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QUAL O COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE NOS 
CASOS DE 

PEDOFILIA
• OCORRE FORA DO AMBIENTE 

FAMILIAR
• A SOCIEDADE DENUNCIA
• A SOCIEDADE PROTEGE A VITIMA
• O AGRESSOR RESPONDE 

CRIMINALMENTE PELO E.C.A. E PELO 
C.P.

• A CRIANÇA É AFASTADA DO 
AGRESSOR

• O AGRESSOR QUANDO CUMPRE 
PENA NUNCA MAIS TEM CONTATO 
COM A VITIMA

• SOFRIMENTO PODE SER CURADO 
ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO

INCESTO (FAMILIA)
• OCORRE DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR
• A FAMILIA ESCONDE
• A FAMILIA PROTEGE O AGRESSOR (ARRIMO 

DE FAMILIA, VERGONHA, NÃO ACREDITA)
• O AGRESSOR FICA LIVRE ATRAVES DA LEI DA 

ALIENAÇÃO PARENTAL
• A CRIANÇA TEM QUE CONVIVER COM 

AGRESSOR (TESE DA PARENTALIDADE)
• O AGRESSOR QUANDO CUMPRE PENA 

VOLTA A PROCURAR A FAMILIA E CONTINUA 
A TER CONTATO COM A VITIMA 

• SOFRIMENTO É ETERNO



Alienação 
parental 
existe?





INTERFERENCIA PSICOLOGICA

INA alienação parental é o processo e o resultado 
da MANIPULAÇÃO psicológica de uma criança 
em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade 

INJUSTIFICADOS em relação ao pai ou mãe e/ou 
a outros membros da família.



Alienação 
parental 
existe?





Quem levou a lei 12.318/10 
ao CONGRESSO NACIONAL?



2010

Alguns dias depois e algumas centenas de metros adiante na avenida Paulista, o ex-
deputado federal Régis de Oliveira, autor oficial da Lei 12.318, acomodou-se numa
cadeira de rodinhas, diante da imponente sala de reuniões de seu escritório no 17o
andar. O advogado, ex-juiz, e prefeito acidental de São Paulo pelos 19 dias em que
Celso Pitta esteve cassado, não se lembra das circunstâncias que o levaram a propor o
texto. Desconhece uma síndrome que tenha embasado o pré-
projeto e nunca ouviu falar de Richard Gardner. Tampouco
tem notícias de mães que estejam perdendo a guarda para
suspeitos de abuso.“Isso não é um problema legal”, afirmou
quando confrontado com a possibilidade. “É problema do pai
canalha que está se utilizando da lei.” Uma lei que, segundo
Oliveira, tem o mérito de dar mais recursos e, principalmente,
mais agilidade ao julgador. “Se houver alguém utilizando a lei
pra manipular o juiz… Bem, o juiz que fique esperto”,
concluiu.

https://apublica.org/2017/01/lei-expoe-criancas-
a-abuso/

JORNALISTA TOMÁS CHAVERIN

SEGUNDO MARIA BERENICE DIAS 
ESTE ANTI-PROJETO FOI PARA 

RESOLVER UM PROBLEMA PESSOAL 
DO SEU AUTOR QUE ERA UM JUIZ. 

https://www.youtube.com/watch?v
=X_eU_wedyFY&t=27s

(1 MINUTO E 43 SEGUNDOS) 



“Se houver alguém utilizando a 
lei pra manipular o juiz… Bem, o 
juiz que fique esperto”, concluiu.

“nunca ouviu falar de Richard 
Gardner”

DR. REGIS DE OLIVEIRA 2017

HOMENS VEM SEM FAMILIA 
SOMENTE 

PARA JOGAR E 
INCENTIVAR O 

MERCADO DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL INFANTIL!





BASEADO EM QUEM?

