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Apresentação
O presente guia visa orientar e informar as pessoas, da comunidade LGBTQIAP+ ou não, de 
como proceder para aproveitar a Copa do Mundo 2022 no Catar com tranquilidade e segurança, 
mas também sobre o que fazer diante de uma situação de preconceito e LGBTfobia durante os 
jogos.

O CATAR E A COMUNIDADE LGBTQIAP+
O Catar, que na transcrição significa “internacional”, é um país do Oriente Médio, pequeno em 
extensão, mas potente em economia. Com cerca de 3 milhões de habitantes, com mais de 75% 
formada por imigrantes da região, o regime político do país é teocrático signatário da Sharia, o 
sistema jurídico do Islã. Ele traz um conjunto de normas derivado de orientações do Corão, do 
profeta Maomé e jurisprudência das fatwas - pronunciamentos de estudiosos. Em uma tradução 
literal, Sharia significa "o caminho claro para a água".

A Sharia é a diretriz para a vida que todos seguem e elas incluem uma série de disposições 
sobre todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo direito individual, de família, negócios e 
finanças.

A escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022 gerou grande desconfiança da 
comunidade internacional, que questionava o despeito a direitos humanos de diversas 
comunidades no país com base na Sharia, é o exemplo das mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

Diversas declarações geraram desconforto e preocupação no restante do mundo. Algumas 
declarações deram a entender que a segurança das pessoas LGBTQIAP+ durante a Copa 
estava comprometida. Diante disso, procuramos entender como a FIFA irá atuar para garantir os 
direitos e segurança da nossa comunidade no Catar, durante a Copa, sozinha e em parceria com 
outros órgãos. Já o Comitê Supremo de Organização da Copa 2022 se manifestou dizendo que 
todos os homossexuais são bem-vindos no país.

Segundo a ILGA (International Lesbian and Gay Association) o Código 1° do Código Penal do 
país (2004) diz que os tribunais podem aplicar a Sharia para impor pena de morte para 
homossexuais. Existem ainda distinções das aplicações das sanções.

O artigo 285 do Código Penal do Catar (2004) diz que: “Copular com um homem com mais de 
dezesseis anos de idade sem compulsão, coação ou ardil será punido com prisão por um 
período de até sete anos”. Já o artigo 296 enquadra como crime a indução, instigação ou 
sedução de um homem para levá-lo a realizar sodomia.

Por sua vez, o artigo 298 criminaliza “a sodomia como profissão ou por vivendo” – a pena de 
prisão pode chegar a 10 anos. 



A FIFA

O Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+ juntou um conjunto de informações comunicadas 
pela FIFA sobre as medidas que serão adotadas pelo órgão e as compartilhamos abaixo:

O Catar está plenamente ciente de sua responsabilidade de cumprir as expectativas e 
exigências da FIFA sobre direitos humanos, igualdade e não discriminação. O país está 
comprometido em garantir que todos possam desfrutar do torneio em um ambiente seguro e 
acolhedor, construir pontes de compreensão cultural e criar uma experiência inclusiva para todos 
os participantes e comunidades locais, inclusive da comunidade LGBTQIAP+.

Desde o início das eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018™, a FIFA trabalha 
com a rede Fare para identificar partidas com alto risco de atos discriminatórios. Esses jogos são 
monitorados por observadores neutros que coletam evidências e entregam relatórios sobre 
incidentes discriminatórios ao Comitê Disciplinar da FIFA. Para obter mais informações sobre 
decisões baseadas em incidentes discriminatórios, visite: Decisões do Comitê Disciplinar da 
FIFA .

A Fare Network nomeia observadores antidiscriminação da FIFA treinados para cada partida da 
Copa do Mundo Catar 2022 com base na avaliação de risco. Cada partida monitorada requer um 
relatório do Observador de Partidas Antidiscriminação da FIFA fornecido em até 24 horas. A 
FIFA analisará os relatórios fornecidos e poderá abrir processos disciplinares se contiverem 
incidentes discriminatórios com base no art. 3, Estatutos da FIFA.
Os Observadores de Partidas Antidiscriminação da FIFA registrarão evidências de qualquer 
forma de comportamento discriminatório durante as partidas.

