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O ser humano não foi feito pra viver sozinho. Na vida, precisamos de cúmplices, 
de semelhantes, de parceiros. E é por esse motivo que homens e mulheres se 
juntam pelos caminhos da vida. No entanto, como pode uma parceria entre seres 
tão diferentes dar certo? Se as mulheres vieram de Vênus e os homens de 
Marte, mas se um não vive sem o outro, temos muito o que aprender para 
conseguirmos viver juntos e felizes. 

As diferenças acontecem no sexo também. Cada pessoa é um ser único e tem 
preferências diferentes, por isso ninguém pode se considerar um “expert” em 
sexo, porque você pode ter uma grande sintonia com uma pessoa, mas ao se 
relacionar com outra, o cenário é totalmente diferente, e você vai precisar 
aprender muita coisa novamente. Ainda sim, é sempre possível aprender mais 
sobre as preferências do outro. Mesmo quando estamos em relacionamentos 
longos e estáveis, há sempre mais coisas para aprender, e essas descobertas 
são de fato algumas das responsáveis por sexos incríveis.  

Como nossa meta sempre foi ajudar casais a se entenderem melhor, e 
consequentemente serem mais felizes, decidimos dar essa pesquisa de presente 
para nossos leitores. Para chegar nas informações descritas aqui, foram 
aproximadamente 2 meses de pesquisa (abr/mai2014), e o impressionante 
número de 9.286 respostas, sendo 1.762 dos homens e 7.524 das mulheres. 
Essa foi a pesquisa mais ampla e com maior número de participantes que já 
fizemos nesses 4 anos de site, e teve apoio dos nossos parceiros da Durex. A 
pesquisa era absolutamente anônima, para que as pessoas pudessem se sentir 
totalmente confortáveis para serem sinceras de verdade, afinal, elas não 
poderiam ser reconhecidas. Com isso, chegamos a dados reveladores e 
curiosos que podem mudar a forma com a qual você enxerga seu parceiro(a), 
como alguns desses abaixo: 

 

 
 
E então, preparado(a) conhecer segredos dos homens/mulheres? Esperamos 
que gostem desse nosso presente para todos os namorados e futuros 
namorados e que ele contribua, nem que seja só um pouco, na compreensão 
dos nossos seres amados. 
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Fundamental é mesmo o amor, já dizia a música. E o amor é importante, é claro, 
ele move o mundo. Mas quando o assunto é sexo, a maioria das mulheres, 
segundo nossa pesquisa, diriam que fundamental é mesmo um bom sexo oral. 
Daquele caprichado, sabe? Ao mesmo tempo, a nossa pesquisa também 
mostrou que a maioria das entrevistadas avalia a performance masculina no 
sexo oral como “ok, cumpre a função.” Homens, dá pra fazer melhor do que isso! 
A gente confia em vocês! Quando a pergunta é como elas gostam de ser 
estimuladas, a maioria prefere que o parceiro vá ditando o ritmo e o movimento 
conforme suas reações. Ou seja - as mulheres gostam mesmo de ser 
observadas, afinal, se for pra fazer, tem que ser de verdade, e não pensando 
sobre a Copa! 
 
No caso dos homens, a pesquisa surpreendeu bastante. Há uma teoria que diz 
que se você quer fazer um homem feliz na cama, tem que aprender a fazer um 
boquete gostoso. O sexo nunca vai estar completo para ele se o boquete for 
meia-boca, literalmente. Mas os nossos entrevistados não concordam muito: a 
maioria deles respondeu que um bom boquete representa em média 30% da 
importância total do sexo. Os homens também entregaram o ouro e disseram 
que o que mais gostam no boquete é quando ela usa a mão e a boca juntos. Em 
segundo lugar, eles revelaram ficar malucos quando elas fazem oral olhando nos 
olhos deles.  
 
Dica para as mulheres > Quanto mais confia no seu taco e demostra que sabe 
(e gosta!) do que está fazendo, mais prazer vai conseguir dar para ele. Vá 
alternando movimentos, técnicas, posições e velocidade, sem esquecer de dar 
aquela olhada fatal para ele no meio do caminho! Sucesso garantido! 
 
