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esde a invenção da escrita, as mulheres têm paixão por ler os pensamentos 
românticos dos homens. Esta Apostila traz dicas de como usar mensagens de 
texto (SMS, torpedos) e aplicativos como o WhatsApp para atrair e marcar 

encontros com mulheres. É de distribuição gratuita e foi elaborada para ser posta em 
prática imediatamente após (e até durante) a leitura.  Se você ficar satisfeito com os 
resultados, lembramos que atrair mulheres interessantes requer muito mais do que 
perícia com aplicativos. Para um curso completo que vai mudar sua vida, adquira o 
Caderno da Sedução em cadernodaseducao.com.br.
 
 Como em cada capítulo do Caderno da Sedução, esta Apostila tem uma parte 
teórica, um estudo de caso e um exercício prático.

APOSTILA
da paquera

d
SMS e WHaTSapp
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Jogo da sedução é ancestral, tão antigo quanto 
a espécie humana. As características básicas 
do Jogo não mudaram nem vão mudar. Mas 

de vez em quando, ao longo dos séculos, surge uma 
ferramenta que, embora em momento algum arranhe 
os fundamentos do Jogo, multiplica as possibilidades de 
atração, conforto e sedução. Uma delas são as mensa-
gens de texto (SMS) -  hoje em dia também muito vei-
culadas pelo aplicativo para celulares WhatsApp. Como 
seu funcionamento é basicamente o mesmo, neste texto 
tratamos as SMS e o WhatsApp como a mesma coisa1.
 
Uma das maiores utilidades das SMS é corrigir uma 
abordagem mal-feita. 

Suponhamos que ontem você foi a um bar ou a uma 
festa, conheceu uma garota e conversou um pouco com 
ela. Nada muito memorável, mas você pegou o telefone 
dela (o que chamamos de phone-close). Eis que você liga 
para ela hoje... 

Marco Téorico

o uMa daS MaioreS

uTilidadeS da SMS

é corrigir uMa

abordageM Mal feiTa

1 Entendemos que há 
outras vantagens no 
Whatsapp, como cria-
ção de grupos, facilida-
de para pegar o núme-
ro, etc. Estes assuntos 
são abordados no Ca-
derno da Sedução.

Ela: Alô?
Você: Alô Natália, aqui é o Fred.
Ela: Fred...? 
Você: Sim, da balada, ontem, ahn...
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Neste caso, você já cometeu um erro fundamental: travar uma conversa tão sem graça 
que foi difícil para ela se lembrar da sua voz. Você nem sequer tinha uma piada interna 
ou deu a ela um apelido para que ela te reconhecesse. 

 Tudo bem. Embora seja difícil consertar uma abordagem ruim ao vivo com men-
sagens de texto, ao menos você poderia evitar o diálogo embaraçoso acima. Vamos 
supor que na conversa ela tenha te falado do cachorrinho dela, o Jack. Em vez de ligar, 
primeiro você manda esta mensagem:

Você: E aí Nat! Acabo de lembrar de você... Passou aqui no shopping 
uma dona com um cachorro da mesma raça do Jack, hahaha :) - Fred

 
 Assim, ela saberá de quem é o número e verá (ou melhor, se lembrará) que você 
tem senso de humor. Algo muito importante sobre esta mensagem: ela não pede uma 
resposta. Não está fazendo uma pergunta nem tentando combinar nada. A garota não 
está sob pressão nenhuma para responder. Exatamente por isto, caso ela não res-
ponda, você pode tranquilamente partir para outra. Caso ela responda... então o Jogo 
continua.

Dito isto... não se esqueça: o propósito de qualquer troca de mensagens é preparar o 
terreno para combinar um encontro na vida real.
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OUTRAS VANTAGENS
da SMS  

Controle. Em um bar ou 
uma festa, há muita coisa 
fora do seu controle: a 
música, outros caras, a 

amiga chata que puxa seu alvo para 
longe, etc. Ao redigir uma mensagem de 
texto, você decide o que escrever e quan-
do enviar – sem essas distrações.

Tempo. Conversas por tele-
fone podem demorar mais 
do que o planejado. Você 
corre o risco de virar amigo 

(ou seja, cair na friend-zone) caso ela se 
sinta confortável em te contar todos os 
problemas dela (especialmente os pro-
blemas dela com outros caras).

Multiplicação. É muito fácil 
disparar a mesma mensa-
gem para várias garotas 
ao mesmo tempo (exem-

plo: “Acabo de voltar de viagem; quais 
são seus outros 2 desejos?”). Você pode 
usar isto como teste. Mande a mesma 
mensagem para 10 garotas. Você logo vai 
descobrir em quais vale a pena investir 
ao comparar: quais responderam? Quais 
responderam mais rápido? O que elas 
estão dizendo? Etc. Aliás, por que não 
fazer isso agora mesmo?

1.

3.

2.
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eXercício-relâMpago
Pare o que está fazendo. Mande a mensagem abaixo para 10 garotas solteiras da sua 
agenda. Só continue a leitura desta Apostila depois de mandar a mensagem. Não é pre-
ciso que uma delas responda para você voltar à leitura. Basta que você mande a men-
sagem.

