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Prefácio
A sexualidade é um assunto de que não se fala. No entanto, as
palavras andam por aí, em todo o lado, nos jornais, na televisão,
nos jantares entre amigos/as, mas, muitas vezes, são palavras que
mascaram, ocultam e silenciam discursos complexos e singulares.
Não há aulas de educação sexual, tal como não houve revo‑
lução sexual. O silêncio persiste, e é um silêncio cool e cheio de
sarcasmos que valida a uniformidade das práticas e dos prazeres.
O resto, o diferente, o que se conhece mal, nada disso existe. Pior:
o resto pode ser ridicularizado. A sexualidade é um domínio em
que é possível ser‑se opressivo e normativo ao mesmo tempo que
se parece libertário. Ainda estamos nos primórdios da exploração
das nossas sexualidades; há mil formas de obter e de dar pra‑
zer, mil ritmos, mil periodicidades. Nenhuma delas é superior às
outras. Não há notas, não há competição.
Felizmente, vivemos dias promissores. Livros como este contri‑
buem para a construção de um futuro sexual excitante e informado,
pois o prazer não pode abdicar do conhecimento; a sexualidade
não só não é inata como se encontra saturada de estereótipos e
representações coercitivas. Não conhecemos o nosso corpo, não
conhecemos o corpo do nosso parceiro. É preciso que isso mude.
A revolução sexual em curso passa pelas redes sociais, nomeada‑
mente por contas Instagram como a do Clube do Prazer, porque
consistem num espaço em que vozes diferentes se exprimem de
forma livre. Informam os milhões de mulheres e de homens que
vivem sob o jugo da falta de educação sexual, ou de uma má edu‑
cação sexual, na qual os papéis são rígidos, a liberdade inexistente,
e o prazer tão raro.
9
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Precisamos de vozes que venham, já não das instituições e dos
profissionais, mas dos cidadãos comuns. Daqueles e daquelas que
experimentam e sugerem ideias e soluções, daqueles e daquelas
que inventam e imaginam uma sexualidade igualitária, feminista
e surpreendente.
Martin Page
Autor de Au‑delà de la pénétration, Éditions Monstrograph, 2019.

