinhem onde? Búzios. Perfeitinha, 21 anos. Uma garota tímida, 

não transava no primeiro encontro, porque não conseguia se entregar 

a um desconhecido, ainda mais não tendo nenhuma intimidade. Mas 

sabem como é, nem sempre é possível resistir ao próprio jeito de ser 

quando se está há um ano sem sexo e diante de um garoto 

incrivelmente apaixonante e que a olha como se você estivesse nua. 

Sem nada para fazer, noite chuvosa, ela e sua prima foram fofocar 



passeando pela Rua das Pedras – para você ver como a necessidade 

de falar da mulher é grande. Encontraram dois gatinhos. Foram para 

a casa deles. Uma noite de amor maravilhosa, Perfeitinha não deixou 

de ser a menina tímida, que não consegue se soltar sem ter 

intimidade. Mas ele era irresistível. Fez tudo e ele a fez fazer tudo. 

Pergunte a ele se a Perfeitinha é ruim de cama? 

 

    Assim como na dança, quem conduz a mulher no sexo é o homem – 

esse sim é um capítulo que eu faria questão que todos os homens 

lessem. Isso não significa que a mulher não possa fazê-lo, nem quero 

dizer que a mulher tem de ficar parada esperando tudo acontecer, 

isenta de qualquer responsabilidade. Mas é muito mais fácil um 

homem se deparar com uma mulher tímida na cama do que o 

contrário. 

    Faço questão de tocar nesse assunto, porque muitas mulheres se 

acham ruins de cama, só porque a primeira noite com o carinha foi um 

desastre, ou porque dificilmente gozam. E transformam isso num 

problema de autoestima de verdade, chegando ao ponto de criarem 

dificuldades inexistentes em relacionamentos ou impedir aventuras e 

experiências que devem ser vividas e vividas com intensidade. 

    Muitas se tornam frígidas por acharem que o problema está com 

elas. Outras não se permitem amar e serem amadas por conta disso. 

Pode se tornar um trauma muito sério. E isso acontece por diversos 

motivos: quando iniciam a vida sexual muito cedo e não estão 

preparadas física e psicologicamente para o sexo (ouça sua mãe 

quando ela diz que tudo tem o seu tempo); quando a mulher se 

relaciona sempre com caras muito inexperientes; quando iniciam a 

vida sexual com um homem grosso, machista e, por isso, ficam 

reprimidas; ou têm algum trauma de infância por violência sexual, etc. 

    Iniciar a vida sexual com alguém muito inexperiente não é ruim, a 

partir do momento em que haja diálogo. Uma troca, onde ambos se 



dão liberdade de experimentar o sexo um com o outro, sem 

preconceitos ou pressões. Nada feito sob pressão dá certo. Qualquer 

relação sexual que seja tem de acontecer naturalmente. 

    Na maioria das vezes, o sucesso do sexo depende do homem. 

Culturalmente, o sexo é algo mais normal para eles. O homem age 

mais instintivamente, é mais ousado. Mas isso não significa que eles 

tenham consciência e que saibam lidar com isso. Há homens que, 

mesmo não amando, não namorando, não querendo levar a relação a 

um estágio mais sério, tratam a mulher com muito respeito, carinho e 

fazem do sexo algo especial. Em contrapartida, há também os babacas 

que prometem um mundo e, na hora, não são nada daquilo que 

disseram, não deixam a mulher gozar e ainda noticiam nos jornais 

locais que fez e aconteceu com a mulher e que ela não passa de uma 

“piriguete do mal” – vou falar sobre isso adiante. 

    É por isso que você deve se atentar ao máximo às minhas palavras, 

ler e reler o capítulo “Tipos que não valem a pena de cara”. 

    Então, se você cometer o erro de ficar com um tipinho daquela 

listinha ou, por falta de sorte, se deixar enganar por um carinha que 

parecia ser legal, não entre em pânico. Não é o fim do mundo! É fato 

que os homens por serem muito mais fofoqueiros que as mulheres, seu 

nome vai ficar na “boca do povo” durante um bom tempo. Mas, 

abstraia-se e relaxe, por que esses comentários passam e depois todos 

se esquecem. O importante é manter a calma e não responder às 

gozações. Se for preciso, dê um tempo da galera, troque de ares e 

procure outros amigos. 

 

6 – Toda mulher é fofoqueira 

 

    Somos disseminadoras das informações, é diferente! 

    Não nego que há “fifis” em todo o mundo. Mas se você observar 

bem, essas “fifis” são mulheres comuns – que geralmente não têm o 



que fazer domingos à tarde quando os maridos estão jogando futebol –

, idosas – que por causa da cultura disseminada em seu tempo não 

gostam de sexo –, ou extremamente preconceituosas – o que está 

super fora de moda. Entretanto, diferente dos homens, as mulheres 

não podem ser generalizadas como fofoqueiras por um ou dois casos. 

E cá entre nós, os homens são, em disparado, muuuuuuuuuuito mais 

fofoqueiros do que as mulheres. E o pior: eles sempre aumentam os 

fatos ou o tamanho do pênis. 

 

7 – Mulher bonita é burra 

 

    Quem disse que para ser inteligente a mulher tem que ser feia? É 

alguma lei que alguém criou e eu não fiquei sabendo? Claro que não. 

Alowwww... Somos Mulheres do século 21! Trabalhamos, estudamos, 

criamos filhos e malhamos. Somos sim, gostosas e inteligentes! Quer 

um ser mais perfeito do que uma Mulher Solteira, sarada, bunda 

grande, coxas grossas e com cérebros pensantes? 

 

8 – Mulher não sabe dirigir 

 

    Para tudo! 

    Falar isso é o mesmo que dizer que mulher não sabe jogar altinho 

na praia! Minha mãe dirige muito mais do que muitos homens por aí. 

    Admito que há mulheres com certa dificuldade de estacionar e 

medo de realizar ultrapassagens, mas isso é porque algumas não têm 

muita noção espacial. Mas tudo nessa vida é prática e não se devem 

julgar todas as mulheres pelas que acabaram de tirar a carteira de 

motorista. Aliás, os homens também são ruins de roda assim que tiram 

a carteira, e alguns deles nunca aprendem a dirigir ou ligar a seta –  

que é uma ferramenta essencial para uma direção segura e eu afirmo 

que não é anus, ou seja, não dói pra dar. E, se formos julgar todos os 



homens pela maioria, imagina os absurdos que teríamos como regra: 

os homens são ruins de sexo oral, os homens são uns primatas 

insensíveis e violentos, os homens são umas antas, e daí por diante. E 

uma Mulher Solteira não perde tempo com julgamentos ou 

paradigmas já criados por homens ou mulheres comuns, que 

defendem os homens sem uma boa reflexão. 

 

9 – Mulher adora discutir relação 

 

    Um minutinho, por favor! 

    Os homens deixam cueca e meias espalhadas no banheiro da casa 

dos pais da namorada, dão voltinhas na noite com o pretexto de tomar 

um chope com os amigos e passam a madrugada inteira 

desaparecidos, ficam dias sem ligar só porque estão viajando a 

trabalho, inventam de buscar o chefe do pai num jantar na Barra da 

Tijuca no sábado à noite, e são as mulheres que gostam de discutir 

relação? Será que não são eles que pedem para levar bronca? Afinal, o 

que lhes custa serem honestos? 

    Uma mulher comum até gosta de discutir relação, mas uma Mulher 

Solteira nunca! Uma Mulher Solteira resolve qualquer problema com 

frases e perguntas diretas. Ou, às vezes, nem resolve, dá um fora e 

acabou. 

 

10 – A mulher gosta de ser traída 

 

    Não há blasfêmia maior! 

    Só porque as nossas tataravós, bisavós e avós aguentavam caladas 

uma traição, não quer dizer que esse defeito seja genético. Muito pelo 

contrário. Elas sempre aguentaram esse desrespeito devido ao medo 

da sociedade patriarcal. Sem contar que eram condicionadas a não 

gostar de sexo e eram obrigadas a aguentar seus maridos. Qualquer 



“ai” ou revolta nessas épocas, as mulheres eram julgadas e queimadas 

como bruxas. Não só “aceitavam” traição, como também muitas 

outras regras impostas pelos homens. Mas os tempos mudaram e, 

graças a grandes mulheres – julgo eu, os primeiros tipos de Mulheres 

Solteiras – revolucionárias que morreram lutando por seus ideais, que 

a sociedade evoluiu. 

    Mulher não gosta de ser traída. Mulher não tem de aceitar traição 

por amar o companheiro, ou porque ele a sustenta, ou por qualquer 

outro motivo. Traição é uma forma de desrespeito inconcebível e 

inaceitável. 

 

11 – Mulher trai do mesmo jeito e tanto quanto os homens 

 

    Sou totalmente contra e não recomendo em hipótese alguma a 

traição. Entretanto, tenho de defender as mulheres que traem, pois, se 

traem é por uma causa justa. Os homens é que são caras-de-pau, não 

se contentam com um só casamento e acabam arrumando outros e 

deixando várias mulheres apaixonadas e enganadas, o que é uma 

covardia. Mulher, quando comete esse erro é por falta de coragem de 

dar fim a uma vida infeliz – coisa que também não aprovo, mas é 

justificável. Raras são as que traem por simples tesão; quando é assim, 

propõem um relacionamento aberto ou arrumam um PF – o que não é 

traição.  

    Então, para ilustrar este tópico, segue uma historinha baseada em 

fatos reais: 

 

“O marido chega em casa e flagra a esposa, na cama, com um 

garotão de 25 anos, forte, bronzeado, cheio de amor para dar. Claro 

que ele faz um escândalo, contudo, sua esposa o interrompe: 

 



– Antes, você deveria ouvir como tudo isso aconteceu: na rua, vi este 

jovem maltrapilho, cansado e faminto. Então, com pena do estado em 

que ele estava, eu o trouxe para casa. Dei a ele aquela refeição que 

eu preparei para você ontem, mas como você chegou tarde e satisfeito 

com o tira-gosto do boteco, não comeu e eu guardei o jantar na 

geladeira, lembra-se? Ele estava descalço, então, dei a ele aquele par 

de sapatos, que, como foi minha mãe que deu a você, você nunca 

usou. Ele estava com sede, então, eu servi aquele vinho que estava 

guardado para aquele sábado que você me prometeu, mas que nunca 

chegou, pois, um dia é o futebol, no outro, o pôquer e em outro, o 

tênis. As calças dele estavam rasgadas, então, dei-lhe aquele seu 

jeans quase novo. Ainda está em perfeito estado, mas não cabia mais 

em você. Como ele estava sujo, disse-lhe para tomar um banho. Como 

precisava fazer a barba, dei-lhe aquela loção francesa novinha que 

você nunca usou por achá-la fedorenta. Daí, quando ele já estava 

indo embora, ele perguntou: “Dona, tem mais alguma coisa que seu 

marido não usa mais?” Nem respondi!!! Dei logo!!!” 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

 

  



Mulher bonita não fica sozinha 

 

    Perfeitinha antes de se tornar uma Mulher Solteira: 

 

    Perfeitinha era linda, magra, um pouco baixa, mas tinha seu 

charme. E como demorou um pouquinho para se tornar uma Mulher 

Solteira, teve sua fase de não arrasar nas noitadas (= não chamar 

atenção de ninguém). 

    Perfeitinha, na época, saía muito com uma amiga, também bonita, 

porém totalmente fora dos padrões de beleza física do pescoço para 

baixo (= gorda), que arrasava nas noitadas. A fofinha falava com 

todo mundo, dançava até o chão, rebolava aqui e ali, se divertia do 

jeito que queria e beijava no mínimo dois dos garotos mais gatos da 

boate todas as vezes que saíam. 

    “Como isso é possível?”, Perfeitinha se questionava. “Amiga me 

deixa dar uma ‘esfregadinha’ para ver se esse mel passa!”, dizia 

Perfeitinha para a fofinha e de nada adiantava. “Miguxa, me conta o 

seu segredo?”, Perfeitinha implorava. E a fofinha respondia: 

“Amiga, você já viu mulher bonita ficar sozinha nesse Brasil?”. 

    Perfeitinha não entendia aquilo até se tornar uma Mulher Solteira. 

 

Perfeitinha depois de se tornar uma Mulher Solteira: 

 

    Diálogo com a mãe (que a conhece bem e sabe de todas as suas 

armações do bem): 

 

– Mãe, se o Bruno me ligar, é para dizer pra ele que estou dormindo. 

Se o Gustavo me ligar... Ahhhh esse ainda não te apresentei, mas é o 

meu ‘futuro ex-namorado’... Diga que estou fazendo hora extra no 

trabalho. Ele é muito gato e não posso dispensá-lo agora. Se o 

Henrique ligar... Ah, esse aí a senhora pode dizer que eu não quero 



mais nada, aliás soletre, porque ele ainda não entendeu. Se o Renato 

ligar... 

– Renato é aquele que você namorou? 

– É, mãe, é o que namorei no mês passado, diga que o cinema de 

amanhã está confirmado, mas não fica de papinho não, porque não 

vou voltar para ele... Anotou tudo? 

– Aham... 

– Não vai me queimar que nem você fez da última vez quando 

perguntou na cara do Cadu, se ele era o carinha do churrasco, hein? 

Estou indo para uma festa com o André... 

– Aquele gatinho? 

– É mãe! É aquele que é a cara do Felipe Dylon... 

– Menina, toma juízo!!! 

– Tá, mãe! Bênção! Beijo, tchau! 

 

    Diálogo com uma de suas melhores amigas: 

 

– Claudinha, tô indo te buscar, mas, primeiro, vou pegar o André em 

casa. 

– Sei. Aquele gostosão do sábado? 

– Não, miga, o André é aquele que é a cara do Felipe Dylon. 

– Que folgado! Ele é que tem que vir te buscar! 

– Mas ele não dirige, acabou de fazer 18, esqueceu? 

– Fala sério... Na boa, amiga? Ou você fica sozinha ou arruma 

alguém como o Erick. Pelo menos, ele não era nenhum zé-ninguém 

como esse tal de André! 

– Tá bom, tá bom! Não o compare ao Erick, miga, por favor! Eu sei. 

Você está certa, tenho de dar um tempo sozinha, porque estou ficando 

enrolada, mas não consigo. Eles me ligam todos os dias... Já tentei 

ser grossa, vivo falando que tenho outros na minha vida, mas parece 

que eles não me ouvem. E eu não resisto a um com rostinho de 



anjinho, não é?! E, por falar nisso, se você quiser, pode ‘pegar’ o 

Renato. Marquei cine com ele amanhã, mas eu dispenso e ainda 

coloco na fita, se você quiser. 

– Esse André está mexendo mesmo com você, hein? Já vai namorar! 

Tô até vendo! 

– Namorar o André? Ainda não pensei nisso, porque estou quase 

namorando o Gustavo... Eu já tinha falado dele... Se bem que o Gu 

não gosta de forró, não é? 

– Não gosta de forró, mas é o maior partidão que você já pegou 

depois do Erick! 

– Não começa a me deixar mais indecisa não, hein! Tô chegando! 

Bjins. 

 

    Já viu mulher bonita e sozinha? 

    Na verdade, eu deveria generalizar e a pergunta correta seria: “Você 

já viu mulher sozinha pelo Brasil?”, porém, nem todas as mulheres 

são Mulheres Solteiras que possuem autoestima na medida certa para 

sempre se acharem lindas, como a amiga fofinha da Perfeitinha. 

Então, voltando à pergunta: “Você já viu Mulher Solteira bonita e 

sozinha no Brasil?” NÃO! 

    Você já deve ter visto mulher comum sozinha; mulher bonita e 

burra sozinha; mulher bonita com autoestima baixa sozinha; mulher 

bonita e chata sozinha; mulher bonita e perdendo tempo se culpando 

pelo término do último namoro sozinha; entretanto, você nunca verá 

uma mulher bonita, inteligente, alegre, divertida, descolada, de bem 

com a vida e com a autoestima lá em cima, sozinha. Muito menos se 

essa for uma Mulher Solteira – releia os Mandamentos da MS. 

    É claro que às vezes dá vontade de ficar sozinha. Nós até tentamos, 

ignoramos os homens nas baladas, damos número errado de telefone, 

somos grossas e dizemos não logo de cara. Mas é quase impossível! O 

assédio é muito grande, só falta eles jogarem um tapete vermelho para 



a mulher passar e os brasileiros – vou me gabar um pouquinho por 

viver neste paraíso que é o nosso país –, em sua maioria, são lindos. E, 

nesse caso, o que você acha que uma Mulher Solteira, bonita, 

querendo curtir a vida vai fazer? Beijar na boca é claro! 

    Mulher bonita com todas essas qualidades só fica sozinha em uma 

situação5: quando está “fechada para balanço”. Não é por obra do 

acaso, não é porque resolveu ir a uma boate GLS, nem porque os 

homens estão abandonando o mercado para se tornarem gays. Mulher 

bonita só fica sozinha por opção, quando decide que as amigas ou ela 

própria são melhores companhias. 

    E não pense que a beleza e o charme feminino – ou a autoestima, eu 

prefiro dizer – limitam-se ao sucesso das noitadas, não. Uma carinha 

de bonequinha consegue tudo. Consegue desconto em lojas, prazo 

para entrega de um trabalho, carona daquele gatinho da turma, 

consegue amolecer o coração do pai para poder viajar no final de 

semana, o cartão de crédito ilimitado do marido e muito mais. Então, 

por que não conseguiria um super gato e deixar de estar sozinha? 

Portanto, se você está passando por uma fase ruim com os homens por 

se achar feia, ou por estar com a autoestima lá em baixo, releia os 

primeiros capítulos do livro e decida se tornar uma Mulher Solteira de 

uma vez por todas! 

    P.S: “Êta, trem bom de país que tem hômi pra tudo quanto é canto e 

gosto. Quero viver em ôtro lugar nunca, sô!”, palavras de uma amiga 

mineira. 

 

  

 
5 Outro motivo para uma mulher bonita ficar sozinha é quando só tem homens feios, 

malas ou “tá-ses” no pedaço, mas não comentei porque, no Rio de Janeiro, meu local 

de pesquisa, isso raramente acontece. Até numa festinha infantil é possível encontrar 

um homem solteiro interessante! 



Tem dias que Tudo Parece uma Merda, ou TPM 

 

    Piadinha com fundo de verdade: 

 

TPM é a época do mês em que algumas mulheres se comportam, por 

alguns dias, da maneira como a grande parte dos homens se 

comporta durante o ano TODO. 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

    Sabe aquela sensação de que o mundo vai acabar antes da 

menstruação? Ou então, você não sabe o porquê, mas está se sentindo 

feia, gorda e tem a impressão de que as pessoas estão gozando da sua 

cara? Além de ter certeza de que seu namorado é um super chato, seu 

chefe é um super mala e sua melhor amiga é uma super pentelha? Pois 

é, você está completamente errada em sentir e achar tudo isso. Na 

verdade, o nome disso é TPM ou, como eu prefiro chamar, “Tem dias 

que Tudo Parece uma Merda”. 

    Quem não a tem que atire a primeira pedra, levante as mãos para os 

céus e sinta-se uma privilegiada por não fazer parte do grupo de 75% 

das mulheres brasileiras que sofrem desse mal. 

    É! Mulheres Solteiras! A TPM, também denominada desordem 

disfórica – hormonal e nutricional – pré-menstrual, é uma coisa séria, 

é uma síndrome e, acredite, tem de ser tratada quando começar a 

atrapalhar a sua vida. 

    E adivinha qual é a maior dificuldade para enfrentar o problema? 

Você admitir que tem TPM. 

    Os tipos de sintoma, suas combinações e intensidades são 

diferentes, assim como a personalidade e a reação de cada mulher, e 

isso torna a TPM uma síndrome bastante complicada. 



    Algum homem mais desavisado poderia até pensar que essa 

síndrome é mais um modismo dos tempos atuais, mas esse distúrbio é 

descrito desde 460 a.C. e, modernamente, as primeiras descrições do 

problema aparecem em 1931. 

    Apesar de ser simples, pode transformar o período que antecede a 

menstruação num verdadeiro inferno, trazendo sérias repercussões 

para o relacionamento afetivo. 

    Essas interferências severas de humor podem ser relacionadas com 

as taxas de suicídio, faltas no trabalho e na escola e, em casos 

isolados, crimes envolvendo mulheres. 