Você pode saber mais sobre as medidas antidiscriminatórias implementadas pela FIFA durante a 
Copa do Mundo FIFA Catar 2022 aqui:
https://publications.fifa.com/en/sustainability-report/social-pillar/inclusivity/diversity-and-anti-dis
crimination-programme/ 

De acordo com o Código de Conduta do Estádio da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, o 
comportamento discriminatório é proibido e qualquer pessoa que viole este Código de Conduta 
pode ser expulsa do estádio. Se alguém no estádio estiver sujeito a qualquer forma de abuso 
físico ou verbal discriminatório, pode abordar um guarda do estádio (steward) mais próximo e 
denunciar tal comportamento, recebendo assistência imediata.

A FIFA e o Q22 desenvolveram o primeiro mecanismo de reclamação de direitos humanos 
relacionado a eventos da FIFA aplicável a qualquer pessoa que queira levantar uma questão de 
direitos humanos associada à Copa do Mundo da FIFA 2022™. Esse mecanismo de reclamação 
complementa outros dispositivos existentes operados pelos organizadores do torneio, como a 
Linha Direta de Queixas do SC para trabalhadores da Copa do Mundo da FIFA 2022™, o 
mecanismo de reclamação da FIFA para defensores de direitos humanos e representantes da 
mídia e canais internos de denúncia para funcionários da FIFA, Q22 e o SC.
A versão inicial do mecanismo de reclamações da FIFA World Cup 2022™ foi lançada em 
outubro de 2021. Ele fornece um canal de comunicação e denúncia seguro, que garantem o 
anonimato. As denúncias recebidas por meio do mecanismo são avaliadas em primeira instância 
por um especialista externo que recomenda medidas de acompanhamento adequadas pela 
FIFA e Q22, quando aplicável e com o consentimento do denunciante, a terceiros.



GUIA
Sistema de Monitoramento 
Antidiscriminação da FIFA - Registrará a 
evidência de quaisquer incidentes de 
canto LGBTfóbico durante as partidas 
pelos Observadores Anti-Discriminação 
da FIFA

O Sistema de Monitoramento 
Antidiscriminação da FIFA operará em 
todos os estádios durante todas as 
partidas da Copa do Mundo da FIFA 
Catar 2022.

Como denunciar casos de LGBTfobia 
durante a Copa do Mundo no Catar?

As denúncias podem ser enviadas em 
qualquer idioma, seja por escrito ou por 
gravação de mensagem de voz, e é 
possível fazer upload de provas de apoio, 
como vídeos, fotos, documentos 
confidenciais, etc.

Voluntários de Direitos Humanos da 
FIFA - Os Voluntários de Direitos 
Humanos irão interagir com torcedores 
individuais por meio de entrevistas e 
engajamento

Os Voluntários de Direitos Humanos da 
FIFA irão trabalhar dentro e no entorno 
dos locais oficiais do torneio, como 
estádios e o FIFA Fan Festival. Eles irão 
interagir diretamente com os torcedores, 
realizando entrevistas e os auxiliando a 
fazer reclamações por meio do 
Mecanismo de Reclamações da FIFA.

O que acontece com a denúncia?

A equipe de Direitos Humanos e 
Antidiscriminação (HRAD) da FIFA, com 
a ajuda de um assessor especialista 
independente, investigará inicialmente 
sua denúncia.

A pessoa responsável pelo seu relatório 
terá como objetivo confirmar o 
recebimento do relatório por meio de uma 
caixa postal segura ou e-mail dentro de 
24 horas e apresentar as etapas que a 
FIFA planeja tomar dentro de 72 horas, 
para casos urgentes, ou 5 dias úteis, para 
os menos urgentes.

Mais sobre os Voluntários de
Direitos Humanos da FIFA

fifa.com/social-impact/human-rights/news/
human-rights-volunteer-roles-to-return-for-fifa-world-cup-qatar-2022



Onde denunciar?
SITE

bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=gTf9nd&
c=-1&language=por

EMAIL

humanrightscomplaint@fifa.org

TELEFONE

+41 43 5510212

Avisos ao público

As informações sobre o Mecanismo de 
Queixas de Direitos Humanos da FIFA, 
incluindo o código QR, estarão 
disponíveis em todos os locais oficiais do 
torneio, em aplicativos móveis para 
torcedores e por meio de outras medidas 
de divulgação.

É permitido usar a bandeira 
LGBTQIAP+?

SIMMM!! A FIFA garante que as 
bandeiras do arco-íris foram e serão 
permitidas nos estádios para todas as 
partidas da FIFA.

O que acontecerá se um torcedor for 
pego em ato de LGBTfobia durante as 
partidas?