10
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Bem‑vindo/a
ao clube

Muito obrigada, meu/minha amigo/a, por teres comprado este
livro. O facto de o teres agora nas mãos prova que és boa pessoa:
mereces não só uma vida sexual plena como também um grande
beijinho.
Chamo‑me Jüne (pronunciado à francesa, não à inglesa, OK?).
Desde pequenina que adoro desenhar e (o que calha mesmo bem)
fiz disso a minha profissão, já que hoje sou character designer de
videojogos. Fui criada ao ar livre nas colinas provençais, perto
de Marselha, a cidade mais bonita do mundo (mas também uma
das mais sexistas).
Levei muito tempo a compreender que «feminismo» não era
um palavrão e que as mulheres merecem tanta consideração
quanto os homens. De tanto me lavarem o cérebro com os «elas
não sabem conduzir», «tu corres como uma rapariga», «não é
por acaso que todos os génios são homens», «ajuda a tua mãe
a levantar a mesa» e outros gracejos misóginos, achava realmente
11
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que éramos inferiores em todos os planos. Pior: cheguei a parti‑
cipar, ainda que inconscientemente, na promoção desta visão das
coisas ao criticar as feministas… Porque a própria ideia de se ser
«feminista» me era inconcebível… É que não queria ser rotulada
como «histérica». No entanto, e embora isso me deixe por vezes
bastante irritada, hoje estou profundamente convencida de que
os homens com quem me cruzei ao longo da vida também foram
vítimas do patriarcado.
Sim, é preciso ir para a linha da frente, é preciso berrar, mostrar
revolta e queimar os preconceitos mais tenazes. Passei a respeitar
o combate daquelas que se atrevem a gritar alto e bom som o que
as pessoas não querem ouvir; admiro a coragem e a força delas.
Gosto de nos imaginar como uma grande equipa, cada uma de
nós com métodos próprios para chegar a fins comuns. É verdade
que, nessa equipa, me vejo mais como centrocampista do que
como ponta de lança… Porque acredito que, às vezes, a brandura
e a benevolência, associadas à revolta, podem conseguir mudar
até a pior das mentalidades. Por isso, sim: sou feminista, defendo
um feminismo que tem fé no ser humano, na sua bondade,
na sua inteligência coletiva. E, para ser muito honesta, não sei
como podemos salvar‑nos se não unirmos forças. Assim, o meu
feminismo não é meramente um combate de mulher pelas mulhe‑
res: ele evoluiu com o tempo, e alguns diriam que talvez o termo
correto seja «humanista»… Mas mantenho que ser feminista é
lutar contra qualquer forma de discriminação. Não luto apenas
pelas mulheres cisgénero (sim, talvez não o saibas, mas, se nas‑
ceste com uma vulva e validaste o género feminino que te atri‑
buíram quando nasceste, é porque és cisgénero). Não pretendo
hierarquizar os combates. Todas as lutas são importantes. Dizer
o contrário seria afirmar que certa categoria de pessoas (as mino‑
rias, neste caso) é e continuará a ser inferior. Que horror. Valemos
mais do que isso. Não quero fazer parte do grupo daqueles/as que
invisibilizam as minorias dizendo que «o combate delas pode
esperar mais algum tempo», que «a prioridade é outra», que «há
coisas mais urgentes», etc.
12
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Sim, às vezes meto a pata na poça, cometo erros, mas aprendo a
dar cada vez mais prioridade ao ser humano, simplesmente… não
apenas a uma única categoria de seres humanos. Afinal, todos/as
lutamos contra as mesmas coisas: as desigualdades.
Portanto, o meu feminismo é inclusivo, no sentido lato do
termo, o que implica que — independentemente do teu género,
da tua orientação sexual, das tuas capacidades físicas, do saldo
da tua conta bancária, da tua nacionalidade ou do teu número de
Segurança Social — mereces um direito fundamental: respeito.
Já agora, a propósito de género, vais reparar que ao longo deste
livro dei umas alcunhas curiosas às personagens. Aqui, «Fulano»,
«Beltrano» e «Sicrano» são propositadamente desprovidos de
género porque, embora o mundo se tenha construído de forma
extremamente binária e as nossas crenças ditem que os homens
têm um pénis e as mulheres uma vulva, também existem pes‑
soas intersexuais, pessoas transsexuais, pessoas não binárias,
de género fluido, sem género, pessoas que se reveem em várias
destas categorias, etc. Sim, é uma grande confusão, e isso inco‑
moda os hábitos instalados. As transidentidades são muito pouco
visíveis, na medida em que se trata de uma minoria, mas isso não
quer dizer que essas pessoas não existam. Desejo que, neste livro,
toda a gente se sinta à vontade e se divirta. Por isso, aqui, Fulano
tem uma vulva, Beltrano tem um pénis e Sicrano tem possivel‑
mente os dois. Estamos entendidos?
Paralelamente ao feminismo, tenho outra paixão: o sexo. Sim.
Levei muito tempo até poder dizer isto sem sentir vergonha, pois,
como sabes, uma mulher apreciadora de sexo causa problemas,
é promíscua e transmite IST. O que não é verdade: nunca contraí
sífilis, mas ainda não perdi as esperanças de apanhar isso um dia.
Mas chega de falar das minhas DST! Não me parece que estejas
muito interessado/a. Se chegaste até este ponto, já deves ter per‑
cebido qual é o tom do livro.

13
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OS PILARES
DE UMA SEXUALIDADE
PLENA
Poder‑se‑ia julgar que no sexo não há regras, que se trata apenas
de sensações, de descontração, de simulação e de alquimia dos
corpos. Mas é preciso ir mais longe. Precisamos de regras para
que o sexo seja um espaço tranquilizador e atrativo para toda a
gente. Existem regras simples de convivência social que dizem
que, quando interagimos com alguém, devemos ser educados,
cumprimentar a pessoa, agradecer‑lhe, despedirmo‑nos dela.
No sexo, as únicas regras que conheci até determinada altura
eram «Depila‑te antes» e «Mostra uma bela ereção». Pois bem:
isso não chega, pelo que devemos tentar superar banalidades
como essas.
Aqui ficam as sete bases, simples e incontornáveis, que toda
a gente devia compreender e seguir.