Dica para os homens > Procure conhecer melhor o corpo da mulher! Se você 
não sabe a diferença entre clitóris e grandes lábidos, há grandes chances de 
você estar decepcionando no sexo oral. Na dúvida, pergunte o que ela tem mais 
prazer e vá observando a moça: sinais como respiração mais ofegante, aumento 
da temperatura corporal, e gemidos indicam que você está na trilha certa. E por 
último: não desista! Mulheres demoram mais para chegar lá, mas vale a pena a 
espera! 
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Muitos homens acham que quanto mais a força e velocidade da penetração, 
mais a mulherada pira! Ledo engano! A nossa pesquisa mostrou que a maioria 
das mulheres prefere que ele comece com um ritmo devagar e vá aumentando 
aos poucos. Somente o irrisório percentural de 2% delas disse que adora uma 
britadeira. Os homens também concordaram que essa é a melhor forma de 
transar - indo aos poucos e aumentando o ritmo. Até aqui, estamos alinhados! 
 
Sobre o tamanho, mais uma surpresa: ao contrário do que diz a sabedoria 
popular, as mulheres não preferem pintos grandes - médio é o tamanho favorito 
para 70% das entrevistadas, contra 26% que preferem os grandes. Só que um 
tamanho médio pode variar então vamos seguir os dados médicos, que 
consideram que um pênis médio ereto tem entre 11 e 17 cm, e que um micro-
pênis tem menos de 7cm ereto. Outra coisa importante de se saber – a vagina 
da mulher tem profundidade de 9 até 13 cm, sendo que a parte com mais 
sensibilidade fica na entrada da vagina – ou seja, até um OB consegue chegar 
ali, o que significa que nem tudo está perdido, mesmo para os homens de 
membros pequenos. 
 
A moral masculina anda mais alta quando o assunto é penetração - apesar de 
descobrirmos que as mulheres acham que no sexo oral a performance 
masculina é somente “ok”, na hora da penetração, a maioria das mulheres 
afirmou que acham que eles estão “mandando muito bem e sabem o que estão 
fazendo.” Os homens também pensam o mesmo das mulheres, e acham que 
elas estão fazendo um ótimo trabalho nessa parte da transa.  
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Dica para as mulheres > Experimente novas posições sempre que possível. 
Dependendo delas, é possível dominar ou se deixar dominar, e essa brincadeira 
pode melhorar ainda mais o sexo! 
 
Dica para os homens > Deixe a mulher bem aquecida antes da penetração. 
Quando a mulher está excitada, a vagina se expande, fazendo com que a 
penetração seja mais prazerosa. Por isso, abuse das preliminares antes de ir 
para os finalmentes! 
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“Com gel e jeito não tem buraco estreito”. Será mesmo? Muitos tabus rondam a 
questão do sexo anal. Mas o fato é que muita gente gosta da prática, e a nossa 
pesquisa prova isso. Dentre as entrevistadas, o relevante percentual de 29% diz 
que gosta sim, mas que o homem tem que saber fazer. Sobre a posição 
preferida delas? De ladinho! É uma posição onde a penetração não é tão 
profunda, automaticamente sendo mais indicada para a prática do que outras 
como de quatro, que já exigem uma habilidade maior (e que por sinal, é 
preferência de 48% dos entrevistados). O segredo para um sexo anal gostoso na 
opinião delas? Muito lubrificante e paciência! Mas há também as mulheres que 
não gostam - 43% das entrevistadas disseram nunca terem feito sexo anal. A 
gente só não sabe se elas iriam mudar de opinião depois de experimentar ou 
não. 
 
Para o lado masculino, a pesquisa mostrou o que a gente já imaginava - a 
maioria dos entrevistados revelou sentir “muito tesão” pela prática, 
principalmente quando a mulher demonstra estar sentindo tanto prazer quanto  
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ele.  Ainda sim, 27% deles nunca transou com uma mulher que topasse essa 
modalidade.  
 
Sobre os motivos pela prática ser tão desejadas pelos homens, alguns dizem 
que é por causa da textura e das sensações únicas que aquela região 
proporciona. Mas, indícios mostram que o que realmente deixa os homens tão 
aficionados por essa prática é porque ela tende a deixar as mulheres mais 
soltinhas – sim, é um outro nível de exploração no sexo. A mulher sente que está 
entregando aquela que é possivelmente a sua parte mais íntima, mais intocada, 
e ter essa consciência aumenta muito o nível de excitação.  
 
Dica para mulheres > Se você quer tentar se aprimorar nessa prática, lembre-
se sempre de só tentar quando estiver com muito prazer e quando já tiver 
chegado ao orgasmo pelo menos uma vez. A sensação de relaxamento vai 
deixar o processo mais confortável! 
 
