
 

 

  ORIENTAÇÕES 

Gay vivo NÃO dorme com o inimigo 
Manual de sobrevivência homossexual - Dicas para evitar a violência anti-gay 

1. Evite levar desconhecidos ou garotos de programa para casa. Prefira fazer 
programas em hotéis, motéis e saunas; 

2. Investigue a vida da pessoa com quem pretende sair. Prefira pessoas indicadas 
por amigos; 

3. Só faça programas com elas depois de ter certeza que são de confiança; 
4. Nunca beba líquidos oferecidos pelo parceiro eventual. A bebida pode conter 

soníferos; 
5. famoso "Boa Noite Cinderela". Em um bar, boate... se você, precisar ir ao 

banheiro, etc.. leve o copo consigo, ou, invente uma desculpa e jogue o liquido 
fora; 

6. Se levar alguém para casa, não o esconda do porteiro, ou de vizinhos. Eles podem 
ajudá-lo na hora do perigo. É sempre bom ter uma boa relação com esse pessoal. 
Na hora do babado, eles sempre são solidários; 

7. Se for possível, não esconda que é gay. Isso evita chantagem e extorsão; 
8. Não se sinta inferior. Não se mostre indefeso, evite demonstrar passividade, 

medo, submissão. Não cultive o tipo machão, ou pelo menos não mostre que o 
valoriza tanto; 

9. Evite fazer programa com mais de um michê. Antes da transa, acerte todos os 
detalhes : preço, duração, preferências eróticas ( se ele aceita, por exemplo, ser 
passivo); 

10. Não humilhe o parceiro. Não exiba jóias, riqueza ou símbolos de superioridade que 
despertem cobiça. O garoto de programa quase sempre é de classe inferior à sua; 

11. Se o encontro for na sua casa, tranque a porta e esconda a chave. Não deixe 
armas, facas e objetos perigosos à vista, você é dono da casa e deve dominar a 
situação; 

12. Quando for agredido, procure a polícia, peça exame de corpo delito e denuncie o 
caso aos grupos de ativistas homossexuais. Lembre-se que as Delegacias de 
Polícia são públicas. Se foi mal tratado pelo oficial, chame o Delegado Titular, se 
ele não estiver chame o plantonista. Se mesmo assim, for mal atendido, entre com 
uma ação contra a delegacia. Não tenha medo! 

SOS CONTRA VIOLÊNCIA ANTI-GAY 

www.ggb.org.br/manual.html 
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ALERTA: 10 dicas para evitar ser morto ou espancado por um 

homofóbico 

 
 
Devido ao aumento de casos de homofobia e de Grupos homofóbicos  no Brasil, conhecidos por 

agredir homossexuais, decidimos criar este alerta e enumerar algumas dicas de segurança, descritas 

abaixo.  

Os “carecas” geralmente usam preto, coturno, possuem tatuagens e andam em grupo e tem a cabeça 

raspada. As vítimas preferenciais são LGBTs, negros e nordestinos. Apesar de pregar a supremacia 

branca, nem todos são “puros” ou usam roupas que possam identifica-los. Existe a cultura skinhead 

que nada tem a ver com esses grupos mas no Brasil (e nos EUA) geralmente citamos os neonazistas 

como skinheads. 

 

 

1 Não ande sozinho 

As vítimas preferenciais dos grupos que promovem o ódio são as pessoas mais vulneráveis. 

Bêbados, pessoas com aparência mais fraca, que estão andando sozinhas durante a noite em lugares 

ermos. Evite se colocar nestas situações. 

 

2 Não reaja à ofensa verbal ou esbarrõees  

Uma das táticas dos grupos skinheads é promover um confronto e depois espancar a vítima. Eles 

podem passar e xingar, dar um esbarrão, derrubar a sua bebida. Algo infantil que lembra o bullying 

nas escolas. Quando detidos, eles alegam que se tratou de uma briga comum, com troca de ofensas. 

Se alguém te xingar gratuitamente ou provocar, procure uma autoridade policial e denuncie.  