O CONSENTIMENTO
Parece que a noção de consentimento não é igual para toda a
gente… És, seguramente, uma pessoa respeitadora e suficiente‑
mente inteligente para saber que há certos limites a não infringir
e que esses limites devem ser discutidos previamente com o/a
teu/tua parceiro/a. No entanto, sou obrigada a falar um bocadinho
20
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sobre isso, pois há quem não tenha sido sensibilizado para essa
questão.
Quando uma pessoa diz «não», às vezes o outro tende a insistir
e a tentar convencê‑la. É uma situação muito grave, visto que, tanto
no sexo quanto na vida em geral, «NÃO» é «NÃO». Dá tempo ao/à
teu/tua parceiro/a para ele/ela avançar segundo o seu próprio
ritmo. Até aqui, é um princípio bastante básico que toda a gente
devia compreender e, por isso, respeitar.
Mas agora as coisas complicam‑se: alguns indivíduos não
conseguem formular esse «não», por receio de desiludir, por se
culpar por não ter vontade, por razões associadas ao passado, etc.
Nessas pessoas, o «não» costuma manifestar‑se através de gestos
a que chamaremos «inabituais»: um movimento de recuo, uma
mão que repele (mesmo que delicadamente), um beijo diferente,
um rosto fechado, mãos crispadas que não acariciam o outro, um
corpo inerte…
Até pode acontecer que, no seio de um casal já estabelecido,
o consentimento (que parece evidente) não seja totalmente res‑
peitado. Os gestos do outro são, também aqui, muito importan‑
tes, pois certas pessoas cumprem o que julgam ser o seu dever
conjugal (ah, esse palavrão…) e entregam‑se sem ter vontade.
Por exemplo, Sicrano não se atreve a recusar‑se ao/à seu/sua par‑
ceiro/a nem a dizer‑lhe «NÃO». Se o/a teu/tua parceiro/a não
parece ter grande vontade ou se não se mostrar encorajador(a)
ou reativo/a aos teus avanços, é melhor interromper o contacto
físico e dialogar. Mesmo no século xxi, continua a haver pessoas
que se obrigam a ter relações sexuais com o próprio cônjuge.
Deixa‑me sossegar‑te: a falta de desejo não implica falta de amor.
O desejo aparece e desaparece, às vezes some para já não voltar,
pois as relações passionais do início não podem durar eterna‑
mente. É preciso saber fazer o luto desse período para dar início
a uma nova forma de amar ou de fazer amor.

21
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A COMUNICAÇÃO
É a base de uma vida sexual e amorosa plena. Ou seja, os conse‑
lhos deste livro não servem de nada se negligenciares esta regra.
Sei que é fácil falar, mas não podes ter medo nem vergonha de
dizer as coisas, sejam elas positivas ou negativas. Assim que sen‑
tes desconforto, não hesites em verbalizá‑lo: quando deixamos o
outro às cegas, acabamos por sofrer a repetição de gestos errados,
e depois torna‑se cada vez mais difícil falar sobre isso. É com o
silêncio que nascem os bloqueios, e o futuro da tua vida sexual
depende deles. Os conselhos que te dou não hão de resultar se
não comunicares com Sicrano. Toda a gente deve dar a conhecer
o que sente para melhorar e apreciar plenamente o momento.
Sim, é preciso dizer a verdade, abrires‑te, falar com o/a teu/tua
parceiro/a, mesmo acerca do que corre mal e do que não gostas,
sob pena de talvez melindrar ou magoar Sicrano, apesar da sua
aplicação e voluntarismo. Embora possa parecer confortável para
evitar discussões «embaraçosas», e mesmo que seja praticado com
um objetivo positivo, o fingimento é um dos teus piores inimigos
a longo prazo, acredita.
Leva em consideração os esforços do/da teu/tua parceiro/a
e guia‑o/a quando ele/ela tem dificuldades. Um simples «Tenta
fazer isto», «Aqui é melhor» ou «Deixa‑me mostrar‑te» será de
grande eficácia porque, uma vez passada a vergonha de ter falhado,
o/a teu/tua parceiro/a irá progredindo cada vez mais.
Fala das tuas fantasias com um(a) parceiro/a de confiança. Não
tenhas medo de lhe confessar os desejos mais loucos — toda a
gente os tem! O sexo é uma forma maravilhosa de te abandonares
e transformares noutra pessoa por momentos. Todas as fantasias
são permitidas, com a condição de os envolvidos estarem de acordo
e mostrarem respeito.
Falar das tuas fantasias — até das mais embaraçosas — pode
ser um gatilho benéfico para ti, para a tua relação, para o/a teu/tua
22
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parceiro/a… Por exemplo, eu não sabia que gostava de fazer amor
à frente de um retrato de Kim Jong‑un, até um dos meus amantes
me ter confessado que adorava isso. (ESTOU A BRINCAR.) (Não,
por acaso adoro isso…) (Não, estou a brincar.) (…)

