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 A pornografia deixou de ser "submundo" e já virou algo comum?

Até o ano de ~1999, acho que a pornografia era algo de submundo, bem underground/obscuro. Só quem
entrava no mundo pornô eram minas bem vadias/esculhambadas.

As pessoas tinham que comprar, discretamente, as fitas VHS em bancas de revista ou alugá-las, também
discretamente, nas antigas locadoras de fitas VHS.

Hoje, a pornografia é algo comum, direto, imediato. Basta ligar o PC que se tem um mar de ofertas de
fotos e vídeos pornô, entre outras coisas. As ''atrizes'' estão cada vez mais novas (limitadas apenas pela
idade mínima de 18 anos).

A sensação é de que a pornografia está se tornando algo comum, trivial, pra essa geração que nasceu de
2000 pra cá.
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Pornografia na internet vicia crianças a partir dos 11 anos, revela pesquisa
29.10.2012

A Universidade de Plymouth, no Reino Unido, publicou um estudo no qual mostra que as crianças a partir
dos 11 anos estão se viciando em pornografia na internet e antecipando sua sexualidade, o que pode gerar
problemas na vida adulta. De acordo com a pesquisa, o acesso a conteúdos proibidos para menores de 18
anos dá às crianças expectativas irreais sobre o sexo e as tornam insensíveis às imagens pornográficas.
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Como solução para o problema, a Associação Nacional dos Diretores do país diz que é necessária a adição
de uma disciplina de orientação sexual aos alunos do ensino fundamental, que estão crescendo em um
“mundo sexualizado” e precisam aprender a lidar com tanto conteúdo adulto disponível facilmente através
da internet. A União Nacional de Professores do Reino Unido discorda e diz que abordar o tema nas salas
de aula seria um passo muito largo, já que as crianças do nível fundamental não têm maturidade
suficiente para discutir o assunto. Os professores acreditam que, mesmo sendo imaturas, as crianças
sabem lidar com a pornografia online e que as escolas devem instruí-las apenas se elas solicitarem.

O conselheiro político Sion Humphreys, em entrevista à Rádio 1 da BBC, disse que a orientação sexual
deveria começar a partir dos 10 anos, de forma leve, para “estabalecer as bases”. De acordo com
Humphreys, os professores precisam ser instruídos para ter esse diálogo com os mais novos.

Já a fundadora do site Netmums, que dá orientações a mães, acredita que o trabalho conjunto entre pais e
professores é a solução ideal para educar sexualmente as crianças. Ela diz que o assunto é um “campo
minado” e que muitos não sabem o que fazer ou dizer a uma criança. “Por exemplo, uma mãe solteira
pode saber como conversar com seus filhos adolescentes, já um pai solteiro pode não saber como falar do
assunto com sua filha”, explica.

De acordo com o DailyMail, o Departamento de Educação do governo do Reino Unido não quis comentar
sobre a inclusão da orientação sexual para o ensino fundamental mas diz que cabe a cada escola definir
como tratar o assunto.

fonte
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lol, discretamente com trocentas revistas de mulher pelada na banca que neguinho tinha que mandar até
por faixa na capa, e sessão pornô gigante em tdo que é locadora.

ñ tinha porra nenhuma de 'discretamente'.
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Aleluia que está mudando 

Chega daquelas putas de 20 R$ fazendo filme porno chato e chulo e nojento.
Os chamos de porno pra camioneiro. 98% dos filmes brasileiros são assim.
E o dono da produtora ficar mó ricão lógico.
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absurdo é que algo natural como sexo ainda seja tabu no seculo XXI, a ponto de ser "proibido" para
menores, enquanto violencia e consumo exagerado de alcool seja permitido

até aqui no BRBRAEUHAEUHAEu teme educacaoo sexual no fundamental, que é quando a puberdade
atinge a grande maoria...

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

BR BR HUEHUEHUE
Oct 2003
17.262
750

Matheusoc 

Membro

Última edição por Matheusoc : 30-10-2012 às 13:55

Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
CX430
47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
Dell Inspiron 1525
Assinatura nerd é o que há ! 

