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A DÍVIDA GALOPANTE: A ECONOMIA DAS APOSTAS E 

OS SIGNIFICADOS DOS USOS DO DINHEIRO NO TURFE 

Resumo 

Neste trabalho discuto a imbricada relação entre o dinhei-

ro e as apostas no turfe produzindo uma economia espe-

cífica de trocas entre seus jogadores. Proponho discutir o 

que está efetivamente sendo jogado. A primeira imagem 

que vem à cabeça é a de que, no jogo, apostam-se bens 

materiais, mais especificamente dinheiro. Nas casas de 

jogo, entretanto, essa associação se dá a partir da relação 

de uma economia do crédito circulante com base em pres-

tígios individuais que estrutura e molda as relações insti-

tuídas. Uma economia relacionada com uma atividade que 

não deve ser entendida como um fim em si mesmo, mas 

que possui em sua dinâmica trocas embebidas de aspecto 

moral. O prestígio do jogador vai ser fundamental para que 

ele possa estabelecer vínculos entre ele e a casa de apostas 

e seus companheiros de jogo. 

THE GALLOPING DEBT: AN ECONOMY OF THE BETS 

AND THE MEANINGS OF THE USES OF MONEY IN TURF

Abstract

In this work I discuss the entangled relationship between 

money and betting in horse racing, which produces a 

specific economy of exchanges among gamblers. I propo-

se to discuss what is effectively being gambled. The first 

idea that comes to mind is that gamblers bet material 

goods, more specifically money. In the gambling houses, 

however, this association takes place through the rela-

tionship of an economy of circulating credit, based on 

individual prestige, that structures and shapes instituted 

relations. An economy related to an activity that should 

not be understood as an end to itself, but whose dynamic 

contains exchanges imbued with a moral aspect. The 

gambler’s prestige is essential to being able to establish 

bonds between himself and the gambling house and his 

gambling companions.
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