Dica para homens > Tenha paciência. É muito fácil cobrar uma coisa quando 
não é você que terá algo entrando num buraco que tem função de eliminar 
coisas para fora do corpo. Esqueça os filmes pornôs, onde as mulheres fazem 
sexo anal como se não doesse nada! Ah, e camisinha sempre, já que sexo anal 
é a forma mais arriscada de atrair algumas doenças como HIV. 
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A fantasia do homem de transar com duas mulheres ao mesmo tempo é mais 
clichê do que a velha questão do tamanho do documento. Não é por menos – se 
já é bom transar com uma mulher, imagine com duas? São quatro mãos, duas 
bocas, quatro seios, duas bundas e possibilidades infinitas de posições sexuais. 
É prazer em dobro. A prática cada vez mais também cai no gosto das mulheres, 
mas a nossa pesquisa mostrou que elas ainda experimentam a prática bem 
menos do que os homens, já que 64% delas revelaram nunca terem feito um 
ménage à trois, ao contrário dos homens, cujo percentual foi de 38%.  
 
A pesquisa mostra também que homens e mulheres concordam num quesito: a 
maioria das pessoas que toparia fazer um ménage preferiria que não tivesse 
sentimento envolvido na brincadeira. E a combinação favorita entre os 
entrevistados ainda é clássica 2 mulheres e um homem.  
 
O fato é que o ménage pode ser uma boa alternativa para trazer mais energia ao 
seu relacionamento, para dar uma sacudida na sua vida sexual, para ensinar-lhe 
novas experiências e até para trazer autoconhecimento. Porém, só deve ser 
praticado caso você tenha certeza de que quer se aventurar. É uma escolha que 
exige muito diálogo e alinhamentos entre os parceiros para não acabar sendo 
algo negativo na relação ou deixando marcas que podem ser irreversíveis.  
 
Dica para mulheres > Escolher um(a) convidado(a) para um ménage pode ser 
mais complicado do que parece. Infelizmente, ninguém carrega uma plaquinha 
no pescoço dizendo se é adepto à prática ou não. Por isso, arrisque! A principal 
dica aqui é não ter vergonha de conversar com os prováveis convidados. Pode 
acontecer de você propor, e ele não aceitar – para diminuir a chance de erro, 
pense que as pessoas mais propensas a aceitar o convite são aquelas com 
cabeça aberta e sem pudores quando o assunto é sexo.  
 
Dica para homens > Nada de ser mão-de-vaca e economizar na camisinha. Se 
for praticar um threesome, tenha um estoque de preservativos à mão. Isso 
porque o respeito, o bom-senso e o ministério da saúde advertem: JAMAIS 
penetre em orifícios diferentes com o mesmo preservativo. Então, se for trocar 
de parceira, troque a camisinha. Também o faça se for transitar entre a porta da 
frente e a dos fundos da mesma parceira. Ah, e se quiser propor uma brincadeira 
com duas mulheres, esteja preparado para quando sua mulher fizer a proposta 
de transar com dois homens! Direitos iguais! 
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Os seios com certeza são um grande símbolo da feminilidade, mas há 
controversas quando o quesito é: as mulheres sentem prazer de verdade nos 
seios? Perguntamos as nossas entrevistadas e 42% delas revelaram que 
sentem bastante tesão sim, contra 7% que afirmaram não sentir prazer e preferir 
que o homem dedique mais tempo em outras áreas. Para descobrir o quanto 
prazer cada mulher sente nos seios, o método tradicional é o mais indicado: 
observar e, na dúvida, perguntar, já que cada mulher tem uma opinião diferente 
nesse quesito.  
 
Os homens vivem uma realidade parecida com outras partes do corpo - os 
testículos! Muita mulher esquece da importância dessa parte do corpo e acaba 
desperdiçando uma ótima fonte de prazer. 34% dos homens revelaram gostar 
bastante de ser estimulados nos testículos e outros 47% revelaram que acham 
interessante, desde que a mulher saiba o que está fazendo, afinal, qualquer 
empolgação ou ação mal planejada nessa área pode ser muito dolorosa! 
Somente 12% dos homens afirmaram não sentir prazer na área, ou seja, você 
tem mais chances de cruzar com homens curtem uma brincadeira com suas 
bolas! 
 

Dica para as mulheres > Não dá pra fazer um gol sem esquecer das bolas! 
Vamos lá, elas estão lá para serem estimuladas. Só lembre de brincar com elas 
com bastante cuidado, porque essa é uma área bem sensível e você não quer 
cortar o tesão ao se empolgar demais, não é? 
 