 

30-10-2012 13:55 #6

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
319
70

brunomot 
Membro

 

30-10-2012 13:55 #7

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721493
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721493
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721493
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721493
http://www.hardmob.com.br/members/matheusoc.html
http://www.hardmob.com.br/members/matheusoc.html
http://www.hardmob.com.br/members/Matheusoc.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/matheusoc.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721495
http://www.hardmob.com.br/members/brunomot.html
http://www.hardmob.com.br/members/brunomot.html
http://www.hardmob.com.br/members/brunomot.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/brunomot.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721497
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721497
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721497
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9721497


A pornografia deixou de ser "submundo" e já virou algo comum?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/493755-a-pornografia-deixou-de-submundo-ja-virou-algo-comum.html[03/02/2013 22:24:59]

Você tá certo, unfortunately.
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Os chamos de porno pra camioneiro. 98% dos filmes brasileiros são assim.
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mas a brasileirinha foi pro saco exatamente porcausa da ionternet
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Como assim? Pobre/pedreiro só compra essa porcaria. Isso vendia igual água no deserto.
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comprar porno? isso é anos 90
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Pobre/pedreiro tem, no máximo, um leitor de DVD CCE em casa, rapá.. Sai um pouco do condomínio aí de
vez em quando....
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A pornografia, assim como todas as coisas da Matrix (mulheres inclusas), só vicia favelados mentais. 

Só se multiplicou porque a sociedade como conhecemos é uma favela desgraçada cheia de gente medíocre.

A melhor coisa que um ser-humano pode fazer na vida é banir toda essa diarréia, todo esse câncer mental
que está aí. 

É uma maravilha quando você se liberta de toda essa bosta.

"Ah, mas a pornografia tem sua utilidade, e mimimi..." 

É legal quando você defende algo que não conhece, não é mesmo? 

E eu sei bem o que as mulheres são.

Eu olhei bem na cara do "Monstro" que reside em cada uma delas e vi qualé que é a parada.

Na minha opinião ali não tem um ser-humano. E sim uma máquina, exterminadora de almas. Uma coisa
medonha.

Mas reparem se os consumidores da putaria se ligam nisso.

Eles não vêem!

Pra mim é tudo imbecil, nunca que o discurso dessa gente já fez algum sentido.

Quando você defende cegamente uma situação, ou mesmo alguém, você se vendeu pra ela, e a sua alma
junto.

A pornografia serve apenas pra preencher um vazio na vida.

É uma deficiência psicológica. 
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Pornografia Contra o Crime.

Dados científicos sugerem que toda vez que o uso da pornografia por uma determinada sociedade
aumenta, a taxa de criminalidade diminui. Seria a pornografia então boa para a sociedade? Deixe seus
preconceitos de lado e leia este texto para tirar suas próprias conclusões.

Um pequeno wall:

Spoiler: 

Pornografia é uma característica genuinamente humana. Sempre existiu, desde as sociedades mais
antigas. Entretanto, nem sempre foi vista como algo marginal. Em algumas sociedades, a
pornografia era vista como uma forma de atingir um contato “divino”. No caso da sociedade de
Kajuraho, na Índia, historiadores chegam a avaliar que o espírito de harmonia da sociedade foi
dizimado pela invasão muçulmana, cuja religião não tolerava certos comportamentos “lascivos”.

Não sabemos quais são as pressões seletivas para a manutenção da pornografia entre os
humanos. Nenhum outro animal recorre à pornografia. Mesmo assim, existem evidências de que a
ela teria um impacto estimulante em alguns outros primatas – e até relatos de estimulação da
atividade sexual de pandas em cativeiro.

Estímulo ao crime ou válvula de escape?
A maioria das pessoas já viu e tem um opinião formada sobre o assunto. E a maioria das opiniões
é negativa, sob o argumento que o acesso ao conteúdo pornográfico afeta a ordem social,
estimulando estupros e outros crimes sexuais. Ou, ainda que não estimule o crime, degrada a
visão da mulher. Extremistas acham que a pornografia deveria ser considerada ilegal.

A visão contrária argumenta que a pornografia é parte da expressão de fantasias individuais e que
pode inibir a atividade sexual, agindo de forma positiva na contenção de crimes sexuais. Segundo
essa visão, a pornografia oferece uma forma imediata de satisfação do desejo sexual
(masturbação), servindo como substituto a outras atividades ilegais ou perigosas. Algumas
feministas ainda defendem que a pornografia não prejudica a imagem da mulher, e na verdade
libera de restrições sociais machistas.