A CRIATIVIDADE
Temos de saber motivar‑nos para que o sexo seja uma experiên‑
cia agradável para todos os envolvidos e durável a longo prazo.
No início de uma relação, ou até no início da nossa vida sexual,
na adolescência, não há grandes esforços a fazer, pois o simples
facto de descobrirmos a nossa sexualidade ou um corpo novo já
é extremamente excitante. Enquanto nos descobrimos, qualquer
coisinha nos deixa arrepiados, pelo que não precisamos de pensar
muito sobre o assunto!
Com cerca de seis meses de relacionamento, a paixão acalma
‑se um pouco, mas o desejo perdura. É nesse momento que a
criatividade pode marcar uma viragem na sexualidade do casal.
Mais acima falei da redundância do guião «cunilíngua/
/mamada, coito, ejaculação», e a última coisa que quero fazer é
acrescentar mais uma imposição. Nada te obriga a mudar tudo.
Se este guião se adequa à tua relação, não há nenhuma razão
para o alterares radicalmente. Não, nenhuma pressão, claro! Por
outro lado, tanto no sexo quanto na vida em geral, devemos fazer
esforços para evitar o tédio. Costumo esboçar uma comparação
com a comida: é muito provável que, se te puseres a comer o teu
prato preferido diariamente ao longo de seis meses, acabes por
ficar enjoado. Estás a ver onde quero chegar?
Apresento de seguida um pequeno jogo que pode agradar
‑vos e, ao mesmo tempo, manter vivo o desejo na vossa relação.
Propõe ao/à teu/tua parceiro/a experimentar uma técnica nova,
uma fantasia nova, um buraco novo ou carícias novas sempre
que se puserem a brincar. Não vale a pena pôr tudo em causa:
23
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junta apenas a pitada de picante que nunca pensaste acrescentar
ao teu prato…

AS CARÍCIAS
Para mostrarmos a uma pessoa que a desejamos, costumamos
dirigir‑nos de forma sistemática aos seus órgãos genitais, às suas
nádegas ou aos seus seios, pois são magníficas zonas erógenas.
Mas não será isso um bocadinho limitado? Quando se sabe que
todo o corpo é erógeno, é triste que o negligenciemos por pressa de
irmos direitos ao ponto. Infelizmente, o desejo não nasce com um
estalar de dedos: temos de o provocar e criar frustração; é esta que
faz desejar. Aliás, nem sempre é possível estarmos sincronizados
em matéria de desejo. Há quem precise de mais tempo e, portanto,
de mais carícias e beijos. Podemos acariciar, arranhar, aflorar,
titilar, agarrar, apertar, esfregar. As zonas erógenas variam em
função dos indivíduos, pelo que seria demasiado longo enumerá
‑las a todas, mas não conheço um só pedaço de pele que não seja
sensível às carícias.
Do meu ponto de vista, é aqui que começa a relação sexual,
neste momento cheio de brandura, de arrepios e de desejo.

A DÁDIVA DE SI
Estou convencida de que o que a maioria das pessoas procura no
sexo é ver o outro perder‑se, ver que ele/ela sente prazer. Não há
nada pior do que um(a) parceiro/a com um ar entediado. É certo
que há também uma parte de egoísmo no ato sexual, mas também
precisamos de nos assegurar de que o outro está a sentir tanto
prazer quanto nós. De resto, é por isso que ficamos descansa‑
dos quando ouvimos o outro gemer ou respirar profundamente.
24
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Que maravilha é dar prazer e ver que o fazemos bem! Talvez seja
isso o que explica o facto de a penetração ser uma prática tão cor‑
rente: ela é maravilhosa porque se supõe que os dois parceiros
sentem prazer em conjunto. É fácil, tão fácil que não é cómodo
abandonar esse hábito para saber se o/a parceiro/a aprecia outras
coisas e se devemos continuar. É muito desestabilizador e pertur‑
bador. No entanto, é assim que nos sentimos vivos. Saber sair da
zona de conforto e correr riscos são as principais qualidades de
um(a) bom/a amante (e até de uma pessoa realizada de forma
geral, se me é permitido dizê‑lo).
Posso até afirmar que esta prática é excelente para as pessoas
com problemas de ereção, de ejaculação precoce ou de ejaculação
tardia… Não só ela permite um regresso tranquilo da tusa, como
também Sicrano ficará mais do que satisfeito ao ver‑te obter prazer
do ato de lhe dar prazer. Para não mencionar as pessoas que têm
dores quando são penetradas…