Dica para os homens > Na hora de acariciar os seios, é importante pegar, mas 
não com muita força. Nada de esquecer de chupar com carinho, assim como, se 
souber controlar a intensidade da mordida, dentes são bem vindos. A duração 
não importa tanto, é importante se sentir confortável no que está fazendo. Só 
não pode esquecer de tratar com cuidado porque é uma região sensível. E claro, 
as olhadas sexy são uma parte bem importante do processo, afinal de contas, o 
sexo começa mesmo com os olhares! Uma dica pode ser pegar mais leve nas 
preliminares e depois ir aumentando a intensidade conforme o ritmo! 
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Muita gente acredita que ser bom(a) de cama, significa ter um corpo sarado, 
gostoso, sem celulites ou flacidez, mas a nossa pesquisa mostrou que essa 
história não cola. Tanto os homens quanto as mulheres nos revelaram que a 
performance conta muito mais do que a aparência na hora do sexo. Apenas 2% 
dos homens e 1% das mulheres, revelaram que a aparência influencia 100% no 
tesão.  
 
A gente sempre levanta a bandeira da atitude, porque acreditamos que não 
adianta nada a pessoa ser toda gostosona mas na hora do sexo se comportar 
com uma morta esperando pra ser enterrada. Algumas pessoas costumam ter 
essa síndrome: acham que já fizeram demais por ter um corpo bonito e que, 
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portanto, não precisam mais se esforçar no sexo. Ou seja, pode ser sim que seu 
parceiro(a) sinta falta das curvas, mas se você compensar no resto dificilmente 
ele(a) vai se incomodar com isso. Por exemplo, se você estiver fazendo aquele 
boquete matador, seria no mínimo suspeito se ele, enquanto isso, ficasse 
pensando: nossa, bem que ela podia ter uma bunda maior, ou se ela, no meio 
dos finalmentes, ficasse pensando nossa, bem que ele poderia ter bíceps mais 
definidos. Só repara nessas coisas quem não está sentindo prazer de verdade 
no sexo.  
 
É ótimo malhar o corpo, ter saúde, cuidar de si mesmo mas jamais devemos nos 
esquecer de exercitar a parte mais importante do nosso corpo: o cérebro. 
 
Dica para as mulheres > Mulheres culturalmente são mais vítimas da pressão 
por um corpo perfeito e por uma aparência impecável. Por isso, é preciso estar 
atenta para não se deixar cair nas garras da vaidade. E não confunda vaidade 
com amor próprio, pois são duas coisas muito diferentes! 
 
Dica para os homens > Malhar o corpo é bacana, mas não se esqueça de 
malhar o cérebro! Se o melhor que você tiver para oferecer é uma aparência 
boa, então você vai atrair pessoas que estão interessadas primeiro na sua 
aparência, depois em quem você é de verdade. Você só vai conseguir atrair 
mulheres interessantes de verdade quando conseguir se tornar um cara 
interessante afinal, os semelhantes se atraem.  
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Num mundo onde somos constantemente observados, privacidade é luxo! 
Muitas vezes fantasiamos que quanto mais elaborado o local e o clima, melhor o 
sexo. Mas a nossa pesquisa mostrou que homens e mulheres concordam nesse 
aspecto: o melhor lugar para transar é mesmo na intimidade dos nossos quartos. 
O segundo lugar também ficou empatado: transar em lugares diferentes da casa, 
como no fogão, em cima da mesa, apoiada na estante, etc! O lugar que menos 
teve popularidade na pesquisa foi no meio da natureza! A gente sabe como é: a 
ideia de transar na natureza é linda, mas quando você se depara com mosquitos 
picando suas partes íntimas e a possibilidade de tocar em alguma planta de vai 
te deixar todo empipocado, vem aquela pergunta desmotivadora na mente: cadê 
o glamour? 
 
Nossos entrevistados também disseram que o clima importa, mas que o mais 
importante mesmo é a companhia. Ou seja - antes transar com alguém legal no 
banco traseiro de um carro, do que com alguém que não tem nada a ver com 
você num motel de luxo! 
 
Agora é claro, se puder combinar uma pessoa especial com um ambiente 
pensado para estimular todos os seus sentidos, melhor ainda! 14% dos homens 
e 18% das mulheres disseram que cuidar do ambiente é essencial para o prazer 
no sexo. Ou seja - sempre que possível, a vela, a meia luz, o som e aquela 
venda pros olhos são muito bem-vindos! 
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Dica para as mulheres > Transar no conforto do quarto é sempre bom, mas sair 
da rotina de vez em quando é necessário! Proponha que o sexo role em 
ambientes novos ou mesmo pegue-o de surpresa fazendo a proposta de transar 
em um lugar inesperado.  
 