Há muita especulação das duas partes. Será que existem fatos científicos para comprovar uma
visão ou outra? Interessante notar que, nas últimas décadas, diversos dados foram publicados
sobre investigações científicas a respeito do impacto da pornografia em crimes sexuais e atitude
contra mulheres (abaixo há uma lista com 9 desses estudos). Em todos os artigos publicados,
pesquisadores relatam que o aumento da pornografia está diretamente relacionado com a queda
ou estabilidade dos crimes sexuais em diversas sociedades.

Adesão democrática
Com o vasto acesso à pornografia, não é difícil realizar estudos populacionais. A pornografia está
em toda parte. Cerca de 40 milhões de adultos visitam sites “especializados” diariamente, baixando
conteúdo pornográfico mesmo no ambiente de trabalho. Isso não é restrito à população masculina:
só em setembro de 2003, 9,4 milhões de mulheres acessaram sites pornográficos. Esses números
crescem anualmente. A indústria pornográfica fatura mais do que a Microsoft, Google, Aple e
Amazon juntas.

Para examinar o efeito do uso de material pornográfico, pesquisadores costumam expor pessoas à
pornografia e avaliar diversas reações, como alterações de comportamento ou atitude. Também
costumam entrevistar criminosos e vítimas sexuais para determinar se tais materiais podem ou
não ser associados ao crime. Surpreendentemente, nenhum estudo jamais constatou relação de
causa ou mesmo um vínculo de contribuição positiva entre crime e pornografia.
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Dados nos EUA mostram que o índicie de crimes sexuais têm declinado drasticamente desde 1975,
particularmente na faixa etária de 20 aos 34 anos, idades mais propensas a usar a internet em
busca de pornografia. Dados semelhantes foram encontrados por pesquisadores da Dinamarca,
Suécia, Alemanha, Japão, Croácia, China, Polônia, Finlândia e República Tcheca.

Crime e repressão sexual
As pesquisas também desmistificaram a alegação de que indivíduos que praticaram crimes sexuais
eram inveterados colecionadores de material pornográfico. A correlação não tem força significativa,
uma vez que a grande maioria das pessoas já esteve em contato com material pornográfico em
algum momento da vida.

Novamente, as pesquisas surpreendem: na população carcerária, estupradores têm maiores
chances de ter sido reprimidos por usar material pornográfico do que os não estupradores. Além
disso, os estupradores tiveram contato com material pornográfico em idades mais avançadas do
que a população em geral.

A única correlação positiva encontrada para perpetradores de crimes sexuais foi a de estarem
associados a grupos de religião rigorosa e repressiva. Consistentemente, a pesquisa concluiu que
estupradores e molestadores de crianças usam menos pornografia do que a população masculina
em geral.

Tolerância e receptividade
Em relação à atitude contra a mulher, os dados revelaram que homens que já viram filmes
pornográficos são significativamente mais tolerantes e receptivos a mulheres do que aqueles que
nunca viram. Outro dado interessante indica que tanto homens como mulheres que tiveram acesso
a materiais pornográficos são menos sexistas. Nunca foi encontrada qualquer evidência sugerindo
que o uso de pornografia altera ou causa uma atitude negativa em relação ao sexo oposto.

Diversos casos de divórcios utilizam o uso de material pornográfico para justificar abuso contra
uma das partes. No entanto, não existe evidência alguma de que a pornografia realmente causou
abuso ou dano ao parceiro.

É verdade que não existe liberdade que não possa ser utilizada de forma negativa. E isso vale
para tudo. Mas o abuso de alguns não pode ser usado como argumento para restringir a liberdade
da população inteira. Imagine o caos carcerário se a pornografia fosse declarada ilegal. Imagine
como deve ser alto o índice de crimes sexuais em sociedades fechadas, regidas por uma forma de
religião opressora ou que enxerga na pornografia a obra do “demônio” e não dos próprios
humanos.

Fontes de consulta dos dados apresentados no texto acima:

1. Christensen, FM. Pornography: The other side. New York: Praeger, 1990.
2. Diamond, M. The effects of Pornography: an international perspective. Promoetheus Press, 1999,
pgs. 223-60.
3. Goldstein, MJ e Kant, HS. Pornography and sexual deviance. A report of the legal and behavioral
institute. Berkeley, University of Califórnia Press, 1973.
4. Green, R. Variant forms of human sexual behaviour. Cambridge University Press, 1980.
5. Kutchinsky, B. Pornography and Rape: Theory and Practice – Evidence from crime data in four
countries where pornography is easily available. Int. J. Law Psychiatry, 14, 1991.
6. Popovic, M. Establishing new breeds of (sex) offenders: science or political control? Sexual and
relationship therapy, 22, 2007.
7. Strossen, N. The Perils of pornophobia. The Humanist, 55, 1995.
8. Tovar, E., e colegas. Effects of pornography on sexual offending. Prometheus Press, 261-78,
1999.
9. Diamond, M. Pornography, public aceeptance and sex related crime: a review. Int. J. Law
Psychiatry, 32, 2009.

