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Slide 1: Manipulação de Resultados 

Manipulação de Resultados

Determinantes sociais e pessoais

 

Discuta brevemente o conceito de manipulação de resultados relacionando com 
corrupção. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 2: Recapitular a sessão anterior 

Recapitular a sessão anterior

• Definição

– Tanking 

– Fixação de pontos

• Pessoas envolvidas

– Clubes, treinadores, atletas, árbitros

• Consequências

– Pessoais

– Sociais

– Legais

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos na sessão anterior; 
definições de manipulação de resultados, pessoas envolvidas e consequências. 
Apresente uma mensagem para levar para casa que os resultados combinados são 
uma ameaça ao desporto, é ilegal e pode ter graves consequências para as pessoas 
envolvidas. 
 
 



 

Slide 3: Resumo 

Resumo

• Tipos de abordagem

– Abordagem, oferta, aprovação

• Determinantes pessoais

– Status financeiro / de desempenho

– Vício de apostar

– Postura moral

• Determinantes sociais

– Pressão social

– Normas percebidas

 

Forneça uma visão geral desta sessão. Informe os alunos sobre os tópicos que serão 
discutidos nesta sessão. Descreva os resultados de aprendizagem da sessão. 
Pergunte a opinião deles sobre se os tópicos abrangem uma ampla gama de 
informações acerca de determinantes pessoais e sociais e se há outros tópicos que 
eles gostariam de discutir nesta sessão. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 4: Tipos de abordagem: Contacto 

Tipos de abordagem: Contacto

• Contacto direto

– Redes sociais, 
telemóvel, email, 
presencialmente

• Contacto indireto

– Através de 
terceiros

 

Apresentar as duas formas de abordagem; contato direto e indireto. Discuta como o 
contato direto pode ser feito. Peça aos alunos que discutam quem pode ter acesso 
direto aos jogadores. Pesquise os funcionários, treinadores, colegas de equipa, etc. 
Agrupe os alunos em equipas de 4 a 5 alunos e peça que discutam o porque de um 
desses agentes fornecer diretamente uma oferta de manipulação de resultados.  



 

 
Discuta como o contato indireto pode ser feito. Peça aos alunos que discutam como 
alguém pode ter acesso aos jogadores. Procure pessoas fora do clube, redes 
criminosas, amigos, etc. Agrupe estudantes em equipes de 4-5 alunos e peça que 
discutam o porque de um desses agentes fazer esse tipo de proposta a um jogador. 
 
Faça anotações das respostas nessas duas questões para usá-las como exemplos de 
determinantes pessoais e sociais da manipulação de resultados. 
Tempo estimado: 10 mins 
 

Slide 5: Tipo de abordagem: Oferta 

Tipo de abordagem: Oferta

• Direta
– Dinheiro

– Prendas

• Indireta
– Promessa de um novo 

contrato

– Oferta de emprego após 
carreira ou para membros 
da família

– Transações desportivas 
(por exemplo, pontos no 
campeonato)

Ian Gaynair é um jogador 

profissional de Belize. Ele joga 

no Belmopan Bandits. Em 

2013, Gaynair e o seu 

companheiro de equipa, 

Woodrow West, foram 

elogiados por relatarem uma 

tentativa de suborno que 

implicava perder um jogo 

deliberadamente. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmYds

Rj8Jow

 

Apresente aos alunos as ofertas normalmente usadas para manipular um jogo. Peça 
aos alunos que apresentem exemplos das suas próprias experiências. Discuta porque 
diferentes recompensas são oferecidas em diferentes atletas. Vincule as ofertas às 
necessidades dos atletas. Assista ao vídeo e discuta como Ian Gaynair foi abordado e 
como ele reagiu à oferta. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 6: Tipos de abordagem: Aprovação 

Tipos de abordagem: Aprovação

Lesão 

fingida

Mudança 

de 

estratégia 

de equipa

Dissolver 

colegas de 

equipa

Desempenho 

reduzido

Recusar a 

participação 

num jogo

Erros 

propositados

 

Explique aos alunos que, quando concordarem em manipular um jogo, o próximo 
passo é provavelmente fazê-lo. As formas comuns de manipular um jogo incluem: a) 
desempenho reduzido, b) lesão fingida, c) recusar a participação num jogo, d) mudar 
de estratégia da equipa, e) erros propositados, f) dissolver 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 mins 
 

Slide 7: Determinantes pessoais: Status financeiro / de desempenho 

Atletas bem pagos são menos propensos a 
consertar um jogo em comparação com atletas 
mal pagos.

Pesquisas mostram que atletas de elite são 
menos propensos a manipular um jogo 
comparando com atletas da “sub-elite”.

Atletas profissionais manipulam jogos 
principalmente devido a ofertas diretas, 
enquanto atletas amadores através de ofertas 
diretas e indiretas.

