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RESUMO: Partindo de questões ligadas à antropologia do dinheiro, ou à teoria 
etnográfica do salário, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre os 
sentidos atribuídos ao dinheiro por parte dos presidentes de clubes no interior 
do futebol espetáculo. Sobretudo no discurso jornalístico, a gestão nos clubes 
de futebol é representada como irracional, realizada de maneira intempestiva, 
e, no limite, executada sem uma teoria econômica por detrás. A propalada 
separação entre teoria econômica e prática política não é, entretanto, restrita 
ao universo futebolístico; trata-se de uma retórica extremamente poderosa que, 
por sua vez, enquadra a política na economia. Partindo de uma série de 
entrevistas, o caminho aqui será o de tentar perceber os sentidos e as lógicas 
através das quais os ex-presidentes de futebol narraram seus gastos. Para 
além da propalada “gastança”, verifica-se como os diversos sentidos atribuídos 
às moedas funcionam como janelas para a compreensão de como um grupo 
social produz a si mesmo. No caso dos presidentes de futebol, uma 
comunidade masculina em que as disputas assumem um sentido particular, o 
dinheiro aparece intimamente atrelado à honra, ao prestígio, às relações 
pessoais e às disputas de poder. Aqui também o “pertencimento clubístico” 
permanece indissociável da maneira como se opera, gasta e regula o 
orçamento do clube. 
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Introdução: 

  

 Partindo de questões ligadas à antropologia do dinheiro, ou à teoria 

etnográfica do salário, o presente artigo tem como objetivo refletir sobre os 

sentidos atribuídos ao dinheiro por parte dos presidentes de clubes. Tomando 

como base uma hipótese construída por Viviana Zelizer para quem o dinheiro 

não tem um caráter homogeneizante, procuro investigar como os diversos 

sentidos e significados atribuídos às moedas funcionam como uma espécie de 

janela para a compreensão de um grupo social, e seu processo de construção 

simbólica. Nesse universo, a manipulação do dinheiro aparece ligada ou 

vinculada à produção social da masculinidade.  



Parece um lugar comum na bibliografia sobre esporte de que o papel 

dos dirigentes é subestimado. Em contraponto à falação midiática, os 

acadêmicos não tem abordado os dirigentes desde um ponto de vista histórico, 

sociológico e antropológico. A bibliografia vem evoluindo, e o quadro já não é 

idêntico ao de cinco anos atrás. Ainda assim, é preciso compreender com mais 

acuidade o funcionamento desse grupo social e investigar a manipulação do 

capital econômico parece uma boa pista. 

No espectro esportivo, o dinheiro atravessa as relações sociais – clubes, 

empresários, jogadores, e dirigentes o manipulam constantemente, e, de fato, é 

impossível apartar o esporte espetáculo das relações mercantis. Em meados 

de junho de 2013, a transferência de Neymar Júnior, que girou em torno da 

casa dos cem milhões de dólares, abalou o universo futebolístico. Tais 

números fascinam. Mais que isso: por ser o futebol “uma instituição zero” 

(Guedes, 1977), ou um esporte aberto à “discutabilidade” (Bromberger, 1998), 

tais números ensejam comentários por parte dos diversos agentes da 

imprensa, da torcida e até mesmo de políticos. Quem não se recorda das 

declarações de François Hollande, à época do apogeu crise europeia, sobre “a 

imoralidade” dos salários dos jogadores de futebol? Da mesma forma que se 

celebra os ídolos e os seus salários; também não são escassas reportagens 

sobre o mau uso, ou o uso ostentatório, que os atletas esportivos fazem do 

dinheiro que auferiram. No âmbito futebolístico, na imagem dos torcedores, o 

dinheiro dos clubes é usado de uma forma muito similar ao orçamento público 

Pelo investimento simbólico e econômico que dispendem no clube de futebol, 

podemos dizer que é quase como se esse dinheiro também lhes pertencesse. 

Os planos de Sócio Torcedor, de alguma forma, aproximam essa díade 

(orçamento/ torcedor), e este se torna mais vigilante do que se faz ou se deixa 

de fazer com o investimento do clube. 

Numa análise que caminha da antropologia das emoções às 

problemáticas da antropologia econômica, Arlei Damo (2008) tem escrito de 

forma incessante sobre as ambiguidades do dinheiro no futebol espetáculo, e a 

percepção distinta que fazem dele jogadores, que se orientam sob a lógica do 

mercado, e torcedores, que organizam sua visão de mundo em torno do 

pertencimento clubístico. Analisado pelo antropólogo catarinense, o caso 



clássico foi o de Ronaldinho Gaúcho, que foi recebido com um festival de 

moedas e um sonoro coro de “mercenário” por parte dos torcedores gremistas. 