     Quer identificar a TPM? É muito fácil, basta você admitir que 

possui cinco ou mais sintomas da listinha abaixo: 

 

 Humor depressivo marcante; 

 Ansiedade e tensão marcantes; 

 Irritabilidade ou agressividade; 

 Dificuldades de relacionamento pessoal; 

 Diminuição do interesse para atividades usuais; 

 Dificuldades de pensamento, memória e concentração; 

 Cansaço, fadiga e perda de energia; 

 Alterações do apetite; 

 Alterações do sono; 

 Sensação subjetiva de opressão ou de perda de autocontrole; 

 Sintomas físicos como dor nos seios, dor de cabeça, dores 

musculares, inchaço e aumento de peso. 

 

    Sem dúvida, o primeiro passo é procurar seu ginecologista.  

    A TPM é uma síndrome e, portanto, não existe um tratamento 

específico, até porque os sintomas variam de mulher para mulher. 

    Durante anos recomendavam-se o uso de contraceptivos, 

analgésicos e outros medicamentos hormonais, mas esses não 



satisfaziam todas as expectativas de melhora e acarretavam diversos 

efeitos colaterais. Eu, particularmente, recomendo sexo todos os dias, 

não há TPM que sobreviva a doses diárias de sexo. E doses bem 

dadas, de preferência.  

    Atualmente, a conscientização de fatores que podem interferir 

direta ou indiretamente nos sintomas da TPM faz com que existam 

alternativas eficazes para prevenir esse problema, afinal, a prevenção 

é o melhor remédio. 

    Caso você ache que a TPM não seja um problema ao ponto de 

procurar ajuda médica, uma boa dieta pode ajudar a prevenir os 

sintomas. Como, por exemplo: a vitamina A e B6 (peixe, frango, 

fígado, ovos, cereais integrais, soja, amendoim, nozes, banana, etc.), 

quando introduzidas na alimentação, podem ajudar no processo. É 

legal diminuir a ingestão de gorduras, sal, açúcar, álcool e cafeína 

durante o período pré-menstrual. Uma dieta rica em proteínas e 

vitaminas e alimentos com boas fontes de cálcio (leite e iogurte) e 

magnésio (espinafre) também podem ajudar no tratamento. 

    Um tipo especial de gordura é extremamente útil – o ácido 

cislinolênico – encontrado em alguns óleos, especialmente o de 

girassol. As verduras, legumes, cereais e leguminosas, especialmente 

os integrais, fornecem grande parte dos elementos nutricionais que 

propiciam o adequado equilíbrio entre hormônios femininos. 

    Outro caminho para driblar a TPM é a prática de exercícios físicos: 

um bom programa de exercícios aeróbicos é considerado um excelente 

tratamento, pois proporciona modulação hormonal, além de estimular 

a produção de endorfinas (substâncias responsáveis pela sensação de 

bem-estar). 

    Entretanto, se você admite que a TPM está atrapalhando a sua vida 

e, mesmo assim, não quer procurar seu ginecologista, então tranque-se 

em casa nesses dias e não perturbe ninguém, afinal, as pessoas não 

têm de pagar por um problema que é seu, e que você não quer tratar. E 



cuidado com dicas de pessoas que não detenham o devido 

conhecimento sobre o assunto. Nem pense em se automedicar ou sair 

tomando qualquer anticoncepcional ou remédio por aí. Há pessoas que 

aconselham até o uso de antidepressivos e isso pode ser muito 

perigoso. 

    A TPM não é uma doença e, o mais importante, é que ela pode ser 

tratada naturalmente. O caminho mais aconselhável é procurar um 

médico. 

 

Fonte pesquisada: www.clubedatpm.com.br 

 

Agora: a parte da piada! 

 

“Outras denominações carinhosas para TPM: 

 

Todos os Problemas Misturados. 

Tendências a Pontapés e Murros. 

Temporada Proibida para Machos. 

Tocou, Perguntou, Morreu. 

Tire a Porcaria da Mão. 

Tente no Próximo Mês. 

Tô Pirada Mesmo. 

Tempo Para Meditação. 

Totalmente Pirada e Maluca. 

Treinada Para Matar. 

Tira as Patas Moleque. 

Tenha Paciência Mané. 

Todos os Problemas no Momento. 

Total Paranoia Mental.” 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 



 

Trecho especial para os homens: 

 

Frases para sobreviver a uma mulher com TPM. 

 

    Homens! Ou, ao menos, aos poucos que se atreveram a ler este 

livro: este é um guia útil de perguntas que não podem ser feitas em 

hipótese a uma mulher durante a TPM. Memorize para a sua própria 

segurança. 

 

    “O Refém do Hormônio Feminino sabe que existem dias do mês em 

que basta um homem abrir a boca para ficar com a sua vida por um 

fio. 

 

 PERIGOSO: O que tem para o jantar? 

 SEGURO: Posso te ajudar com o jantar? 

 SEGURÍSSIMO: Onde você quer ir jantar? 

 

 PERIGOSO: Você vai sair vestindo isso? 

 SEGURO: Nossa! Você fica bem de laranja! 

 SEGURÍSSIMO: Uau! Você está uma gata! 

 

 PERIGOSO: Está nervosa, por quê? 

 SEGURO: Será que não estamos exagerando? 

 SEGURÍSSIMO: Vem, deixa eu te fazer um carinho. 

 

 PERIGOSO: Será que você devia comer isso? 

 SEGURO: Sabe, ainda temos bastante maçã. 

 SEGURÍSSIMO: Quer um copo de vinho para 

acompanhar? 

 



 PERIGOSO: O que você fez o dia todo? 

 SEGURO: Espero que você não tenha trabalhado 

demais hoje. 

 SEGURÍSSIMO: Adoro quando você usa essa 

lingerie!” 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

  



Parte IV 

O funcionamento da vida 

 

             Essa é a parte mais séria do livro. Aqui você vai ler palavras 

duras, coisas que as pessoas não têm coragem de dizer, como por 

exemplo: 

 

 Nada nessa vida é fácil, e para dizer a verdade, tudo é 

muito injusto. 

 Tudo que é fácil é ilusório! Milagres não existem! 

 Nada na vida dura para sempre! 

 Tudo depende do que você acredita, deseja e fala! Há um 

poder nas palavras que você não imagina! 

 O único amor da sua vida é a sua própria vida! 

 E ninguém tem a capacidade de mudar ninguém, muito 

menos você de mudar um homem! Essa é a verdade que 

mais dói! 

  



Não tenha pressa de viver 

 

    Perfeitinha era uma garotinha muito tímida. Na escola, suas 

coleguinhas a achavam a mais feia da classe, implicavam com ela e 

faziam votação para verem qual era o seu maior defeito. Ela não 

entendia o porquê de tudo aquilo. No colegial, elas continuavam 

implicando com Perfeitinha, porque ela não ia a matinês. 

    Perfeitinha largou as bonecas tarde: queria aproveitar o máximo 

possível a sua infância, para que beijar na boca aos 12 anos, se ela 

passaria a fazer isso para sempre depois dos 15? 

    Perfeitinha beijou na boca tarde: era sonhadora, queria um 

príncipe encantado, mas era uma garota inteligente e sensata e logo 

percebeu que, na verdade, os príncipes eram sapos e eles babavam. 

Por isso, selecionava muito até encontrar um que fosse menos sapo 

possível. 

    Perfeitinha começou a namorar tarde: é claro, que se apaixonou 

muitas vezes, teve até seu primeiro amor aos 16, porém nada de 

compromisso duradouro. 

    Perfeitinha perdeu a virgindade tarde, sua primeira atitude de 

Mulher Solteira, aliás, essa história é linda, vou até contar: 

 

    Perfeitinha tinha 19 anos, quase 20. Ainda guardava no coração as 

lembranças de seu primeiro amor. “É... só eu sei, quanto amor eu 

guardei... pra você, sem saber que era só pra você...” Durante três 

anos, ela ligava para ele, como amiga. Só para saber como ele 

andava. Até que um dia, Perfeitinha foi mais ousada. Não tinha 

segundas intenções e não fazia ideia do que o destino havia 

preparado para ela. Ligou para ele. Convidou-o para ir a um 

churrasco. Mentira! Não havia churrasco algum, era só um pretexto 

para falar com ele. Ele não aceitou, pois estaria de plantão à noite. 

Era sábado e Perfeitinha não saiu. Ela estava sozinha em casa, seus 



pais estavam viajando e seus irmãos na farra. Quando deu meia-

noite, ele tocou a campainha... Inacreditável, o carinha era louco, 

mas ela ficou toda feliz. “Trouxe vinho”, ele disse. E ela o convidou 

para entrar. Foram duas horas de papo-furado, sem nenhum beijinho. 

Cinco minutos antes de ele ter de voltar para o plantão, aconteceu o 

beijo. Na mesma hora, ele ligou para um amigo para cobrir o 

plantão. Aí, foi só alegria. Ele era um galanteador, falava pouco, mas 

falava as coisas certas nos momentos certos. Ela estava toda 

derretida. Não conversaram nada sobre o passado, mas o que 

importava? Aconteceu tudo com muita calma, muito calor e muita 

paixão. Perfeitinha amou pela primeira vez, experimentou um homem 

pela primeira vez. Não sentiu dor, não se arrependeu e, naquele 

momento, teve certeza de que ele foi o homem certo. No dia seguinte, 

ela estava nas nuvens, contudo os pés estavam no chão. Perfeitinha 

amava-o muito, desde os seus 16 anos. Sabia que esse amor não era 

recíproco e, por isso, não aceitou um segundo encontro. Em momento 

algum bateu a tristeza, pelo contrário, ela sabia que sua história com 

ele teve fim naquela noite. Nunca mais se falaram e até hoje ele é 

especial para ela. 

    Perfeitinha não sabia, mas deu seu primeiro passo como Mulher 

Solteira. 

    Perfeitinha demorou a decidir o que queria ser quando crescesse. E 

aos 25 anos, ainda estudava jornalismo e fazia estágio. Mal sabia que 

em breve faria sucesso como escritora. 

 

    Um dos maiores defeitos de uma mulher é a pressa de viver. As 

gerações mudam, revoluções acontecem, mas não é porque as 

menininhas da escola estão perdendo a virgindade aos 12 anos que 

você tem de perdê-la cedo também. Não é porque sua mãe se casou 

aos 20 que você tem de casar com essa idade também. Não é porque 

suas amigas estão namorando que você tem de namorar também. Não 



é porque está na moda entrar na faculdade aos 17 anos que você tem 

de entrar também. Não é porque suas amigas de 30 estão estabilizadas 

no casamento, e com pelo menos um filho, que você tem de estar 

também. 

    Uma mulher não pode ter pressa de viver, nem se influenciar pela 

moda, pela idade, pela sociedade ou pelas amigas. Na pressa, muitas 

mulheres se casam por se sentirem encalhadas, e não existe mulher 

encalhada.  

    Casam-se e têm filhos com homens que não amam e tornam-se 

infelizes. Casamento infeliz é uma prisão, além de ser muito 

burocrático desfazê-lo – se houver filhos no meio da história, então, 

nem se fala –, manter um namoro provoca menos prejuízos e basta 

“cortar a fita”, que tudo está desfeito. 

    Na pressa, muitas mulheres aceitam um bom emprego e desistem 

para sempre de seus sonhos. 

    Na pressa, muitas mulheres se esquecem de si para cumprir a tabela 

social e serem infelizes para sempre: 

 

17 = terminar o ensino médio 

18 = entrar na faculdade 

22 = ter um bom emprego 

24 = casar  

26 = ter filhos 

27 = ??? 

45 = levar um pé na bunda do marido e ser trocada por uma de 27. 

 

    A única influência permitida é a do coração, da intuição. 

    É claro que uma menina de 12 anos não tem essa consciência, mas 

sua mãe experiente, sim. E esse é um dos conhecimentos que falta ser 

passado de mãe para filha na adolescência. Muitas mães se esquecem 



de transmiti-lo ou, por algum outro motivo que não vou julgar, 

ignoram essa responsabilidade. 

    Não há motivo para se ter pressa de viver. Não acredito em 

coincidências, entretanto, a vida acontece como tem de acontecer. E 

tudo no momento certo. 

    Muitas vezes ficamos desanimadas com nossos empregos, nossos 

namoros e nossas rotinas. Nós desesperamos, terminamos, pedimos 

demissão, aceitamos algo que não queremos de verdade e damos 

passos maiores que vão nos causar arrependimentos no futuro. Meu 

conselho é aproveitar o máximo cada coisa, sempre com calma, 

sempre pensando em si, pois tudo é um aprendizado e qualquer 

conhecimento adquirido será usado em sua próxima experiência. E 

apressar as coisas e pular etapas acaba por atrasar a vida. 

 

  



Milagres acontecem, só que não 

 

    Perfeitinha estava numa chopada (e, diga-se de passagem, umas 

das melhores de sua vida) com Marcinha e Paty. Juntas formavam as 

“Piriguetes do Bem”. Mas voltando ao assunto... Depois de uma 

“brochante” tentativa de relacionamento com um leitão indeciso, com 

um metrossexual exagerado e com um supermachista que achava que 

todas as mulheres do mundo – inclusive a mãe dele – 

 eram vagabundas e mentiam, ela decidiu “fechar para balanço”. 

    Colocou na cabeça que só iria beijar se estivesse apaixonada e se o 

carinha quisesse namorar, claro que não era isso que ela pensava 

realmente, era só a desculpa que daria para não beijar ninguém. 

    Já que, naquela noite ela estava decidida a não beijar na boca, 

abriu a noite com dois copos de gummy, a pior bebida de todos os 

tempos de sua adolescência. Dançou até o chão com as meninas, até 

que chegou um amigo delas. Não dava nada por ele. Normalzinho, até 

que tinha certo charme, porém nada de mais. Ele entrou no compasso 

e ficou dançando com elas. Perfeitinha, no seu terceiro copo de 

gummy, o puxou pelo braço quando o viu saindo do salão com uma 

gordinha. Em sua cabecinha bêbada, se ele estava dançando com ela 

é porque era seu amigo e eu não poderia permitir que um amigo seu 

ficasse com uma mulher feia. E não é que Perfeitinha deixou seus 

pensamentos voarem e foi falar isso para ele?! 

    Primeiro, ele não entendeu nada, depois riu e, por último, não 

resistindo aos seus encantos, disse: “Não vou ficar com ela, mas já 

que você está tão preocupada, venha tomar conta de mim e aproveita 

para pegar uma cerveja”. Ela foi com ele, afinal, era seu amigo. 

Conversaram muito, agora o quê não lhe pergunte, porque com 

certeza ela não se lembra! Só sei que, de verdade, ela não queria ficar 

com ninguém. Ela falou com ele, com todas as letras, que só iria 

beijar se estivesse apaixonada e se o carinha a namorasse. Santas 



palavrinhas, não é que isso aconteceu! Acabou ficando. Ele foi um 

anjo. Cuidou dela, inclusive na hora em que pediu para ir ao 

banheiro vomitar. Ele disse que não se importava – homens assim são 

raros, se encontrar um que a trate dessa forma, agarre-o sem pensar 

duas vezes. Depois, levou-a em casa sem encostar um dedinho nela. 

Um amor de pessoa. 

    No dia seguinte, ela não acordou de ressaca e, sim, com um enorme 

peso na consciência. Não sabia aonde enfiar a cara. Ligou para a 

Marcinha e pediu o celular dele. Nem foi preciso gastar seus 

dedinhos. Na hora em que pensou em ligar, ele ligou. Não é o 

máximo? Pediu mil desculpas e ele, muito esperto, disse que só a 

perdoaria se eles se encontrassem. Ela disse ok, não estava fazendo 

nada mesmo. Para dizer a verdade, nem cogitou qualquer 

possibilidade de que daria certo, tanto que, desde o segundo 

encontro, ela o tratou como um amigo qualquer. Em todos os 

momentos, ela foi autêntica. Fez palhaçadas, contou piadas, “zoou” 

com os amigos dele, enfim, não fez tipo. E ele, sempre se 

comportando como um verdadeiro cavalheiro. Abria a porta do carro, 

sem contar que era um fofo. Ele a respeitava tanto que já na primeira 

semana dormiram agarradinhos e não aconteceu nada. Fazia a 

Perfeitinha rir e o melhor: era honesto. Tão honesto que desde o 

primeiro dia falou que tinha outra “peguete” e, dias depois, 

“terminou” com ela por telefone na frente da Perfeitinha.  

     Resumindo: seus olhinhos começaram a brilhar logo na segunda 

semana, era um tal de letra de música para cá, depoimentos nas 

mídias sociais para lá e começaram a namorar. 

     O namoro não durou um mês, ele terminou sem motivos. 

 

    Estão vendo por que digo que não existe homem perfeito? 

    Namoro que começa encantado demais então, só sendo um milagre. 

E milagres não existem! Doce ilusão de criança. 



    Dar uma de inocente e achar que num primeiro momento tudo vai 

dar certo não é nenhuma vergonha, e toda Mulher Solteira já passou 

por isso. Toda mulher já se apaixonou à primeira vista, já se entregou 

de corpo, alma e coração na primeira semana. Se você já cometeu esse 

erro algumas vezes, é normal, mas a partir da leitura deste capítulo, 

você tem de se conscientizar – para não dizer grosseiramente, “tomar 

vergonha na cara” – para não cair no conto novamente. 

    E não escrevo isso só em relação a namoro, não. Ao trabalho, 

amigos, família, profissão e estudos. Nunca acredite em algo que 

venha fácil demais, desconfie sempre. Os problemas, obstáculos e 

dificuldades movimentam a vida e as relações. Enxergue-os como 

estímulos para a sua superação. Tenha sempre em mente que a vida é 

injusta e, se você está fazendo algo que seja muito fácil, é porque está 

com preguiça de aceitar um desafio maior, que exija mais de você. E 

não é com preguiça que você vai crescer na vida. Fora que os salários 

e recompensas condizem com a altura do seu esforço e das coisas que 

você conquistar. Você não vai querer ganhar sempre um 

pagamentozinho mais ou menos, não é?! 

    Quer um exemplo bem comum que pode acontecer? Você tem um 

amigo ou amiga perfeitos, saem juntos e ele ou ela aceita calado/a 

tudo o que você faz. Cuidado! Pode ser uma cobra e você nem 

desconfia, ainda mais se for uma mulher – pode estar querendo roubar 

seu namorado. Amigo de verdade também critica, não passa a mão na 

cabeça, diz literalmente que você está usando uma roupa ridícula 

quando está ridícula e não fica se fazendo de bonzinho. E é capaz de 

você ser amada pelo amigo que mais briga com você. 

    No seu namoro, é a mesma coisa. Se seu parceiro a agrada demais o 

tempo todo, nunca briga por nada, ele pode estar com a consciência 

pesada por estar fazendo algo errado ou estar lhe traindo. Ou se ele é 

fechado demais, nunca fala o que sente e está sempre fazendo cara de 

que está tudo bem, é quase certo que não esteja satisfeito de verdade. 



E acredite que, em pouco tempo, ele vai terminar com você sem 

maiores explicações. 

    Isso não quer dizer que você tenha sempre de estar em pé de guerra 

com todos, porém esteja sempre atenta, valorize o que for mais difícil, 

não desista quando parecer impossível superar um obstáculo. Esteja 

preparada para terminar um relacionamento sem motivos a qualquer 

momento.  

    E lembre-se sempre: milagres acontecem, só que não. Risos.  

 

 

  



Não existe o amor da sua vida 

 

    Só aprendemos repetindo os nossos erros e, por que não repetindo 

as palavras também?! Este capítulo seria dispensável se eu não 

conhecesse os seres humanos. Sei que você vai se lembrar da primeira 

parte deste livro e isso não será mera coincidência.  

    Perfeitinha nunca entendia quando as amigas diziam que fulano ou 

beltrano era o amor da vida delas: 

 

    “Como alguém pode amar somente uma pessoa durante toda a 

vida? Se o amor só acontece uma vez, então, não é muito cedo 

começar a amar aos 15 anos? E se o garoto terminar, eu não vou 

poder amar mais ninguém?! Que chato!” 

 

    O “amor da vida” é algo muito bonito e financeiramente viável em 

filmes, letras de música e em novelas. Mas aprenda uma coisa antes 

de continuar lendo este livro: não existe o amor da sua vida! 

    Aliás, até existe, mas ele não é um ser do sexo oposto, ele não é 

outra pessoa: 

 

O ÚNICO AMOR DA SUA VIDA É A SUA PRÓPRIA VIDA! 

 

    Entendeu agora? 

    Outra coisa, a estimativa de vida do brasileiro é de 75 anos. Já 

imaginou amar somente uma pessoa durante todo esse tempo? É 

impossível prever quantas pessoas você vai amar durante a sua vida. 

Claro que um você amou mais do que outro. Geralmente, o primeiro 

amor é o mais marcante, mas não é porque foi o que mais amamos e, 

sim, porque foi a primeira vez que experimentamos o amor. 

