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Slide 1: Manipulação de resultados 

Manipulação de resultados

Definições, exemplos e 
consequências

 

Discuta brevemente o conceito de manipulação de resultados em relação à 
corrupção. 
1. Porque que é considerado uma ameaça ao desporto?  
2. Porque que é contra a ética do desporto? 
3. Porque que esforços devem ser feitos para combater a manipulação de 
resultados? 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 2: Resumo 

Resumo

• Visão geral da unidade na manipulação de 
resultados

• Visão geral da lição atual

– Definição

– Exemplos

– Consequências

 

Forneça uma visão geral da unidade sobre manipulação de resultados. Informe os 
alunos sobre os tópicos que serão discutidos nesta unidade. Pergunte a opinião deles 
sobre se eles abrangem uma ampla gama de informações sobre manipulação de 
resultados e se há outros tópicos que gostariam de discutir nesta unidade. 



 

 
Forneça uma visão geral da presente lição. Informe aos alunos que a definição, 
exemplos e consequências da manipulação de resultados serão discutidos. Pergunte 
aos alunos se eles têm experiências pessoais neste âmbito. Se sim, procure exemplos 
e vincule-os à definição de manipulação de resultados. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 3: O que é a manipulação de resultados? 

O que é a manipulação de 
resultados?

• A manipulação de resultados é definida como 
o ato de influenciar o curso ou o resultado de 
um evento desportivo para ganho pessoal, 
desportivo ou financeiro.

• A manipulação de resultados viola as regras 
do jogo e da lei.

 

Apresente a definição de manipulação de resultados para os alunos 
Peça aos alunos que expressem 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 rumo 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 para 
darem 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: 10 mins 
 

 

 

 

 

 



 

Slide 4: Tipos de manipulação de resultados 

Tipos de manipulação de 
resultados

• Tanking - O baixo 
desempenho deliberado 
ou a saída inadequada 
antes do final de uma 
partida de um competidor 

• Já testemunhou um caso 
de tanking?

Um pequeno artigo da BBC 

sobre manipulação de 

resultados de ténis que 

menciona a recente ofensa 

de tanking de Nick Kyrgios:

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

ennis/43880329

 

Apresente a definição de tanking. Dê exemplos para ajudar os estudantes a entender 
o conceito e a situação. Discuta com os estudantes o quão comum é este ato. 
 
Peça aos alunos que relatem alguma experiência que conheçam. Faça com que todos 
os alunos relatem experiências relacionadas. 
 
Discuta o exemplo dado (ou um exemplo relevante do seu país ou desporto) 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 5: Tipos de manipulação de resultados 

Tipos de manipulação de 
resultados

• Fixação de pontos – manipulação 
de um evento específico dentro de 
um campeonato ou competição, 
para que os jogadores possam 
apostar nele.

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

• Já testemunhou um caso de fixação 
de pontos ?

 

Apresente a definição de fixação pontual. Forneça exemplos para ajudar os alunos a 
entender o que é. Discuta com os alunos o quão comum é a fixação de pontos. 
 



 

Discuta as principais diferenças entre tanking e fixação de pontos: (a) organização 
mais fácil em comparação com a fixação do resultado de um jogo; (b) são necessárias 
menos pessoas para organizar (um ou dois atletas); (c) podem não influenciar o 
resultado do jogo 
Peça aos alunos que relatem experiências relacionadas com fixação de pontos. Faça 
com que todos os alunos relatem experiências. 
Discuta os exemplos fornecidos (ou um exemplo relevante do seu país ou desporto). 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 6: Quem pode estar envolvido na manipulação de resultados? 

Quem pode estar envolvido na 
manipulação de resultados?

Clubes (donos, gestores, 
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: 5 mins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 7: Clubes 

Clubes

A Federação de 

Futebol da Nigéria 

suspendeu quatro 

equipas envolvidas 

na manipulação de 

resultados depois 

dos seguintes 

resultados: 79-0 e 

67-0.
https://www.theguardian.com/football/2013/jul/09/nigeria-

scandalous-scorelines

 

Dê um exemplo de como os membros de um clube (proprietário, gerentes, 
patrocinadores) podem viciar/manipular um jogo. Assista ao vídeo e discuta com os 
alunos como o clube manipulou o jogo (os facilitadores devem substituir o vídeo 
fornecido por um caso de viciação de resultados que seja relevante para os alunos 
em termos de etnia, desporto, gênero etc.). 
Peça aos participantes que forneçam exemplos semelhantes com base nas suas 
experiências ou informações que conhecem. 
 
