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Slide 1: Introdução à Corrupção no Desporto 

 

 

Breve discussão do conceito de corrupção. Motivo de ser considerada uma ameaça no desporto. O 

porque de ser contra a ética no desporto. Porque que têm que se fazer esforços para enfrentar a 

corrupção. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 2: A luta contra a corrupção no desporto 

 

 

• “Whenever there 
are significant sums 
of money to be won, 
and glory to be 
gained, there always 
will be those willing 
to come up with 
new and more 
cunning ways to 
cheat.” (Fahey, 
2013)

A luta contra a corrupção no desporto



 

 

Discutir a citação do Presidente da WADA. Perguntar aos estudantes o que entenderam da citação. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 3: Corrupção no desporto (1/2) 

 

 

Fornecer a definição de corrupção. Discutir com os estudantes o seu entendimento do termo. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 4: Corrupção no desporto (2/2) 

 

Corrupção no desporto (1/2)

• Qualquer atividade ilegal ou imoral 
que tenta deliberadamente distorcer o 
resultado de um evento desportivo em função 
de um ganho material para uma ou mais 
partes envolvidas nessa atividade.

Gorse & Chadwick (2010)

Corrupção no desporto (2/2)

Corrupção no desporto pode acontecer nas seguintes
formas:
1. Atletas que se abstêm de atingir os níveis de desempenho 

normalmente exigidos durante um evento para vencer

2. Atletas que permitem intencionalmente que outros 
atletas ganhem

3. Oficiais desportivos que executam de forma consciente as 
suas tarefas de maneira diferente dos objetivos e valores 
morais do clube, associação, desportos competitivos em 
geral e/ou sociedade em geral

Maennig (2005, page 189)



 

 

Descrever as formas básicas de corrupção. Discutir a forma como os atletas podem estar envolvidos 

em atividades de corrupção. Dar exemplos. Discutir a forma como os oficiais podem estar envolvidos 

em atividades de corrupção. Dar exemplos relevantes. 

Tempo estimado: 5 mins  

Slide 5: Atividades comuns de corrupção 

 

 

Descrever as atividades mais comuns de corrupção. Dar exemplos conhecidos para cada uma delas. 

Tempo estimado: 5 mins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades comuns de corrupção

• Dopagem

• Manipulação 
de resultados

• Apostas

• Suborno

• Raspadinhas

• Fraude eleitoral

• Influência
indevida

• Desfalque/desvio



 

 

Slide 6: Tipos de corrupção no desporto 

 

 

Apresentar os dois tipos de corrupção. Dar exemplos para cada tipo. Discussão com os estudantes 

sobre a prevalência de cada tipo e como é tratado por atletas, media e o público em geral.  

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 7: Os “elementos” da corrupção 

 

Discutir com os estudantes o processo de corrupção. 

Tempo estimado: 5 mins 

Tipos de corrupção no desporto

• Corrupção na gestão

– Decisões  não relacionadas com a competição das 

autoridades desportivas (p.e, adjudicação de contratos, 

alocação de direitos, entre outros)

• Corrupção na competição

– Atividades que indireta ou diretamente influenciam o 

resultado da competição (p.e, doping, match fixing)

(Maennig, 2005)

Os “elementos” da corrupção

Os seguintes elementos são necessários para a 

corrupção ocorrer:

• Corruptor: pessoa que inicia a atividade de corrupção

• Corrupto: pessoa que aceita a atividade de corrupção

• As atividades corrompidas beneficiam o corruptor e/ou o 

corrupto

• Corruptores e corruptos têm a autoridade necessária para 

desenvolver a atividade (Senior, 2006)



 

 

Slide 8: Determinantes da corrupção (1/2) 

 

Discutir os determinantes da corrupção. Apresentar exemplos de casos conhecidos e a influência 

que tem no despoletar da corrupção. Usar exemplos gerais mas também relacionados com o 

desporto. 

Tempo estimado: 10 mins 

Slide 9: Determinantes da corrupção (2/2) 

 

 

Determinantes da corrupção (1/2)

• Poderes discricionários

– Poder sobre outras pessoas

• Ganhos financeiros

– Evitar pobreza, melhorar a qualidade de vida

– Rendimento através da corrupção vs Rendimento legítimo

• Prós e Contras da corrupção

– Os prós são mais importantes do que os contras
Jain (2001)

Determinantes da corrupção (2/2)

• Postura moral do ambiente social:

– Corrupção pode ou não ser um comportamento 
aprovado

• Penalizações:

– Possibilidade de ser descoberto

– Coacção

– Sanções

Jain (2001)



 

 

Discutir os determinantes da corrupção. Apresentar exemplos de casos conhecidos e a influência 

que tem no despoletar da corrupção. Usar exemplos gerais mas também relacionados com o 

desporto. 