Naquela transação, o que incomodava, escreveu o antropólogo, não era 

apenas o adeus da futura promessa, mas, por se tratar de um atleta “formado” 

no clube, o que estava em jogo – ou à venda – era o “gremismo” que o atleta 

havia incorporado ao longo de sua formação nas categorias de base. Ademais, 

como também salientado por Arlei Damo, o que marca a especificidade do 

mercado futebolístico de “pés-de-obra” é uma indissociabilidade, bem ao gosto 

dos maussianos, de “coisas e pessoas”, já que a mercadoria em questão é o 

próprio jogador de futebol. Nestas transações, por conseguinte, há um limite 

moral, que os dirigentes não devem romper ou quebrar, sob a pena da revolta 

ou da ira dos torcedores . 

 Ora, parece-me evidente que a pesquisa de Arlei Damo descortina uma 

nova abordagem para pensar as relações esportivas: nomeadamente, a 

manipulação e os sentidos atinentes ao dinheiro no universo esportivo. Numa 

trilha aberta por Bronislaw Malinowski (1935) e por Marcel Mauss (1924), a 

antropologia do dinheiro, ou o que Federico Neiburg chamou de uma “teoria 

etnográfica do salário”, tem chamado a atenção para o fato de que as moedas, 

apesar de aparentemente possuírem um valor universal e homogeneizante, 

adquirem, em seus diversos contextos, sentidos sociais particulares e 

específicos quando manipulada por agentes que lhe atribuem um significado 

contextual.  Nesta seara, a socióloga alemã Viviana Zelizer tem perseguido as 

mesmas questões para se pensar as relações entre dinheiro e intimidade em 

zonas familiares contemporâneas, focando, sobremaneira, nas raras vezes em 

que o estado interfere diretamente nestas relações. Num sentido geral, Zelizer 

tem chamado atenção para o fato de que “o uso social do dinheiro” permite 

iluminar relações sociais que são construídas numa dada situação particular. 

Perceber a forma como dados agentes manipulam o dinheiro, antes de afigurar 

como uma força “homogeneizante”, abrem uma espécie de janela pela qual 

podemos observar como um grupo social    pensa e produz a si mesmo. 

 Nesta linha, os trabalhos do professor Arlei Damo, por focarem na 

relação em dois agentes do campo, torcedores e jogadores (e de forma mais 

lateral nos empresários), não avançou no que dizia respeito às percepções ou 



visões de mundo dos dirigentes, justamente aqueles responsáveis por gerir o 

capital econômico dos clubes. Num sentido mais geral, o que pensam, falam e 

fazem os dirigentes sobre o dinheiro? Como e de que maneira eles manipulam 

os diversos capitais presentes no clube? 

Aqui, parece-me razoável destacar quais sejam as duas visões correntes 

sobre os dirigentes de futebol. A ideologia nativa denega o interesse material, 

recusando qualquer explicação de corte utilitarista para a participação do 

dirigente no clube: se fazemos, é pelo “amor ao clube”. Por outro, os jornalistas 

e, não raro, torcedores lançam mão de categorias de acusação comuns às que 

estigmatizam os jogadores: se fazem, são porque são oportunistas e 

interesseiros. Dito isso, é preciso fazer uma consideração de relevo porque 

chama atenção o fato de que, no caso brasileiro, o estatuto amadorístico dos 

dirigentes manteve-se a despeito das pressões externas que visavam a 

profissionalização do clube. Não há tempo de sintetizar tal processo histórico 

aqui, mas o fato é que a “democratização funcional do futebol” (Elias, 1992), 

ainda nos trinta, que produziu a profissionalização dos jogadores manteve, 

como correlato, o caráter amadorístico dos dirigentes que resistiu às 

transformações do futebol dos oitenta. Convém observar que boa parte dos 

dirigentes que hoje comanda os clubes de futebol é descendente, parente ou 

mantém laços de amizade da “primeira geração” de jogadores de futebol da 

época do amadorismo. O melhor exemplo me parece o de Márcio Braga, 

sobrinho do ex-jogador do Fluminense, o centroavante Fortes. Parece fora de 

questão que tais grupos criaram no interior das próprias instituições 

mecanismos para produzir a sua própria reprodução. 

 Na visão de muitos intérpretes, tal situação parecia uma engendrar um 

quê de anacronismo, dado que, no futebol que movimenta milhões, os gestores 

resistem e mantém-se como amadores. Temos aqui o ponto central do nosso 

artigo. As pressões do mercado terminaram por fazer com que, nos últimos 

anos, convivessem lado a lado dois estilos de dirigentes nos clubes: os 

chamados gestores do esporte e os presidentes e os vice-presidentes de clube. 