Maria Berenice Dias (nascida em 1948) é desembargadora aposentada no TJRS. , 
criou e co-fundou /presidiu organizações como o Instituto Brasileiro de Direito de 
Família ( Instituto Brasileiro de Direito de Família / IBDFAM ). Uma de suas 
publicações mais notáveis   é a Homoafetividade - o que diz a Justiça , trabalho no 
qual ela reúne e comenta decisões judiciais do Tribunal de Justiça sobre direitos 
civis de casais do mesmo sexo. Essas decisões estabelecem precedentes legais no 
Brasil.

Dra. Maria Berenice Dias julgou um processo como SAP em 2007





'ALIENAÇÃO PARENTAL': A TEORIA 
DESMENTIDA DE QUE AS MULHERES 
MENTEM SOBRE VIOLÊNCIA AINDA É 

USADA EM TRIBUNAL

Pesquisadores americanos recentemente conduziram 
um amplo estudo de casos envolvendo alegações de 

alienação e abuso dos pais.
Eles descobriram que onde o pai alegou alienação 

parental, os tribunais tinham duas vezes mais 
chances de descrer qualquer reivindicação de abuso 

por parte das mães e quase quatro vezes mais 
chances de não acreditar nas alegações de abuso 

sexual infantil.

07/11/2019

http://theconversation.com/parental-alienation-the-debunked-theory-that-women-lie-about-violence-is-still-used-in-court-125823



FUNDAMENTADO EM QUAIS PRINCIPIOS?

RICHARD 
ALAN 

GARDNER



SINDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 
(SAP)

“Parental Alienation Syndrome (PAS)”

Richard Alan 
Gardner

-28 de Abril de 1.931, vindo a suicidar-se em 
25 de Maio ou de Agosto de 2003
-médico, prestava serviço voluntário na 
Universidade de Columbia, New York – EUA
-1.985 criou a teoria da Síndrome de Alienação 
Parental, sendo que o reconhecimento da sua 
Teoria foi no caso criminal conhecido como 
“Wee Care Nursery School”, onde ele reverteu 
o caso em favor do agressor colocando 235 
crianças da creche em descredito atraves das SAP 
e do argumento das “falsas memórias”.



CASO “WE CARE NURSERY SCHOOL”

https://www.nytimes.com/2003/06/09/nyregion/richard-gardner-72-dies-cast-
doubt-on-abuse-claims.html



Segundo Gardner, o “principio” por 
ele sustentado era de que esta 

anomalia, que em momento algum 
foi diagnosticada como doença, se 

apresentava, no geral nas 
separações ou divórcios onde a 

disputa pela guarda do filho menor 
tornava-se acirrada, dando ensejo a 
que o genitor que detém a guarda, 

criasse na criança um sentimento de 
rejeição em relação ao outro 

cônjuge. 



Já naquela época os 
advogados já invocavam a 

“alienação parental”, 
como excludente do 

crime de abuso sexual de 
menores, alegando terem 

sido plantadas “falsas 
memórias” para  denegrir 

outro cônjuge.



QUAL METODOLOGIA QUE DEVEMOS APLICAR AO 
ESTUDAR “ALIENAÇÃO PARENTAL”?

"É de interesse que, de todos os povos antigos, possa muito bem ser que os judeus tenham sido
punitivos com relação aos pedófilos .Nossa atual reação exagerada à pedofilia representa um exagero
dos princípios judaico-cristãos e é um fator significativo que opera A atipicidade da sociedade
ocidental em relação a essas atividades. (Gardner, RA (1992). Verdadeiras e falsas acusações de abuso
sexual infantil . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 46-7).)