Dica para os homens > As mulheres podem até preferir a companhia do que o 
ambiente, mas é fato que elas são observadoras e vão adorar se você pensar 
nos detalhes. Experimente ativar os 5 sentidos dela: coloque uma essência no 
ambiente, escolha um som, coloque uma venda nos olhos dela, sirva alguma 
comida sexy na boca dela, dentre outros. Com certeza a experiência vai ficar na 
memória.  
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Tem certas coisas que a gente não aprende na escola, mas que deveríamos. 
Ninguém te ensina, por exemplo, a declarar imposto de renda. Nem como 
descobrir a fórmula mágica pra mandar bem na equação casa+filhos+trabalho. 
Não te ensinam também como se aproximar de alguém com confiança e sem 
pagar mico. Todas essas e mais uma infinita lista de coisas a gente vai 
aprendendo aos trancos e barrancos durante a vida. Não tem ensaio, não tem 
estágio, não tem período de experiência – a gente precisa aprender na marra, 
muitas vezes sem professor. Agora, nessa lista, tem uma coisa que ninguém 
explica pra mulheres, mas que deveria ser matéria obrigatória no currículo da 
vida de toda menina que começa a se descobrir mulher – como chegar lá. 
 
A nossa pesquisa apontou que 7% das mulheres nunca chegou a um orgasmo. 
Nunca. Nem sozinha nem acompanhada, e outras 8% só conseguiram chegar lá 
sozinhas, mas nunca com um parceiro(a). Das que conseguem chegar lá com 
mais facilidade,  28% prefere ser estimulada no ponto G, perdendo para sexo 
oral que ficou em segundo lugar com 26% das preferências, e penetração que a 
forma preferida de chegar lá de 21% das entrevistadas.  
 
Quando o assunto é orgasmo masculino, apenas 6 dos 1762 homens que 
responderam a pesquisa nunca atingiram orgasmo. 49% dos entrevistados 
revelaram que a forma preferida para alcançar o climax é mesmo a penetração. 
Em segundo lugar ficou clássica combinação entre masturbação e sexo oral.  
 
Por falar em sexo oral, perguntamos para os homens o quanto importa a mulher 
deixar que ele ejacule na boca dela (lembrando que sexo oral sem preservativo 
também pode causar doenças), e a maioria deles disse que sentem tesão mas 
não se importam se ela cuspir. Perguntamos também para as mulheres o que 
elas acham sobre o tema e a maioria delas respondeu que se for alguém 
especial, elas engolem mesmo!  
 
Dica para as mulheres > Você pode estar com o cara mais gostoso e habilidoso 
do planeta, mas sem a ajuda da sua mente, você jamais chegará lá. Se 
enquanto ele te chupa, te lambe os seios ou entra dentro de você, você estiver 
pensando nas obrigações do trabalho do dia seguinte, ou que esqueceu de ligar 
pra sua mãe pra passar um recado, você n-u-n-c-a chegara lá, independente dos 
esforços dele. O corpo feminino oferece as ferramentas, mas só a mente pode 
fazer com que você, de fato, chegue lá. 
 
Dica para os homens > 49% das mulheres entrevistadas responderam que 
acham que os homens gozam rápido demais, então fique a dica caso você 
queira durar mais tempo: se assim que entra dentro dela você tem vontade de 
gozar instantaneamente, experimente se masturbar algumas horas antes do 
sexo. Isso vai fazer com que você tenha mais controle e dure mais.  
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Você pode até já ter lido o Kama Sutra inteirinho, mas com certeza acaba caindo 
em alguma das posições mais clássicas durante a maioria das vezes em que faz 
sexo. E não tem problema nenhum nisso. Posições diferentes são bacanas para 
variar mas, principalmente quando o casal já se conhece há algum tempo e sabe 
do que o outro gosta e o que funciona melhor, não é raro que as posições 
clássicas acabem sendo as preferidas. Afinal, para que trocar o certo com o 
duvidoso? 
 
As posições são tão importantes no sexo pois elas podem diferenciar um sexo 
incrível de um sexo meia boca. A gente explica: para as mulheres, 
principalmente, algumas posições facilitam a estimulação do ponto G, fazendo 
com que elas cheguem no orgasmo com mais facilidade, ao contrário de outras 
posições que podem até ser interessantes, mas que não estimulam o ponto certo 
- isso significa que o casal pode ficar nessa posição durante bastante tempo, 
sem que a mulher consiga atingir o climax. Por isso é tão importante testar novas 
posições, quanto voltar para suas preferidas.  