http://g1.globo.com/platb/espiral/20...ontra-o-crime/

http://g1.globo.com/platb/espiral/2010/04/13/pornografia-contra-o-crime/
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49% son of a bitch, 51% Motherfucker

 Citando dragde 

Toda vez que eu dou o meu cu, tenho que me flagelar em seguida, pois não aguento a culpa. Choro um
pouco, e depois vou me confessar e chupar a rola do padre, pra me redimir dos meus pecados.

 

30-10-2012 15:04

Acho que só se tornou mais "acessível". Ver pornô na net discada era complicado, mas era bem mais
valorizado. Hoje tá tão banal que o cara assiste umas partes de uns 3 ou 4 vídeos pra bater a punheta,
enquanto antigamente o cara via meia imagem e já tava na segunda.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

King for a day, Fool for a lifetime
Feb 2010
565
169

Calford 

Membro

marcelo242 e Dòlggan.

 Citando Barack Osama 

Dae do nada a mina enfia NOVAMENTE a mao no meu toba, e eu bebado nem percebi, e fala "faz força pra
cagar, faz força pra cagar!", porra mano, parei na hora o sexo e broxei. Ela viu que eu fiquei puto e ficou
pedindo desculpas e tal.

 

30-10-2012 15:56
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#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Paz nos foruns
Jul 2002
901
519

Hardmobiano Médio 

Membro

 Citando serjao_boiadero 

Mano isso é jeito de falar? Eu fico imaginando vc falando isso na vida real , deve parecer uma bicha loca.
Me lembra uma amiga minha que fala "Super super! ; Super vou! ; Muito "cute" "

 Citando serjao_boiadero 

 

é old mais é velho

 Citando capitao_haddock
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"eu sou mt mais a favor de nos ceder nossas esposas aos reis, do que ver meus filhos maconheiros"
"financiar o quartel de drogas"

 

30-10-2012 16:12

Mais um querendo fazer filme com o Frota 

Em minha defesa, o "old" é virou uma expressao comum , pelo menos na hardmob. Ao ponto ter se
aportuguesado (ou quase), assim como Nocaute, Catchup... etc. Pelo menos no meu subconsciente.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
1.029
225

serjao_boiadero 

Membro

 Citando Hardmobiano Médio 

Citando serjao_boiadero 
Mano isso é jeito de falar? Eu fico imaginando vc falando isso na vida real , deve parecer uma bicha loca.
Me lembra uma amiga minha que fala "Super super! ; Super vou! ; Muito "cute" "
Citando serjao_boiadero 

é old mais é velho
http://www.hardmob.com.br/boteco-har...ml#post9721376
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Rapaziada, pega leve ai. Essa porra indexa no Google, lembrem-se disso...

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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Lá vou eu... pelo milésimo tópico, suplicar: alguém me inclui no PornoMOB? Quase um ano de casa, pô! 

@Topic : Acho que virou algo 'banalizado', porém, muito mais profissional. Sites rápidos, vídeos de
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Mr. Anderson 
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qualidade, sem aquele monte de pop-up. Resumindo: uma magavilha erótica! 

Concordo contigo. É medíocre, tosco, triste e melancólico, mas tem uns vídeozinhos aí cara, que putz...

vou te falar. 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

The Matrix has you.
Dec 2011
1.016
591

 Citando Truman 

A pornografia serve apenas pra preencher um vazio na vida.
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Valew. 

por deletar minha mensagem ao invés de me suspender pela 4 vez....

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
988
648

Gozo 

Membro

 Citando Joke 

Rapaziada, pega leve ai. Essa porra indexa no Google, lembrem-se disso...

ClapTrap e Rotpar.