Determinantes pessoais: Status
financeiro / de desempenho

Jogadores 
bem pagos vs
jogadores 
mal pagos

Jogadores 
profissionais 
vs jogadores 
amadores

Jogadores da 
elite vs
jogadores da 
sub-elite

 

Discuta com os alunos como os diferentes status dos atletas pode influenciar a sua 
decisão de manipular um jogo. Os problemas a serem discutidos podem incluir: 



 

Quem tem mais chances de manipular um jogo? Que tipos de ofertas devem receber 
com base no seu status? Sob quais condições eles devem manipular um jogo? A 
pesquisa mostra que: a) os atletas de elite têm menos probabilidade de manipular 
um jogo em comparação com a subclasse; b) os atletas profissionais manipulam os 
jogos principalmente após ofertas diretas, enquanto os atletas amadores, após 
ofertas diretas e/ou indiretas; c) os atletas bem pagos são menos prováveis de viciar 
um jogo em comparação com atletas mal pagos. 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 8: Determinantes pessoais: Vício de apostar 

Determinantes pessoais: Vício de 
apostar

• Vicío de apostar está 
extremamente relacionado com 
a manipulação de resultados.

• Jogadores viciados tem mais 
probabilidade de viciar um jogo:

– Satisfazer o vício (ganhar dinheiro)

– Compensar as perdas das apostas

– Excitação por comportamentos 
desviantes

Joey Barton, ex-jogador e 

gerente de futebol que foi 

banido por violar as regras do 

jogo, afirmou que a 

manipulação de resultados é 

comum no jogo de futebol..

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

ball/42783527

 

Forneça evidências sobre a relação entre dependência de apostas / jogo e viciação de 
resultados. Explique porque que essa relação existe. Discuta as três principais razões 
pelas quais jogadores viciados provavelmente irão manipular um jogo/resultado. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
  



 

Slide 9: Determinantes pessoais: Postura moral 

Determinantes pessoais: Postura 
moral

• Combinação / Manipulação 
de resultados é contra o 
Espírito Desportivo

• É menos provável que 
atletas com uma alta postura 
moral manipulem um jogo

• É mais provável que atletas 
com um alto afastamento 
moral manipulem um jogo

Afastamento moral entre os principais
treinadores de cavalos, casas de apostas,
jóqueis e clubes de corrida de cavalos numa
das maiores indústrias de jogos desportivos
do Reino Unido. Muitas pessoas envolvidas
no desporto sabem que as corridas são fixas
e conhecem a corrupção, mas optam por
"fechar os olhos“.

https://www.youtube.com/watch?v=IVIn0Q

KOUU4&feature=youtu.be

 

Discuta a manipulação de resultados como uma questão moral. Descreva os 11 
valores do Espírito Desportivo e explique porque que a manipulação de resultados 
viola o Espírito Desportivo. Discuta a literatura relevante sobre como a moralidade 
influencia o comportamento no desporto. Discuta com os alunos como uma pessoa 
com alta moral reagiria em relação a uma oferta para viciar um jogo. 
Introduzir os alunos o conceito de afastamento moral. Explique o mecanismo de 
como as pessoas morais fazem coisas imorais. Teste o qual a justificação relevante. 
Discuta com os alunos como uma pessoa com alto desprendimento moral reagiria 
em relação a uma oferta para viciar um jogo. 
 
Tempo estimado: 10 min 
 
Slide 10: Determinantes sociais: Pressão social 

Determinantes sociais: Pressão 
social

Quem pode 
colocar pressão 

no atleta?

• Oficiais de clubes, agentes, 
treinadores, colegas de equipa

• Família / amigos

• Redes criminosas

Como esta 
pressão é 
expressa?

• Ameaças

• Recompensas / benefícios através 
da manipulação de jogos

• Reflexão sobre as necessidades 
reais e percebidas

 



 

Discuta com os alunos as principais fontes de pressão para um atleta que pode 
influenciar à manipulação. Teste as pessoas no clube e os 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 manipular um jogo. 
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: 10 min  
 

Slide 11: Determinantes sociais: Normas percebidas 

Determinantes sociais: Normas 
percebidas

• Existe uma cultura a favor da 
manipulação de resultados?

• Perceção da manipulação de 
resultados como um 
comportamento aprovado

– Aceite por pessoas envolvidas no 
desporto

– Aceite por outras pessoas 
relevantes

– Alta prevalecência da manipulação 
de resultados 

O lado sombrio do futebol: 

imagens secretas expõem uma 

oferta de manipulação de 

resultados do Gana.

https://www.youtube.com/watch?v

=lvViX0KEORY

 

Discuta com os alunos a existência de uma cultura nos desportos modernos em que 
muitos jogos são viciados. 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 manipulação de resultados como um comportamento 
aceitável. Teste a fixação 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: 10 mins 
 
 

 

 



 

Slide 12: Sumário 

Sumário

• Tipos de abordagem

– Contacto, oferta, aprovação

• Determinantes pessoais

– Status dos atletas

– Postura moral

– Vício de apostar

• Determinantes sociais

– Pressão social

– Normas percebidas

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; tipos de 
abordagem, determinantes pessoais e sociais da manipulação de resultados. 
Apresente uma mensagem para levar para casa de que é responsabilidade da pessoa 
se se envolver na manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 13: 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. 

 

 

 

 