Você: Acabo de ver sua irmã gêmea.

 
 Improvise uma história quando começarem as respostas. Onde você estava? Que 
mulher era essa tão parecida comigo? Arrisque-se. Se divirta. Erre. Aprenda.

 Já mandou a mensagem? Agora pode seguir a leitura.
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ão substituem o Jogo real. As mensagens de 
texto nunca vão substituir o Jogo (da paquera, 
atração) cara a cara. Se você não mostrou ser 

um cara interessante na festa ou no barzinho, dificil-
mente vai mudar essa impressão trocando mensagens.

Não substituem o telefonema. Você pode 
trocar mensagens de texto com várias 
pessoas ao mesmo tempo, e, claro, elas 
também. Um telefonema, ao contrário, 

exige toda a nossa atenção. Além disso, as sutilezas 
do tom de voz, que dizem muito sobre a reação dela e 
também informam a ela sobre você, são insubstituíveis. 
Vamos repetir: o propósito de qualquer troca de mensa-
gens é preparar o terreno para combinar um encontro 
na vida real.

Não mande mensagens carentes. Nunca 
envie mensagens do tipo “ei, o que está 
fazendo?”, “está livre hoje à noite?”, ou 
“você está me ignorando?”. Você tem mais 

chances de se mostrar carente se existir apenas uma 
garota no seu radar, e evidentemente isso para ela é 
um péssimo sinal (você não tem mais o que fazer? não 
conhece mais ninguém?).

cuidadoS ao uSar 
SMS e WHaTSapp

N o propóSiTo de

qualquer Troca

de SMS é preparar

para uM eNcoNTro

o TerreNo

Nota. Na Aula 4 do 
Caderno da Sedução 
(“O caçador e o fazen-
deiro”), ensinamos a 
nunca apenas pegar o 
número de telefone da 
garota, e sim a trocar 
telefones. Lendo o Ca-
derno você aprenderá o 
porquê.

1.

2.
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ESTUDO DE CASO

Conquistando com o Fluminense

 Era fevereiro de 2013. Todo mundo falava da cantada do jogador Fred 
para uma garota de Belo Horizonte: “o que você faz, além de sucesso?”. Miguel 
mandou a mesma frase para cinco ou seis garotas via SMS:

Miguel: O que você faz, além de sucesso?

 A partir daí, era só administrar as respostas. Uma ou duas garotas com as 
quais ele não falava há muito tempo podem não ter respondido, mas uma ter-
ceira achou a maior graça, uma ficante mais recente puxou conversa, etc.

Para pensar. A mensagem de Miguel continha uma pergunta, mas pe-
dia realmente uma resposta? Era uma mensagem carente?
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eia as quatro mensagens abaixo. Escolha uma e mande a MESMA mensagem 
para de 3 a 10 solteiras da sua agenda de contatos. Compare os resultados. 
O objetivo deste exercício é demonstrar como as mulheres reagem a mensa-

gens SMS e Whatsapp desengajadas. Continue a conversa com as que responderem, 
sempre mantendo um tom de descontração. Seja sempre o primeiro a “terminar” a 
conversa (Tenho uma reunião agora, mais tarde nos falamos...)

 Discuta os resultados deste exercício nos comentários da seguinte página: 

www.escoladeseducao.com/apostila-da-paquera-sms

- Aposto que meu fim de semana ganha do seu.

- E aí, que tipo de encrenca você anda arrumando?

- Quer me ajudar a assaltar um banco?

- Você não acredita no que aconteceu.

EXERCÍCIO

l
eNTeNda Na práTica
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ós da Escola de Sedução sabemos que tudo o 
que você faz na vida depende da prática. Isso 
inclui, lógicamente, a arte da atração e con-

quista. Neste conciso e-book mostramos que é possível 
melhorar o seu Jogo via SMS ou Whatsapp. Ao fazer os  
exercícios propostos, você provavelmente percebeu que 
estas ferramentas podem ser muito melhor exploradas”.

 Vejamos abaixo uma revisão do que você apren-
deu:

• O propósito de qualquer troca de mensagens é pre-
parar o terreno para combinar um encontro na vida 
real.

• Enviar uma SMS ou WhatsApp antes do primeiro 
telefonema pode evitar uma conversa embaraçosa.

• Mensagens podem ser usadas para paquerar várias 
garotas ao mesmo tempo e comparar sua reações.

• Mensagens não substituem telefonemas e muito 
menos o Jogo cara a cara.

• Você pode aprender mais sobre sedução, com ou sem 
SMS e WhatsApp, no Caderno da Sedução.

 “Bons estudos, e lembre-se - para nós, beijar na 

boca vale nota”.

MANDE BRASA!

coNcluSÃo &
reViSÃo

N MeNSageNS podeM

Ser uSadaS para

paquerar VáriaS

TeMpo e coMparar

garoTaS ao MeSMo

SuaS reaçõeS.