 

30-10-2012 17:07

Na mesma época, fazer sexo por dinheiro era prostituição, ainda mais com exposição na mídia. Hoje em
dia é legal e bonito.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

honor 

Membro

One shoot, one kill!
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Que tá mais fácil não há dúvidas. A internet é composta praticamente por 99% pr0n. A merda grande é a
criançada tomando contato com isso, não que na minha época não tinham meninas de seus 12 anos bem
safadas e já dando por ai, mas eram coisas mais isoladas. Hoje a coisa está mais generalizada, gurizada
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kaleidoscopio 

Membro
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de 14 anos já com vida sexual bastante ativa. Daí vem gravidez precoce, adulto frustrado e um monte de
problemas em se relacionar. O sexo é sexo, não tem que haver idealização, mas também não pode haver
tamanha banalização.

MInha outra preocupação é que geral tá preguiçoso. Porque sair de casa se o cara vai lá assiste uma cena
bate uma e pronto? Muita mulher assim também. Ao invés de ter que por roupa, se arrumar, ser julgado
pela aparência e ainda terminar na cama de um(a) estranho(a).

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
604

Dòlggan e Mr. Anderson.
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A internet liberou a pornografia, a mulherada liberou a perseguida , estao querendo liberar a maconha mas
na HM nao pode nem peitinho

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
2.167
267

jgonc 

Membro

Everything I like is either: illegal, immoral, fattening, addictive, expensive, or impossible!

d.bodhi, Marty, Valente e mais 3.
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tipo 2 girls 1 cup, ou javs com baratas?

não sei pq, mas eu ri

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.572
532

lavos 

Membro

 Citando Gozo 

Valew. 

por deletar minha mensagem ao invés de me suspender pela 4 vez....

 Citando brunomot 
http://cdn.memegenerator.net/instanc...x/27615166.jpg
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Última edição por lavos : 30-10-2012 às 19:18

Trust me, I´m a jedi
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pornografia é o que há, a industria de vhs, dvd e a internet cresceu por causa da pornografia

#24

Registro:
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[Too Long]
Mar 2011
263
65

046780 

Membro
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Registro:
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Oct 2011
2.449
791

Rotpar 

Membro

 Citando Garth Algar 
Pornografia na internet vicia crianças a partir dos 11 anos, revela pesquisa
29.10.2012

A Universidade de Plymouth, no Reino Unido, publicou um estudo no qual mostra que as crianças a partir
dos 11 anos estão se viciando em pornografia na internet e antecipando sua sexualidade, o que pode gerar
problemas na vida adulta. De acordo com a pesquisa, o acesso a conteúdos proibidos para menores de 18
anos dá às crianças expectativas irreais sobre o sexo e as tornam insensíveis às imagens pornográficas.

Como solução para o problema, a Associação Nacional dos Diretores do país diz que é necessária a adição
de uma disciplina de orientação sexual aos alunos do ensino fundamental, que estão crescendo em um
“mundo sexualizado” e precisam aprender a lidar com tanto conteúdo adulto disponível facilmente através
da internet. A União Nacional de Professores do Reino Unido discorda e diz que abordar o tema nas salas
de aula seria um passo muito largo, já que as crianças do nível fundamental não têm maturidade suficiente
para discutir o assunto. Os professores acreditam que, mesmo sendo imaturas, as crianças sabem lidar
com a pornografia online e que as escolas devem instruí-las apenas se elas solicitarem.

O conselheiro político Sion Humphreys, em entrevista à Rádio 1 da BBC, disse que a orientação sexual
deveria começar a partir dos 10 anos, de forma leve, para “estabalecer as bases”. De acordo com
Humphreys, os professores precisam ser instruídos para ter esse diálogo com os mais novos.

Já a fundadora do site Netmums, que dá orientações a mães, acredita que o trabalho conjunto entre pais e
professores é a solução ideal para educar sexualmente as crianças. Ela diz que o assunto é um “campo
minado” e que muitos não sabem o que fazer ou dizer a uma criança. “Por exemplo, uma mãe solteira pode
saber como conversar com seus filhos adolescentes, já um pai solteiro pode não saber como falar do
assunto com sua filha”, explica.
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-- Tema claro
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Não é a pornografia na internet que vicia os moleques de 11 anos. A diferença é que os que batiam vendo
revista emprestada ou catalogo da hermes( ) agora tem um material melhorzinho para a punheta.

De acordo com o DailyMail, o Departamento de Educação do governo do Reino Unido não quis comentar
sobre a inclusão da orientação sexual para o ensino fundamental mas diz que cabe a cada escola definir
como tratar o assunto.

fonte

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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