Segundo os regulamentos da FIFA: 
Discriminação de qualquer tipo é proibida 
em partidas da entidade, e qualquer 
pessoa que se envolva em 
comportamento discriminatório pode ser 
expulsa do local de acordo com o Código 
de Conduta do Estádio. Dependendo da 
gravidade do ato, outras sanções podem 
ser consideradas.

O que fazer caso presencie uma 
situação de discriminação?

Faça uma reclamação por meio do 
Mecanismo de Queixas de Direitos 
Humanos da FIFA diretamente à FIFA. O 
órgão publicou que haverá resolução em 
até 72h.



O que acontecerá se um membro de 
uma das delegações for pego 
praticando um ato de LGBTfobia?

Código Disciplinar da FIFA Artigo 13.2:

“Qualquer pessoa que ofenda a 
dignidade ou a integridade de um país, de 
uma pessoa ou de um grupo de pessoas 
por meio de palavras ou ações 
discriminatórias ou depreciativas (por 
qualquer meio) em razão de raça, cor da 
pele, origem étnica, nacional ou social, 
gênero, deficiência, orientação sexual, 
língua, religião, opinião política, riqueza, 
nascimento ou qualquer outra condição 
ou qualquer outro motivo, será punido 
com uma suspensão de pelo menos dez 
partidas ou período determinado, 
cabendo ainda qualquer outra medida 
disciplinar apropriada.”

Cânticos homofóbicos das torcidas 
podem prejudicar as seleções

Código Disciplinar da FIFA (em vigor a 
partir de 20 de outubro de 2022) Artigo 
13.2:

"Se um ou mais adeptos de uma 
associação ou clube se envolverem no

comportamento descrito no parágrafo 1, 
a associação ou clube responsável

estará sujeito às seguintes medidas 
disciplinares:

a) Para uma primeira infração, jogar uma 
partida com um número limitado de 
espectadores

e uma multa de pelo menos CHF 20.000 
será imposta à associação ou clube em 
causa;

b) Para reincidentes, ou se as 
circunstâncias do caso o exigirem, 
medidas como a implementação de um 
plano de prevenção, multa, dedução de 
pontos, jogar uma ou mais partidas sem 
espectadores, a proibição de jogar em 
um determinado estádio, a perda de uma 
partida, expulsão de uma competição ou 
rebaixamento para uma divisão inferior 
podem ser impostas à associação ou ao 
clube em causa".

Formação da equipe da FIFA
e Federações

A FIFA treina seus funcionários para 
saber como lidar com situações de 
preconceito e  trabalha com todas as 
suas associações-membro para 
implementar e promover sua política de 
tolerância zero em relação a qualquer 
forma de discriminação.

O que acontece se algum prestador de 
serviço cometer ato de LGBTfobia?

Qualquer prestador de serviços 
associado à Copa do Mundo FIFA que 
não cumprir os altos padrões 
estabelecidos pelos organizadores terá 
seu contrato rescindido.

O que acontece se algum habitante 
local cometer LGBTfobia contra um 
turista?

No Catar, a lei diz que se você for 
insultado por alguém, verbalmente ou 
fisicamente (não importa como ou por 
quais motivos) - se você apresentar uma 
queixa à polícia, o ato será investigado
e processado Sobre as manifestações políticas

A FIFA regulará todas as exibições de 
acordo com o Código de Conduta do 
Estádio e outros regulamentos da FIFA. 



Sobre a informação de que hotéis do 
Catar estariam se recusando a fazer 
reservas para pessoas LGBTQIAP+ 

A FIFA está trabalhando com o Comitê 
Supremo de Entrega e Legado (SC) para 
garantir que todos os hotéis sejam 
novamente informados sobre os 
requisitos rigorosos em relação ao 
recebimento de hóspedes de maneira 
não discriminatória.

Além disso, os referidos requisitos 
continuarão a ser reforçados em sessões 
de sensibilização e posteriormente 
monitorizados e avaliados através de 
auditorias e inspeções aos hotéis ligados 
à Copa do Mundo FIFA.