O RESPEITO MÚTUO
O respeito é primordial se queres que te respeitem também. A sua
aplicação é imperativa, sobretudo quando a sexualidade está em
jogo. Tens à tua frente uma pessoa a oferecer‑te a sua intimidade,
a sua carne; e mesmo que não estejas apaixonado/a, tens o dever
de respeitar o seu corpo e os seus sentimentos. Como te deste ao
trabalho de comprar este livro, sei que és boa pessoa, pelo que não
vou insistir neste ponto, de tal forma ele é evidente.

A ESCUTA E A OBSERVAÇÃO
Quem nunca se sentiu estúpido após uma sugestão de um(a)
parceiro/a? Se ele/ela te fala do que deseja fazer, isso, por si só,
25
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já é importantíssimo, pois quer dizer que ele/ela confia em ti e
tem vontade de ir mais longe na exploração dos vossos corpos.
Por isso, guarda lá o teu ego e vê isso como uma oportunidade
de te tornares o/a melhor amante da vida dele/a. O corpo do/da
teu/tua parceiro/a envia‑te sinais. Esses sinais podem ser muito
subtis, mas, se queres ser um bom amante, nunca te esqueças de
levar em conta todo o comportamento gestual do outro.
Não tenho verdadeiramente uma dica para te dar a esse res‑
peito, já que nem toda a gente reage da mesma forma, mas as
expressões do rosto podem ajudar‑te. Mesmo que, durante o sexo,
o rosto pareça crispar‑se, há certas expressões que não enganam.
Se tiveres dúvidas, não hesites em perguntar ao/à teu/tua par‑
ceiro/a.
Também o corpo fala. Por exemplo, durante uma cunilíngua
ou uma felação, se a bacia sobe, talvez seja porque Sicrano quer
que desças com a língua até ao vestíbulo ou aos testículos: está a
tentar guiar‑te. Se aperta as coxas em torno da tua cabeça, talvez
seja porque ele/ela quer que continues o que estás a fazer, ou então
que vás mais lentamente. Se a bacia desce, se se inclina para trás,
talvez seja porque ele/ela quer que subas até à glande. E se ele/
/ela te afastar, bom… é melhor parar tudo. Observa‑lhe as mãos:
também elas podem dizer muitas coisas.
Agora sim, estás pronto/a para ler o resto.
Boa leitura, boa exploração e não te esqueças de te divertir. O sexo
é um jogo.