PRINCIPIOS JUDAICOS CRISTÃOS

“ Como mencionado, em vez de entrar nos fatores filosóficos, psicológicos e antropológicos
que operam aqui, acho que é bom subscrever basicamente a ética judaico-cristã da
sociedade ocidental a respeito desses assuntos.Em tais discussões, a criança deve ser ajudada a
compreender que temos em nossa sociedade uma atitude exageradamente punitiva e moralista sobre os
encontros sexuais entre adultos e crianças. As crianças mais velhas podem ser ajudadas a entender que
os encontros sexuais entre um adulto e uma criança não são universalmente considerados atos
repreensíveis. A criança pode ser informada sobre outras sociedades em que esse comportamento foi e
é considerado normal. A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria de Hamlet, de Shakespeare,
que disse: "Nada é bom ou ruim, mas o pensamento o torna". (Gardner, RA (1992). Verdadeiras e falsas
acusações de abuso sexual infantil . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (P. 572).



RICHARD GARDNER ERA UM FERRENHO DEFENSOR DA 

PEDOFILIA – com isso ele criou 
“PRINCIPIOS” –

I
" Mantenha a criança ligado ao abusador". 

Cuidados especiais devem ser tomados para 
não afastar a criança do pai molestador. A 

remoção de um pai pedófilo da casa "só deve 
ser seriamente considerada depois que todas 

as tentativas de tratamento da pedofilia e 
aproximação com a família provarem-se 

inúteis." 

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse.Cresskill, NJ:. Therapeutics criativos (P.537)



II
"A criança deve ser informada 

de que não existe tal coisa 
como um pai perfeito.” "A 

exploração sexual tem sido 
colocada na lista negativa, mas 
positivamente também pode ser 

apreciada" 
Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ:. Therapeutics criativos (. P 572)



AUDIENCIA PUBLICA NA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

ONDE A RELATORA 
DEPUTADA MARIA DO 

ROSÁRIO PRONUNCIOU

https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=1667/09&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=10:00
&sgFaseSessao=&Data=1/10/2009&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Audi%C3%AAnci
a%20P%C3%BAblica%20Ordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=10:00&txEtapa=



ENTÃO COMO COLOCAR EM PRÁTICA ESSA PREMISSA 
PROPOSTA PELA RELATORA DA PL 12318/2010 DEPUTADA 

MARIA DO ROSÁRIO?

GARDNER ENSINA QUE: 

Diga à criança que o abuso sexual por um pai é 
normal - "As crianças mais velhas podem ser 

ajudadas a compreender que os encontros sexuais 
entre um adulto e uma criança não são 

universalmente considerados atos condenáveis. 
Pode ser dito à criança sobre outras sociedades em 
que tal comportamento foi e é considerado normal. 
A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria 

de Hamlet, de Shakespeare, que disse: "Nada é 
bom ou mau, mas o pensamento torna-o." 

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse.. Cresskill, NJ:. Therapeutics criativos 
(. P 549)



"Em tais discussões a criança 
tem que compreender que 
temos em nossa sociedade 

uma atitude punitiva e 
exageradamente moralista 
sobre encontros sexuais 

adulto-criança". 
Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse.Cresskill, NJ: Therapeutics criativos (p 572)...



Gardner fala sobre mães que 
descobrem que seu marido está 
abusando sexualmente de seu 

filho. 

-Segundo ele, a culpa é da mãe pelo abuso
paterno, que não satisfez seu marido
sexualmente.
- Ele sugere que os terapeutas devem ajudar a mãe
de vítimas de incesto conseguir a gratificação
sexual atraves de vibradores.(Lavagem Cerebral) =
SÓ TERÃO ALTA QUANDO PARAREM DE FALAR DO

ABUSO



DE QUE FORMA?
• Desencoraja os litígios.

• Incentiva-a a ficar com seu marido 
(o agressor)

• Culpa a filha pelo abuso sexual do pai "Pode ser que uma 
das razões da filha voltar-se para o pai seja o 

comprometimento da relação da criança com a mãe" 
(ALIENAÇÃO PARENTAL)

(pp. 579-80) Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, 
NJ: Therapeutics criativas. 

(P. 585)



Alguém tem que fazer todo o 
possível para ajudá-la a colocar o 

"crime" na perspectiva correta. Ela 
tem que ser ajudada a 

compreender que na maioria das 
sociedades na história do mundo, 

tal comportamento era onipresente 
[isto é, em todos os lugares], e 

este ainda é o caso.

" Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Therapeutics criativas. (Pp. 576-7)



Gardner ainda fala sobre pais que 
abusam sexualmente de seus filhos

• Diga a ele o que ele fez é o seu normal - "Ele 
tem que ser ajudado a compreender que, 

ainda hoje, [pedofilia] é uma prática difundida e 
aceita entre literalmente bilhões de pessoas. 

Ele tem de perceber que na nossa sociedade 
ocidental, especialmente, tomamos uma 

atitude muito punitiva e moralista para tais 
inclinações. Ele teve má sorte com respeito 
ao lugar e hora em que nasceu no que diz 

respeito às atitudes sociais em relação à 
pedofilia. No entanto, estas não são razões 

para condenar a si mesmo.” 

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Therapeutics criativas. 
(P. 593) Gardner, R.A. (1991). Abuso Sexual Hysteria: Salem Witch Trials Revisited. Cresskill, NJ: 
Therapeutics criativas. (P. 119)



• Mantenha-o em casa - A remoção de 
um pai pedófilo da casa "só deve ser 
seriamente considerada depois que 

todas as tentativas de tratamento da 
pedofilia e aproximação com a família 

provaram-se inúteis" 
Gardner, R.A. (1991). Abuso Sexual Hysteria: Salem Witch Trials Revisited. Cresskill, NJ: Therapeutics criativas. (P. 119)

• Ajude-o a proteger-se –
"Ele deve aprender a controlar-se, e a 

proteger-se"

OBS: ENQUANTO AS LEIS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA DEFENDE 
O AFASTAMENTO, A LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL DEFENDE A 

APROXIMAÇÃO



OS 45 OBJETIVOS COMUNISTAS LIDOS NO REGISTRO NO CONGRESSO DE 1963
(THE 45 COMMUNIST GOALS AS READ INTO THE CONGRESSIONAL RECORD, 1963)

38. Transfer some of the powers of
arrest from the police to social
agencies. Treat all behavioral
problems as psychiatric disorders
which no one but psychiatrists can
understand [or treat].

39. Dominate the psychiatric profession
and use mental health laws as a
means of gaining coercive control
over those who oppose Communist
goals.

40. Discredit the family as an institution.
Encourage promiscuity and easy
divorce.

41. Emphasize the need to raise children
away from the negative influence of
parents. Attribute prejudices,
mental blocks and retarding of
children to suppressive influence of
parents.

38. Transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para 
agências sociais. Trate todos os problemas 
comportamentais como distúrbios psiquiátricos que 
ninguém, a não ser psiquiatras, pode entender [ou 
tratar].

39. Dominar a profissão psiquiátrica e usar as leis de saúde 
mental como um meio de obter controle coercitivo sobre 
aqueles que se opõem aos objetivos comunistas.

40. Desacredite a família como instituição. Encorajar a 
promiscuidade e o divórcio fácil.

41. Saliente a necessidade de afastar os filhos da 
influência negativa dos pais. Atribuir preconceitos, 
bloqueios mentais e retardamento dos filhos à influência 
supressora dos pais.

Read more at https://www.beliefnet.com/columnists/watchwomanonthewall/2011/04/the-45-communist-goals-as-read-into-the-congressional-record-1963.html#UhMGZfXTeP11RhYv.99





- 1981 – Como Governador da Califórnia de 
Ronald Reagan criou o “MANUAL DAS VITIMAS DE 
CRIMES SEXUAIS” entendendo que desde 1951 a 
Justiça tinha sido injustificadamente a favor de 
criminosos e suas vitimas ignoradas na medida 
que os crimes foram ignorados

-Em 1996, o Governo Bill Clinton começou a dar 
mais direitos aos criminosos sexuais do que as 
vitimas atraves da “Emenda aos direitos da 
Vitima” .