    As mulheres, em geral, têm uma visão muito ilusória do amor: elas 

morrem por amor, matam por amor, sofrem por amor, tatuam no 



corpo o nome do seu amor. Porque o cara é o amor da vida delas. 

Agora, pense comigo: matar por amor e passar o resto da vida na 

cadeia, vale a pena? Morrer por amor, se suicidar por amor e acabar 

com a própria vida, vale a pena? 

    Muitas vezes, ele a trocou por uma mulher que nem chega aos seus 

pés, ou pela vida sem sal de homem solteiro ou, ainda, assumiu a 

homossexualidade e você ainda pensa na possibilidade de se matar por 

causa dele? Encare isso como uma carta de alforria, como uma porta 

aberta para a liberdade. 

    E tatuar o nome dele no seu corpo? Já fez uma tatuagem? Sabe o 

quanto dói? Vale a pena sentir dor para provar o seu amor? E quando 

ele a trair ou terminar com você? Lembre-se das dolorosas sessões a 

laser que você vai ter de enfrentar para tirar a tatuagem. 

    Se ele saiu da relação, era porque não estava feliz e você?! Estava 

feliz?! Pense se a infelicidade é uma pena que você deve pagar em 

nome do amor da sua vida. E outra: não esqueça que felicidade é algo 

que depende só de você. Não atribua como responsabilidade sua 

felicidade à outra pessoa. 

    Você não tem de passar a ser a mulher mais fria do mundo, nem 

deixar de ser romântica. É lindo viver um romance, mas um dia ele 

acaba. O que não pode acabar são seus sonhos, sua própria vida e sua 

capacidade de amar outros homens. 

  



Ninguém muda ninguém 

 

    O cara é um “galinha”. Fica com todas as mulheres que passam na 

frente dele, inclusive você. Mas, por você, ele se apaixona. Você passa 

a se sentir a poderosa. Acha que vai mudar a vida dele. Mero engano. 

E prepare-se, porque ele vai continuar “galinhando”. O cara é um 

preguiçoso, não lava, não cozinha, não passa. Vai na casa de seus pais, 

toma banho e deixa a roupa suja espalhada pelo banheiro. Quando 

vocês casarem, acha que vai ser diferente? Prepare-se para ser uma 

Amélia. 

    O cara não trabalha, nem estuda. Faz um serviço aqui, outro ali, 

ganha uns trocados. Mas não se esforça para galgar algo melhor. 

Prepare-se para sustentá-lo.  

    O cara não gosta das mesmas músicas que você. Não gosta de 

dançar. É caseiro. É o oposto de você. Prepare-se para abdicar de sua 

própria vida. 

    Personalidade, qualidades e defeitos. Ou você gosta ou não gosta. 

Ou você aceita ou termina. Ou você se submete à infelicidade ou não 

casa.  

    A melhor coisa de você namorar é que esse é o tempo necessário 

para perceber se o cara combina ou não com você. Porque ele não vai 

mudar! E você também não tem que mudar para tentar ser feliz ao 

lado dele!  

    As mulheres comuns adoram mudar por causa deles, e você decidiu 

se tornar uma Mulher Solteira, não é?! E lembre-se que ele não é o 

amor da sua vida! 

    O maior arrependimento de uma mulher casada que acaba de se 

separar é ter abdicado de sua própria vida, de suas vontades, de sua 

personalidade, de seus sonhos por causa do homem com quem se 

casou. Quantas vezes você já não ouviu essa história? E não pense que 

as mulheres mudam para se adaptarem aos seus maridos, elas abrem 



mão das coisas. É diferente! Elas não deixam de gostar de nada do que 

gostavam antes de conhecê-los e se tornam infelizes por isso.  

    Parece que essa característica comum às mulheres é instintiva, 

genética, hormonal – nunca li nenhum artigo e não sei se existem 

pesquisas a esse respeito. Parece coisa de mãe, que sempre abre mão 

de qualquer coisa por um filho, sendo que, neste caso, é um amor 

incondicional e incontestável, muito diferente do que sentimos por um 

homem.  

    Homem nenhum abre mão de nada por causa de uma mulher, muito 

menos reconhecem quando elas fazem isso por eles. Não é 

responsabilidade deles. Não é culpa deles a sua decisão de mascarar as 

coisas para conquistá-lo. Recompensar, então nem pensar. Não se 

iluda com isso. Não há mulher, paixão ou amor que faça alguém 

mudar. Todo ser humano pode mudar de personalidade, de atitude e 

de vida. Entretanto, essa mudança depende de dele mesmo e não de 

alguém.  

    Uma pessoa só decide mudar quando pensa que será melhor para 

ela, que desse modo ela será mais feliz. Por isso, enfatizo o tempo 

todo no livro que uma Mulher Solteira tem de pensar sempre em si 

mesma e isso não é egoísmo.  

    Somos muito diferentes dos homens e, para um dia haver um 

equilíbrio entre atitudes e sentimentos, temos de ser um pouco como 

eles, para forçá-los a se sentirem e agirem como nós. 

 

  



Lei da atração – Cuidado com seus pensamentos 

 

    Você conhece a Lei da Atração? Não?! Não acredito! 

    A Lei da Atração é o tal “Segredo” que está na moda e é o assunto 

em sete de cada dez livros lançados nesses últimos dois anos (estamos 

em 2010). Caso você não conheça, não tem problema, eu explico, 

afinal, tenho de entender que ser uma Mulher Solteira requer tempo 

(os compromissos são muitos) e não dá para ficar no ar durante as 24 

horas do dia. Mas, antes, uma historinha da nossa amiga Perfeitinha: 

 

    Perfeitinha, aos 19 anos, sonhava com seu príncipe encantado. Ele 

era forte, moreno, sedutor, irresistível e macho, muito macho. Aquele 

tipo que joga na parede e chama de lagartixa. Alguns meses depois, 

puff... Seu desejo se realizou. No início, ela não acreditou, ele era 

exatamente como ela o tinha imaginado. Ser jogada contra a parede e 

ser chamada de lagartixa, passou a ser seu esporte predileto, até 

que... Passados os dois primeiros meses, começaram as brigas. Ele 

era tão macho que ultrapassava os limites do machismo. Ela nem 

podia respirar, que ele achava que estava sendo traído. O namoro 

durou apenas seis meses. 

    Perfeitinha, aos 22 sonhava com seu segundo príncipe encantado. 

Ele era forte, moreno, sedutor, irresistível e NÃO era machista. 

Algumas semanas depois, seu desejo foi realizado. Dessa vez, ela 

acreditou. Ele era um fofo, um “tipão” e bom de cama. Mas era 

depressivo. Para não fazer desfeita com seu desejo, ela o aturou por 

quase dois anos. 

    Perfeitinha, aos 24 anos, parou de sonhar com o príncipe 

encantado. 

 

    Agora, sim, vou explicar a Lei da Atração.  



    É o seguinte: tudo o que existe no Universo é energia. Cada ser 

humano, por exemplo, é uma fonte de energia, então, tudo o que vem 

de nós também é energia ou gera energia. Até nossos pensamentos 

geram energia. E cada ser humano funciona como um ímã, sendo que 

este ímã atrai tudo o que você fala, faz e, principalmente, pensa. Não é 

preciso ir muito longe para provar o que acabei de “dizer”. Exemplos, 

você já percebeu que: 

 

 Quando acontece algo de errado ou fora dos planos no início 

do seu dia, todo o restante passa a ir mal? 

 Quando alguém pratica uma “maldade”, pouco tempo depois, 

aprontam uma com ela também? 

 Quando uma pessoa se diz feliz e vive feliz, parece que é 

iluminada e cheia de sorte e tudo de bom acontece com ela? 

 Quanto mais evitamos uma situação, mais rápido ela 

acontece? 

 Quando dizemos que não queremos uma coisa, a recebemos? 

 Quanto mais somos contra as guerras, mais elas acontecem? 

 As pessoas negativas atraem pessoas e coisas negativas? 

 As pessoas que mais falam de doença são as que mais 

adoecem? 

 As pessoas positivas estão sempre rodeadas de amigos e de 

alegria? 

 As pessoas que não reclamam da vida são as que mais têm 

vida? 

 

     Enfim, estes exemplos já estão de bom tamanho, não é?! Portanto, 

muito cuidado com suas atitudes e pensamentos. 

    E não pense que só ter boas atitudes vai fazer de você uma mulher 

mais feliz. As atitudes precisam condizer com seus pensamentos.  

 



Você é aquilo que pensa que é. Você é aquilo que acredita ser.  

 

    Seus pensamentos são as coisas em que você acredita. Não adianta 

ser boazinha, porém ter maus pensamentos e achar que a vida vai te 

reconhecer só por causa das boas atitudes. Acorde! A 

responsabilidade sobre seus pensamentos, não param por aí.  

    Seus pensamentos são também seus desejos e tudo o que você 

pensa, atrai. O pensamento, que é o que você deseja, também gera 

energia, e essa energia se espalha pelo Universo. Lembra-se que desde 

o início eu digo que o Universo conspira a nosso favor? Então? Não é 

só uma frasezinha bonitinha para enfeitar o livro, não. É uma das leis 

que movimentam a vida: o Universo sempre conspira a favor do ser 

humano. Sendo assim, tudo o que você pensa, o Universo te dá. 

    E quando digo para tomar cuidado com seus pensamentos é porque 

o Universo é como um computador: ele não distingue um NÃO de um 

SIM. Por exemplo, já leu aquelas piadas de gênio da lâmpada? Pois é 

exatamente assim que o Universo age. Se você pensa – leia-se 

“deseja” – que gostaria de estar numa ilha deserta com um príncipe 

encantado, ele vai levá-la para uma ilha com um príncipe, porém, se 

não pensar nos detalhes, ele a mandará para a Ilha de Paquetá, num 

dia de chuva, com um cachorrinho pulguento na sua cola chamado 

Príncipe. 

    Você é contra a guerra e, quando você toca nesse assunto, pensa 

logo nas imagens que já viu pela TV, então o Universo vai entender 

que você quer guerra e vai lhe enviar guerra! Você é contra a guerra, 

mas tem de ter um pensamento a favor da paz e pensar em imagens 

que a representem, aí, sim, o Universo vai entender que você quer paz 

e vai te dar. 

    As pessoas que mais reclamam da vida, que mais reclamam que não 

têm dinheiro, que não têm saúde, que não têm amor, realmente não os 

têm. E por que não têm? Seus lamentos são expressões dos seus 



pensamentos e sentimentos, elas realmente sentem que não têm o que 

querem e começam a pensar assim: “Eu não tenho dinheiro, não tenho 

isso e aquilo”. Sentimento + pensamento = imaginação. Elas se 

imaginam exatamente assim. Visualizam em suas mentes as suas 

vidas sem dinheiro, sem amor e sem saúde. Então, o Universo, 

fazendo o seu dever de casa, concretiza exatamente o que elas 

visualizam em suas mentes. 

    Agora, você vai me perguntar o que toda esta informação tem a ver 

com ser uma Mulher Solteira, não é? Pois bem, em todo o livro repito 

que, para ser uma Mulher Solteira, você tem de ser independente. E 

isso não é exagero, não. É para você acordar e acreditar. Você só vai 

mudar de vida se agir, falar, acreditar, pensar e visualizar a si mesma 

vivendo a vida que deseja ter. Só você tem o poder sobre a sua própria 

vida. E, agora, vai me perguntar o que tudo isso tem a ver com a 

história da Perfeitinha? Preste atenção aos seus pensamentos e ao que 

visualiza nessa sua cabecinha que ainda não é de Mulher Solteira para 

não cair no erro da Perfeitinha que desejou seu príncipe 

superficialmente e não pensou nos detalhes, ou seja, no tipo de 

personalidade que deveria ter para não ter os defeitos que ela não 

suportaria. E, por isso, o Universo lhe deu sapos e, não, príncipes.  

    E isso vale para tudo em sua vida: namorado, marido, carreira, 

filhos, férias, cachorro, papagaio, amigos, família, etc. 

    Recapitulando: quando você pensar no modelo de homem que vai 

fazê-la feliz, você NÃO pode dizer que ele NÃO é machista, feio, 

gordo, chato, carente, depressivo ou qualquer outro defeito. Você tem 

que dizer que ele é LINDO, GOSTOSO, “TIPÃO COM TUDO EM CIMA”, 

INTELIGENTE, ALEGRE, BEM-HUMORADO, LEAL, LEGAL, FIEL e, por 

favor, não se esqueça de dizer todas as qualidades que quer, pois 

quanto mais você listar mais tempo levará para o Universo atender o 

seu pedido, portanto, menor será a probabilidade de ele errar. E 

melhor ainda do que dizer e pedir, é visualizar.  



    Visualize situações que gostaria de passar com ele, imagine-se num 

dia a dia e não se esqueça de imaginá-lo na cama e, de preferência, 

fazendo tudo e do jeito que você gosta.  

    Não há erro. É só acreditar que, mais cedo ou mais tarde, o gato 

aparece exatamente do jeito que você quer. E por falar em 

temporalidade, se ele vai aparecer em dias, meses ou anos, vai 

depender do que visualizar e na força de como acredita. 

  



Parte V 

Como ser uma Mulher Solteira 

 

    Situações, quebra de paradigmas e atitudes que você deve tomar 

para ser uma Mulher Solteira. 

    Esta parte está dividida em duas etapas: 

 

1. Você com você 

2. Você com ele. 

 

    Deixo claro que, nada nesta vida é fácil, e ser uma Mulher Solteira 

também não vai ser. É preciso muita dedicação, muita coragem e 

muita força de vontade. Há mulheres que levam anos para chegar ao 

Nível 1 de como ser uma Mulher Solteira, mas não se envergonhe 

disso e não abandone a luta. As melhores coisas na vida são as que 

conquistamos com mais dificuldade. 

 

1. Você com você 

 

O que ser: anjinha, capetinha ou Piriguete do Bem? 

 

    Esse capítulo é especialmente dedicado a uma amiga loira que tem 

o “capeta” no corpo e Deus no coração. E isso significa que ela sabe 

viver e aproveitar a vida e ao mesmo tempo é guerreira, sustenta uma 

casa e cria um filho. Ela não tem medo de ser o que é. Ela não vive de 

aparências, ignora as opiniões preconceituosas e quando ama, faz jus a 

esse sentimento muito mais do que muita mulher “santa” por aí. 

 

    Perfeitinha, aos 16 anos era um anjinho. Garota para namorar. 

Perfetinha, aos 19 anos era uma santa. Garota para casar. 



Perfeitinha não era feliz, era garota para namorar e casar, mas nem 

de longe sentia o cheiro de um fiel companheiro. Mas era tão 

admirável ser garota para namorar, para casar. As mães sentiam 

tanto orgulho de suas filhas puras. E chatas! E infelizes! E frustradas! 

    Perfeitinha queria passar por todas as fases da vida de uma jovem 

comum. 

    “Já estamos no século 21, as mulheres ocupam cargos de poder, 

são chefes de família, são independentes. Por que tenho que continuar 

a ser garota para casar? Por que tenho de agir como um homem nos 

estudos e no mercado de trabalho e não posso agir como eles quando 

o assunto é diversão?”, ela se perguntava todos os dias. 

    Perfeitinha cansou de ser anjinha, mas também não queria ser 

capetinha. Ela teve sua segunda atitude de Mulher Solteira, tornou-se 

uma Piriguete do Bem e passou a fazer tudo o que bem quis. 

 

    Rio de Janeiro: cidade grande, cheia de desafios profissionais, 

cobranças e oportunidades; cidade cheia de tribos e pessoas que são e 

que pensam de modos muito diferentes; cidade cheia de paradigmas, 

valores ultrapassados e preconceitos; cidade com muito 

entretenimento, propícia a uma vida solitária, cheia de homens 

solteiros e que fogem de compromisso. Não sei se no restante do 

Brasil é assim, mas, no Rio de Janeiro, ser uma Mulher Solteira é uma 

tarefa árdua e, na cabeça dos homens, há dois tipos de mulheres: a que 

serve para casar e a que serve para transar. 

    Quem disse que temos de ser uma coisa ou outra? Quem disse que 

temos de ser anjinhas ou capetinhas? 

    Ser boazinha só é bom depois dos 30, quando os solteiros do Rio de 

Janeiro querem parar de malandragem para casar. Mas, quem disse 

que queremos casar? Quem disse que temos de aceitar o que a 

sociedade, até agora regida pelos homens, nos impõe? Por que temos 

de ser condenadas, taxadas de piranhas por beijarmos cinco garotos 



numa micareta? E por que beijar 50 mulheres numa noite é mérito 

para eles? 

    Por que temos que nos valorizar diante dos homens? 

    O que é se valorizar? É não beijar ninguém numa noite? É não olhar 

na cara de um homem e pedir para ganhar tapa na cara quando 

estamos tendo um orgasmo? É sermos recatadas na cama, enquanto 

eles fazem o Kama Sutra de A à Z com outras mulheres na rua? É não 

usarmos roupas curtas e decotes quando estamos no auge da beleza e 

da forma física? É não dançarmos até o chão para não provocar 

interesse em outros homens, além do seu namorado? 

    Que droga de valores são esses que temos de ter, para um homem 

querer se casar conosco? E eles? Cadê os valores deles para 

querermos casar com eles? Por que casamos com qualquer homem 

sem questionar o seu passado? Por que eles não têm que seguir regras 

de comportamento e atitudes como nós, mulheres? 

    Que droga de casamentos são esses que nos tornamos infelizes por 

abrirmos mão de tudo e sermos esposas exemplares? O que é ser uma 

esposa exemplar? É abrir mão de amigos, passado, família, 

lembranças e até da própria personalidade por um casamento? Por que 

temos de ser algo que não somos, o tempo todo, para sermos 

exemplares? 

    E por que aprendemos a viver dependendo da aprovação de todos? 

Por que nossas mães nos ensinam isso se elas mesmas sofrem com 

isso? 

    Por que ser vista como capetinha é pecado, se todos os homens 

sentem vontade de fazer tudo com uma mulher capetinha? E por que é 

errado casar com uma mulher capetinha? Ser anjinha é sinônimo de 

pureza? Significa que a anjinha nunca vai mentir, trair e fazer coisas 

erradas? O que impede uma capetinha de se tornar uma anjinha e vice-

versa? 



    Em pleno século 21 as pessoas ainda acreditam em aparências, 

quando, na verdade, o que faz a diferença, o que faz o ser humano, são 

suas atitudes e seus ideais. Eu mesma já passei por fases em que era a 

anjinha e era taxada de capetinha. Já passei por fases em que era a 

capetinha da história e mentia tão bem que os homens achavam que eu 

era santa. Já menti muito enquanto estava na minha fase de anjinha e 

falei muitas verdades na minha fase capetinha – e, para ser sincera, me 

sentia muito melhor falando a verdade. Já encantei e fiz muitos 

homens se apaixonarem em ambas as fases da minha vida. 

    O que é melhor, então? 

    Na vida não há o que é certo ou errado, bom ou ruim. O melhor é 

ser sempre autêntica. Ser sempre você mesma, sem vergonha, sem 

critérios, sem se importar com que os homens vão pensar. Se você é 

capetinha, então, aproveite a vida, mas tenha sempre a consciência 

livre de mentiras. Se você é anjinha, ótimo, vai se casar em breve, 

entretanto, não leve a vida tão a sério, senão chegará aos 60 sem boas 

histórias para contar aos netos. Mas se você está passando por aquela 

fase de indecisão, não sabe se é certinha ou serelepe, então, você pode 

se enquadrar no grupo das Piriguetes do Bem, ou PDB. 

     Uma PDB não tem medo de ser feliz. Ela sai, aproveita todas as 

fases da vida, sem vergonha de viver. Dança até o chão, rebola no 

samba, sacode no funk, paquera, azara e beija na boca quando está a 

fim. É autêntica. Não fica forçada com ninguém, não transa forçada 

com ninguém, se for a uma micareta e quiser ficar sozinha ela fica. Se 

for numa festa e quiser beijar dez, ela beija. Se quiser sair com dois 

caras ao mesmo tempo e transar com os dois, ela transa, se quiser 

transar só quando está apaixonada, então, só transa por paixão. Usa 

decotes, minissaias, jeans, roupas recatadas ou qualquer outro tipo de 

roupa que a deixe à vontade. Ela não se importa com as aparências, 

nem a dela mesma, nem a de ninguém. Analisa as pessoas por um 

bom papo, torna-se amiga por atitudes e ama pelos ideais. Não leva a 



vida tão a sério, mas é responsável e não mente, não engana ninguém 

e sempre joga limpo com todos. Mas também não é tão inocente, sabe 

muito bem como funciona a cabeça dos homens e da sociedade e, por 

isso, ela sempre age em sigilo. Guarda muito bem seus próprios 

segredos, só comenta algo sobre sua vida com as pessoas quando lhes 

dizem respeito. Ninguém precisa saber da vida de ninguém, muito 

menos de uma Mulher Solteira. Só se abre para as amigas do coração, 

as quais se contam nos dedos. 

