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Slide 1: Manipulação de resultados 

Manipulação de resultados 

Definições, exemplos e 
consequências

Determinantes sociais e pessoais

 

Discuta brevemente o conceito de manipulação de resultados em relação à 
corrupção. 
•Porque é considerado uma ameaça ao desporto?  
•Porque é contra a ética do desporto?  
•Porque que é necessário realizar esforços para combater a manipulação de 
resultados?  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 2: O que é manipulação de resultados? 

O que é manipulação de 
resultados?

• Manipulação de resultados é definido como 
um ato de influenciar o decorrer ou o 
resultado de um evento desportivo em função 
de um proveito pessoal, desportivo ou 
financeiro.

• Manipulação de resultados viola as leis do 
jogo e, frequentemente, a lei. 

 

Apresente a definição de manipulação de resultados. Peça aos alunos que discutam a 
sua compreensão dessa definição. Guie a discussão para o facto de que a 
manipulação de resultados envolve a) o resultado do evento e b) o curso do evento. 



 

Discuta com os alunos os ganhos esperados com a manipulação de resultados. 
Explique o que são ganhos pessoais, desportivos e financeiros. Peça aos alunos que 
forneçam exemplos desses ganhos. Discuta como a viciação de resultados viola as 
regras do jogo e da lei. Guie a discussão para a ética do desporto.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 3: Tipos de manipulação de resultados 

Tipos de manipulação de 
resultados 

• Tanking- O deliberado 
desempenho inferior por 
um competidor ou a 
imprópria saída antes do 
fim de um jogo. 

• Já testemunhaste tanking?

Um pequeno artigo da BBC 

sobre manipulação de 

resultados de tênis que 

menciona a recente ofensa 

de tanking de Nick Kyrgios:

https://www.bbc.co.uk/sport/t

ennis/43880329

 

Apresente a definição de tanking. Forneça exemplos para ajudar os alunos a 
entender o que é tanking. Discuta com os alunos o quão comum é o tanking. Peça 
aos alunos que relatem alguma experiência ligada a tanking. Faça com que todos os 
alunos relatem experiências com tanking. Discuta os exemplos fornecidos.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 4: Tipos de manipulação de resultados 

Tipos de manipulação de 
resultados 

• Combinação de pontos -
manipulação de um evento 
particular dentro de um contexto 
de modo a que os apostadores 
possam apostar nele. 

• Combinação de pontos envolve 
partes do jogo e pode não ter 
muita influência no resultado do 
jogo. 

• Já testemunhaste combinação de 
pontos? 

 



 

Apresente a definição de combinação pontual. Forneça exemplos para ajudar os 
alunos a entender o que é a combinação de pontos. Discuta com os alunos quão 
comum é. Discuta as principais diferenças entre tanking e combinação de pontos: (a) 
organização mais fácil em comparação com a combinação do resultado de um jogo; 
(b) menos pessoas são necessárias para organizar (um ou dois atletas); (c) podem 
não influenciar o resultado do jogo  
Peça aos alunos que relatem experiências relacionadas com combinação de pontos. 
Faça com que todos os alunos relatem experiências. Discuta os exemplos fornecidos . 
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 5: Quem pode estar envolvido na c manipulação de resultados? 

Quem pode estar envolvido na c
manipulação de resultados? 

Clube (dono, gerentes/ diretores, patrocinadores) 

Treinadores

Atletas

Árbitros

 

Descreva o papel e o envolvimento de cada uma das pessoas que podem estar 
envolvidas na manipulação de resultados. Discuta como as pessoas em diferentes 
níveis de envolvimento no desporto podem-se envolver na manipulação de 
resultados.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 6: Consequências da manipulação de resultados 

Consequências da manipulação de 
resultados 

Consequências 
pessoais

Envolvimentos com 
redes criminosas 

Ameaças à própria 
vida e à da sua 

família  

Rescisão de carreira

Prisão

Consequências
legais

Exclusão social 

Efeitos nas 
famílias e nas 

crianças 

Consequências
sociais

Legislação sobre a 
manipulação de resultados 

Tanking e manipulação de 
resultados são ilegais 

Pessoas envolvidas estão 
sujeitas a castigos severos 

Prisão 

Multas 

 

Explique aos alunos que as consequências de viciar um jogo podem ser pessoais, 
sociais e legais.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 7: Tipos de abordagem: Contacto 

Tipos de abordagem: Contacto 

• Contacto direto

- Redes sociais, 
telemóvel, email, cara a 
cara

• Contacto indireto 

- Através de um terceiro 

 

Apresentar as duas formas de abordagem; contacto direto e indireto. Discuta como o 
contato direto pode ser feito. Peça aos alunos que discutam quem pode ter acesso 
direto aos jogadores. Teste os dirigentes, treinadores, companheiros de equipa etc. 
Discuta como o contacto indireto pode ser feito. Peça aos alunos que discutam como 
alguém pode ter acesso aos jogadores. Teste os dirigentes, treinadores, 
companheiros de equipa etc.  
 