O ex-presidente Bill Clinton era um passageiro
muito mais frequente do jato infame de um
criminoso sexual registrado do que o relatado
anteriormente, com registros de voo mostrando
o ex-presidente fazendo pelo menos 26
viagens a bordo do “Lolita
Express”...

"Bill Clinton ... associado a um homem como
Jeffrey Epstein, que todos em Nova York,
certamente dentro de seus círculos íntimos,
conheciam ser pedófilo", disse Conchita Sarnoff,
da Aliança sem fins lucrativos de Washington,
DC, para resgatar vítimas de tráfico, e autor
de um livro sobre o caso Epstein
chamado "TrafficKing". "Por que um ex-
presidente se associaria a um homem assim?“

Epstein, que conta com seus amigos figuras reais,
chefes de estado, celebridades e colegas
bilionários, passou 13 meses na prisão e em
detenção domiciliar por solicitação e contratação
de menores para prostituição. Ele teria uma
equipe de traficantes que
contratavam garotas de até 12 anos
para servir seus amigos em "Orgy
Island", uma propriedade na ilha de Epstein, com
72 acres, chamada Little St. James, nas Ilhas
Virgens Americanas.

13/05/2016



• Há um caminho que ao homem parece direito, mas 
o fim dele são os caminhos da morte.

Provérbios 14:12



JUDITH REISMANN E OUTROS ATIVISTAS EM FAVOR 
DAS CRIANÇAS VITIMAS DA VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
EXPOE QUE VÁRIOS COMPORTAMENTOS 
DESAJUSTADOS DOS PAIS COLOCAM AS CRIANÇAS 
EM RISCO TAIS COMO:

-DROGAS
-ALCOOL (CUJA PROVA SE PERDE NA URINA ) –
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO
-ABUSO SEXUAL

*A DEFESA DOS ADVOGADOS SEMPRE 
SERÁ “VIOLENCIA PSICOLOGICA” E 
“ALIENAÇÃO DA CRIANÇA AO PAI”



03/09/1999

Será?
QUANDO UM DENUNCIANTE (NA 

SUA GRANDE MAIORIA AS 
MÃES) SÃO “DIAGNOSTICADA 

COMO SAP”, COM A INVERSÃO 
DA GUARDA ELAS SÃO 
COMPELIDAS A PAGAR 

ALIMENTOS E SE QUISEREM VER 
OS FILHOS PRECISAM PAGAR 

PSICOLOGAS, ESCOLHIDAS PELO 
AGRESSOR PARA FAZEREM 

“VISITAS ASSISTIDAS” 

U$ 100,00 P/VISITA
U$ 600,00 ALIMENTOS



GARDNER & KINSEYGARDNER & KINSEY



QUEM FOI ALFRED KINSEY? Alfred Charles Kinsey ( 1894 -
1956) foi um americano biólogo, que em 1947 fundou o 
Instituto Instituto Kinsey de Pesquisa em Sexo, Gênero e 
Reprodução .
-Escreveu Comportamento Sexual no Homem 
Humano (1948) e Comportamento Sexual na Mulher 
Humana (1953);
- idealizou a escala de Kinsey onde fundamentou a 
sexualidade humana nas décadas de 1940 e 1950.



Assim não é por menos que ao lermos a
Lei da Alienação Parental percebemos um
forte viés da
ideologia nazista nela incutida, tais como:

a) a SUBTRAÇÃO DA MATERNIDADE
através da inversão de guarda;

b) a "TERAPIA DA AMEAÇA" (essa mais
especifica por parte de Ralph
Underwager) extremamente estampada
em todo o art. 6º da referida Lei ;

c) a EXPROPRIAÇÃO ECONÔMICA por
parte de quem faz a Denúncia como
meio para "desestimular" a Denuncia
(Art. 6º, inc.III);

d) LAVAGEM CEREBRAL através da
psicologia e psiquiatria, como vemos no
Art. 6º, inc. IV)

e)a TORTURA FÍSICA, ECONÔMICA e
PSICOLÓGICA tanto em relação a criança
quanto a sua mãe.