    Enfim, sendo anjinha, capetinha ou uma Piriguete do Bem, você 

tem de ser o que é e não o que aparenta ser. E o mais importante: não 

precisa se enquadrar em grupo algum, desde que esteja no grupo das 

Mulheres Solteiras. 

 

    A seguir, uma música que fiz sobre as PDBs em uma de minhas 

noitadas: 

 

Piriguetes do Bem 

 

Piriguetes do Bem 

Só namoro 

Não pego ninguém (refrão) 

 

Vou pra night de sainha 

E pra praia de tanguinha 

Provocante, marcante 

E não pego ninguém 

 

Danço mesmo de sainha 

Ela é muito curtinha 

E vou até o chão 

No embalo do funkão 



Com decote alucinante 

E não pego ninguém 

 

(refrão) 

 

Você baba 

E eu provoco 

Faço isso porque gosto 

Porque sou Piriguete do Bem 

E não pego ninguém 

 

Piriguetes do Bem 

Não tem pra ninguém 

As meigas não entram 

As pegadoras nem pensar 

Você tem que dançar, provocar e azarar 

Mas não pegar ninguém 

 

(refrão) 

 

Ser piriguete tá no sangue 

O perigo é constante 

A tentação é grande 

Mas sou do bem e não pego ninguém 

 

(refrão) 

 

P.S. O que uma festa com bebida liberada não faz comigo! 

 

  



Evite arrependimentos, faça o que lhe der na cabeça 

 

    Aproveitando o ensejo de “seja uma piriguete do bem e viva 

intensamente”... O assunto agora é arrependimento. 

 

    Perfeitinha se arrepende de não ter agarrado o Bruno Xavier no 

passeio da 6ª série, ele tinha acabado de terminar com a namorada e 

estava livre. Outra garota fez isso e hoje em dia ele está casado e ela 

nunca mais terá essa chance. 

    Perfeitinha se arrepende de não ter insistido com a sua mãe para 

poder participar do concurso de Paquitas da Xuxa. Hoje não existem 

mais paquitas e ela já tem 24 anos. 

    Perfeitinha se arrepende de ter começado a trabalhar cedo 

achando que dinheiro era tudo. No tempo em que trabalhou, deixou 

de estudar e hoje sofre as dificuldades de não cursar uma 

universidade pública e não ter inglês fluente. 

    Perfeitinha se arrepende de ter abandonado seu sonho de ser atriz 

para ser fisioterapeuta, profissão da moda. O que ela é hoje? Ainda 

tem dúvidas. 

    Perfeitinha se arrepende das vezes em que baixou a cabeça para 

uma bronca e de ter ouvido tanto sua mãe quando dizia que era 

tímida e não levava jeito para algo que queria muito. 

    Perfeitinha se arrepende de não ter investido mais nos garotos que 

foi a fim de ficar.  

    Perfeitinha se arrepende de não ter aproveitado mais o momento 

em que perdeu a virgindade com o garoto da sua vida. Ela também se 

arrepende de todas as vezes que fugiu de algo por medo e de todos os 

momentos em que teve medo.  

    Perfeitinha se arrepende de todas às  vezes em que se deixou 

influenciar pela opinião alheia e não foi ela mesma. 

 



    Há três tipos de arrependimento: 

 

1. Por ter vivido algo que você quis; 

2. Por ter vivido algo que você não quis; 

3. Por não ter vivido algo que você quis muito. 

 

    Sobre o arrependimento por ter vivido algo que você quis, você 

pode tirar proveito do que experimentou. A escolha foi sua e por isso 

tem a obrigação de assumir toda a responsabilidade sobre ela. Por 

exemplo: você namorou um homem machista durante um ano, sofreu 

e aprendeu que nunca mais deve namorar um homem assim. É 

experimentando e errando que você se arrepende e, assim, aprende a 

viver. 

    O segundo, viver algo que você não quis, é um pouquinho pior. 

Errar e aprender com os erros faz parte da vida, entretanto, deixar-se 

influenciar por alguém ou por algum sentimento baixo – como pena, 

por exemplo – e, assim, experimentar algo que não quer e saber que 

isso foi escolha sua, dói na alma.  

    Um exemplo muito comum é quanto à escolha profissional, ou à do 

marido, que muitas mulheres deixam por “conta” dos pais: “Eu fiz 

Medicina, porque era o sonho da vida da minha mãe, mas o que eu 

queria mesmo era ter me formado em História da Arte”, ou “Eu não o 

amo, mas meu pai vive me cobrando que vou acabar ficando para titia 

e meu namorado é tão bonzinho, faz tudo por mim... Acabei aceitando 

o casamento”. Essas não vão ser felizes e vão enganar a si mesmas, 

colocando a culpa nos pais, porém, a culpa é delas, porque a escolha 

foi delas. 

    O terceiro arrependimento é o pior de ser sentido. Você sofre em 

dobro: por ter se arrependido e por saber que não há chance de viver 

aquele momento novamente. Você estava na dúvida de viver aquele 

momento, mas o seu coração e a sua intuição estavam certos de que 



você deveria experimentar. Na hora, bateu um medo e faltou uma 

pitadinha de coragem para viver a experiência e acabou não vivendo. 

Já era. O tempo passou e você desperdiçou a chance.  

    Uma oportunidade não acontece duas vezes e você vai sempre ficar 

com a dúvida de como poderia ter sido. 

 

Conclusão: 

 

Sorria! 

Dance! 

Cante! 

Beije! 

Transe! 

Goze! 

Coma! 

Beba! 

Dirija! 

Fale! 

Brigue! 

Ligue! 

Jogue charme! 

Malhe! 

Não pense! 

Aja! 

Aconteça! 

Agarre! 

Divirta-se até o dia amanhecer! 

Não se preocupe com o dia seguinte! 

Viva! 

Faça o que lhe der na cabeça! 

  



Não está satisfeita com a aparência física? Então, mude! 

 

    Não está satisfeita com sua aparência? Bem-feito! A culpa é sua e 

somente sua! 

    Você já tem o primeiro mandamento da Mulher Solteira copiado e 

registrado na sua mente e circulando por suas veias? Se a resposta for 

não, volte e leia o livro todinho de novo até aqui. Em caso positivo, 

levante o bumbum da cadeira, deixe de preguiça e mude! É! Mude! 

    Pare em frente ao espelho, respire fundo, conte até dez. Agora 

admita para si:  

 

Não estou satisfeita com a minha aparência, mas a culpa é minha 

e somente minha, porque sou preguiçosa. 

 

    Admitiu? Então, vamos ao próximo passo. Repita comigo: 

 

Sou uma mulher solteira, vou mudar minha aparência e vai ser 

agora. vou fechar a boca, vou entrar para a academia, vou correr 

na praia, vou fazer um curso de maquiagem, vou ao cabeleireiro, 

vou à depiladora, vou renovar meu guarda-roupa, vou mudar de 

namorado... (opa! ainda não é essa a hora). 

 

    Agora respire fundo mais uma vez, conte até dez e reflita sobre o 

seu problema. Refletiu? Agora, escreva-o em letra de forma, a maior 

que houver, numa folha de papel. Por exemplo: 

 

Sou gorda! 

Sou magra! 

Sou bunduda! 

Sou sem bunda! 

Sou desdentada! 



Sou feia! 

 

    Agora jogue essa folha de papel no lixo. O que você escreveu agora 

é passado! Em outro pedaço de papel, escreva o que você tem de fazer 

para mudar. 

    Exemplo: 

 

Vou malhar para emagrecer! 

Vou comer coisas saudáveis para engordar! 

Vou correr na esteira até perder metade da minha bunda! 

Vou malhar feito uma condenada para ganhar bunda! 

Vou gastar todo o meu décimo terceiro no dentista! 

Vou... (sei lá! Também não posso resolver o problema de todo o 

mundo, não é?!) 

 

    Agora sim, faça várias cópias da sua frase e espalhe pela casa toda. 

Eu estou falando sério! Vai ser impossível esquecer o seu problema e 

mais difícil ainda vai ser esquecer a solução para o seu problema. 

    Agora pense comigo, antes de pegar a terceira folha de papel: 

 

O melhor que há nessa vida é conquistado com muuuuuito 

sacrifício. A beleza é o que há de melhor. 

Toda mulher é bela, logo, eu sou o que há de melhor nessa vida. 

logo, eu sou um sacrifício. 

Para ser o que há de melhor nessa vida tenho de resistir às 

tentações da preguiça e da gula, tenho de ter força de vontade. 

tenho de ser persistente. Tenho de me amar. Tenho de me 

sacrificar. 

 

    Agora pegue uma terceira folha de papel e escreva: 

 



A beleza é um sacrifício. eu sou bela, logo, sou um sacrifício. se é 

para fazer um sacrifício, que seja por mim. 

 

    Vou _______________ (agora escreva a solução do seu problema). 

 

    Espalhe por toda a casa também. 

    Vai ser difícil, amiga, mas você é uma Mulher Solteira, vai lá, 

porque eu sei que você consegue! Estarei ao seu lado para o que der e 

vier. Mas... Você vai ter de me prometer que não vai inventar 

nenhuma desculpa esfarrapada para não atingir o seu objetivo. E já 

pensando nelas, listei o máximo de respostas convincentes: 

 

Não tenho companhia para malhar: → 1. Mulher bonita não fica 

sozinha e você é uma; 

 

Mas eu quero uma companhia feminina → 2. Leve uma amiga; 

 

Mas meus horários não batem com os dela → 3. Faça amigos na 

academia; 

 

Mas eu sou tímida → 4. Alguém te conhece? Então, finja que não é 

tímida: ninguém vai perceber; 

 

Todos me conhecem → 5. Então mude de academia; 

 

Mas outras academias são muito longe de casa → 6. Ótimo, vá 

andando, já chega aquecida; 

 

Mas é perigoso ir andando → 7. Então, vá de carro, ônibus, bicicleta, 

charrete e aqueça na esteira; 

 



Mas eu não tenho tempo para malhar → 8. Mas tem tempo de ir à 

praia aos fins de semana. 

 

Mas eu não abro mão de praia → 9. Então, malhe na praia; 

 

Como? → 10. Toda praia tem umas barras, malhe! 11. Toda praia tem 

ciclovia, corra! 12. Toda praia tem mar, nade! 13. Toda praia tem uma 

rede de vôlei ou futebol, jogue! 14. Toda praia tem areia, corra na 

areia ou jogue frescobol! 

 

Mas eu não gosto de correr → 15. Caminhe. 

Mas também não gosto de caminhar → 16. Então, aprenda a gostar. 

Sacrifique-se. Ou prefere ser uma preguiçosa gorda, feia e sedentária? 

E também não sei jogar nada → 17. Aprenda. É bom que assim você 

também faz amigos. 

 

Mas eu não tenho tempo para malhar e não gosto de praia → 18. Vá 

patinar num parque em vez de passar o sábado sentada, comendo 

besteiras e assistindo à TV. 

 

Mas eu não sei de patinar → 19. Então, ande de bicicleta. 

 

Mas eu não tenho bicicleta → 20.  Então, compre uma. 

 

Mas eu não tenho dinheiro → 21. Então, junte; lembre-se que tudo o 

que há de melhor nessa vida é conquistado com sacrifício. 

 

Mas eu não tenho dinheiro para malhar → 22. Praia! 23. Parque! 24. 

Caminhe em volta do quarteirão da sua rua! 

 



Mas não gosto de ir à praia, nem de ir ao parque, nem de caminhar. → 

25. Então, aprenda a gostar. Tudo nessa vida é sacrifício. 

 

Mas não tenho dinheiro para ir a um dentista (médico, esteticista, 

curandeiro) → 26. Junte! Comece a economizar deixando de beber 

nas noitadas ou deixando de comprar cigarros. 

 

Mas eu não consigo fazer dieta → 27. Feche a boca. 

 

Mas não resisto à tentação, todos na minha casa comem muito → 28. 

Então, faça as compras da casa. 29. Então, imponha uma dieta. 30. 

Não os veja comendo. 31. Na hora das refeições, pegue seu prato e 

tranque-se no quarto. 

 

Mas eu estou velha para isso → 32. Idade está na cabeça. 33. Nunca é 

tarde para recomeçar. 34. Não existe mulher velha, existe é mulher 

vivida e toda mulher vivida é linda, portanto, mãos à obra! 

 

Mas eu tenho rugas → 35. Compre cremes de beleza. 36. Já sei, não 

tem dinheiro? Junte. 

 

Mas meu marido não deixa → 37. Então, se torne uma Mulher 

Solteira, não se permita ser dominada por ninguém. 

 

Mas tenho de cuidar das crianças nos fins de semana → 38. Crianças 

são ótimas companhias para praticar exercícios físicos. 

 

Mas eu não sei me maquiar → 39. Aprenda! Faça um curso, um 

workshop, leia revistas de beleza. 

 



Mas eu não sei me vestir → 40. Aprenda, na TV há ótimos canais de 

moda. E nas revistas, então, nem se fala. 

 

Mas não tenho dinheiro para me vestir, nem comprar maquiagem → 

41. No Rio de Janeiro, há a Saara, o mercadão de Madureira e 

feirinhas de bairro para todos os bolsos. Aliás, no Brasil inteiro, há 

mercados populares e com precinhos baixos. 

 

    Viu? Não há desculpas para nada. E, se, mesmo assim, você ainda 

continuar nessa mesmice, insatisfeita consigo mesma e não quer nem 

pensar em tentar, então, nunca será uma Mulher Solteira. Pode fechar 

o livro, volte à livraria, peça seu dinheiro de volta, compre um livro de 

culinária ou um peso de papel e pronto! 

 

  



Não é feliz com seus próprios sentimentos? Então, mude! 

 

    Está com problemas com a sua mãe, os seus amigos, o seu 

namorado? Está com falta de concentração no trabalho, se 

atrapalhando nos estudos? 

    Já pensou que o problema pode ser você? Releia o capítulo sobre 

TPM. Procure ajuda médica, se for TPM, mas, se não for, faça uma 

autorreflexão. Uma Mulher Solteira, mesmo sendo uma quase deusa, é 

humilde o suficiente para admitir que o problema pode ser ela mesma. 

    Você está satisfeita com a sua forma física, já dei a dica, faça o que 

falei no capítulo anterior. E a sua personalidade? Você se admira? 

Você possui sentimentos que te deixam feliz? Faça um exame de 

consciência. 

    Vamos, admita que você gostaria de ser aquela sua amiga e sente 

uma pontinha de inveja dela. E o ciúme do seu irmão do meio? 

Admita que ele é uma pedra entre você e sua mãe e, por isso, sente 

vontade de matá-lo. E aquele sentimentozinho de vingança que você 

sente quando alguém te magoa e arma logo um plano para fazer a 

pessoa sofrer? E traição? Você trai só de raiva, porque seu namorado 

te deu um bolo sem direito a telefonema, torpedo, e-mail ou 

mensagem em algum site de relacionamento social? E os sete pecados 

capitais: gula, preguiça, ira, inveja, luxúria, avareza e soberba? Vai me 

enganar dizendo que nunca sentiu nem um pouquinho cada um deles? 

    Admita sem vergonha! Admita com coragem, sem medo de assumir 

seu erro! Sentimentos não tão nobres não são o fim do mundo, e todo 

ser humano sente, é normal. Claro que, em níveis exagerados são 

prejudiciais à saúde, à alma e ao coração. 

     Ser gananciosa e querer subir na vida são coisas boas, mas não é 

pisando em alguém que você irá conseguir. Não é matando o seu 

irmão ou puxando o tapete da sua amiga que você chamará mais 

atenção que eles. Se bater em alguém, saiba que vai apanhar de volta. 



Se gastar mais do que ganha, porque não resiste a uma roupa nova, 

saiba que vai viver pagando dívidas, e assim por diante. 

    Dose os pecados capitais e eles vão se tornar passíveis de serem 

sentidos: 

 

 Equilibre a gula com academia; 

 Consulte um médico para injetar uma boa dose de 

vitaminas na preguiça; 

 Para a ira, compre um saco de areia e um par de luvas de 

boxe; 

 Transforme a inveja em admiração e faça coisas iguais 

para chamar a mesma atenção que sua amiga, aprenda a 

ser feliz com ela; 

 Para a luxúria, corte os cartões de crédito, faça uma 

poupança, esqueça a senha, guarde “cinquentinha” por 

mês e, no final do ano, vai ter dinheiro para comprar 

aquela joia que paquerou o ano todo; 

 Para a avareza, lembre-se que a vida é curta, juntar 

dinheiro é bom quando há um propósito ou quando está 

sobrando, portanto, gaste se divertindo, vivendo; 

 Já viu alguém que tem o rei na barriga ter amigos de 

verdade? Ser feliz de verdade? Você não consegue ser 

uma pessoa agradável e querida de se conviver 

humilhando os outros. 

 

    A soberba também te impede de olhar para dentro de si, para o seu 

coração, bloqueia a humildade a admitir um erro. 

     Refletir sobre a própria personalidade é o primeiro passo para um 

exame de consciência. Às vezes, você que é a chata da relação, é a 

amiga falsa, é a irmã pentelha, é a mal-humorada da festa, é a filha 

ingrata, e não está percebendo. A única coisa que consegue pensar é 



que não consegue ser feliz, mas, de nada adianta a busca da felicidade 

se não souber o que está te deixando insatisfeita, não concorda? 

    Não se sinta culpada ou errada, seja humilde para se 

autorreconhecer e, principalmente, para pedir perdão. Perdoe primeiro 

você mesma. Aí estará dando oportunidade à outra pessoa para te 

perdoar. Somente você pode mudar a si e, já que não é impossível 

modificar a embalagem, então por que não tentar mudar o conteúdo 

também? 

    É preciso fazer um exame de consciência todos os dias. Não estar 

bem consigo pode transformar a sua vida num inferno, e não se 

engane achando que o problema é a vida, os outros ou que o mundo 

está contra você. Jamais se esqueça que o Universo conspira a nosso 

favor, a favor da Mulher Solteira, e de todo ser humano que é humilde 

e possui a capacidade de olhar para dentro de si. 

 

  



Não está feliz com o seu emprego, os seus estudos e o seu 

namorado? Então, mude! 

 

    Você até ganha bem, mas seu trabalho não te excita nem um pouco. 

Você é agitada e tem de ficar sentada o tempo todo! Seu trabalho é 

falar, mas você gosta de escrever. Seu trabalho é editar, mas você 

gosta de fotografar. Seu sonho é ser professora de educação física, 

porém trabalha num banco. Você trabalha mais que os escravos que 

construíram as pirâmides do Egito, mas quem viaja representando a 

empresa é aquela coleguinha que “dá alegria” para o diretor. Você 

concretiza um grande projeto e quem leva o mérito é o seu chefe. 

Você é esforçada, dedicada, está sempre se atualizando, fazendo hora 

extra? Então, não perca tempo num lugar onde seu valor não é 

reconhecido. Você merece muito além! 

    Não se torne um macaco bitolado que acaba sendo comido pelos 

caçadores, porque não quis abrir mão da banana presa na armadilha.  

    Você não gosta do que faz, não tem sucesso nem reconhecimento, 

não está feliz? Então, está esperando o quê?! 

 

Acorde, menina! 

 

    Você não tem de sustentar a casa, ainda está na faculdade, “chuta o 

balde” logo! Faça um acordo com o seu chefe, peça para ser demitida, 

ou então, vá juntando dinheiro. Planeje-se! Procure fazer estágio em 

vários lugares até se encontrar profissionalmente. É você quem paga a 

faculdade? Procure trabalhos de colaboração em sua área, até ter a 

certeza de que vale a pena se arriscar. Se for preciso, trabalhe e estagie 

ao mesmo tempo. Ou, então, só faça estágio e deixe para ganhar 

dinheiro num trabalho freelancer de final de semana. Mesmo que 

tenha filhos, uma família para sustentar, não deixe de procurar, 

negocie os horários das entrevistas para coincidirem com o horário de 



almoço, vá, abra seu coração, peça uma chance! Mude, arrisque-se! O 

sacrifício de abrir mão temporariamente daquilo que se ama só é 

válido quando for uma etapa para o seu sonho, ou quando estiver a um 

passo daquela promoção que vai mudar sua carreira, aí, sim, aguente 

firme só mais um pouquinho. 

    Não está feliz nos estudos? Então, não estude! Calma, se você ainda 

está cursando o ensino médio não cometa o erro de parar de estudar! 