DO	  QUE	  OS	  HOMENS	  E	  AS	  MULHERES	  GOSTAM	  NO	  SEXO	   28	  

 
 
 
 
A nossa pesquisa indicou também que no quesito posições sexuais, os homens 
e as mulheres tem gostos bem parecidos: a posição “de quatro” ganhou em 
disparada entre os dois grupos. A segunda preferida teve divergências: os 
homens votaram na famosa “frango-assado” enquanto as mulheres preferiram a 
clássica “papai-mamãe”. Em ambos os casos, a posição menos votada foi “de 
pé”.  
 
Dica para mulheres > Sexo é descoberta, então é bacana ir sempre 
experimentando novas posições para descobrir outras possibilidades de chegar 
ao orgasmo. Além do papai-mãmae e da posição “de quatro” que foram as 
preferidas na pesquisa, vale a pena tentar você em cima dele, de ladinho e 
também uma adaptação do “frango-assado”, mas dessa vez com as pernas 
esticadas em frente ao peito dele - essas posições são especialmente boas para 
estimular o ponto G.  
 
Dica para homens > Ao contrário das mulheres, os homens têm uma limitação 
na duração do sexo. Poucos homens conseguem continuar a transa depois de 
gozarem, porque existe um período de retração pós-orgasmo. Por isso, para não 
perder tempo, vale a pena investir em posições que te dão prazer, mas que 
também estimulem a mulher no ponto G. Um exemplo: se você ficar 15 minutos 
“metendo” numa posição que não a estimule no ponto certo, é capaz de você 
gozar antes dela, o que deixa a brincadeira sem graça. 
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Existe uma teoria de que os homens se masturbam muito mais do que as 
mulheres, mas a nossa pesquisa mostrou que as coisas talvez estejam 
mudando: segundo os resultados, tanto os homens quanto as mulheres 
relataram se masturbar de uma até 3 vezes por semana. A diferença maior deu 
na quantidade de pessoas que se masturbam todos os dias: enquanto somente 
6% das mulheres disseram que se masturbam diariamente, 23% dos homens 
nos contaram que se divertem sozinhos todos os dias.  
 
Queríamos descobrir quantos por cento dos nossos entrevistados(as) não se 
masturbavam ou não gostavam de se masturbar, e o resultado das mulheres foi 
um pouco preocupante, e pode ser um dos motivos pelos quais muitas mulheres 
nunca conseguiram chegar num orgasmo na vida inteira: 38% das entrevistadas 
relatou não se masturbar, contra 15% dos homens.  
 
Vamos combinar: sem desmerecer o sexo, que é mais poderoso e completo do 
que a masturbação, não tem nada mais revigorante do que uma gozadinha fácil 
naqueles momentos de pressão e stress. Ou naqueles momentos em que os 
hormônios nos deixam com um fogo na parte debaixo, mas que não queremos 
ou não podemos apelar pra alguém nos salvar. E, principalmente, pra aqueles 
dias em que tudo deu errado, mas que você sempre pode ter a certeza de que 
os momentos finais do dia vão ser de prazer – e isso, ninguém pode tirar de 
você. 
 
Perguntamos também para nossos leitores(as) como eles(as) gostam de ser 
masturbados por seus parceiros. Nas respostas femininas, ficou quase 
empatado: “só por fora, estimulando o clitóris” teve 35% dos votos, contra 34% 
que afirmaram que gostam de “dois ou mais dedos dentro”. Na preferência 
masculina, provando que os homens são mais simples, a preferência é que ela 
faça “sempre variando o ritmo e a intensidade”. Fica a dica, pessoal! 
 
Dica para mulheres > Você só pode ensinar algo para alguém, se já aprendeu 
essa coisa. Se você não se masturba, consequentemente não sabe como sente 
prazer, e não vai saber ensinar isso para uma outra pessoa. O resultado: uma 
vida sexual pouco satisfatória. Se você nunca se masturbou ou se nunca 
descobriu os prazeres desse hábito, nunca é tarde para começar, ainda  
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mais hoje que, com um clique, é possível comprar vibradores ultra eficientes que 
deixam nossos lentos dedinhos no chinelo e provocam um orgasmo em questão 
de minutos. Se toque! 
 
Dica para os homens > Os homens costumam ser bem mais resolvidos nesse 
aspecto, então a dica é continuar se conhecendo! Se masturbar é um hábito 
saudável, desde que esse hábito não esteja atrapalhando na qualidade do sexo 
e nem esteja fazendo com que você tenha menos vontade de transar por estar 
se masturbando muito. O equilíbrio é a chave! 
 