ABUSO SEXUAL INFANTIL?         ALIENAÇÃO PARENTAL?          
DISFORIA DE GÊNERO?

ALIENAÇÃO PARENTAL





(2004)



Está escrito neste artigo:
"Esse grupo tem milhares 

de membros, eles 
compartilham fotos e 
vídeos. Alguns deles 
disseram que são eles 
próprios que produzem 
o material - ao 
fotografar crianças da 
vizinhança ou mesmo 
parentes", diz.

14/09/2017



No caso da mãe e o padrasto que teriam abusado do menino, até mesmo os 
policiais se assustaram com o que descobriram. “A informação chegou pra gente, 
por meio de uma denúncia, através do pai da criança. O menino contou pra ele 
que estava sendo abusado e ele registrou boletim de ocorrência”, explicou o 
delegado José Barreto, do Nucria.
Conforme a polícia, a mãe praticava sexo com o próprio filho. “Filmava esse ato e 
encaminhava via celular para o padrasto, que ela disse que o ameaçava e obrigava 
a fazer isso. Hoje, durante a operação para cumprir o mandado de busca e 
apreensão, foi encontrado um vídeo com eles e ambos foram presos em flagrante”.
A suspeita da polícia é que o crime era praticado já algum tempo pela mãe da 
criança, que tinha a guarda do menino.

https://www.tribunapr.com.br/noticias/seguranca/policia-apreende-materiais-de-pedofilia-no-parana-e-em-outros-24-estados/

OPERAÇÃO “LUZ DA INFANCIA”



Outro webmaster, Ruecha Tokputza, 31 
anos, residente da Austrália, foi preso 
com milhares de imagens de pedofilia 
infantil, filmadas na Tailândia e na 
Austrália. Nas imagens, ele com 
frequência aparecia como o principal 
agressor das crianças – entre elas um 
bebê de apenas 15 meses.

Os dois homens haviam sido detidos em 
2018 e já foram condenados a 146 anos e 
40 anos de prisão, respectivamente, nos 
seus países de residência. A imprensa 
australiana relata que Tokputza admitiu 
as 50 acusações que pesam contra ele. 
“Você é o pior pesadelo das crianças. 
Você é o horror de todos os pais. Você é 
uma ameaça para a sociedade”, disse o 
juiz Liesl Chapman, no julgamento.

As identidades dos demais presos na operação não foram divulgadas. “Várias” 
ocorreram nos Estados Unidos, de “pessoas que ocupavam cargos de confiança, assim 
como um homem que abusou do seu meio-irmão de dois anos”,

http://br.rfi.fr/mundo/20190523-rede-internacional-de-pedofilia-na-darkweb-tinha-mais-de-60-mil-usuarios



BUBBLES LOVE BRAZIL 2016 “CAMPANHA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA ALIENAÇÃO 

PARENTAL”

BUBBLES LOVE É UMA CAMPANHA MUNDIAL DE 
COMBATE A ALIENAÇÃO PARENTAL 

PEDOFILIA AUSTRALIANA



FALTA DE INVESTIGAÇÃO 

AUSTRALIA
CASO

“MR. BUBLLES”
(Creche)

(17 crianças de 3 a 5 
anos) – RALPH 

UNDERWAGGER

BRASIL
CASO

“ESCOLA BASE”
(Creche)

(2 crianças de 
4 anos)- APASE

EUA 
CASO

“WE CARE NURSERY 
SCHOOL” 
(Creche)