Jüne

26
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Apresento‑te
o teu sexo
Com a generosa participação de Odile Fillod e de outros especia‑
listas que sabem do que falam.
Neste capítulo vamos abordar conhecimentos básicos de ana‑
tomia, de saúde, de mecânica, em suma, de quase tudo o que há
a saber sobre os nossos sexos e que as escolas poderiam ter‑nos
ensinado entre duas aulas de ciências da natureza e de físico
‑química.
Tentámos ser o mais precisos e corretos possível, recorrendo
aos mais recentes estudos realizados, sem deixar de ter em con‑
sideração as dúvidas e as hipóteses acerca dos fenómenos e dos
papéis atribuídos a certos órgãos. Porque, sim, há dúvidas; e pre‑
conceitos, ainda mais.
Comecemos por utilizar finalmente os termos adequados para
uma melhor apropriação dos nossos corpos. Aqui não vais encon‑
trar a palavra «verga», pois não é um termo científico e a sua eti‑
mologia remete para uma espécie de espada ou bastão. A escolha
das palavras é importante devido à sua história e ao seu significado.
Utilizar a palavra «vagina» para falar de «vulva» é igualmente falso
e perpetua uma série de ideias absurdas e descabidas acerca dos/
/das proprietários/as das vulvas. Que a palavra seja feia ou bonita,
o problema não é esse. Bom, mas vamos descontrair‑nos, pois hás
27
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de encontrar, ainda assim, as palavras «pila», «tomates» e «rata» —
também não estamos aqui para nos levarmos demasiado a sério,
nem para fazer o quinto ano de medicina…
Também vamos falar das problemáticas mais frequentes que
recebo por e‑mail e para as quais tentámos encontrar soluções,
ainda que algumas delas por enquanto permaneçam, infelizmente,
sem resposta. Eu não teria podido fazer este trabalho sozinha,
e uma grande parte dele foi realizada com a participação dos/
/das meus/minhas seguidores/as no Instagram, graças às suas
perguntas mais recorrentes, mas também aos seus conselhos e
respostas. A ajuda deles/as foi mais do que preciosa. Por isso,
parabéns e obrigada.
Não toquei na questão da orientação sexual de propósito: como
referi na introdução, este livro pretende ser inclusivo no sentido
lato do termo. Além de ser muito chato e moroso desenhar rostos,
e muito menos divertido que desenhar ratas e dedos, o facto de
aqui os sexos não estarem associados a um género em particular,
ou de serem manipulados por mãos sem rosto, reflete (se esque‑
cermos a minha preguicite crónica) a minha vontade de incluir
toda a gente: gays, lésbicas, héteros, bissexuais, pansexuais, etc.
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INTERSEXUALIDADE

A não confundir com o termo «hermafroditismo», que se encontra
reservado aos animais. Também não se refere à transidentidade,
mesmo que certos transsexuais se identifiquem como interse‑
xuais. As pessoas intersexuais nascem com caraterísticas sexuais
que não correspondem às definições típicas do «macho» ou da
«fêmea». Representam cerca de 1,7 por cento da população, o que
é um número gigantesco (equivalente ao da população ruiva!).
O aspeto dos órgãos genitais destas pessoas é variadíssimo. Por‑
tanto, foi‑me impossível desenhar uma amostra, e isto por várias
razões: a primeira é que quando perguntei a pessoas intersexuais
se podia desenhar um leque das aparências possíveis dos seus
órgãos genitais, senti um grande desconforto e tive a impressão
(justificada) de passar por uma voyeurista. Assim, baixei a cabeça
e fui‑me embora, envergonhada por ter feito semelhante pedido.
A segunda razão é porque existem tantas possibilidades quantas
pessoas intersexuais, isto é, MUITAS. Ou seja, não seria repre‑
sentativo desenhar uma dezena dessas possibilidades, visto que
há mais de dez pessoas intersexuais neste planeta.
Tudo isto para dizer que, por um interesse de inclusão e de
visibilidade, quis mencionar a intersexualidade, mas convido cada
leitor a identificar‑se com o capítulo que mais lhe falar neste livro.
Se quiseres aprofundar este assunto, podes consultar a página
<https://ilga‑portugal.pt/noticias/Noticias/factsheet_un_inter‑
sexo.pdf>, da ILGA Portugal.
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1.
OS BASTID ORES
DA VULVA
Se tens uma vulva,
um dicklit, uma rata,
um pito, uma passarinha,
uma pombinha,
este capítulo fala de ti.