Mulher já sofre no mercado de trabalho, sem estudos, então, é uma 

roubada atrás da outra. Não está satisfeita, então, mude de colégio, 

lembra daquele rostinho de boneca? Peça ao seu papai e, se for 

preciso, implore à mamãe, mas não abandone o ensino médio. 

    Seus pais sempre sonharam com uma médica na família, mas o 

único corpo humano que você quer ver é o do seu companheiro de 

dança no balé, então, mude! Você está no sétimo período de Direito, 

mas o único tribunal em que quer pisar é o fictício das telas de 

cinema, então, mude! Você está fazendo estágio naquele escritório de 

contabilidade, mas, na verdade, o que você quer mesmo é contar boas 

histórias para crianças, então, mude! Não fique com medo de arriscar, 

de abandonar a Matemática no sétimo período para começar tudo de 

novo, só que fazendo História. Pior vai ser alimentar esse “falso” 

desejo de ser o que o seu pai quis, ou ser o que está na moda no 

mercado e se tornar uma profissional frustrada, ou olhar para trás e 

deixar um sonho morrer. 

    Digo o mesmo para os relacionamentos. Quando estiver na dúvida 

se ainda gosta do companheiro ou se está infeliz ao lado dele, não 

pense duas vezes. Não tenha medo de terminar! Não há dependência 

financeira, filho, status, tradição ou conforto que compre sua 

felicidade ao lado de um homem. E não tenha pena porque o 

namorado está passando por um momento difícil na vida, ou medo de 

se arrepender, porque foi difícil conquistá-lo. Empurrar o 

relacionamento com a barriga acaba gerando brigas, 



desentendimentos, transforma bons sentimentos em raiva e mágoas, e 

a probabilidade de vocês terminarem se odiando é de quase 100%. 

Ninguém merece terminar algo com raiva ou sentimentos ruins. E 

todo namoro merece ser transformado numa amizade. 

    Trabalho, estudo e relacionamento só são saudáveis quando são 

prazerosos, quando você se sente feliz e satisfeita. 

  



Força 

 

    A coisa mais difícil nessa vida é ter força. 

    Força de vontade para parar de fumar; para começar uma nova 

dieta; para começar a malhar; para sair do emprego em busca de um 

melhor; força para não entrar em depressão por não entender por que o 

homem que te rejeitou diz que ainda gosta de você – essa, então, é 

preciso extraí-la literalmente do fundo do poço –, e assim por diante. 

 

FORÇA 

 

    Compre dez blocos de post-it, daquele maior, e escreva em todos 

eles: FORÇA – o em letras garrafais mesmo. Agora espalhe por toda a 

casa. 

    Espalhe primeiro nos espelhos, pois, ao levantar pela manhã e se 

deparar com a sua própria “cara de bunda” porque chorou a noite toda 

pelo imprestável do seu ex, você vai ler FORÇA! 

    Vai erguer a cabeça, vai ler de novo o Como ser uma Mulher 

Solteira e, na mesma hora, vai partir para outra, ou melhor, para outro.  

    Você pode usar o método do post-it para qualquer situação que 

deseje superar ou necessite de força (dieta, academia, ex-amiga, novo 

emprego, etc.), pois dá certo! É um caminho de condicionamento 

cerebral, você acaba se habituando a tomar determinadas atitudes.6 

    O maior desafio para uma mulher comum se tornar uma Mulher 

Solteira é ter FORÇA. Principalmente nas horas em que o “amor da 

sua vida” some, ou termina quando você achava que estava tudo bem 

entre vocês. 

 
6 Eu sou contra condicionamentos, mas se for para o próprio bem e a alegria geral da 

nação das Mulheres Solteiras, eu fico! Ou melhor, eu faço! E você também deve 

fazer! 



    É, neguinha, eu sei que é humanamente impossível esquecer a dor 

de uma traição, de um bolo, de um vacilo, de uma vingança, de uma 

pirraça, de mentiras inexplicáveis de um dia para o outro. 

    Entretanto, você esqueceu que uma Mulher Solteira não é um ser 

humano comum? Que é quase uma deusa? Que nosso amor-próprio 

está acima de tudo?! Então, para ser uma Mulher Solteira, você tem de 

se esforçar, e não se preocupe, pois a cada fora e “não” que você 

levar, ou a cada decepção, vai ficar mais treinada e, 

consequentemente, será mais fácil de superar a dor. 

 

  



A maior virtude de uma mulher é ser sincera e verdadeira 

 

    Falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade é a 

maior virtude de uma Mulher Solteira, tanto para amigos, quanto para 

a família, colegas de trabalho e para os homens. O autoconhecimento 

depende da verdade, um bom relacionamento depende da verdade, a 

felicidade depende da verdade. É fato que ninguém vive bem sem a 

verdade. 

    A verdade é dura, um sentimento nobre que exige coragem e 

autodisciplina, porque, nua e crua, ela assusta, provoca medo e outros 

sentimentos. 

    Sem contar que falar a verdade é um ato de coragem numa 

sociedade que vive de aparências, como a Ocidental. 

    Falar a verdade é difícil, porém, a verdade deve estar no dicionário 

de uma Mulher Solteira antes da letra A. 

    Claro que você vai me questionar se vale a pena magoar um amigo, 

ou quantos amigos vai perder falando a verdade nua e crua. Vai me 

questionar também, se não é maldade demais magoar um pobre 

homem, ao dizer as seguintes verdades abaixo: 

 

“1. Eu já fumei cigarros mais grossos do que isso. 

2. Ahhh, que meigo... 

3. Nós poderíamos apenas ficar abraçados. 

4. Você sabia que tem uma cirurgia para consertar isso? 

5. Faça-o dançar. 

6. Posso desenhar aquela carinha feliz nele? 

7. Poxa, o seu pé era tão grande. 

8. Tudo bem, nós vamos trabalhar em cima disso. 

9. Ele vai emitir algum som se eu o apertar? 

10. Ai, de repente, me deu uma dor de cabeça… 

11. Ria e aponte. 



12. Posso ser honesta com você? 

13. Que lindo, você trouxe incenso! 

14. Isso explica o seu carro. 

15. Talvez, se a gente regar, ele cresce. 

16. Por que Deus está me punindo? 

17. Pelo menos isso não vai demorar muito. 

18. Eu nunca vi nada igual a isso antes. 

19. Mas, ele ainda funciona, não é? 

20. Ele está parecendo pouco usado. 

21. Talvez ele tenha uma aparência melhor à luz natural. 

22. Por que não pulamos direto para a parte do cigarro? 

23. Você está com frio? 

24. Se você me embebedar primeiro… 

25. Isso é uma ilusão de ótica? 

26. O que é isso??? 

27. Sorte sua que você tem muitos outros talentos. 

28. Ele vem com um compressor de ar? 

29. Isso está parecendo isca de peixe... 

30. “Então, é por isso que você sempre julga as pessoas pela 

personalidade”. 

 

Texto retirado da internet, autor desconhecido 

 

    Eu não podia perder essa piada! 

 

Continuando... 

 

    Mas alguém falou que você só pode dizer a verdade com palavras?! 

Ou que precisa usar palavras grosseiras para dizer a verdade?! 

    Fale por meio do olhar, as pessoas o entendem. Os olhos não 

mentem e demonstram claramente sem a ajuda de palavras: ódio, 



raiva, rancor, mágoa, indignação, punição, ciúme. Assim como 

demonstram facilmente ternura, carinho, alegria, amor, afirmação, etc. 

    Fale por meio do silêncio. Caso seja para “jogar merda no 

ventilador” sem se sujar, então, fique calada! As pessoas traduzem 

muito bem o silêncio e, mais ainda, ele somado ao olhar. E também, 

quem te disse que você é obrigada a falar? Nem nos tribunais o réu é 

obrigado a falar. A omissão tem consequências, mas é melhor que 

uma mentira. A mentira tem perna curta e, quando descoberta, é pior 

que uma verdade dolorosa. 

    Fale por meio de gestos, atitudes, comportamentos. As pessoas 

entendem o que significa a indiferença, a falta de assunto, a falta de 

carinho, ainda mais quando essas faltas se estendem por meses. 

     Caso julgue melhor usar as palavras, existe um jeitinho de falar as 

coisas sem magoar. Entretanto, se seu amigo for um teimoso, ou seu 

ex for um sem-noção, aí você está autorizada a usar palavras duras. E 

não tenha pena disso: no início seu amigo vai odiá-lo, mas com o 

tempo você vai perceber que você o ama, e quanto ao seu ex... Aff, 

quem se importa com ele?! 

    A verdade machuca, mas nada disso vale a consciência suja por 

causa de uma mentira. 

  



Masturbar-se é preciso 

 

    Perfeitinha, aos 12 anos, respondendo a um caderno de perguntas: 

“Acho nojento essa coisa de masturbação”. 

 

    Perfeitinha, Mulher Solteira, 12 anos depois, respondendo a um 

questionário de pesquisa: “Me masturbo todos os dias”. 

 

    Masturbação é um assunto constrangedor de se conversar entre 

amigas. As mulheres se sentem envergonhadas e não admitem que se 

masturbam, mas como sou uma Mulher Solteira, sem vergonha do que 

sou e do que penso, não poderia deixar de tocar nesse assunto. 

    Lembra que um dos pré-requisitos para ser uma Mulher Solteira é 

ser independente? Pois bem, é necessário ter independência no próprio 

prazer também! 

    Seria muito bom se em nossa sociedade o sexo não fosse mais um 

tabu, se pudéssemos transar como beijamos na boca, sem sermos 

alvos de preconceitos e daquele sentimento de culpa (“ai... minha mãe 

não me criou assim, eu não resisto, mas, em compensação, bate um 

arrependimento depois, porque sei que o carinha não vai ligar, porque 

não me valorizei e blá blá blá”). Melhor ainda seria se não tivéssemos 

que resistir às tentações de um moreno sarado e malhado para 

conquistá-lo. Mas, enquanto isso não acontece, masturbar-se é 

preciso. 

    Claro que a masturbação não é algo tão normal7 para as mulheres 

quanto para os homens. O menininho tocava no “pintinho” e todos 

achavam graça. Já a menininha, quando brincava com a 

“periquitinha”, era repreendida e aprendia que aquilo era feio. 

 
7 Normal, é o que julga a sociedade. 



    A culpa ainda ronda a liberdade do toque masturbatório, pois, por 

muito tempo, a masturbação se manteve como a grande vilã da 

sexualidade, afinal de contas, este prazer não era lícito. A máxima de 

que todo prazer deveria ser espiritual, tornou a masturbação 

absolutamente proibida. Entretanto, não vivemos mais no século 20 ou 

no passado e é por isso que estou aqui para quebrar esse paradigma: 

masturbação é algo natural8, muito prazeroso, e deve ser feito sempre 

que se tem vontade. Todo ser humano naturalmente acaba 

descobrindo o prazer do toque sexual com as próprias mãos na 

adolescência, antes mesmo de descobrir o prazer com um parceiro, e 

esse desejo permanece por toda a vida. 

    Não importa como seja, pode ser no chuveiro, na cama antes de 

dormir, no banheiro do escritório, deitada, em pé, de ladinho... O 

importante é você se masturbar e não ter vergonha, até porque não há 

motivos para isso. Você vai se masturbar quando estiver sozinha e 

ninguém precisa saber. 

    Outro motivo pelo qual a masturbação é essencial na vida de uma 

Mulher Solteira é a independência do próprio prazer. Imagina uma 

MS que dedicou anos de sua vida à sua profissão e, por isso, ficou um 

tempinho sem namorar, ou então, aquela que tirou um ano para curtir 

a vida de solteira? Nada a impede de transar somente pelo prazer com 

os “peguetes”, mas, se ela não quiser? Se for do tipo que só transa por 

paixão? Caso ela não se masturbe, vai ficar temporadas sem prazer. 

Claro que também nada a impede, não é nenhuma vergonha ou crime 

ficar anos na “secura”, mas se nenhuma mulher normal aguenta muito 

tempo sem prazer, imagine então uma MS, cheia de vontades?! 

    E mesmo que ela tenha namorado, vai que o carinha é mais 

inexperiente do que ela ou não saiba fazer um bom sexo oral, quem 

vai ensiná-lo? A namorada que se masturba e conhece muito bem os 

 
8 Natural, é o que rege as leis da natureza. 



caminhos que a levam ao prazer pode ensinar seu companheiro. Ou 

então, que eles não possam estar juntos todos os dias? O que restará a 

ela? Masturbação! 

    Há aquelas amigas que vão tentar convencê-la que nada substitui o 

calor de um corpo másculo suando sobre você, aquela voz ao pé do 

ouvido dizendo coisinhas obscenas ou o bom e velho “in & out” e, eu 

concordo. Mas nada substitui as vantagens de uma masturbação, como 

por exemplo: 

 

 É algo natural, ou seja, é da natureza do ser humano; 

 

 É uma necessidade fisiológica, sendo assim, é mais um 

motivo para você fazer jus à sua natureza – é tão natural que 

todos os macacos se masturbam, e se outros animais tivessem 

patas com função de mãos como as deles, também não 

hesitariam em se masturbar; 

 

 É a melhor forma de se conhecer sexualmente, de saber onde 

sente mais prazer e quais são os pontos de maior excitação; 

 

 É extremamente relaxante no final de um dia de estresse ou 

antes de dormir; 

 

 É quase um direito adquirido; as mulheres, com a 

masturbação, têm a grande oportunidade de se concentrarem 

na própria sexualidade, tornando-a mais rica e prazerosa; 

 

 Conhecendo-se sexualmente, você pode conduzir melhor o 

sexo com o seu parceiro e também conduzir a mão de um 

novinho virgem até o seu clitóris, até o seu seio, ou àquele 

pontinho que lhe dá mais prazer; 



 Muitas mulheres conseguem o orgasmo pela masturbação, o 

que nem sempre acontece na relação sexual com o parceiro, 

muitas vezes inexperiente e, entre outros motivos, pela 

facilidade de encontrar o toque perfeito e a liberdade do 

desempenho; 

 

 Você vai estar sempre sorridente e nunca vai ouvir que 

dormiu de calça jeans ou que é aquela chefe mal “comida” 

(não posso perder a piada!).  

 

 

Ou seja, a masturbação é sempre a melhor solução quando não se 

tem, não se quer ter ou se tem um parceiro fixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Don’t Worry, Be Happy 

 

    Nove anos de amizade de Perfeitinha e Carlinha. É a amiga da 

Perfeitinha com o maior coração que eu conheço. Hoje, elas não 

estão muito bem. Aliás, se amam, curtiram as primeiras experiências 

de quase tudo nessa vida juntas, contudo, sempre brigaram muito. 

Nesses anos todos de amizade não houve um só mês de paz, toda 

semana brigavam por alguma coisa. E é assim até hoje. A consciência 

de Perfeitinha: tranquila, pois Carlinha briga com as duas outras 

melhores amigas toda hora. A consciência dela: é uma incógnita. 

     A maneira de Perfeitinha para lidar com as brigas: nos seis 

primeiros anos, enfrentava, tentava gritar mais alto do que ela e 

descontava a raiva na hora. Hoje em dia, ela escuta calada, senta 

numa cadeira confortável e a deixa falar até cansar. Ela: fica calada 

nas primeiras horas, às vezes, fica calada durante dias com um olhar 

de matar. Bufa, mas depois procura Perfeitinha para conversar. 

Perfeitinha aprendeu que é possível amar uma pessoa, mesmo sem 

entendê-la, e também conviver com ela, mesmo sem admitir certas 

atitudes. Aprendeu que, das pessoas, deve-se ponderar só as boas 

coisas. As coisas ruins são superadas com o tempo e com a vida, 

quando há arrependimento.  

    Resultado para Perfeitinha: 24 anos sem um só fio de cabelo 

branco. Para Carlinha: cabelo branco desde os 22 anos. 

 

    Don’t Worry, Be Happy é a minha frase favorita. É de uma música 

imortal, de Bobby Mc Ferrin. É a minha predileta. É a música com a 

qual eu escreveria minha trajetória por esta vida. 

    E por falar em vida... Já parou para pensar como a vida de um ser 

humano é curta? Diante de bilhões de anos, desfrutamos, neste 

mundo, em média, apenas 75. Isso tirando os 15 primeiros que você 



ainda está na fase das “fraldas”. E os últimos 15, que você volta a usá-

las.9  

    Triste, não? NÃO! Levar uma vidinha triste? Sem emoção? Repleta 

de brigas e desentendimentos com as pessoas que você ama? É uma 

ESCOLHA SUA!  

    Tudo é escolha sua! 

    Uma vida é valiosa demais para ser perdida num universo de 

sofrimento e dor. Para que isso? Para que perder tanto tempo 

sofrendo, brigando, discutindo, se importando com coisas tolas e sem 

sentido? 

    No universo da Mulher Solteira, a vida tem de ser curtida, 

apreciada, gozada, dançada, beijada, amada e literalmente vivida, do 

início ao fim, sem estresse. 

    Não vou negar que há momentos de tristeza. Mas que fique bem 

claro, são apenas momentos, não são horas, nem dias, nem anos de 

tristeza, apenas momentos. É impossível evitar momentos tristes 

naqueles dias de TPM, ou quando a consciência está pesada por se 

saber que errou ou que perdeu aquele gatinho por puro orgulho, ou na 

dor das primeiras horas depois de saber que uma pessoa querida 

morreu. Entretanto, é possível superá-los com rapidez. Como eu disse, 

a decisão é sua. Tenha força! 

    A intensidade do seu sofrimento vai depender do valor e do tempo 

que destinar a ele. E o mundo inteiro sabe que o sofrimento é algo 

passageiro, então, para que perder tanto tempo com ele? Coisa chata! 

Coisa de gente que não gosta de viver. E como eu gosto muito dessa 

vida maravilhosa de Mulher Solteira, vou dividir a minha receitinha 

básica para evitar tamanha perda de tempo: 

 

 
9 Ou não! E meus últimos 15 eu vou passar estudando, rindo, dançando e ensinando a 

minhas netinhas como ser uma Mulher Solteira. 



1º passo: 

    Não adie as lágrimas. Chore, chore muito. Chore tudo que tiver 

para chorar. Não fique com vergonha por estar no trabalho, ou no 

meio da multidão, ou na frente do seu futuro ex-namorado que está lhe 

dando um fora. Sentiu vontade? Então, chore! Não espere até o final 

de semana para chorar no colo das suas amigas, chore pelo telefone 

mesmo, pelo MSN, na frente do espelho. Quer um ombro para chorar? 

Chore, então, no ombro da sua mãe, de um de seus irmãos – membros 

da família têm o ombro mais macio –, daquele amigo que você 

esbarrou na rua bem no momento em que estava doendo. Vale até 

chorar no ombro de um desconhecido, só não vale guardar o choro. 

Porque, se guardar, é quase certo que não irá conseguir chorar depois 

e isso pode se transformar num câncer. 

 

2º Passo: 

    Extravase a dor. Não guarde a raiva. Se tiver de xingar, xingue! Se 

tiver que gritar, grite! Se tiver de bater, não bata em ninguém, hein? 

Pelo amor do guarda, isso dá cadeia! Aconselho a ter em casa um saco 

de areia e luvas de boxe para não machucar as mãos, aí, sim, bata à 

vontade. Ou, então, escreva. Tem gente que relaxa escrevendo – como 

eu. 

 

3º Passo: 

    Procure alguém para conversar. Nada substitui um bom papo, um 

bom conselho e um bom ombro amigo. E não venha com essa de que 

só vai estar com as amigas no fim de semana, não, hein? Converse 

com sua mãe, com seus irmãos, com seu cachorro – se você ainda 

morar com eles, é óbvio –, esses, sim, sempre estarão à disposição 

para ouvi-la. Usufrua da tecnologia: se ninguém estiver por perto, 

ligue, mande um torpedo, use as mídias sociais ou qualquer outro chat 

pela internet. O importante é desabafar com alguém. Se você não se 



sente à vontade, é fechada, procure alguém mesmo assim, jogar um 

bom papo-furado é bom. Relaxa. O importante é ver gente e um bom 

papo com um amigo gato ou um desconhecido gato pode resultar num 

final de noite feliz!  

 

P.S: Eu só dou ideias quentes, não é?! 

 

 

4º Passo: 

    Lembre-se que o sofrimento é algo momentâneo e passageiro. Use 

o método do post-it (capítulo Força). 

 

5º Passo: 

    Se o que lhe faz sofrer não é o namorado, marido ou afins... 

Procure-o! É! Sexo também relaxa. Aliás, é o que mais relaxa num 

momento de dor, só que não o coloco como primeiro passo porque 

nem sempre está acessível. Imagine você num velório de um parente 

querido correndo atrás do seu marido pedindo sexo? 