(235 acusações de 
agressão sexual 

contra 51 de seus 
alunos) – Richard 

Alan Gardner

SEMPRE COLOCAM A PALAVRA DA VITIMA EM DESCRÉDITO 
E OS PROCESSOS CRIMINAIS SÃO ARQUIVADOS PELO 

ART. 18 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL



PARTE II
MASCULINISMO

ERNEST BELFORT BAX

WARREN FARRELL

PAUL ELAM



ERNEST BELFORT BAX - INGLÊS - era um 
ardenho antifeminista, tendo escrito 
vários artigos na revista The New Age e 
demais sítios artigos contra o sufrágio 
feminino. Em 1908 escreve The Legal 
Subjection of Men (A Submissão Legal 
dos Homens) como uma resposta ao 
ensaio de 1869 de John Stuart Mill The
Subjection of Women (A Submissão das 
Mulheres). Em 1913, escreve The Fraud
of Feminism (A Fraude do Feminismo), 
onde detalha os efeitos adversos do 
Feminismo.

MOVIMENTO PELOS DIREITOS 
DOS HOMENS



WARREN FARRELL – “INCESTO POSITIVO”





(ÁPICE DO MOVIMENTO)

- ELES ACREDITAM PIAMENTE 
QUE A JUSTIÇA QUEREM TIRA-
LOS DA VIDA DE SEUS FILHOS





BRASIL

Lei da Alienação Parental 
12318/2010 –

-13010/2014 (LEI DA 
GUARDA 

COMPARTILHADA) –
DEP.ARNALDO FARIAS DE 

SÁ)
Apoiado pela Resolução 
do CNJ – Ministra Nancy 

Andrighi – Resolução 
25/2016



LOBBY DA ALIENAÇÃO PARENTAL

PARA A ESQUERDA
• As Mulheres precisam dividir as 

responsabilidades dos filhos com os ex parceiros
• As Mulheres tem o direito de terem tempo para 

poderem reconstruir suas vidas (trabalho, salão 
de beleza, ter um novo relacionamento, etc)

• IGUALDADE DE GENERO (ambos tem “DIREITOS” 
sobre os filhos

• IGUALDADE PARENTAL - Pais tem direitos de 
dividir 50% do tempo com os filhos 

PARA A DIREITA
• Mulheres vingativas, que não aceitaram o 

divorcio alegam “falsas acusações” para prender 
os ex parceiros.

• Mulheres estão se insurgindo contra o 
Patriarcado e acabando com a familia.

• Filhos criados sem os pais estão propensos a 
serem marginas (E os filhos que são orfãos de 
pais como ficam?)

• IGUALDADE DE GÊNERO gera igualdade 
financeira

QUAL O DISCURSO CORRETO?
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado.
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e 

da paternidade responsável



- RETORNO DA 
AUTORIDADE 
PATRIARCAL 

(INDEPENDENTE DE 
CRIME DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA)



O movimento pelos direitos dos homens, que surgiu
na década de 1970 como uma resposta ao feminismo
da segunda onda, ainda pode ser um fenômeno
marginal nos Estados Unidos, mas Elam revitalizou-o
para a era da mídia social. Em 2008, ele fundou o A
VOICE FOR MEN, agora o site mais popular do
movimento, que deu origem a uma comunidade on-
line mais ampla, na qual homens prejudicados trocam
seus memes e se compadecem. Seu trabalho ajudou
colegas ativistas a atrair a atenção da mídia, lançar
franquias em todo o mundo e buscar aceitação geral.
Alguns políticos agora usam os argumentos do
movimento para impor leis antiaborto e atrair
eleitores que se importam com os “direitos dos pais”.
Os especialistas conservadores populares fazem eco às
críticas do movimento ao feminismo ao falar sobre a
resposta do governo à agressão sexual nos campi
universitários.

