
Apologia ao estupro no Orkut 

Não é de hoje que comunidades de Orkut geram repercussão e muita discussão por fazerem 

apologia á crimes. 

 Começarei a falar da comunidade que quero falar se chama “Penetração corretiva: Lesbicas” 

que tem 603 membros, até que não é pouco. A comunidade é claramente homofônica e 

machista, na descrição esta: 

“A penetração corretiva é um ato de amor. 

 

Onde a mulher é tirada do caminho da perdição através do amor introduzido por um varão 

capacitado. 

 

A mulher outrora desviada do caminho natural agora cumpre seu divino papel de acolher o 

amor.” 

 

A descrição sugere que o papel natural da mulher é o amor. Apesar de formalmente propor o 

“amor”, a penetração corretiva é quando alguém ou algum grupo transam com uma 

homossexual, para que assim ela se torne heterossexual, mesmo que SEJA CONTRA A 

VONTADE DELA. Ou seja, estupro. Em um dos tópicos, fiz uma pergunta, e obtive uma 

resposta direta (eu sou “Eddye”): 

>>para ver os tópicos, entre na comunidade<< 

>>Link do tópico<< 

 

A fala do “Ministro Claudio” é bem clara e direta “A penetração correctiva é uma decisão unilateral 

do conselho de elders. 

Um VARÃO CAPACITADO é designado para fecundar a fêmea arisca e arredia. 

a opinião delas nunca contou e nunca contará. 

O importante é fazer o bem. O amor nos guia.” 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=97271732
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=97271732
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=97271732&tid=5549447486044345473


E segue adiante: 

 

 

Homofobia, preconceito á tatuados e apologia á violência: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Defendendo claramente a soberania masculina, chagam a defender a legalização do estupro: 

>>link do tópico<< 

 

E ao serem contestados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=97271732&tid=5548713798465707998


 

 

Em outra comunidade, eles chamam de Sexo Surpresa o que nós chamamos de estupro:  

>>para ver os tópicos da comunidade, entre nela<< 

 

Ticas para o Sexo Surpresa são dadas á um “iniciante”: 

>>link para o tópico<< 

 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=98508593
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=98508593&tid=5521679981488928751&start=1


 

No mesmo tópico, dicas de horários e lugares: 

 

Dois deixam claro seus critérios, sendo o segundo um evidente pedófilo: 

 

 



E mais, uma integrante da comunidade, que claramente não é a favor dela, deixa clara a sua 

raiva: 

 

E há mais respostas á ela:

 

E mais uma vez declaram a supremacia do homem pelo seu pênis e a submissão da mulher, e 

são contestados:  

>>link do tópico<< 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=98508593&tid=5463835817155759282


 

 

 

 

Apóiam o mesmo tratamento para suas esposas/namoradas:  

>>link do tópico<< 

 

Um dos perfis, “Ministro Claudio”, chama atenção por sua aparência que demonstra um ar de 

tranqüilidade e religiosidade:>>link para o perfil<<

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=98508593&tid=5465090101779682853
http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=16128045940361879934




 

*O livro Minha Luta foi escrito por Hitler, neste livro ele justifica seus ideais. >>saiba mais<< 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf


 



O ministro se orgulha do que escreve em comunidades, ao ponto de dar Print na pagina e 

colocando em seu álbum do Orkut:>>link para álbum<<

 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#AlbumList?uid=16128045940361879934
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumList?uid=16128045940361879934


Outro perfil, “Pastor Klaus Roston-LEÃO da tribo de Judá” demonstra ter as mesmas 

características do “Ministro Claudio”: >>link para perfil<< 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#FullProfile?rl=pcb&uid=4742035359377647160


Fico claro á todos, que os homens acima defendem uma supremacia masculina, fazendo 

apologia á estupros 

 

Deixando claro que a mulher é vista apenas como objeto que se usa e depois se joga fora 

 

 

Fico claro o que estas pessoas defendem: 

basicamente: machismo, autoritarismo e homofobia. 

Eles vêem a mulher apenas como objetos de prazer, não como um ser humanos, atribuem á 

ela o papel de esposa submissa ao seu marido. Dizem que mulher que usa roupas curtas são 

"vadias" e que devem ser punidas. Também dizem que toda a mulher gosta de apanhar, assim 

eles podem justificar o desejo que eles têm de bater. Em um dos tópicos eu suje ri que como 

eles gostam de bater enquanto transam com uma mulher, poderiam então procurar alguma 

mulher que realmente gostasse de apanhar, ao invés de estuprar alguma por ai. Falei isso 

porque sei que existem mulheres que gostam e outras que não gostam, e isso é perfeitamente 

normal, mesmo assim eles me baniram na comunidade por isso. Como podem ver:  

>>link para o tópico<< 

 

 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=97271732&tid=5549442422027305509


Porem um grande erro deles é dizer que todas as mulheres gostam de apanhar, e seguindo 

isso saem por ai estuprando todas as que eles consideram que "saiu da linha". Estupram até 

suas mulheres, pois eles á forçam á transar com eles, dizendo que ela tem o dever de servi-los 

sexualmente.  

 Isso demonstra um grande sentimento de fascismo, ou seja, a repressão do outro com força. 

Não há espaço para uma discussão, há apenas a opinião deles, e qualquer opinião contraria 

deve ser banida.  

Eles enxergam a mulher como objeto que não deve sentir prazer, claro que é inútil então dizer 

á eles que as mulheres que eles chamam de "vadias", usam roupas curtas, é porque VIVEMOS 

EM UM PAIS TRÓPICAL, que, realmente, faz muito calor, muitas vezes é apenas isso, uma 

questão de conforto. Afinal, porque um homem pode andas sem camiseta na rua e a mulher 

não poderia andar de shorts? Para eles, porque o short mostra o corpo, que, alias, pertence ao 

homem.  

Nem preciso dizer que isso gera uma grande homofobia, todo esse sentimento de raiva, de 

opressão, isso tudo desencadeia uma serie de ações violentas, como as que eles fazem 

apologia. 

 

Eles vêem seus pênis como símbolo de sua masculinidade, de seu poder, e vêem como direito 

usar este poder como quiser, e em quem quiser. E uma mulher que recusa esse pênis, é como 

se tirasse a masculinidade deles, como se eles fossem castrados. Para que isso não ocorra, eles 

usam o que eles chamam de Penetração Corretiva, ou de Sexo Surpresa, mas eu, e o mundo 

inteiro chamamos de estupro, usam isso para se auto-afirmar, mostrar que estão no poder. 

 

Com tudo não tenho raiva destas pessoas, tenho pena. Sim, pode parecer arrogante minha  

falar isso, porem é o que realmente acho, pois eles passaram a vida inteira atacando á todos, 

ao invés de se unir. 

 

 

Quero deixar claro que a ação deles não é apenas antiética, mas sim ilegal, pois estão fazendo 

apologia á crimes como o estupro e homofobia. Alguém pode dizer que eles apenas estão 

tento a sua liberdade de expressão, porem, eles incentivam o crime. Exemplo: uma coisa é 

falar que apóia quem rouba de rico para dar aos pobres, outra coisa é dizer a pessoa, local e 

horário que é melhor para se assaltar, e com que arma fazer isso. 

Conto com a ajuda de todos que lerem isso para divulgar para o Maximo de pessoas. 

Grato. 

HTTP://feminismoconstrutivo.wordpress.com  

http://feminismoconstrutivo.wordpress.com/


 

 

 

 

 