Tempo estimado: 15 mins 
 
Slide 8: Treinadores 

Treinadores

Antonio Conte, ex-

jogador 

professional e 

gerente de Futebol.

https://www.youtube.com/watch?v=0490Ho8PcWY

 

Dê um exemplo de como um treinador pode manipular um jogo. Assista ao vídeo e 
discuta com os alunos como o treinador viciou o jogo (os facilitadores devem 
substituir o vídeo fornecido por um caso de resultados que seja relevante para os 



 

alunos em termos de etnia, desporto, gênero etc.). Peça aos participantes para 
darem exemplos semelhantes com base nas suas experiências ou informações que 
conhecem. 
 
Tempo estimado: 15 mins 
 
Slide 9: Atletas 

Atletas

Jang Paek Ho,guarda-

redes Coreano permite 

o sofrimento de um 

golo para que a sua 

equipa evitasse 

defrontar um 

adversário mais difícil 

na próxima ronda.

Austin Ejide, guarda-redes Nigeriano 

foi acusado de manipular o resultado 

após atirar a bola para dentro da sua 

baliza.

https://www.youtube.com/watch?v=aOcSLS-2aPQ

https://www.youtube.com/watch?v=7T7z9jUpkp0

 

Dê um exemplo de como os atletas podem manipular um jogo. Assista aos vídeos e 
discuta com os alunos como os atletas viciaram o jogo (os facilitadores devem 
substituir o vídeo fornecido por um caso de resultados que seja relevante para os 
alunos em termos de etnia, desporto, gênero etc.). Peça aos participantes para 
darem exemplos semelhantes com base nas suas experiências ou informações que 
conhecem. 
 
Tempo estimado: 15 mins 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Slide 10: Árbitros 

Árbitros

Tim Donaghy, ex-

árbitro profissional 

de basquetebol que 

trabalhou na 

National Basketball 

Association por 13 

temporadas

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

ZdJSbA

 

Dê um exemplo de como os árbitros podem viciar um jogo. Assista ao vídeo e discuta 
com os alunos como o árbitro manipulou o jogo (os facilitadores devem substituir o 
vídeo fornecido por um caso de manipulação de resultados que seja relevante para 
os alunos em termos de etnia, desporto, gênero etc.). 
Peça aos participantes que forneçam exemplos semelhantes com base nas suas 
experiências ou informações que eles conhecem 
 
Tempo estimado: 15 mins 
 
Slide 11: Consequências de manipulação de resultados 

Consequências de manipulação de 
resultados

Consequências 
pessoais

Consequências 
legais

Consequências 
sociais

 

Explique aos alunos que as consequências de manipular um jogo podem ser 
pessoais, sociais e legais. 
 
Tempo estimado: 10 min 



 

Slide 12: Consequências pessoais 

Consequências pessoais

• Envolvimento com redes 
criminosas

• Ameaças à vida própria 
e familiar

• Rescisão de carreira

• Prisão

 

Peça aos participantes que pensem nas consequências pessoais que uma pessoa 
envolvida na manipulação de resultados pode sofrer. Sonde para um (a) 
envolvimento com redes criminosas, (b) ameaças à vida própria e familiar, (c) 
término de carreira e (d) Prisão. 
 
Tempo estimado: 5 mins 
 
Slide 13: Consequências sociais 

Consequências sociais

• Exclusão social

• Efeitos na família e/ou 
nos filhos

 

Peça aos participantes que pensem nas consequências sociais que uma pessoa 
envolvida na manipulação de resultados pode sofrer. Sonde para a) exclusão social, 
b) efeitos na família e nos filhos. 
 
Tempo estimado: 5mins 
 



 

Slide 14: Consequências legais 

Consequências legais

• Legislação sobre manipulação 
de resultados

– Tanking e fixação de pontos 
são ilegais

– As pessoas envolvidas estão 
sujeitas a punições severas

• Multas

 

Descreva brevemente a legislação relacionada sobre a fixação de resultados. O stress 
para os participantes que correspondem à fixação de resultados é ilegal e as pessoas 
envolvidas estão sujeitas a punições graves. Peça aos participantes que pensem nas 
consequências legais que uma pessoa envolvida na manipulação de resultados pode 
sofrer.  
Sonde para a) prisão e b) multa. 
 
Tempo estimado: 10 mins 
 
Slide 15: Sumário 

Sumário

• Definições de manipulação de resultados

– Tanking

– Fixação de pontos

• Pessoas envolvidas

– Clubes, treinadores, atletas, árbitros

• Consequências

– Pessoais

– Sociais

– Legais 

 

Resuma brevemente os tópicos mais importantes discutidos nesta sessão; definições 
de manipulação de resultados, pessoas envolvidas e consequências. Apresentar uma 



 

mensagem para levar para casa que a viciação de resultados é uma ameaça ao 
desporto, é ilegal e pode ter graves consequências para as pessoas envolvidas. 
 
Tempo estimado: 3 mins 
 
Slide 16: 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. 

 

 

 

 