Retórica atrativa aos Conservadores: 
Anti-Feminismo/ fortalecimento Patriarcal





(http://www.wehuntedthemammoth.com/2014/06/29/with-a-voice-for-mens-conference-over-paul-elam-has-found-a-new-woman-to-hate/



https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2015/03/1598791-masculinistas-atacam-feminazis.shtml
https://epoca.globo.com/vida/noticia/2014/08/em-defesa-do-bmacho-oprimidob.html



http://www.revistapepper.com.br/noticia/um-movimento-internacional-promete-lutar-pelos-direitos-dos-homens-contra-a-
opress%C3%A3o-do-feminismo-

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2014/04/24/masculinistas-lutam-por-achar-que-feminismo-foi-longe-
demais.htm



(https://redherringalert.wordpress.com/tag/attorney-
richard-ducote/)













DE 2016 A 2018 FORAM MAIS DE 100 
CASOS NA PESQUISA COM O GOOGLE



ÓDIO A JUSTIÇA



ÓDIO AOS POLITICOS



DESMORALIZAÇÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA 
CATARINA



PARTE IIPARTE II
“MASCULINISMO” 

A SABOTAGEM 
SOCIAL  



ERNEST BELFORT BAX - INGLÊS -
era um ardenho antifeminista, 
tendo escrito vários artigos na 
revista The New Age e demais sítios 
artigos contra o sufrágio feminino. 
Em 1908 escreve The Legal 
Subjection of Men (A Submissão 
Legal dos Homens) como uma 
resposta ao ensaio de 1869 de John 
Stuart Mill The Subjection of
Women (A Submissão das 
Mulheres). Em 1913, escreve The
Fraud of Feminism (A Fraude do 
Feminismo), onde detalha os 
efeitos adversos do Feminismo.

MOVIMENTO PELOS DIREITOS DOS 
HOMENS





(ÁPICE DO MOVIMENTO)

- ELES ACREDITAM 
PIAMENTE QUE A JUSTIÇA 

QUEREM TIRA-LOS DA 
VIDA DE SEUS FILHOS





BRASIL

-13010/2014 (LEI DA GUARDA 
COMPARTILHADA) –

DEP.ARNALDO FARIAS DE SÁ
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-Lei da Alienação Parental 
12318/2010 –



- RETORNO DA 
AUTORIDADE 
PATRIARCAL 

(INDEPENDENTE DE 
CRIME DE 
VIOLENCIA 

DOMÉSTICA)



O movimento pelos direitos dos homens, que 
surgiu na década de 1970 como uma resposta ao 
feminismo da segunda onda, ainda pode ser um 
fenômeno marginal nos Estados Unidos, mas Elam 
revitalizou-o para a era da mídia social. Em 2008, 
ele fundou o A Voice for Men, agora o site mais 
popular do movimento, que deu origem a uma 
comunidade on-line mais ampla, na qual homens 
prejudicados trocam seus memes e se 
compadecem. Seu trabalho ajudou colegas 
ativistas a atrair a atenção da mídia, lançar 
franquias em todo o mundo e buscar aceitação 
geral. Alguns políticos agora usam os argumentos 
do movimento para impor leis antiaborto e atrair 
eleitores que se importam com os “direitos dos 
pais”. Os especialistas conservadores populares 
fazem eco às críticas do movimento ao feminismo 
ao falar sobre a resposta do governo à agressão 
sexual nos campi universitários.

Retórica atrativa aos Conservadores: 
Anti-Feminismo/ fortalecimento Patriarcal

















(https://redherringalert.wordpress.com/tag/attorney-richard-
ducote/)





LOBBY DOS 
PSICOLOGOS  

GARDENISTAS NAS 
REDES SOCIAIS



ELES SE CONVERSAM E FOMENTAM PSICOLOGICAMENTE “KAMIKAZES” PARA SEREM 
“HEROIS DA CAUSA







“Infelizmente fomos Surpreendidos”...
é muito difícil um pai querer ser pai e não poder”





DE 2016 A 2018 FORAM MAIS DE 100 CASOS 
NA PESQUISA COM O GOOGLE



ÓDIO A JUSTIÇA



ÓDIO AOS POLITICOS









Deputado dos EUA 
Leo Joseph Ryan Jr.Dep. Jackie Speier-NOVEMBRO 1978 – MASSACRE 

JONESTOWN





COMPORTAMENTO 

MGTOW