 

3 Saia de perto 

Uma outra prática comum é dizer que o cara estava dando em cima ou dando em cima da namorada 

deles, ou criar qualquer tipo de intriga. Lembre-se que você estará sozinho e eles terão testemunhas 

caso sejam localizados. Se você ver grupos se aproximando, não deixe eles te abordarem, fique perto 

de outras pessoas ou saia de perto. Primeiro eles vão abordar a vítima pedindo um cigarro ou 

isqueiro, perguntar o que ela está olhando. Geralmente as agressões não precisam de motivo e 

acontecem assim que eles cercam a vítima que pode ser uma pessoa aleatória na rua. 

 

4 Falsos gays ou garotos de programa 

Outro método comum é encontrarem pessoas em bares, se passando por gays. As mulheres 

homofóbicas geralmente ajudam nesta prática e apresentam os “amigos” e insistem para que o gay 

fique com eles. Eles podem ainda estar se passando por gays em aplicativos de pegação, locais de 

pegação, na internet, ou ainda por garotos de programa. 



 

5 Corra e grite 

Caso você perceba que está em situação de risco, corra para um local movimentado e iluminado, 

grite alto por socorro. Esta tática inibe as agressões pois eles começam a fiscalizar a vizinhança 

imediatamente. Não tente lutar contra eles. Além de treinados para a violência, eles contam com 

estratégias para cometer esses crimes, conhecem o terreno onde atuam e estão em maior número. 

  

6 Cuidado em Locais Visados 

Obviamente os grupos de ódio sabem onde encontrar suas vítimas. Por isso, evite andar a pé de 

madrugada sozinho por estes locais. Em Curitiba, toda a região do Centro, Centro Cívico e São 

Francisco são áreas de atuação de grupos de neonazistas, por isso não ande sozinho por estes locais.  

  

7 Não leve para casa 

Grande parte dos assassinatos homofóbicos ocorre dentro de casa, quando a vítima leva 

desconhecidos mal intencionados para casa. Prefira motéis, hotéis, locais com câmeras, não aceite 

convites para lugares desconhecidos. 

8 Drogas e bebidas 

Além de te deixarem mais vulneráveis, não aceite drogas e bebidas de estranhos pois podem conter 

soníferos. No caso de ir sair para consumir em excesso substâncias que tiram a sua capacidade de 

julgamento, avise amigos e parentes. Não ande sozinho, pegue um taxi. Não aceite carona de 

estranhos. 

  

9 No pior caso 

Se você for vítima de alguma violência e não conseguir fugir, lembre-se de proteger órgãos vitais e a 

cabeça. Normalmente as vítimas são jogadas no chão, dominadas e chutadas com coturnos. Entre as 

armas mais usadas estão as armas brancas, utensílios com pregos tacos de baseball e barras de ferro. 

Deixe em posição fetal e enrijeça a musculatura para amortecer os golpes. Lembre-se de gritar por 

socorro mas proteja a cabeça com as mãos. Não deixe passar muito tempo dos golpes se perceber 

que eles não vão parar de te agredir. Se tiver a oportunidade de fugir, fuja. Ou se finja de morto no 

pior das hipóteses.  

Não pragueje, xingue ou diga que vai denunciar eles nesta hora, isso pode irritá-los mais ainda. 

  

10 Denuncie, registre 

Se você ver algum movimento suspeito, alerte as pessoas próximo, as autoridades policiais e 

seguranças dos estabelecimentos. Se for testemunha, fotografe ou filme de maneira que não te 

coloque em risco, até mesmo antes de a situação ficar tensa. Denuncie sempre para a polícia e nunca 

deixe de registrar o boletim de ocorrência se você for vítima. São estes dados que ajudam a criar 

política públicas de segurança mais eficientes.                                                                                     O 

Disque 100 é um número onde você pode denunciar qualquer violência, inclusive as que você apenas 

presenciou. 

 

 

11 ASSINE A PETIÇÃO PELA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA NO BRASIL 
AQUI. 
  

Fonte: Revista Lado A 