Quer sejas uma mulher, um homem,
intersexual, não binário/a ou outro…

31
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Ah! A vulva e o seu clitóris, os grandes esquecidos dos manuais
escolares, da arte, das gravuras a caneta nas secretárias da escola…
Falemos deles e devolvamos todo o orgulho aos/às seus/suas pro‑
prietários/as. Não, «vulva» e «vagina» não são sinónimos, valha‑
‑me Deus! Tal como nem sempre se parecem com um alperce
ou com o sexo de uma menininha. Que raio de obsessão é essa?
Uma tara de pedófilo? Temos o direito de nos depilar, mas fazer
disso um modelo a seguir? Nem pensar!
Nalguns casos a vulva pode ser desguarnecida; os seus lábios
menores podem ser grandes; pode ter um cheiro particular; pode
ser peluda; pode ter corrimentos, frequentemente brancos, às
vezes castanhos. Não há duas vulvas iguais, mas para o descobrir
é preciso vê‑las. Já o clitóris foi completamente esquecido nos
manuais escolares. Quase todos/as fomos confrontados/as com a
sua verdadeira anatomia há cerca de um ano ou dois (estamos em
2020, recorde‑se). Em linhas gerais, este magnífico órgão intei‑
ramente dedicado ao nosso prazer permaneceu oculto durante
séculos. Razão para nos enervarmos, não? Não é de espantar que
muitos/as de nós não consigam atingir o orgasmo sozinhos/as ou
a dois. Todo o nosso conhecimento se resumia a definir o clitóris
como um minúsculo botão que, para muita gente, só funciona
corretamente quando estamos sozinhos/as, bastante sossegados/
/as. A partir do momento em que pudemos visualizá‑lo, os/as
proprietários/as da vulva começaram a reapropriar‑se do seu corpo
e da sua sexualidade, e ainda bem!
É importante prosseguir o combate da educação, de modo que
ainda mais pessoas nascidas com uma vulva assumam o seu sexo
e a sua sexualidade. De modo que deixem de a carregar como um
fardo de submissão ou como uma bainha passiva e acolhedora.
Talvez um dia possamos ser algo além de puritanos/as ou devasso/
/as. Talvez o mercado de dildos strap‑on exploda, tantas serão as
vulvas desejosas de inverter pontualmente a tendência. Talvez a
vulva deixe de ser sinónimo de termos pejorativos usados para
insultar os outros… Vá, boa leitura, bando de vulvinhas!
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O que se vê do exterior

1 A glande
2 A haste
3 Os pequenos lábios
4 Os grandes lábios
5 O vestíbulo

(canal uretral +
entrada da vagina)
6 O freio
7 O monte‑de‑vénus

33

miolo_Clube do Prazer_v5_AF.indd 33

25/05/21 16:39

JÜNE PLÃ

O que se esconde no interior

Vista de três quartos
34
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1 A glande

Encontra‑se parcialmente protegida por um capuz de pele.
O seu tamanho varia e é mais ou menos visível em função do
indivíduo.
2 A haste

Homóloga da haste peniana, é formada por corpos cavernosos.
3 O corpo do clitóris

É a parte do clitóris em que os dois corpos cavernosos se jun‑
tam. Engloba o alto dos pilares, o joelho do clitóris e a sua haste.
4 O plexo de Kobelt

Veias que ligam os bulbos à haste do clitóris. É através dele
que a compressão dos bulbos pode estimular o clitóris, pois
é assim que captura o sangue dos bulbos.
5 Os pilares do clitóris

São constituídos por corpos cavernosos, bem como pelo corpo
do clitóris.
6 Os bulbos (ditos do vestíbulo), ou bulbos do clitóris

Formados por corpos esponjosos, estão ligados ao corpo do
clitóris por uma rede de veias que, por sua vez, se encontram
ligadas aos pequenos lábios. Pois é, está tudo ligado!
7 A entrada da vagina

Coroada pelos dois bulbos do clitóris…
8 O canal uretral

É por aqui que sai a urina e o esguicho (squirt).
9 As glândulas vestibulares maiores (ditas glândulas de Bartholin)

Segregam um lubrificante romanticamente chamado «ciprina»,
que faz parte dos fluidos de excitação. Ver também a vista de
perfil, na página 38.
0 A sínfise púbica

Articulação que une os dois ossos da bacia que formam o púbis.
O alto de gordura coberto de pelos que se situa em cima dela
tem o poético nome de «monte‑de‑vénus».
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q A bacia

Os pilares do clitóris vêm prender‑se aqui.
w A zona rugosa

Esta área é parte integrante dos tecidos da vagina e mede cerca
de duas falanges. Não se sabe verdadeiramente para que serve,
mas a sua localização é interessante. Voltaremos a isto mais
à frente…
e A vagina

Essa marota! Mais informações na vista de perfil (ver página 38).
r As glândulas parauretrais (ditas glândulas de Skene)

Consultar a vista de perfil (página 38).
t A uretra

Canal por onde sai o chichi e o esguicho (squirt). As glândulas
parauretrais encontram‑se presas a ele como mexilhões numa
rocha.
y A bexiga

