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A Invasão da Pornografia 
Por: Syria Luppi  
Revista Comunhão 
 
"O Brasil mantém sua fama de “ter um povo que só pensa em sexo” 
quando conferimos estes dados: é recordista no acesso de sites de 
relacionamento pessoal e sexo virtual na Internet. Em dezembro de 
2003, mais de 1 milhão de internautas acessaram estes sites. Cada 
um viu, em média, 148 páginas naquele mês. Quem informa isso é o 
Ibope/Net Ratings, que mede o número de acessos no Brasil e no 
mundo. Segundo eles, o Brasil está na frente de países de primeiro 
mundo como a Suécia e Suíça. 
 
Trazendo para nossa realidade, a oferta de pornografia também é 
grande e a adesão ainda maior. Um site pornográfico capixaba 
revelou que possui um acesso diário de 3.500 pessoas. Nos 
classificados dos jornais os anúncios de acompanhantes parecem 
crescer a cada dia, uma revista do gênero já foi lançada e 
“modernas” casas noturnas surgem para variados públicos. Há pouco 
tempo um filme foi rodado em terras capixabas arrebanhando 
inúmeros candidatos a “atores”. 
 
A prisão 
 
Talvez aquela pessoa com quem você convive todos os dias esteja 
precisando urgentemente de ajuda. Os viciados em pornografia 
geralmente começam cedo – ainda crianças. O bancário A.C.D, de 35 
anos, é um exemplo. Sua escravidão começou quando tinha 11 anos 
e viu junto com uns colegas da escola uma revista pornográfica na 
hora do recreio.  
 
“Lembro que não entendi muita coisa, os meus amigos, todos da 
minha idade, pareciam entender muito mais. Era uma revista de 
história erótica. Me interessei por aquilo e descobri que meu irmão 
mais velho já comprava há tempos. Descobri onde ele escondia as 
revistas em casa e passei a ver com freqüência”, conta ele. 
 
A.C. confessa que na adolescência não tinha muito sucesso com as 



garotas e a pornografia lhe tirava da solidão. “Passei a me 
corresponder com leitores das revistas, fiz umas ‘amizades’... pura 
burrice minha. A pornografia me tirou a alegria de viver, essa é a 
verdade. Passei a olhar as mulheres como objeto, não tenho controle 
de minhas emoções e até hoje não encontrei a mulher certa para 
mim. Todos os meus relacionamentos não duram muito. Não é fácil 
confessar isso, mas tenho pedido forças a Deus para me limpar dessa 
sujeira... tenho vergonha de confessar que tenho esta dependência... 
fico tentado quando vou numa banca de jornal, numa locadora, 
quando estou no computador de casa sozinho... Me converti há um 
ano, mas ainda não venci minha batalha interior”. 
 
Intrigada com a falta de desejo sexual de seu marido, N.V.P, de 27 
anos, passou a observá-lo melhor. Não precisou pesquisar muito. Em 
poucos dias identificou o problema: viciado em pornografia pelo 
computador. As salas de bate-papo eróticas eram as favoritas dele. 
Ela, evangélica, sempre ia a igreja e ele, não convertido, ficava em 
casa, seja no domingo ou nos dias da semana. 
 
“Nunca fui de xeretar a vida do meu marido. Seus trabalhos no 
computador, sua lista de telefones no celular, papeladas, bolsos, 
enfim, isso não faz meu gênero. Mas quando ele começou a se 
afastar de mim, fiquei intrigada. Quando descobri ao ver os históricos 
de acesso a sites – que ele nem se preocupava em limpar – tomei um 
susto. O pior foi ler um e-mail que ele enviou para uma mulher se 
apresentando e querendo marcar um encontro. Este e-mail voltou e 
pude ler a mensagem... foi um choque ver meu marido se oferecendo 
daquele jeito. A partir daquele dia foi o meu desejo por ele que 
começou a diminuir”. 
 
A jovem secretária conta que não soube como agir. Ao se aconselhar 
com uma amiga da igreja, ela decidiu conversar com ele sobre o 
assunto. Qual não foi sua surpresa ao ouvir dele: “Você é que me 
obriga a fazer isso, porque não faz nada de ‘diferente’ para me 
agradar”. N. conta que o “diferente” que ele queria era uma mulher-
objeto em suas mãos e praticar sexo grupal. “A isso eu jamais me 
submeteria, nem com todo meu amor por ele seria capaz disso. 
Ficamos na luta contra esse lixo durante seis meses. Levei-o na 
igreja, contei para o nosso pastor para ver se ele nos ajudaria num 
aconselhamento, mas meu marido não queria ir às sessões. 
Resultado: nosso casamento acabou no ano em que eu planejava 
engravidar. Não venci a batalha contra a pornografia dentro do meu 
lar”. 
 
 