 

6º Passo: 

    Saia com as amigas. Vá a uma danceteria, uma festa, um show, um 

barzinho. Saia de casa! Vá a lugares descontraídos. Ver gente sorrindo 

e se divertindo contagia.10 

    Há inúmeros outros caminhos para você relaxar. Correr na praia, 

dar um mergulho no mar no meio da noite, participar de uma festinha 

em algum orfanato da cidade, assistir a uma comédia, levar o cachorro 

para passear, etc. O importante é não ficar em casa pastando um 

sofrimento. Ficar sozinha num quarto escuro é pior. Quanto mais você 

 
10 Alegria é como uma gripe. É contagiante! 



pensar no sofrimento, mais dará importância a ele e maior ele se 

tornará. 

    É muito fácil se entregar à solidão, à tristeza, à dor. E vou dizer que 

há pessoas que adoram isso. Adoram viver sofrendo, só que isso as 

torna amargas, chatas e as afastam das alegres, positivas e bem-

humoradas e até mesmo das pessoas que as amam de verdade, como 

os pais, os amigos íntimos e namorados. Não caia nessa armadilha da 

depressão. Viver um sofrimento leva à depressão, e isso é uma doença 

gravíssima e difícil de curar. E, ao procurar um caminho para sair do 

sofrimento, não se engane com coisas como cigarro, drogas, bebidas 

ou uma noitada de “pegação”, caso este não seja o seu estilo. Busque 

sempre caminhos saudáveis! Coisas que realmente a façam esquecer 

ou amenizar o sofrimento, e nunca prazeres momentâneos. 

 

  



Você com ele 

 

Do que eles gostam 

 

    Sexo, mulher e futebol. Isso todo mundo já sabe, mas estou falando 

de outra coisa: do que conquista um homem. Do que eles gostam. 

    Está claro e comprovado que as Mulheres Solteiras são inteligentes 

e independentes de qualquer coisa, e não precisam de um homem para 

serem felizes. Mas a lei da natureza é: nascer, crescer, amar, ser feliz e 

morrer. E todo ser humano merece viver uma história de amor, amar 

intensamente e viver esse amor. E é claro que você não vai deixar de 

ser uma Mulher Solteira por causa disso. Uma Mulher Solteira 

também namora e casa, e isso não atrapalha a sua essência. 

    Voltando ao que eles gostam, na verdade, prefiro dizer, o que os 

fazemos acreditar que eles gostam... Nem só de mulher, sexo e futebol 

vive um homem. Eles também se apaixonam, também ficam de quatro 

por uma garota, também gostam de namorar, afinal, a vida sexual de 

um cara comprometido é mais agitada do que a de um solteirão. Mas, 

antes de pensarem em qualquer compromisso, os homens são movidos 

por desafios. Guarde bem essa palavrinha que é quase mágica: 

DESAFIO. 

    Sei que resistir é difícil, mas como diria um antigo professor: “Se 

quiser, é assim”. Ou seja, resistir é difícil, mas é preciso. Depois de 

lidos e compreendidos os capítulos anteriores, você vai entender por 

que enfatizei em todos que nunca se deve “correr” atrás de um 

homem, sofrer por causa de um ou depender dele para ser feliz. 

    Voltando ao DESAFIO, é isso que instiga o homem desde o tempo 

das cavernas. Quem caçava o maior animal, alimentava toda a família 

e assim era valorizado por ela. E, no tempo dos reinados, os homens 

que comandavam os exércitos morriam em nome da honra por seus 

reis, escravizavam os exércitos inimigos e, muitas vezes, o próprio rei 



ia aos campos de batalha. E você acha que eles tinham esse trabalho 

todo só para ter mais terras, dinheiro e poder? Claro que não! Era mais 

que isso, era o desafio de vencer uma guerra que os instigava; bem, 

pelo menos para os grandes guerreiros. Não se importavam com a 

morte. Sem o desafio, não havia terras a conquistar. O que seria deles, 

se não fossem as vitórias? Que sentido haveria em suas vidas, sem a 

glória? O desafio tornava-os mais fortes e gravava seus nomes na 

história. O desafio instigava-lhes os instintos, liberava a testosterona e 

fazia com que se sentissem deuses. 

    E nos esportes? Os esportes surgiram na Grécia Antiga, como 

treinos para os campos de batalha, que se tornaram atrações para o 

povo. As modalidades esportivas são mérito dos homens, não vou 

negar e, caso dependesse das mulheres, que sempre zelaram pelos 

filhos e pelo lar e prezavam a paz e a harmonia, os esportes jamais 

existiriam. Claro que também gostamos de desafios, mas, para eles, é 

o desafio que dá brilho às suas vidas, e é a sua razão de viver. 

    Hoje em dia não é diferente: o desafio continua movimentando a 

vida dos homens. Só que, desta vez, os campos de batalha são outros. 

Como, por exemplo, o mercado de trabalho e a preocupação para 

galgar o melhor cargo na empresa; a briga com os pais para comprar 

uma moto aos 18 anos; a disputa com os amigos para ver quem “pega” 

mais mulheres na noitada – achamos isso ridículo, entretanto, para 

eles é um mérito. 

    No campo de batalha amoroso, a sensação de desafio não é 

diferente. Se não acredita, pergunte a qualquer amigo o que mais o 

atraiu para aquela namorada. 

    Se quiser conquistar um homem, saiba que um dos caminhos é o 

DESAFIO. 

  



A arte da conquista 

 

Situações: 

 

A – Ele é o cara que você paquera há meses, o “tipão” para namorar –  

isso significa ser bonito, gostoso, inteligente e que vale a pena), e só 

hoje ele percebeu a sua existência e começa a lhe dar mole. 

 

Passo 1: Paquere, seduza, use seus melhores truques, mas seja 

discreta. Em momento algum seja direta quanto àquilo que quer. 

Jamais admita ou diga que está a fim dele. Dê bandeira, mas não 

entregue o jogo. 

 

Passo 2: Não fique com ele nas duas primeiras vezes que ele lhe 

pedir. 

 

Passo 3: Marque cinema, um jantar ou qualquer encontro que vocês 

possam conversar à vontade para vocês se conhecerem, afinal, você 

pode se decepcionar. Ele pode não ser o “tipão” que você pensava que 

ele fosse. Nesse caso, se for um gato, fique logo e acabe com essa 

história, senão vai atrasar sua vida. 

 

Passo 4: Se ele é realmente o “tipão”, fique com ele. Mas não fique de 

qualquer jeito. Arme um clima (não esqueça que somos nós que 

manipulamos). Eles gostam disso, pode acreditar. Se ele não tomar a 

iniciativa de levá-la para um lugar legal, tome você. Escolha o lugar, 

conduza-o para onde você quer que ele a leve (aliás, aconselho o Céu, 

no Alto Leblon, no Rio de Janeiro ou qualquer outro mirante em sua 

cidade, não tem erro). Transforme a noite em única, em algo que 

nunca aconteceu com ele. 

 



Passo 5: Não transe na primeira noite, nem na primeira semana, nem 

no primeiro mês. Um mês para quem tem mais de 19 anos é tempo 

suficiente para ele esgotar todo o repertório de conquistas e fazer de A 

a Z para agradá-la. Para as mais novas, aconselho mais tempo, porque 

os homens nessa idade são bem mais imaturos e bem mais difíceis de 

desejarem um namoro. E quanto mais difícil for a gata, mais 

interessados eles ficam, mais eles investem e, consequentemente, mais 

se envolvem. 

 

Passo 6: Na primeira noite, abuse dos beijos, abuse da língua e da 

sedução, mas nada de mãos-bobas. A mão boba só é permitida a partir 

da primeira semana. Aí, sim, abuse das carícias. Homens adoram 

beijos e lambidas na orelha e no pescoço. Aproveite também da sua 

mão-boba, mas não permita que a mão dele chegue às partes íntimas, 

ainda. 

 

Passo 7: Na segunda semana, dê um gelo. Demonstre desinteresse, 

isso vai deixá-lo louco e ele vai correr atrás de você como nunca. Vai 

tentar de tudo para ficar com você. Vai investir mais nas carícias e vai 

levá-la a lugares românticos. 

 

Passo 8: A partir da terceira semana, aí, sim, deixe as coisas 

esquentarem. Abuse dos “ralas” e das mãos-bobas pelo corpo inteiro. 

Abuse da língua mais ainda. Mas nada de sexo, hein? Nem oral. 

 

Passo 9: Na quarta semana, sim, permita o sexo oral. Mas comece 

com o 68 (ele a satisfaz, você “goza”, ele fica olhando, você dá uma 

“lambidinha”, e inventa uma desculpa esfarrapada para ir embora, ou 

então, diz que está confusa, e que acha que não é o momento). Ele vai 

ficar louco. Aliás, essa é a ideia. Deixá-lo na vontade é a melhor parte 

da conquista. É o momento que ele começa a se apaixonar. Na semana 



seguinte, sim, você pode fazer um 69. Mas, não me decepcione! Faça 

muito bem feito. Faça-o gozar e implorar por mais um. 

 

Passo 10: Transe. E faça como no primeiro beijo, transforme a noite 

em um momento único. Como se fosse a primeira vez dos dois. E 

ame. Entregue-se, dê tudo de si na cama, capriche. Uma noite 

malsucedida (uma “foda” mal dada, como eles dizem) é um balde de 

água fria, e ele pode lhe dar um fora inesperado no dia seguinte ou 

nem ligar mais. Deixe a primeira vez acontecer com muita 

sensualidade e romantismo. Mas, na segunda, seja “frenética”, seja 

“vagabunda”, não adianta, os homens gostam de sexo selvagem e 

você não pode ser egoísta, não é?! Se você gosta de sexo selvagem, 

então, melhor ainda. Um bom sexo conquista o homem, instigue-o a 

querer mais. 

 

Passo 11: Suma! Fique uns dias sem atendê-lo. Ele vai procurá-la 

pelo Brasil inteiro. Não apareça no final de semana. Ele vai se sentir 

inseguro de novo, ameaçado, vai sentir uma sensação de perda. Deixe-

o sentir sua falta. Vai cogitar a possibilidade de um compromisso mais 

sério. Aí, na segunda, você retorna as ligações. Diz que passou o fim 

de semana estudando ou viajando com os pais. Aproveite para dizer 

que não sabe quando vai poder vê-lo novamente. Que está muito 

atarefada no trabalho e na faculdade. É tiro e queda. Ele vai ficar de 

quatro e vai forçar a barra para vê-la. Vai ser capaz de buscá-la na 

faculdade às 23h e agradecer por conseguir 20 minutos da sua atenção, 

afinal, você tem de acordar muito cedo no dia seguinte. Ignorá-lo vai 

levá-lo ao desafio de querer uma segunda noite e ele vai mover o 

mundo, se for preciso, para ter mais uma noite com você. 

 

Passo 12: Duas semanas depois, deixe rolar a segunda vez. Se ele a 

fez “gozar” na primeira vez, na segunda, ele vai levá-la ao céu e 



deixá-la por lá até a hora de irem embora. Ele vai querer vê-la todos 

os dias. E chamá-la para sair todos os fins de semana. Mas, no 

seguinte, recuse, diga que irá numa micareta ou numa festa em que 

não poderá levá-lo. 

 

Passo 13: Ele vai pedi-la em namoro na véspera da micareta. Quer 

apostar? Mas, não aceite de cara, faça um charminho antes. 

 

Para todos os passos: 

 

 Jamais telefone, mande torpedo ou mensagens nas mídias 

sociais; 

 Jamais toque no assunto namorar; 

 Jamais demonstre estar apaixonada; 

 Jamais deixe de repetir para si mesma: “resistir é preciso”; 

 Jamais revele seus segredos ou problemas com família, 

trabalho e amigos. 

 

    Durante as conversas, seja simpática, alegre, mostre o melhor de si. 

Fale sobre as coisas boas de sua vida, sua família, seus amigos, sobre 

o que almeja para o futuro. O único assunto proibido é seu passado 

com outros homens. Jamais fale de casos antigos, de amores e 

experiências sexuais do passado, do cara que você saía antes dele. Se 

isso é “brochante” para nós, imagina para eles. 

    Faça-o sentir-se único, o primeiro a ocupar o território por mais que 

ele saiba que você não é mais uma menininha virgem. Entretanto, não 

puxe muito o saco, nem elogie demais: eles detestam muitos mimos. 

    Na hora de seduzir, seduza mesmo. Troque olhares fixos, olhos nos 

olhos: o olhar é tudo. Brinque com a língua, passe-a pelos lábios. 

Brinque com as palavras. Faça carinha de anjo o tempo todo, e solte 



uma carinha de capetinha de vez em quando. Eles adoram esse misto 

de menininha inocente e “safadinha”. Faça charme o tempo todo. 

 

B – Você achou que ele era só mais um. Curtiu, ficou e transou na 

primeira noite, mas aí descobriu que ele era “O Cara” e se apaixonou, 

mas ele sumiu. Se você deu o melhor de si, já tem algo a seu favor. 

Mas, vou ser sincera, vai ser um pouco mais difícil conquistá-lo. O 

sucesso, nesse caso, é de 10 a 15%. Mas tenha ânimo e esperança! 

Nem tudo está perdido, afinal, nada é impossível para uma Mulher 

Solteira. 

 

Passo 1: Trocou telefone? Ótimo. Guarde todas as informações que 

tiver sobre ele. Lugares e praia que ele frequenta, festas que ele gosta, 

onde estuda, trabalha, etc. Mas não vá atrás dele na primeira semana. 

 

Passo 2: Algumas semanas depois, ligue. Não o chame para sair. Diga 

que se tornou promoter daquela festa que ele vai todo ano. Detesto 

mentiras, mas, contando que você não prejudique ninguém, de vez em 

quando não faz mal. 

 

Passo 3: Se ele não for, tente de novo algumas semanas depois. Se ele 

for, beleza. Não dê bandeira de que está a fim. Se ele pedir para ficar, 

fique. Mas não grude. Ignore-o um pouco. Ele vai se sentir inseguro. 

Dance, dance e dance. Divirta-se ao máximo. Divirta-o. Os homens 

gostam de mulheres que sabem se divertir. Torne-se amiga dele. Se 

ele não quiser ficar com você, calma! Não se desespere. Não fique em 

cima. 

 

Passo 4: Passe por ele algumas vezes, se possível de mãos dadas com 

algum gatinho, mas não beije o “bode expiatório” na frente dele. Ria o 



tempo todo, mostre que está se divertindo e que não está a fim dele. 

Espere o momento certo para ir conversar com ele. 

 

Passo 5: Tente puxar assunto, faça perguntas sobre a festa, tente se 

tornar amiga dele. Ao menos amiga de noitada. A melhor coisa que se 

tem a fazer é tentar amizade. É a chance que você tem de estar sempre 

ao lado dele, de seduzi-lo, de mostrar quem você é. De tentar 

conquistá-lo. 

 

    P.S: Já houve casos de eu me apaixonar, mas não fazer nada disso. 

Aliás, por preguiça de procurá-lo, preferi esquecê-lo. E, alguns meses 

depois, ele me ligou dizendo que estava morrendo de saudades e 

voltamos a sair. 

 

C – Você achou que ele era só mais um. Curtiu, ficou e transou na 

primeira noite, mas aí descobriu que ele era “O Cara” e se apaixonou. 

E ele se apaixonou também, ficou de cinco por você, liga todos os dias 

e lhe manda flores. Parabéns, menina! Você arrasou! Isso não é 

impossível de acontecer e, se acontecer, aproveite ao máximo, só 

cuidado para ele não ser do tipo grude chicletão, ou um psicopata, ou 

ainda um golpista do baú. Minha dica para você é não cair de cabeça: 

espere, deixe as coisas acontecerem, e só depois de conhecê-lo bem, 

se renda a esse amor. 

 

D – Você já passou por todas as fases de evolução para se tornar uma 

Mulher Solteira e hoje é top: é sinal que aprendeu a se amar acima de 

tudo. Parabéns! Você não está nem um pouco preocupada em 

conquistar um homem, quer mais é curtir a vida. Ser feliz, transar 

quando der vontade. E se rolar uma paixão, é lucro e não objetivo de 

vida, então, não siga regras! Siga apenas o seu coração de Mulher 

Solteira.  



Na dúvida, fique com todos 

 

    Perfeitinha, 24 anos, Mulher Solteira: 

 

“ – Claudinha, estou na maior dúvida! Lembra que eu falei que não 

ia namorar o André, porque estava quase firmando com o Gu?!  

– Aham. 

– Pois é, ‘miga, aconteceu! Ele é todo fofo, tirou carteira, pegou o 

carro do pai e fez o pedido num jantar à luz de velas. 

– E você? Aceitou? 

– Claro que eu disse “não”... Bem, na verdade, eu disse que ia 

pensar... Mas o Gu é muito gato, vai partir meu coração se eu 

dispensá-lo... Ele é “tipão”, entende?!...  

– Você está gamada. Enlouquecida. De quatro por ele, hein. 

– Bem... Você falando desse jeito eu acho que é um exagero achar que 

estou me apaixonando, não é?!... Eu sei que você não pode decidir 

por mim, mas como vou responder agora? De um lado, está o André: 

lindo, rostinho de Felipe Dylon, 19 aninhos, olhos verdes, me 

paparicando... Tudo bem, que ele na cama ainda tem muito a 

aprender, mas ele fica de xameguinho depois, todo fofinho. Mas o 

‘foda’ vai ser eu ter de conhecer os pais dele, não é?! Vou dizer o 

quê? ‘E aí sogrão, acabei de me formar em jornalismo e moro 

sozinha!...’ Meu sogro vai querer me processar por sedução de 

menor... Eu sei que ele já tem 19, mas não largou as fraldas ainda... 

– É, até que ia ser engraçado. 

– Do outro lado, está o Gustavo, moreno incrivelmente sarado, tem 

uma família maravilhosa! ‘Tipão com tudo’, amiga! Me faz subir 

pelas paredes e querer ser chamada de lagartixa, mas é meio 

burrinho. Não terminou a faculdade ainda... E isso é brochante!... 

Minha aula vai começar, quando chegar em casa eu ligo para você de 

nov. Beijos.” 



 

    Adivinha qual é o terceiro esporte predileto das mulheres depois de 

falar bem e mal dos homens? 

    Se você pensou que é experimentar de tudo um pouco na vida, 

acertou! Com essa perspicácia, vai ser tornar uma Mulher Solteira em 

pouco tempo. 

    Já que temos a obrigação com a vida de experimentar de tudo um 

pouco, então, digo, de antemão, que temos de experimentar todos os 

homens também. 

    Na evolução do seu caminho para se tornar uma Mulher Solteira, 

vai perceber que não só a sua felicidade e autossatisfação vão crescer 

como também a quantidade de homens que começará a atrair. Você irá 

a se sentir como aquele seu irmão do meio, todo bonitão, que vive 

cercado de mulheres. 

    Primeiro, você não vai acreditar na quantidade de homens bonitos e 

soltos na sua cidade: vai pensar que ocorreu algum surto de falta de 

mulheres ou de carência, mas não! Você, como uma Mulher Solteira, 

vai brilhar mais que todas elas. O que parece cena de cinema vai se 

tornar real com você, digo, se o Brad Pitt a conhecesse, ele trocaria a 

Angelina Jolie por você sem piscar o olho. E não? Não existe carência 

que faça um homem correr atrás de uma mulher. Eles não são 

carentes, eles são atraídos por sua autoestima e felicidade. 

    No início, vai ser um pouco difícil administrar tantos telefonemas, 

pedidos de encontro e namoro. Mas, não entre em pânico, isso é 

normal. E irmãos mais novos servem também para anotar recados. O 

identificador de chamadas do seu celular ajuda na triagem das 

ligações.  

    Depois vão surgir as dúvidas: “Fico com Alex ou Bernardo?”, 

“Aceito o cinema com Guilherme ou Leandro?”, “Viajo no feriado 

com Dudu ou Matheus?”  

    Meu conselho é: na dúvida, fique com todos! 



    Não perca tempo em dúvida, elas em breve serão esclarecidas, 

então, evite o sofrimento de pensar nelas. 