 



 

Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 8: Tipos de abordagem: Ofertas 

Tipos de abordagem: Ofertas 

• Direta

- Dinheiro 

- Presentes

• Indireta

- Promessa de um novo                  
contrato 

- Oferta de trabalho após a carreira 
ou a membros da família 

- Transições desportivas (e.g., 
pontos num campeonato) 

Ian Gaynair é um profissional 
belizenho futebolista. Ele joga 

pelos os Belmopan Bandits. Em 
2013, Gaynair e um colega de 

equipa seu, Woodrow West, foram 
elogiados por reportarem uma 
tentativa de os subornar para 
perderem um jogo de forma 

deliberada. 

 

Apresente aos alunos as ofertas normalmente usadas para manipular um jogo. Peça 
aos alunos que apresentem exemplos de suas próprias experiências. Discuta porque 
que diferentes recompensas são oferecidas em diferentes atletas. Vincule as ofertas 
às necessidades dos atletas.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 9: Tipos de abordagem: Aceitação 

Tipos de abordagem: Aceitação 

Aceitação

Fingir uma 
lesão  

Mudança da 
estratégia da 

equipa 

Dissolução de 
companheiros 

de equipa 

Diminuição do 
desempenho

Recusar 
participar 
num jogo 

Erros 
intencionais 

 

Explique aos alunos que, quando concordarem em consertar um jogo, a próxima 
coisa a fazer é fazê-lo. As formas comuns de consertar um jogo incluem: a) 
diminuição do desempenho, b) lesão fingida, c) recusar a participação num jogo, d) 
mudança da estratégia de equipa, e) erros de propósito, f) dissolução de colegas de 



 

equipa. Discuta com os alunos o que cada tipo significa e como isso influencia o 
desempenho da equipa. Peça aos alunos que forneçam mais exemplos de como um 
atleta pode influenciar o desempenho da equipa.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 10: Determinantes pessoais: Condições financeiras/ competitivas 

Determinantes pessoais: Condições 
financeiras/ competitivas 

Jogadores 
de nível de 
elite vs sub-

elite

Jogadores 
profissionais 
vs amadores

Jogadores 
bem pagos 

vs mal pagos

Atletas bem pagos são menos prováveis de 
alterar um jogo quando comparados com 
atletas mal pagos. 

Estudos mostram que atletas de elite são 
menos prováveis de alterar o jogo comparados 
com os de sub-elite. 

Atletas profissionais alteram os jogos 
maioritariamente por ofertas diretas, 
enquanto que atletas amadores o fazem por 
ambas as ofertas: diretas e indiretas. 

 

Discuta com os alunos como o estatuto diferente dos atletas pode influenciar a sua 
decisão de viciar um jogo. Os problemas a serem discutidos podem incluir: Quem 
tem mais probabilidade de … ? Que tipos de ofertas devem receber com base no seu 
estatuto? Sob quais condições eles devem de … ?  
 
A pesquisa mostra que: a) os atletas de elite têm menos probabilidade de consertar 
um jogo em comparação com a sub-elite; b) os atletas profissionais manipulam os 
jogos principalmente após ofertas diretas, enquanto os atletas amadores, tanto para 
ofertas diretas quanto indiretas, c) atletas bem pagos são menos prováveis de 
manipular um jogo em comparação com atletas mal pagos.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 11: Determinantes pessoais: Vício em apostas 

Determinantes pessoais: Vício em 
apostas 

• Vício de apostar/jogar é fortemente 
relacionado com a manipulação de 
resultados. 

• Jogadores viciados são mais 
prováveis de viciar um jogo: 

-Satisfaz o vício (ganhar dinheiro) 

- Compensa as perdas de apostas 

-Excitação vinda de comportamentos 
divergentes 

Joey Barton, ex-jogador e 

gerente de futebol que foi 

banido por violar as regras de 

jogo relacionadas a jogos, 

afirmou que a manipulação de 

resultados é comum no jogo de 

futebol.https://www.bbc.co.uk/sp

ort/football/42783527

 

Fornecer evidências sobre a relação entre dependência de apostas / jogo e viciação 
de resultados. Explique porque essa relação existe. Discuta as três principais razões 
pelas quais jogadores viciados provavelmente irão manipular um jogo.  
 