Tempo estimado: 10 mins 

Slide 10: Consequências da corrupção 

 

 

Apresentar as consequências da corrupção. Discutir com os alunos a sua importância para o futuro e 

imagem do desporto. 

Tempo estimado: 10 mins 

 

 

 

 

 

 

 

Consequências da corrupção

• Prejudica as perceções da comunidade 
desportiva e da comunidade geral sobre a 
moralidade e ética desportiva

• Privação da imprevisibilidade do resultado

• Influencia negativamente o valor/virtude do 
desporto



 

 

Slide 11: Métodos para combater a corrupção (1/3) 

 

 

Descrever o papel que cada método tem na luta contra a corrupção. Discutir com os estudantes 

como cada método pode ser efetivo no combate à corrupção. 

Tempo estimado: 10 mins 

Slide 12: Métodos para combater a corrupção (2/3) 

 

 

Métodos para combater a 
corrupção (1/3)

• Transparência

– Boa governação

• Cortar a fonte de fornecimento de subornos

– Reduzir as finanças das organizações corruptas

• Tolerância zero

– Desenvolvimento de legislação

– Implementação da legislação

Métodos para combater a 
corrupção (2/3)

• Encourajar a denúncia

– Desenvolver plataformas

– Estabelecer uma mentalidade que favoreça a 
denúncia

• Educação

– Promover o Espírito Desportivo

– Capacitar pessoas do mundo desportivo para 
resistir à corrupção



 

 

Descrever o papel que cada método tem na luta contra a corrupção. Discutir com os estudantes 

como cada método pode ser efetivo no combate à corrupção. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 13: Métodos para combater a corrupção (3/3) 

 

Apresentar aos estudandes os conceitos de razão moral e tomada de decisão ética. Discutir como 

pode ser atingido no desporto. 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 14: Tomada de decisão ética 

 

Métodos para combater a 
corrupção (3/3)

Reforço Moral

• Tomada de decisão sobre liderança ética e raciocínio moral 

pode ser usado para combater atividades de corrupção, e 

pode ser desenvolvido através de treino

• Prática comum para minimizar as atividades de corrupção em 

organizações não desportivas (Elbe & Brand, 2016)

Tomada de decisão ética

• Treinar atletas para a tomada de 

decisão ética contra o uso de 

doping;

• Confrontar os estagiários com 

situações de risco de doping e 

pedir uma tomada de decisão 

(ética) 
• https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-

_2008_final_report.pdf



 

 

 

Aceder ao programa de treino aqui: https://www.wada-

ama.org/sites/default/files/resources/files/elbe_-_2008_final_report.pdf  

Este recurso pode ser usado para que os alunos / estagiários pensem na utilidade prática deste 

treino para melhorar a postura e o raciocínio moral, e a tomada de decisões de atletas e outras 

partes interessadas do desporto em diferentes domínios (por exemplo, manipulação de resultados). 

Slide 15: Resumo do Curso ½ 

 

 

Descrição das sessões do curso; Explicação do contéudo e da necessidade/importância de cada 

sessão. 

Tempo estimado: 5 mins 

 

 

 

 

 

Resumo do Curso 1/2

• Introdução à Corrupção no Desporto

– Sessão 1: Introdução à Corrupção no Desporto

• Doping 

– Sessão 2: Definição e Consequências

– Sessão 3: Suplementos Nutricionais & Doping

– Sessão 4: Causa psicológica do uso de doping em 
desportos competitivos

– Sessão 5: Causa psicológica do uso de doping em 

desportos recreativos

– Sessão 6: Intervenção educacional contra o uso de doping

– Sessão 7: Guia de avaliação



 

 

Slide 16: Resumo do Curso 2/2 

 

 

Descrição das sessões do curso; Explicação do contéudo e da necessidade/importância de cada 

sessão. 

Tempo estimado: 5 mins 

Slide 17: Sumário 

 

 

Breve resumo dos tópicos mais importantes discutidos nesta sessão;  

Resumo do Curso 2/2

• A manipulação de resultados

– Sessão 8: Definições, exemplos e consequências

– Sessão 9: Fatores sociais e pessoais associados a 
manipulação de resultados

– Sessão 10: Intervenção educativa contra a manipulação de 
resultados

• Boa Governação

– Sessão 11: Boa Governação na teoria e na prática

• Denúncia

– Sessão 12: Denúncia contra a corrupção no desporto

• Resumo

– Sessão 13: Resumo do módulo e guia de avaliação

Sumário

• Definição de corrupção

• Tipos e formas de corrupção

• Causas para a corrupção

• Consequências da corrupção

• Como combater a corrupção

• Síntese do curso



 

 

Tempo estimado: 3 mins 

Slide 18: Nota de Responsabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Responsabilidade

A Comissão Europeia suportou o financiamento 
do projeto. Esta publicação [comunicação] 
reflete apenas a visão do autor, e a Comissão 
Europeia não pode ser considerada responsável 
por qualquer uso da informação contida nela. 