Reservatório de chichi. Alguns investigadores pensam que é
dela que provém o esguicho (squirt). Mas não entres em pânico:
esse líquido não é urina (bom, só uma ínfima parte dele).
As glândulas parauretrais estariam largamente implicadas
nesse fenómeno. Como ainda não se alcançou consenso
acerca da proveniência desse líquido, é impossível afirmá‑lo
com certeza. Dito isto, os testemunhos dos meus seguidores
têm um ponto em comum: dizem que a sua ejaculação cheira
um bocadinho a urina. Agora usa esta informação como bem
entenderes!
u O colo do útero (cérvix em inglês)

Situado no fundo da vagina, tem uma forma abobadada. Se exce‑
tuarmos as sondas e os espermatozoides, nada consegue passar
por esta porta. NADA!
i Fórnice vaginal (fórnix em inglês)

É o fundo do fundo da vagina. Rodeia a abóboda formada pelo
colo do útero.
36
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O COLO DO ÚTERO RETROVERTIDO

Esta particularidade pode provo‑
car dores fortes durante a pene‑
tração, mas também durante o
período menstrual, consoante os
casos. Mas vive‑se muito bem com
isto, pelo que não há razão para te
preocupares.
Se queres saber se tens um
útero retrovertido, pergunta ao/à
teu/tua ginecologista, ou pede
ao/à teu/tua parceiro/a que explo‑
re as tuas profundezas vaginais.

o O útero

É aqui que os bebés se desenvolvem e que as menstruações
se escondem antes de virem sujar as tuas peças preferidas de
roupa interior.
p Os ovários

Fábrica de ovos garantidamente biológicos.
a As trompas (ditas de Falópio)

Conheço uma pessoa que, quando se constipa, me pergunta
se estou de trompas.
s O ânus

Florzinha odorífera. Rodeado por um esfíncter que deve ser
manipulado com toda a delicadeza.
d O reto

Cocó e sodomia.
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1.
AS ZONAS DE PRAZER
DE FULANO
Buuum, tcha tcha tcha
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«Eu quero comer-te,
Tu queres comer-me,
Nós queremos comer-nos,
Huh-huh, huh-huh.»
ODEZENNE

Há muito mais para além da vagina e da glande do clitóris!
Se procurares bem, hás de identificar uma grande variedade de
sensações agradáveis. Muitas vezes ligadas ao clitóris, claro está,
já que ele é, recordemos, o único órgão inteiramente dedicado ao
prazer. Portanto, é graças a ele que se podem obter magníficos
orgasmos e que a penetração é agradável. Mas há outras zonas eró‑
genas, as quais podem ser extremamente agradáveis de estimular,
chegando a conduzir algumas pessoas a outro tipo de orgasmo.
Se não conhecemos essas zonas, talvez seja porque a penetração
não permite que as atinjamos a todas e porque as mãos oferecem
mais possibilidades em termos de variação. É um exercício muito
divertido de se fazer a dois: a procura das zonas que te propor‑
cionam prazer. E quando o teu corpo deixar de guardar segredos
para ti, estarás em condições de guiar de forma mais clara o/a
felizardo/a que tiver a sorte de ir para a cama contigo.
É possível que não aches tantas zonas quanto as que se encon‑
tram no esquema seguinte. Também é possível que certas zonas
sejam desagradáveis de tocar. Mas a nossa sorte é que, com o
passar dos anos, os desejos e as sensações evoluem, pelo que
o teu sexo poderá ainda reservar‑te algumas surpresas.
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Doze zonas de prazer
do clitóris
e arredores
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2.
AS ZONAS DE PRAZER
DE BELTRANO
Shakapawoaow
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Não, o pénis não é uma simples mangueira a que puxamos lustro.
É muito mais complexo e subtil do que isso, e é bom lembrá‑lo
de vez em quando. Se analisarmos bem, as zonas de prazer são
(quase) exatamente as mesmas que nos/as proprietários/as de
uma vulva! Nas dez zonas identificadas, podemos observar sensa‑
ções que variam de ponto para ponto. Talvez tenhas mais ou menos
zonas; só tu podes sabê‑lo. Se julgas que não és particularmente
sensível em certas áreas, não te preocupes. A vantagem é que,
com o passar do tempo e a acumulação de experiências, os gostos
e as sensações evoluem, daí ser importante repetir experiências
que não foram concludentes no passado. Na dúvida… seria pena
passar ao lado de um novo prazer!
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As dez zonas de prazer do pénis
e arredores
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