 

 

Tem gente que se esquece que prazer vai muito além das partes óbvias como 
genitais, mamilos e lábios. Nosso corpo é um playground de zonas erógenas e 
várias partes do corpo têm potencial em se tornarem excitantes de serem 
estimuladas, dependendo do momento, do local e de quem as está estimulando 
afinal, a principal “zona erógena” do nosso corpo é o cérebro, então tudo é 
possível.  
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Perguntamos para nossos leitores em quais partes do corpo eles sentem mais 
tesão, além dos genitais. Tanto os homens quanto as mulheres revelaram que 
sentem muito tesão no pescoço. Em segundo lugar, os homens votaram em 
“orelha”, ao passo que as mulheres revelaram que preferem ser estimuladas nas 
costas.  
 
Esses dados são bem valiosos, principalmente para os dias de hoje, nos quais o 
imediatismo reina. Ninguém tem mais paciência pra fritar um bife, pra andar um 
quarteirão, pra assistir a um vídeo com mais de três minutos, então é natural que 
levemos essa pressa para o sexo deixando de dar a importância devida para o 
corpo inteiro como ele merece! 
 
Dica para as mulheres > Apesar do prazer do homem ser bem concentrado no 
pênis, isso não quer dizer que ele não sinta prazer em outras áreas! Descobrir o 
outro é um exercício delicioso, que fortalece o casal e gera mais intimidade. 
Muitas vezes nem ele sabe que sente prazer em alguma área determinada do 
corpo, mas você pode ajudá-lo a descobrir!  
 
Dica para os homens > Há um ditado que diz que mulheres são forno à lenha, 
enquanto os homens são microondas, e ele faz muito sentido. A mulher tem um 
timing diferente para sentir prazer, e vai esquentando aos poucos, ao contrário 
dos homens que respondem bem rápido a alguns estímulos. Não tenha preguiça 
de explorar o corpo dela inteiro! Quanto mais excitada ela estiver antes de ir para 
os finalmentes, mais relaxada ela irá ficar e mais prazer irá sentir durante o sexo. 
Ou seja - passar um bom tempo explorando o corpo dela não é desperdício 
nenhum, é investimento! 
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Quando o quesito é frequência de sexo, os homens e mulheres concordaram 
mais uma vez. Segundo eles e elas, a frequência ideal para fazer sexo é entre 
três a quatro vezes por semana. Em segundo lugar, a preferência foi de transar 
todos os dias, mas nesse quesito, temos uma diferença considerável na 
porcentagem: enquanto 35% dos homens disseram que gostam de fazer sexo 
diariamente, somente 26% das mulheres relataram o mesmo, o que indica que 
os homens ainda pensam (e querem fazer) mais sexo do que as mulheres.  
 
Outra diferença apareceu na opção que falava que sexo uma ou duas vezes por 
semana estava de bom tamanho: 22% das mulheres se contentam com uma ou 
duas transas na semana, enquanto somente 11% dos homens ficariam 
satisfeitos com essa opção.  Quando perguntados sobre o horário em que 
preferem transar, homens e mulheres concordam: de noite é a preferência da 
maioria dos entrevistados. 
 
Todo mundo tem necessidades sexuais particulares, e não poderia ser diferente 
do quesito frequência. Se você só está ficando com alguém, é mais tranquilo, 
mas no caso de pessoas que moram junto e que estão em relacionamentos 
sérios, essa divergência pode ser um motivo para gerar desconforto entre os 
casais. Na dúvida, a ter uma conversa franca é necessário para que o casal 
alinhe suas expectativas. 
 
Dica para as mulheres > Quando mais você se conhece, mais formas de sentir 
prazer vai descobrindo e isso pode fazer com que sua vontade de transar esteja 
mais em alta do que em baixa. Mulheres também costumam ter uma variação na 
vontade de transar de acordo com o período do mês, por questões hormonais. 
Treine se observar cada dia mais e assim vai conseguir explorar melhor o sexo 
nos dias em que sente mais tesão, aqui como ficar mais reservada num dia em 
que você está mais para conchinha do que para sexo selvagem. 
 