Procedimentos de Segurança:

A agência Bloomberg divulgou 
documento que teve acesso criado pela 
FIFA World Cup Qatar 2022 – um dos 
órgãos organizacionais por trás do 
torneio - e que detalha os procedimentos 
de segurança:

Abordagem geral de policiamento: 
menos intervenção, mais mediação. 
Indulgência em relação a 
comportamentos que não ameacem a 
integridade física ou a propriedade

Direitos LGBTQIAP+

As pessoas que exibirem o arco-íris ou 
outras bandeiras de identidade sexual não 
serão abordadas, detidas e nem 
processadas

Pessoas que demonstrarem carinho nas 
ruas, no Fifa Fan Fest ou nos estádios não 
serão abordadas, detidas ou processadas

Discutir e promover os direitos 
LGBTQIAP+ no FAN Festival, incluindo 
publicamente comentários de jogadores,
é permitido.
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Dicas

Dicas sobre como lidar com os 
costumes e convivência local

O Catar é um país com regras rígidas 
sobre convivência e comportamento 
público. Apesar de haver uma indicação 
de abrandamento, cuidados e cautela 
nunca são demais. Aqui seguem algumas 
dicas que achamos importantes para a 
Copa no Catar, seja LGBTQIAP+ ou não.

Essas dicas são fruto das formulações e pesquisas elaboradas pelo Coletivo de Torcidas 
Canarinhos LGBTQ+.

Demonstração pública de afeto

Embora haja um foco em torno da 
comunidade LGBTQIAP+ sobre essa 
questão, no Catar essas demonstrações 
são proibidas para quaisquer casais. Mas 
como dissemos acima, ninguém deve ser 
importunado pelas autoridades locais por 
demonstrar afeto.

Beber na rua

Não é permitido beber álcool na rua (o 
mesmo que na Inglaterra, EUA e outros 
países). Bebidas alcoólicas serão vendidas 
em bares de hotéis, no FIFA Fan Fest e ao 
redor do estádio. Mas não dentro do estádio 
e nem durante a partida.

Embora achar álcool no Catar não seja 
difícil, a prática de beber em locais públicos 
é proibida no país. Ficar bêbado em público 
também. Mas, se o torcedor ou torcedora 
estiverem bêbados e não conseguirem se 
controlar (se comportando violentamente), 
eles podem ser levados para uma 'tenda 
sóbria' até ficarem sóbrios.

A idade mínima para consumir álcool no 
país é de 21 anos.

Roupas

No cotidiano do país, o Catar orienta a 
vestir com trajes discretos, que cubram 
os joelhos, ombros e barriga. Roupas 
transparentes e “ousadas” são 
reprovadas. No entanto, o governo do 
Catar afirma que nenhuma pessoa será 
importunada por questões de 
vestimentas, restringindo apenas o 
acesso às mesquitas.

Se hidrate

A temperatura no Catar é alta, então é 
importante se hidratar bastante e de 
forma constante.

Fotografar

Evite fotografar as pessoas do país sem 
autorização, em especial mulheres, 
policiais e edifícios militares.

Fumo

Evite fumar em áreas onde houverem 
placas indicando “não fume” e saibam 
que vaping ou importação de dispositivos 
vaping não é permitido.



Uso de entorpecentes

Apesar do abrandamento que as 
autoridades do Catar sinalizam em torno 
de alguns costumes, é provável que eles 
não o façam com alguns outros. Por isso, 
é importante dizer que portar, consumir, 
comprar ou vender entorpecentes, mesmo 
em áreas privativas como o seu quarto de 
hotel, podem gerar problemas sérios.

Seguro Viagem

Apesar de todos os serviços públicos 
serem gratuitos para os cataris, e alguns 
até mesmo para turistas, os custos de vida 
são astronômicos e a necessidade de ir ao 
médico pode gerar grande prejuízo, com 
pagamento de honorários antecipados.
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Áreas remotas e distantes

Como em qualquer lugar onde não 
conhecemos, por segurança, evite andar 
sozinho ou sozinha. Sobretudo em locais 
remotos, distantes, embora a violência 
urbana no país seja quase zero.

Como fica a comunidade LGBTQIAP+ do 
próprio Catar?

Essa é a grande pergunta que a 
comunidade internacional tem se feito, 
sobretudo nesse momento onde diversas 
denúncias de perseguição e prisão têm 
surgido. Nenhuma das medidas acima 
apresentadas ficará de forma permanente 
no país. O que nós esperamos é que o 
impacto de um evento tão grande em um 
país tão pequeno gere debates, 
inquietudes e questionamentos que 
permitam avanços locais em um curto 
espaço de tempo.

Cuidado com Lixo

Cuspir na calçada e jogar papéis, latas ou 
qualquer outro tipo de lixo no chão pode 
lhe render uma multa. Também não 
sabemos se haverá um moderação dessa 
medida.

Apoio