Sei que seu pensamentozinho ainda não é o de uma Mulher 

Solteira e você vai argumentar que isso não é certo, que vai ter de 

mentir para um deles e mentir vai contra os seus princípios, que é feio 

uma mulher sair com vários homens ao mesmo tempo e blá-blá-blá. E 

eu digo que não é nada disso. Pense comigo: 

 

Não é feio ficar com todos, não: é só agir com discrição. Só você vai 

saber disso e vai achar bonito até demais; 

 

 Você ainda não assumiu compromisso com nenhum deles, 

não namora ninguém e não deve satisfação sentimental nem 

para sua mãe; 

 

 Não vai precisar mentir para nenhum deles. Capítulos atrás, 

eu falei que você precisa aprender a guardar seus segredos. E 

também que omissão não é mentir e, sim, não dizer a verdade, 

o que é bem diferente. Se o gato perguntar se ele é o único em 

sua vida, você tem a opção de não responder e, se ele insistir 

muito, aí, sim, diga a verdade. Foi ele quem pediu esse 

maltrato e não você; 

 

 Você é jovem, merece aproveitar a vida ao máximo e não está 

apaixonada por nenhum deles. Os dois são gatos, você sente 

carinho e tesão pelos dois com a mesma intensidade. É 

desfeita recusar um banquete, dois, então, será um pecado. Aí, 

depois você reclama que está passando fome; 

 

 Não existe pecado maior que você não respeitar as vontades 

de seu corpo, digo, de seu coração; 



 

 Não há nada mais divertido do que ter em um o que falta no 

outro; 

 

 Quanto mais em mãos, maior é a probabilidade de decidir 

pelo cara certo! 

   

Então o que você está esperando?! É só marcar encontros com eles em 

dias e lugares diferentes, não apresentá-los a nenhum amigo nem 

ninguém da família, e não colocar foto deles nas suas mídias sociais. 

 

  



Como levar um fora com classe 

 

    Mesmo sendo uma Mulher Solteira, linda, maravilhosa e quase 

deusa, você ainda está propensa a levar um fora. Não encare isso 

como o fim do mundo. 

    Primeiro, identifique um fora: 

 

1 – A noitada está “rolando”, você avista o gato de longe. Em poucos 

minutos, você já está se insinuando, toda charmosa e cheia de sorrisos. 

Ele pede para ficar com sua melhor amiga que não está nem aí para 

ele = QUASE FORA. Não conte como um fora, você só errou o alvo. 

 

2 – Vocês saíram, a noite foi maravilhosa, mas passou uma semana e 

ele não ligou para você = FORA. 

 

3 – Vocês saíram, a noite foi maravilhosa, ele ligou para você no dia 

seguinte, mas passou a semana te esquentando em banho-maria = 

FORA A LONGO PRAZO. 

 

4 – O carinha já era conhecido, canta você pelas mídias sociais e diz 

que está louco para ficar com você. Passa uma semana e nada. Aí você 

começa a marcar encontros e a cada dia ele vem com uma desculpa 

diferente. Nunca pode, nunca dá, nunca tem tempo e ainda fala para 

deixar rolar. Você passa a não entender nada = FORA VIRTUAL, ele 

nunca vai sair com você. 

 

5 – Namoro de cinco anos, nem sinal de noivado, muito menos cheiro 

de casamento = FORA A QUALQUER HORA. Prepare-se, porque, a 

qualquer momento, você vai levar um fora. 

 



6 – Namoro a mil maravilhas, aparentemente tudo em paz, mas o cara 

é mais trancado do que porta de cofre = FORA BOXE DIRETO. 

Quando você menos esperar, ele te dará a triste notícia. 

 

    Nas situações de um a quatro, você ainda sentia um gostinho de 

rejeição antes de ler o livro, não é? Nas situações cinco e seis, até eu, 

se já tivesse passado por isso, teria entrado em desespero, puxado os 

cabelos, entrado em depressão. Mas tenho a inteligência de uma 

Mulher Solteira e me tornei uma antes que isso pudesse acontecer 

comigo. 

    Em todos os casos, você se sente mal, mais feia que a bruxa do 71 

do programa do Chaves, mais gorda que uma baleia, mais chata que a 

sua mãe de TPM. Entretanto, não desespere. Relaxe, essa sensação 

passará em alguns meses – situações cinco e seis –, em alguns dias – 

três e quatro –, em algumas horas (um e dois).  

    Depois de ler o livro pela quinta vez, tudo de ruim que você pensar 

em sentir vai deixar de pensar em questão de segundos. Sentir, então, 

é algo que vai passar bem longe. Uma Mulher Solteira não sente essas 

coisas. 

    A regra é clara! Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

 

Agora repita comigo: 

 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

 



    E isso inclui: NÃO olhar para a cara dele na noitada seguinte; NÃO 

convidá-lo para sair pela quinta vez; NÃO enviar torpedos com letras 

de músicas de amor; NÃO ligar para perguntar se vai ter volta (você 

só tem direito a um telefonema e este será para pegar suas coisas que 

estão na casa dele); NÃO passar noites em claro e manhãs sonhando 

acordada com o que poderia ter vivido. 

 

    Então, repito, só para não quebrar o pensamento: 

 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

Não vale a pena sofrer por causa de homem! 

 

    Entendeu? Não canse de repetir isso. Já falei sobre o método 

japonês de ensino? 

    Quando você não entendeu quebrando a cara várias vezes, vai 

passar a entender repetindo o pensamento. 

    Sei que ele era o cara mais lindo da festa, que lhe mandava scraps 

lindos no falecido Orkut, que foi romântico na cama, que era o amor 

da sua vida, que foi a primeira transa, que namoraram anos, toda a sua 

família o conhecia – inclusive os que você passou a conhecer tendo de 

passar o carnaval no interior com a família da sua avó –, que seus 

amigos gostavam dele, que você pensava em se casar com ele e blá blá 

blá. Mas pense em como tudo isso termina – diminua o tempo em dias 

para as situações menos catastróficas: 

 



1 – Nas duas primeiras semanas, você já perdeu o tesão e começa a 

compará-lo com caras melhores de cama que surgiram na sua vida 

antes dele. 

 

2 – Na terceira semana, você já perdeu o interesse, já não sente mais 

falta da parte romântica do namoro, nem das cartinhas, nem das noites 

de amor, nem de nada. 

 

3 – Na quarta semana, vai achar indiferente tê-lo conhecido. E como 

pôde ter se envolvido com “aquele panaca”. 

 

4 – Na quinta semana, vai rir de si mesma e se odiar por ter perdido 

tanto tempo com ele. 

 

    Um fora dói, magoa, faz chorar. Mas para que estender um 

sofrimento de cinco semanas, se você já sabe como vai terminar? 

Pense! Você já perdeu tempo demais com ele. E vai passar mais 

tempo ainda sofrendo? Você precisa cair num buraco para saber que 

ele é fundo e que você vai se machucar? Então, pule essas etapas que 

são totalmente desnecessárias. Você é linda, não precisa disso, não 

merece chorar por quem não merece lágrimas. 

 

  



Amor, paixão e arrepios 

 

    “Não. 

    As mulheres não são mais racionais que os homens. Nem tampouco 

os homens mais sentimentais. Muito menos os contrários! 

    Não há racionalidade que enfrente o sentimentalismo de uma 

paixão. Não há princípios, pudores, regras de conquistas que evitem a 

tentação de passar a noite grudada numa paixão. É paixão. Paixão 

que nasceu num só dia, que nasceu de uma admiração que já existia, 

mas que, ainda assim, é um sentimento de paixão. E paixão é fogo! 

Conselhos de mãe são os melhores, mas eles se dissipam no vento 

junto às cinzas do fogo da paixão. 

    E o esporro? O sermão de duas horas no dia seguinte, quando a 

mãe está acordada à espera da filha apaixonada? Ela fala alto, grita, 

mas a paixão a cala com a doçura de um beijo apaixonado e vai 

dormir. 

     E o jejum sexual de sete meses? E o jejum sentimental de quatro 

anos? A paixão acaba com todos eles num piscar de olhos. Fácil! 

Fácil a paixão existir, avassalar o coração e colorir os dias. Fácil a 

paixão transformar desconhecidos em pessoas especiais. Fácil a 

paixão embelezar a face e desenhar sorrisos eternos. Fácil a paixão 

lembrar que se está viva por dentro. Fácil a paixão impulsionar a 

felicidade.  

    Difícil é viver a paixão. Como já citei, paixão é fogo. É gostosa, 

entretanto, é traiçoeira, se caminhar em mão única. A minha caminha 

em mão única e logo terei de conseguir, sozinha, um jeito de apagá-

la. E rápido, porque já está queimando... 

    Não. 

    As mulheres não são mais racionais que os homens. Não houve 

nem um pouco de racionalidade nos meus atos quando cedi aos seus 



encantos. Quando dormi com você contradizendo minhas regras e 

meus princípios. Contradizendo o que escrevi no meu livro. 

    Não. 

    Não houve racionalidade em querer conquistá-lo. Não me 

preocupei em conquistá-lo. Não quero conquistá-lo e isso não é nem 

um pouco racional, aliás, é totalmente irracional. Naquela noite, eu 

fui sentimental. Apenas deixei acontecer a paixão que havia em mim, 

sem razão, sem um pingo de racionalidade.” 

 

Carta de Perfeitinha a uma paixão... E que paixão!  

Dessas que não só tiram o fôlego, mas avassalam o coração! 

 

    Tchan, tchan, tchan, tchan. Um dos capítulos mais esperados do 

livro. 

    Sabe todas as filosofias, poemas e canções de amor? Pois bem. 

Acredite em todas, são todas verdadeiras. Mas a versão que  

uso é a seguinte: 

 

    Amor é aquele arrepio que você sente em cada beijo, mesmo que 

seja beijada mil vezes todos os dias. Em cada beijo, você vai sentir o 

mesmo arrepio, com mais ou menos a mesma intensidade, mas vai 

sentir sempre como se fosse a primeira vez. 

    É aquele frio na barriga só de ver o gato. É aquele tesão que lhe dá 

ao sentir o cheiro dele. E a quilômetros de distância você sabe que ele 

está chegando. 

    A mulher não precisa conhecer o homem há anos para amá-lo, 

assim como pode viver anos com um homem sem tê-lo amado um só 

dia. Muitos confundem isso com tesão ou dizem que é apenas uma 

paixão, mas eu digo que não e, mais, uma mulher pode amar vários 

homens durante toda a sua vida ou não amar nenhum deles.  



     Amor é algo que se sente e a Mulher Solteira pode sentir amor por 

um homem para sempre ou só por um dia. E isso é uma escolha que a 

mulher faz dependendo do que acredita ser o amor. 

    As Mulheres Solteiras de coração aberto têm mais facilidade para 

amar. Isso pode parecer superficial, algo sem valor ou fácil demais de 

se sentir, mas são poucas as pessoas que abrem o coração, são poucas 

as que amam várias vezes. 

    Há também as que amam só uma vez na vida, mas apenas porque 

acreditam naquela filosofia que diz que “paixões são muitas, mas 

amor é um só”. E que chamam esse arrepio louco de paixão, não há 

problema. Apaixonar-se é tão bom! A paixão também permite à 

Mulher Solteira experimentar esse sentimento nobre todos os dias, por 

quem quiser e na hora que quiser. 

    Apaixonar-se é tão bom! Você também sente calafrios, suas pernas 

tremem e você sente a felicidade correr pelo sangue. Há quem diga 

que paixão é um sentimento avassalador, que arde na alma, que 

descontrola quem a vive... E é isso mesmo que acontece. E há coisa 

melhor do que essa alegria avassaladora que invade o corpo e nos 

consome a alma? Que te deixa com um sorriso de orelha a orelha 

durante todos os segundos do dia? Melhor que viver esses sentimentos 

é experimentá-los com alguém que valha a pena. 

    Paixão e amor vão depender daquilo que se quer acreditar e de 

como se quer experimentar. Mas voltando ao coração aberto... Se você 

não quer conquistar aquela carta marcada que gosta de um desafio, ou 

não liga se os homens se sentem mais atraídos pelas mais difíceis e é 

adepta da filosofia de que eles é que têm de gostar de você do jeito 

que é sem fazer tipo... Há caminhos para você abrir o coração e curtir 

o amor (ou a paixão) ainda mais. 

 

1º passo: Esqueça os preconceitos e paradigmas 

 



    Aqueles que dizem que a mulher que transa na primeira noite é 

vagabunda, a que beija vários homens numa só noite é fácil demais, a 

que se casa virgem é a ideal para toda a vida, que os homens não 

passam de mentirosos, que os homens não são capazes de amar, etc. 

Passamos por fases na vida iguais as deles – festas, micaretas e 

viagens de férias aos 18 anos –, então, por que eles podem aproveitar 

ao máximo e as mulheres não? 

    Os paradigmas mudam muito de uma geração para a seguinte, e 

isso gera muita confusão na cabeça das mulheres, que pensam muito 

sobre isso e tentam seguir um. Nossos valores são influenciados pela 

cultura, pela família, pela religião e sociedade, mas dependem 

unicamente daquilo que decidimos e sentimos em relação a todas 

essas influências. 

 

2º passo: Não pense muito 

 

     O cara é diferente, tem uma energia maravilhosa, você está de 

férias numa cidade paradisíaca e nem vai vê-lo novamente tão cedo, 

ou então está numa festa, ele te trata como se fosse uma rainha e você 

não está muito a fim de compromisso. Você acabou de conhecê-lo e 

tem certeza de que vale muito a pena curtir uma noite de amor com 

ele, então, não pense muito. 

    Não pense no que ele está pensando, não pense no ontem, nem no 

que vai acontecer no dia seguinte. Não pense no que seus pais diriam, 

no que suas amigas vão pensar de você. Não pense no que ele está 

falando, até porque os homens não falam muito nessas horas, e o que 

ele disser pode apenas ser um papinho para te enrolar. Não pense em 

seus sonhos de menina de um mundo cor-de-rosa. Não pense em 

como está habituada a fazer ou se está em um lugar confortável ou 

não. 



    Desligue-se do que o mundo inteiro vai pensar ou julgar. Ou então, 

dispense a noite de amor.  

    A vontade do coração é maior: deixar o coração falar mais alto 

também é uma escolha. Você pode reprimir seus sentimentos e não 

ouvir o seu coração, mas não vai deixar de sentir amor ou vontade. E 

quando você tem de amar, você ama, independente de qualquer coisa. 

E se ele tiver de amar você, isso vai acontecer. É por isso que dizem 

que “o amor tem razões que a própria razão desconhece”. Isso explica 

por que homens amam prostitutas e se casam com elas, mesmo que 

elas não larguem profissão. Quer prova maior para o que estou 

escrevendo? 

 

3º passo: Apenas sinta 

 

    Sinta o beijo, o toque, as mãos dele passando pelo seu corpo, o 

cheiro – suspiro só de pensar que tem cada homem que só o cheirinho, 

principalmente aquele que se sente perto da boca, o cheiro da pele já 

me excita. Sinta a vibração das palavras, a verdade nos olhos dele, a 

respiração, o calor do corpo. Sinta o clima, a música. Sinta o Universo 

conspirando a seu favor. Sinta o cheiro do lugar, a magia do ar. Todos 

os lugares e momentos são mágicos, se assim você quiser. 

 

4º passo: Faça 

 

    Faça o que tiver vontade de fazer. Se quiser beijar, beije. Se quiser 

transar no minuto seguinte, transe. Não se segure, o pior sentimento 

do mundo é o arrependimento de não ter feito algo, e eu já “falei” 

sobre isso. Mas, também, se não quiser, não transe. Se quiser só umas 

brincadeirinhas, então, apenas brinque. 

    Amor ou sexo selvagem, não importa como você gosta de fazer, 

apenas faça. Não pense que não há amor no sexo selvagem, porque há. 



Entregue-se de verdade, dê o melhor de si, para a sua satisfação, se 

deseja conquistá-lo. A ação é o que dá vida e movimento àquilo que 

se sente. É a melhor parte, depois de você se entregar aos 

mandamentos e desejos do coração. Seja você mesma e aproveite. 

    Esses passos valem, tanto quando se quer amar alguém ou apenas 

curtir o momento. O importante é que, o que quer que você sinta, vai 

ser muito mais intenso a ponto de ficar gravado na sua memória. É só 

você decidir e se deixar levar pelo coração, ou seja, sua real vontade 

do início ao fim.  

    Tudo depende de como você sente, de como você decide seduzi-lo, 

do que decide dizer e fazer, de como quer experimentar esse 

momento. Só tenha cuidado para não enganar o coração e transar só 

para prender o cara ou apenas porque o achou um gato. Muito menos 

para testá-lo e observá-lo, até porque quem te escreve já fez isso por 

você. 

 

    Outras dicas: 

 

1ª. Esteja com a depilação e a calcinha em dia  

 

    Não saia de casa sem se depilar ou com uma calcinha furada, seja 

por preguiça ou para evitar sexo, porque será justamente nesse dia que 

irá encontrar alguém que vai sentir vontade de transar com você.  

 

2a. Não julgue-o no dia seguinte 

 

    Não o julgue se ele não te procurou, ou se te procurou para dizer 

que não quer mais. Não pense que não foi bom para ele. Não pense 

que ele não te amou. A probabilidade de ele ter amado você amado só 

naquela noite é a mesma que a sua de tê-lo amado também só por um 

breve momento. E se ele não foi verdadeiro e não te amou, isso 



também não é o fim do mundo. Talvez você nunca saivá o que se 

passa pela cabeça dele. Encare isso como uma experiência. Relaxe. 

Sua consciência está tranquila de ter seguido o seu coração e de ter 

curtido aquele amor. E garanto que não irá se arrepender depois. 

 

3ª. Não crie expectativas 

 

    O coração e a cabeça podem estar nas nuvens, mas os pés precisam 

continuar no chão. A MS jamais cria expectativas, nem antes, nem na 

hora, nem depois – passo 2: não pensar no dia seguinte. Jamais espere 

um telefonema no dia seguinte, jamais espere sentir tudo aquilo de 

novo. A ansiedade deixa a mulher tensa e isso é transmitido pelo beijo 

que passa a ser nervoso; pelo toque que passa a ser pegajoso; e pelas 

palavras que passam a ser chatas. Os homens sentem essa tensão pelo 

cheiro, pelo clima que você proporciona e eles são o oposto disso por 

natureza. 

    A expectativa transforma um momento que deveria ser mágico, e só 

mais um encontro, só mais um homem, só mais uma transa. Isso 

impede a mulher de ser ela mesma, impede de curtir o momento e 

fecha o coração. A mulher, de deusa do amor, passa a ser a encalhada 

que o homem não quer ver no dia seguinte. E aí você estraga tudo. E 

qualquer chance de algo mais duradouro vai por água abaixo. Eu sei 

que essa é a parte mais difícil, ainda mais quando se seguiu à risca os 

passos anteriores, mas é essencial para que tudo dê certo. Com o 

tempo, a mulher aprende a se controlar. 

 

4ª. Seja discreta acima de tudo, aprenda a guardar seus segredos 

 

    Ninguém precisa saber o que aconteceu na sua noite de amor e 

muito menos quem você amou. Essa dica é muito importante, porque 

as mulheres adoram espalhar para as amigas tudo o que acontece em 



suas vidas. Isso nem sempre é bom, porque você não tem preconceito, 

mas as outras pessoas podem ter e podem recriminá-la. Não que você 

tenha de dar ouvidos ou se importar com isso, mas a discrição evita 

dores de cabeça. E as suas experiências são importantes para você e 

para o seu crescimento, e não para o crescimento de outras pessoas. 

 

  



Não há fórmula para o amor 

 

    Perfeitinha, no auge de seu amor pelo namorado, ouviu uma 

confissão. Ele não estava feliz, sentia-se sufocado, sem identidade, 

sem liberdade. Ela não hesitou em terminar com ele. Não que não 

gostasse dele, ela o amava. Não que não estivesse com o coração 

dolorido, ela estava chorando por dentro. Mas a felicidade dele era o 

mais importante para ela. Seria crueldade deixá-lo infeliz, mesmo que 

isso custasse a sua felicidade. Mas ela sabia que a tristeza era algo 

momentâneo e infelicidade de verdade seria viver com alguém infeliz 

ao lado dela. 

 

    Você se tornou uma Mulher Solteira, muito mais feliz e satisfeita 

sexualmente, aproveitou ao máximo todos os homens que passaram 

pela sua mão, conquistou seu gato e está vivendo nas nuvens com 

direito a café da manhã, almoço, jantar e sobremesa. E agora quer 

saber: qual é a fórmula para manter tudo isso? 

 

    Resposta: NÃO HÁ FÓRMULA PARA O AMOR. 

 

    Como se tornar uma Mulher Solteira é um caminho para que você 

se dê conta que a felicidade está dentro de você e não em viver um 

amor com outra pessoa. Você não precisa de um homem, nem de uma 

paixão para ser feliz. Claro que a vida é muito mais divertida e 

colorida quando você experimenta um amor, mas, se não tem um 

amor, também não é o fim do mundo ou o fim da sua felicidade. 