Dica para os homens > Um dos benefícios de estar num relacionamento 
estável é poder fazer sexo de qualidade com mais frequência. Quando você está 
solteiro, a variedade com certeza é maior, mas a qualidade nem sempre. É difícil 
encontrar alguém com a qual você em sintonia de verdade na cama, então 
aproveite essa oportunidade e se dedique a ter um sexo cada vez mais incrível 
com a sua parceira.  
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Cada dia mais as pessoas vão conhecendo os benefícios de dar aquela variada 
e trazer uns brinquedinhos para a cama. A tecnologia hoje influencia todas as 
áreas das nossas vidas – inclusive no sexo. Vibradores que antes eram artigos 
de luxo que tinham que ser comprados à francesa, hoje estão acessíveis para 
quem quiser, nas mais variadas formas, texturas e tamanhos. Os homens foram 
os únicos que não pareceram gostar muito da ideia. A tecnologia que hoje 
permite que a mulher chegue em orgasmos em minutos, assusta os mais 
inseguros. O que muito homem ainda não percebeu é que, ao invés de serem 
concorrentes, os vibradores podem ser aliados. E dos bons. 
 
Mas segundo nossa pesquisa, os vibradores não são os acessórios eróticos 
preferidos da maioria dos entrevistados(as) - os itens preferidos, tanto das 
mulheres quanto o dos homens, são os lubrificantes íntimos e os géis para 
massagem, talvez pela multifuncionalidade e praticidade desses produtos que 
com certeza dão uma aquecida no sexo. 
 
Perguntamos também qual a fantasia sexual preferida dos nossos leitores, e as 
respostas foram diferentes entre homens e mulheres. As mulheres revelaram 
que a fantasia pela qual mais sentem tesão é de transar em lugares proibidos, 
como no banheiro da balada ou no meio da rua. Já os homens nos revelaram ter 
como fantasia número um transar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.  
 
Dica para mulheres > Se seu parceiro ainda não é muito fã de brinquedos 
eróticos, uma dica é ir acostumando-o aos poucos. Comece com preservativos  
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de sabores e texturas diferentes, vá para os lubrificantes e géis de massagem, e 
depois sim vá trazendo itens mais ousados como algemas e/ou vibradores. 
 
Dica para homens > Use e abuse dos lubrificantes e preservativos com 
diferentes texturas e sabores. Quando estiver a fim de fazer algo mais usado, 
aposte num vibrador e acredite - ele pode ser seu aliado. Uma forma de explorar 
esse potencial é na hora da penetração, já que muitas mulheres têm dificuldade 
de chegar ao orgasmo somente com penetração – é preciso que o clitóris seja 
estimulado de alguma forma. Nesse caso, um vibrador no clitóris ajuda muito e 
elimina esse problema. 
 

 

Para encerrar 
 
 

Agora que você já sabe do que os homens e as mulheres gostam no sexo, a 
brincadeira vai ficando mais divertida! Essa pesquisa, que teve apoio dos nossos 
parceiros de Durex, e respondida por quase 10 mil leitores do site mostrou 
muitos dados surpreeendentes, mas mostrou também que homens e mulheres 
estão alinhados em várias vontades e desejos. Os dois estão dispostos a 
melhorar cada vez mais no sexo, e isso é um ótimo sinal. Um pouco mais de 
observação do outro e de diálogo podem facilitar ainda mais essa aproximação e 
a aumentar a conexão entre os casais e os futuros casais.  

Então, desejamos que esse novo conhecimento adquirido com a pesquisa 
permita que os casais possam se olhar cada vez mais, se conhecer cada vez 
mais, se tocar cada vez mais e serem cada dia mais íntimos. Porque sexo sem 
intimidade não é bom. Fica aquela coisa robótica, regada por uma ansiedade em 
agradar, por um esforço em encaixar o que não se encaixa. Mesmo com os 
corpos colados, existe um muro entre os dois que impede a entrega.  

Intimidade não depende de tempo. Você pode ser casado há 10 anos e não ser 
íntimo do outro. Agora, quando a intimidade existe, ela não deixa dúvidas. 
Impossível mascará-la.  Ela chega assim, sem pedir permissão e te faz abrir a 
vida para aquele estranho que conheceu há menos de duas horas – ele então, 
passa a saber de coisas que nem aquele colega de anos imagina. Ela faz os 
lábios se fundirem em um só e faz com que eles dancem em movimentos 
sincronizados, como o time que treinou há meses. Ela guia as mãos como se 
possuíssem GPS para o caminho do gozo, solta as palavras ao pé do ouvido 
como se não existissem tabus, libera o gemido sincero que dispensa encenação 
e torna a companhia mais importante que o programa.  

Que essa pesquisa consiga despertar da intimidade sendo uma ferramenta de 
aproximação, de diálogo, de debates, de conversas, de revelações, e que ele 
possa te ajudar a alcançar um dos maiores objetivos da vida: ser feliz e sentir 
cada vez mais prazer.  

 