Tempo estimado: 3min 
 

Slide 12: Determinantes pessoais 

Determinantes pessoais 

• Manipulação  de resultados 
é contra o espírito do 
desporto.  

• Atletas com uma alta 
postura moral são menos 
prováveis de viciar o jogo.  

• Atletas com altos níveis de 
desenvolvimento moral são 
menos prováveis de viciar o 
jogo. 

Libertação moral entre os melhores 

treinadores de cavalos, casas de apostas e 

clubes de corridas de cavalos numa das 

maiores indústrias de apostas desportivas no 

Reino Unido. Muitas das pessoas envolvidas 

no desporto têm conhecimento de que as 

corridas estão manipuladas, e sabem da 

corrupção, mas preferem ignorar. 

 

Discuta a combinação de resultados como uma questão moral. Descreva os 11 
valores do Spirit of Sport e explique por que a manipulação de resultados os viola. 
Discuta literatura relevante sobre como a moralidade influencia o comportamento 
nos desportos. Discuta com os alunos como uma pessoa com alta moral reagiria com 
uma oferta para viciar um jogo.  



 

Introduzir os alunos no conceito de libertação moral. Explique o mecanismo de como 
as pessoas morais fazem coisas imorais. Teste o processo de justificação relevante. 
Discuta com os alunos como uma pessoa com alto desprendimento moral reagiria 
numa oferta para viciar um jogo.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
Slide 13: Determinantes sociais: Pressão social 

Determinantes sociais: Pressão 
social 

Quem pode colocar 
pressão nos atletas? 

• Oficiais do clube, agentes, treinadores, 
colegas de equipa 

• Família/amigos 

• Redes criminosas 

Como é que esta 
pressão é 

expressada? 

• Ameaças 

• Recompensas/ benefícios de manipularem o 
jogo 

• Reflexão sobre as necessidades atuais/ 
proporcionadas 

 

Discuta com os alunos as principais fontes de pressão para um atleta. Procure 
pessoas no clube e membros da família. Discuta como essas pessoas podem exercer 
pressão sobre os atletas. Além disso, discuta como uma rede criminosa pode 
pressionar o atleta. Peça aos alunos que apresentem outros agentes que possam 
exercer pressão para. Discuta com os alunos como esses agentes podem exercer 
pressão sobre um atleta.  
Procure ameaças e recompensas. Discuta que, em vários casos, esses agentes 
aproveitam as necessidades reais (ou seja, dificuldades financeiras) ou percebidas 
(ou seja, estilo de vida mais luxuoso) do atleta.  
 
Tempo estimado: 5 min 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 14: Determinantes sociais: normas induzidas 

Determinantes sociais: normas 
induzidas 

• Existe uma cultura a favor da 
manipulação de resultados? 

• Perceção da manipulação de 
resultados como um 
comportamento aprovado :

- Aceitação de pessoas relacionadas 
com o desporto 

- Aceitação de outras pessoas 
significantes  

- Elevado predomínio da 
manipulação de resultados 

.

O lado sombrio do 

futebol: filmagens 

secretas expõem uma 

oferta para 

manipulação de 

resultados do Gana.

 

Discuta com os alunos a existência de uma cultura de manipulação nos desportos 
modernos. Discuta como essa cultura influencia a perceção dos atletas sobre a 
manipulação de resultados. É percebido como um comportamento errado ou 
aceitável? Discuta com os alunos o que as pessoas pensam sobre manipulação de 
resultados. Verifique se é considerado aceitável no desporto e no ambiente pessoal 
dos atletas e qual é o comportamento frequente. Discuta as consequências de 
perceber a combinação de resultados como um comportamento aceitável. Teste a 
combinação de pontos que não influencia o resultado do jogo. Discuta com os alunos 
se esse é um comportamento aceitável e como ele influencia a mentalidade dos 
atletas em relação à manipulação de resultados.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 15: Sumário 

 

Sumário

• Manipulação de resultados no desporto

- Definição 

- Tipos 

- Pessoas envolvidas 

- Consequências 

- Determinantes 

 



 

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; Definição, 
tipos, pessoas envolvidas, consequências e determinantes da manipulação de 
resultados. Apresente uma mensagem para levar para casa onde manipulação é uma 
atividade corrompida e tem graves consequências.  
 
Tempo estimado: 3 min 
 
Slide 16: Nota de responsabilidade 

Nota de responsabilidade 

Este projeto foi fundado com o apoio da 
Comissão Europeia. Esta publicação 
(comunicação) reflete apenas as visões do autor, 
e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por qualquer uso que possa ser 
feito da informação contida nela.

 

 

 

 