Tenha isso em mente. 

     Ao longo de todo o livro eu repito que você deve se sentir bem 

consigo mesma, viver intensamente, ser feliz, sem se preocupar com o 

depois, priorizar coisas que ficam para sempre, como a alegria, os 

amigos e a família. Ao se sentir feliz, vai atrair mais felicidade e mais 



pessoas que queiram felicidade, ou seja, mais pessoas do bem, alegres 

e divertidas. 

     Você também deve abstrair sentimentos ruins, evitá-los ao 

máximo, fugir de preconceitos, dores, sofrimentos e julgamentos. 

Fazendo isso, vai substituir o egoísmo por humildade e o ciúme e a 

possessão por liberdade. Toda mudança interna vai se refletir nas suas 

relações com os amigos, a família e até o seu amor. Mudando em si 

mesma, você estará mudando o mundo ao seu redor. 

     Outro fator que impossibilita uma fórmula é o amor não ser uma 

ciência exata, e sim ser movido à química, ao momento, à atração e a 

sentimentos que não podem ser controlados. A probabilidade de você 

amá-lo ou deixar de amá-lo é a mesma, e isso vale para ele também. 

Se você precisa ser dura com seu amor, prendê-lo, ameaçá-lo, ou tratá-

lo com liberdade e com a mesma sinceridade e lealdade como se trata 

um amigo, se você não deve deixar a relação cair na rotina ou ter uma 

vida de horários e dias programados, é você quem irá decidir. 

    Suas escolhas têm 50% de chance de darem certo. 

    Você é a única responsável por suas próprias escolhas e caminhos. 

 

  



Parte final: 

uma mulher comum pode se tornar uma  

Mulher Solteira 

 

    Leu o livro todo? Achou muito difícil? Pois é, nada nessa vida é 

fácil e quando é fácil não tem gosto, não tem o sabor de vitória e de 

conquista obtida a duras penas. Tornar-se Mulher Solteira é uma 

trajetória árdua. Está pensando em desistir? Já sei, nem pensou em 

tentar, não é?! Ainda mais nesta reta final em que afirmei que não há 

fórmula para o amor.  

    Burra! Vai continuar vivendo nesse mundinho patriarcal e fazendo 

todas as vontades de seu marido, namorado e afins. Vai ter uma super 

festa de casamento e, a partir do quinto ano, vai viver de aparências. 

Vai deixar de gostar de sexo, vai deixar de cuidar de si mesma e da 

própria saúde, para viver em função do marido e dos filhos. Vai ser 

traída e vai achar isso normal. Vai querer se vingar e vai quebrar a 

cara. Já vi esse filme inúmeras vezes e sabe qual é o final dele? 

Tristeza, solidão, depressão, arrependimento, vida desperdiçada. 

Agora já era! Só na próxima encarnação. 

    Mas você tem a opção de não viver ou deixar de viver essa vida. 

    Leu o livro, pôs o orgulho de lado e agora ergue a cabeça e decide 

ser uma Mulher Solteira. Parabéns! Você vai conseguir! Nunca se 

sinta fraca! Nunca se envergonhe por já ter feito loucuras por amor, 

por já ter sido traída dez vezes e por ter perdoado dez vezes, por ter 

chorado, por ter brigado, por ter lutado do seu jeito de mulher comum 

para ser feliz, sem perceber que a felicidade é você. Ao contrário, 

lembre-se sempre de seu passado como exemplo para não voltar a 

vivê-lo. 



    Tenha em mente que ninguém nasce Mulher Solteira: transformar-

se é uma escolha. E para deixá-la mais feliz, siga os níveis a seguir, 

consulte-os sempre, para acompanhar a sua evolução. 

    E jamais deixe de rir com a vida e para ela.  

 

Nível I: 

 

    Num dia de vitória, vai ligar para todos os amigos, mãe, pai e 

irmãos para contar a novidade. 

    Num dia comum, vai se olhar no espelho, se achar linda e ir à luta. 

    Num dia de derrota, vai colar por toda a casa post-its com a 

mensagem: FORÇA. Vai colar um enorme na frente do espelho. Vai 

erguer a cabeça, ler o livro pela segunda vez e vai partir para outro. 

 

Nível II: 

 

    Num dia de vitória, vai ligar para todos os amigos para contar a 

novidade. 

    Num dia comum, vai se olhar no espelho, se sentir linda e ir à luta. 

    Num dia de derrota, vai colar por toda a casa post-its com a 

mensagem: FORÇA. Vai colar um enorme na frente do espelho. Vai 

erguer a cabeça, ler o livro pela segunda vez e vai partir para outro. 

 

Nível III: 

 

    Num dia de vitória, vai comemorar consigo mesma. 

    Num dia comum, vai saber que é linda e não vai precisar de um 

espelho para isso: a luta tornou-se seu dia a dia. 

    No dia seguinte ao um dia de derrota, vai acordar pela manhã, 

erguer a cabeça e partir para outro. 

 



Nível IV: 

 

    Num dia de vitória, a Mulher Solteira já está tão acostumada com 

vitórias que será como um dia comum. 

    Num dia comum, um espelho será apenas um objeto de decoração, 

pois ela tem convicção de que é linda e já é tão forte que não há mais 

dias de luta. 

    No dia seguinte ao dia de uma derrota, não vai nem lembrar por que 

dormiu triste e vai partir para outro 

 

Nível V: 

 

    Num dia de vitória, não vai comemorar, pois vive vitórias todos os 

dias. 

    Não há dias comuns para uma Mulher Solteira do Nível V. 

    No dia seguinte ao dia de uma derrota, não vai nem lembrar que até 

a noite anterior tinha um namorado. 

 

    Para alcançar o Nível V, é preciso passar anos nos primeiros dois 

níveis e errar inúmeras vezes. Ao passar pelo Nível III e alcançar o 

Nível IV, será uma vencedora, pois a maioria desiste no Nível III. E 

não se envergonhe se não conseguir chegar ao Nível V. É preciso 

muita frieza, equilíbrio emocional, experiência com homens e 

evolução espiritual. É necessário ser literalmente uma deusa. 

 

  



RESUMO: 

COMO SER UMA MULHER SOLTEIRA 

 

    Olha como sou boazinha! Escrevi pequenas dicas para você que 

tem preguiça de ler o mesmo livro dez vezes: 

 

Atitudes de uma Mulher Solteira:  

 

 Tratar os homens como eles a tratam; 

 Iluda também; 

 Curta com a cara dele também; 

 Devaste nas noites também; 

 Esqueça o telefone deles; 

 Se o conheceu numa noitada, não ligue para ele no dia 

seguinte. Aliás, jamais ligue, pois há maneiras mais discretas 

de saber se ele está a fim ou de dizer que quer vê-lo 

novamente; 

 Se ele for O Cara, ligue! 

 Tenha sempre em mente que toda regra tem exceção, porém, 

se achar que o tal é a exceção e, no final, descobrir que se 

enganou, não perca tempo sofrendo: parta para outro. “A fila 

anda”; 

 O namorado não está valorizando e, sim, vacilando, dispense 

logo: “Homem que não dá assistência, perde para a 

concorrência”; 

 Namore, viva um amor, mas: 

 Não abra mão das noitadas com as amigas; 

 Não abra mão do que você gosta na cama; 

 Aliás, não abra mão de nada em sua vida; 

 Sempre faça o que tem vontade, sem pudor e sem medo de ser 

feliz! 



 Sorria sempre! 

 Dance sempre! 

 Malhe sempre! 

 Nunca troque nada do que goste de fazer pelo que ele gosta de 

fazer; 

 Tenha sempre um PF ou um AC em mãos; 

 Nem em tempos de secura namore um tipo que não vale a 

pena logo de cara; 

 Ame-se acima de tudo e de todos; 

 Seja feliz consigo mesma! 

 

 

  



PEQUENO DICIONÁRIO DA MULHER SOLTEIRA: 

 

Mulher Solteira: 1. Ser humano evoluído do sexo feminino. 2. 

Extremamente inteligente e independente emocional e 

financeiramente. 3. Decidida sobre o que quer. Não tem defeitos 

físicos, apenas “imperfeiçõezinhas”. 4. Uma Mulher, com M 

maiúsculo, quase deusa. 

 

Aloprar: 1. Aprontar. 2. Fazer coisas que a sua mãe não faria ou que 

você mesma não faria num estado mais consciente do seu ser. 3. Fazer 

uma loucurazinha para apimentar a vida. 

 

Balão: Mentira desnecessária, geralmente praticada pelo homem para 

ir à balada com os amigos sem a namorada. 

 

Barangar: 1. Ação sublime, suprema, divina. 2. Ato de fazer um feio 

feliz (até os feios merecem um momento de glória). 

 

Bem-dotado: 1. Nada tem a ver com ser muito inteligente. 2. Homem 

com o pênis grande e grosso. 

 

Brochante: 1. Quando a situação é chata. 2. Quando o cara é uma 

mala. 3. Quando o cara promete, diz que faz e acontece e, na hora H, 

nada! 4. Quando o cara é ruim de cama e nem sexo oral sabe fazer. 

 

Cara de bunda: 1. Estado do seu rosto que chorou a noite toda (por 

causa de um babaca) que você se depara pela manhã na frente do 

espelho. 2. Efeito visual provocado pelo lapso de memória de uma 

Mulher Solteira que, por alguns instantes, esquece que é uma Mulher 

Solteira. 3. Rosto de sempre daquele mala-sem-alça ou daquele 

“sense” que não larga do seu pé. 



Carteirinha: 1. Expressão usada para indicar grandes quantidades. 2. 

Algo que você gosta ou fez inúmeras vezes, por exemplo, “Já cometi 

esse erro de carteirinha” é o mesmo que dizer que já cometeu esse erro 

várias vezes. Ou “Amo aquele ator de carteirinha” é o mesmo que 

dizer que o ama muito. 

 

CDF: 1. Sentido literal: cu-de-ferro. 2. Pessoa muito inteligente e que 

gosta de estudar. 

 

Chapar o caneco: Sair para beber com as(os) amigas(os). 

 

Chifre ou galhada: 1. Galho fictício que colocam na cabeça de 

alguém despreparado num relacionamento ou naquele que não dá 

assistência e está pedindo para levar. 2. Traição. 

 

Chifrudo: 1. Homem ou mulher que leva “chifre”. 2. Uma Mulher 

Solteira dificilmente leva um chifre. 

 

Complexo de cornitude: pessoas excessivamente ciumentas que 

acham que estão sendo traídas a todo instante.  

 

Cortar a fita: 1. Desfazer. 2. Dizer um sincero “não dá mais”. 

 

Chutar o balde: Dar fim em algo que não te deixa feliz. 

 

Dar alegria: Maneira singela e benevolente de dizer que uma mulher 

está satisfazendo sexualmente um homem (geralmente mulheres 

comuns que querem subir na vida sem esperar o elevador dão alegria 

aos seus chefes). 

 



Dar mole: Dizer sutilmente, por meio de gestos ou palavras, que está 

a fim de alguém. 

 

Dar uma ‘esfregadinha’ para ver se o mel passa: Brincadeira que as 

mulheres fazem quando uma está arrasando na noitada e a outra não. 

A que não está arrasando esfrega o braço na que está para ver se a boa 

sorte passa. 

 

DR: 1. Algo que você não deve fazer em hipótese alguma. 2. 

Causador máximo de rugas e perda de tempo. 3. Discutir a relação. 

 

Encoleirado: Quando a pessoa está namorando. 

 

Estalinho: 1. Beijinho de criança. 2. Beijo em que só há um rápido 

contato de lábios. 

 

Fechar para balanço: 1. Dar um tempo dos homens. 2. Isentar-se de 

companhia masculina e sair só com as amigas. 3. Chapar o caneco só 

com a mulherada solteira. 4. Mulher Solteira que decide estar sozinha 

por uma pequena temporada para repensar sua vida afetiva. 

 

Fifis: Fofoqueiras(os) de plantão. 

 

Figurinhas carimbadas: Tipos de homens já conhecidos, testados e 

desaprovados. 

 

Futuro ex-namorado: Ser do sexo masculino, lindo, bom de cama e 

com rostinho de Felipe Dylon que uma Mulher Solteira só namora 

porque toda mulher comum seria louca para namorar. E como a 

Mulher Solteira só vai namorar para satisfazer o ego, então, ele torna-



se mais do que um namorado: ele é um futuro ex-namorado. Ela já 

namora sabendo que ele não é “O Cara”. 

 

Galinhar: 1. Ato de ficar com muitas mulheres ao mesmo tempo ou 

no mesmo dia. 2. Esporte predileto do homem, depois do futebol. 3. 

Ação mais praticada pelo homem que se acha esperto e pensa que está 

“tirando onda” com os amigos só porque fica com várias mulheres ao 

mesmo tempo. 

 

Historicamente genético: Quando algo é o que é desde os tempos das 

cavernas e será para todo o sempre até o fim do mundo. 

 

Inho: Terminação usada por 75% dos homens para chamar 

carinhosamente seus pênis. Exemplo: quem nunca conheceu um 

“Pedrinho” sapeca ou um “Paulinho” serelepe? 

 

In & out: 1. Traduzindo para o português e como algumas pessoas 

preferem dizer: “Entra e sai”. 2. Apelidinho carinhoso para sexo. 

 

Levar desaforo para casa: Ato de aceitar alguém te magoar.  

 

Macaquinhos no sótão ou na cabeça: 1. Coisas criadas pela 

imaginação, mas que, dependendo do dono ou dona da imaginação, 

muitas vezes se tornam verdade. 2. Quando a intuição feminina 

começa a funcionar e a mulher começa a prever o futuro, se for uma 

Mulher Solteira, é bem provável que ela esteja certa. 3. Pensamentos 

obscuros criados pela mente masculina, quando dão uma desculpa 

esfarrapada para a namorada dizendo que vão sair com o pai, mas, na 

verdade, vão para a noitada com os amigos. A namorada, muito 

sincera, diz, então, que vai sair com as amigas: é nessa hora que os 

macaquinhos começam a surgir e dançar freneticamente na cabecinha 



oca deles, pois como estão querendo enganá-las acham que estão 

sendo enganados também. 

 

Massa: Gíria sulista que significa ‘legal’. 

 

Mela-cueca: 1. Algo chato, melado. 2. Letra de pagode quando o 

compositor admite que é “chifrudo” ou fala sobre um amor não 

correspondido.  

 

Montar banca: 1. Quando alguém só fala e não prova nada. 2. Ação 

predileta dos machões de plantão, eles adoram montar banca de 

“pegadores”. 

 

Namoradim: Estado que descreve um casal que se conheceu na 

noitada e ficou junto a noite toda sem desgrudar. 

 

Na pista porque eu posso: Expressão usada por Mulher Solteira que 

significa que está curtindo a fase de ser solteira da melhor forma 

possível: saindo, se divertindo e beijando muito na boca. 

 

O Cara: 1. É o “tipão com tudo” que a mulher escolhe como 

companheiro. 2. Homem com todas as qualidades e safadezas que as 

mulheres gostam. 3. Homens que, se vivessem em contos de fadas, 

seriam os Príncipes. 

 

P: 1. P em letra maiúscula é a inicial de puto, ou puta, palavras 

consideradas de baixo calão pela língua pátria portuguesa. 2. Dizer 

que algo é um P é mais educado que dizer o palavrão ao qual se refere. 

3. Um P tanto serve para caracterizar o tal ou a tal como puto ou puta, 

quanto para indicar grandeza. Exemplo: “Aquela cara faz um P 

sucesso na MPB”. 



 

Pegação: 1. Única realidade de vida que o homem conhece entre 15 e 

os 99 anos de idade, seja ele solteiro, namorado ou casado. 2. Fase em 

que a mulher está a fim de conhecer o mundo, conhecer os homens e 

beijar muito na boca. 

 

Pegador: 1. Não é de macarrão, nem de salada. 2. Ação de ficar com 

várias mulheres de uma só vez. 3. Homem imaturo que quer provar a 

masculinidade ficando com várias mulheres. 

P.S. As mulheres não se consideram pegadoras quando ficam com 

muitos homens, elas apenas estão curtindo a vida, já que não precisam 

disso como desculpa para provar sua feminilidade. 

 

Peguete: 1. Ser consequente da “pegação”. 2. Homem que a mulher 

fica ficando. 3. Um tipo de namorado sem compromisso sério. 

 

Pé na bunda: 1. Forma sutil de dar o fora. 2. Forma carinhosa de 

dispensar aquele cara chato. 

 

Perceptível a olho nu: 1. Entenda no sentido literal da expressão. 2. 

Quando a mulher percebe algo sozinha, sem a ajuda das amigas. 

 

Personal Fucker: 1. Ser do sexo masculino, dotado de extrema 

vontade sexual, que não perturba, não conhece o seu passado e que 

está o tempo todo disponível. 2. Homem que só serve para sexo e nada 

além de sexo. 

 

Piriguete: Mulher que usa roupas provocantes, é ousada, curte a 

balada com toda a vontade, dança até o chão, sabe se divertir e fica 

com muitos homens. 

 



Piriguete do Bem: Mulher Solteira que usa roupas provocantes, é 

ousada, curte a noitada com toda a vontade, dança até o chão, sabe se 

divertir e vive todas as fases da vida sem vergonha ou medo de ser 

feliz. Às vezes, ela NÃO fica com muitos homens. 

 

Rala: 1. Afago íntimo. 2. Afago quente. 3. Afago que te faz subir 

pelas paredes e implorar querendo aquilo (quando é bem dado, é 

claro). 

 

Reserva: 1. É seu segundo, terceiro, quarto... Namorado, marido, 

companheiro ou peguete. 2. É o amante, o outro. Obs.: a mesma 

denominação serve também para as mulheres. 

 

Rodar: 1. Movimento de circular pelas praias, baladas e pelos gatos. 

2. Rodar na mão, quando o gato já ficou com a Mulher Solteira e 

agora é passado. 

 

Rol: 1. Palavra de origem inglesa, roll call, que significa “lista de 

chamada”. 2. Expressão aportuguesada que identifica uma lista, por 

exemplo, você quando se tornar uma Mulher Solteira estará no rol das 

mais gostosas do mundo.  

 

Sangue de barata: 1. Expressão que significa covardia. 2. Mulher 

com sangue de barata é frouxa, burra e está perdendo tempo na vida. 

 

Secura: Temporada de abstinência sexual. 

Sense: 1. Abreviatura singela de sem “semancol”. 2. Pessoa que não 

percebe que está ultrapassando o limite da paciência de alguém. 3. 

Geralmente, é homem e o sem “semancol”, vem acompanhado de 

sem-educação, sem-limites, sem-critério e sem- discernimento de ser 

um chato. 



 

68: 1. É um 69 moderno. 2. Ele faz em você e você o deixa esperando. 

É mais ou menos assim: ele te satisfaz, você “goza” e ele fica olhando, 

você dá uma “lambidinha” e inventa uma desculpa esfarrapada para ir 

embora ou, então, diz que está confusa, que acha que não é o 

momento. 

 

Sexyta-feira: 1. Uma sexta-feira comum que se torna sexy e atraente. 

2. As sextas-feiras para uma Mulher Solteira nunca são comuns, são 

sempre “sexy” e dignas de serem muito bem passadas numa noitada. 

 

Tipão: 1. Ser humano do sexo masculino. 2. Bonito, gostoso, 

inteligente, que sabe tratar uma mulher do jeito que ela merece. 3. Que 

vale a pena. 

 

Tipão com tudo: Ser humano que, além de “tipão”, é bom de cama. 

 

Tá-se: Abreviatura singela de “Está se achando” bonito, “Está se 

achando” engraçado, “Está se achando” gostoso, etc. 

 

Titular: É seu namorado, marido, companheiro ou peguete fixo. A 

mesma denominação serve também para as mulheres. 

 

Ultrapassagem pela direita: Sair fora, livrar-se de uma situação – 

quem dirige sabe que não se deve ultrapassar pela direita em hipótese 

alguma, mas quando se usa esta expressão é porque a situação já 

passou do limite do bom senso e do respeito humano. 

 

 

Fim 

  



Nota final da Kiss  

 

Não vim para dominar o mundo.  

Se eu mudar meia dúzia de corações, já estou satisfeita. 

 

P.S. Cada coração é um mundo novo... Um doce desafio para mim.  

 

Marianna Kiss 

 

 

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. 

Kiss também escreve romances, como o Aquela Menina, e ficção 

como alguns que estão a caminho, e poesia como o Chamego no 

Telhado, além de 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.” 

 

    Confira mais sobre sua carreira no www.sexsencia.com.br e no 

www.cafofodospoetas.com.br. 

 

 

http://www.sexsencia.com.br/