Conforme Donato (2013), o primeiro tipo é marcado por uma forte formação 

escolar, e o seu “fazer-se” [making], para usar uma expressão de E. P 

Thompson, se dá justamente nos chamados “cursos de gestão”. Por sua vez, 



os presidentes são formados no interior dos próprios clubes. Na fala de Eurico 

Miranda, ex-presidente do Vasco da Gama, que me parece sintetizar esta 

modalidade de atuação, “o dirigente tem de saber fazer”. (Miranda, 2011). O 

conhecimento, portanto, que ele tem de adquirir é um saber essencialmente 

prático, acumulado na experiência de atuação no interior dos clubes: “aqui, eu 

sei fazer de tudo, se precisar ser faxineiro, sei também, já fiz” (Miranda, 2011), 

arremata o próprio Eurico. Sem querer enveredar por análises excessivamente 

dualistas, pois reconhecemos (não sem crises) o fato de existir uma circulação 

entre as categorias, mas podemos estabelecer algumas diferenças mais gerais: 

se os primeiros saúdam o mercado como esfera de regulação e podem 

transitar livremente entre os clubes; os segundos orientam-se pela lógica do 

pertencimento clubístico, permanecendo presos ao clube de origem. 

 No segundo caso, a coesão é dada pela instituição, porque os dirigentes 

se reconhecem como grupo a partir da história de cada clube. De uma forma 

muito semelhante ao estado-nação, o clube é uma instituição dupla – 

simultaneamente, opera como uma comunidade moral e simbólica, além de ser 

uma comunidade política. Como escreveu Arlei Damo, o clube gerencia e 

concentra uma série de capitais (sociais, econômicos, e políticos), atuando 

como portador de uma espécie de “metacapital”, que, por sua vez, é delegado 

à (ou personalizado pela) figura do presidente, responsável por sua gerência e 

distribuição. No universo do clubismo, os lugares de memória, em particular os 

chamados “dirigentes míticos”, reconvertidos em placas, estatúas ou nomes de 

estádios, ocupam um lugar central no imaginário deste grupo. Aqui, como 

veremos, importa perceber que há um contínuo entre a chamada história 

reificada – sob a forma de monumentos, estátuas, ginásios – e a história 

incorporada, ou o habitus – “a instituição tornada homem”, como sintetizou 

Pierre Bourdieu (1989). Também neste caso os ritos de instituição – 

materializados em simbolos como diiplomas e medalhas – adquirem um valor 

central, pois eles formam o chamado “espírito de corpo” das camadas 

dirigentes. 

 Neste artigo, defendo a hipótese de que o também os diferencia está 

ligado às percepções sociais, os uso sociais do dinheiro. No caso dos 

presidentes e vice-presidentes de futebol, dinheiro, prestígio, relações pessoais 



e honra são valores mesclados.  Recusa-se, portanto, o pensamento ou a 

reflexão sobre o mercado como um regulador natural das transações 

econômicas. Os dirigentes produziram uma teoria econômica à sua própria 

maneira, bastante complexa, que une moral, mercado e uso do dinheiro de 

forma singular.  

 Para testar meu argumento, escolhi duas narrativas “boas para pensar” 

como os dirigentes manipulam, usam e fazem circular o dinheiro no interior do 

clube.  

A primeira história diz respeito a uma situação corriqueira, a imagem 

recorrente do dirigente como mecenas, isto é, como um grande “dispendioso” 

de dinheiro. Parto de uma situação-limite, o caso de Vicente Matheus, o único 

dirigente a doar o dinheiro de forma pública, organizando cerimônias às 

vésperas de suas doações. Na maior parte das vezes, a doação é feita em um 

caráter emergencial, e é tida como um segredo de polichinelo – algo que todos 

sabem, mas ninguém deve ousar dizer. No caso do dirigente corintiano, é 

possível verificar diversas doações de dinheiro ocorrendo de forma pública, o 

que é absolutamente particular. A questão é tentar interpretar as razões de sua 

existência e de sua singularidade. 

Encerro com uma breve história de João Havelange, que teve uma longa 

carreira à frente da Federação Internacional de Futebol e da Confederação 

Brasileira de Desportos. A história de Havelange é sobre como ele manipulou 

uma serie de capitais para galvanizar e multiplicar os capitais da Federação 

Internacional de Futebol e da Federação de Natação de São Paulo.  

 

“Cinco milhão de Matheus”: 

  

 Frequente em diversos lugares do país e mesmo ao redor do globo, a 

doação de dinheiro pessoal ao clube tem de ser feita com algum sigilo. Num 

polo, sabemos que, se publicizada de forma excessiva, a doação perde o seu 

valor ante o grupo, para falar em linguagem consagrada pela antropologia, 

perde o seu mana. Nas raras ocasiões de doações públicas, estas costumam 



aparecer sob a forma de benesses físicas – um terreno, o financiamento da 

construção de um prédio, a doação de um objeto físico ao clube ou, no 

máximo, na contratação de um jogador.   

Nas entrevistas que realizei para a minha dissertação de mestrado, pude 

constatar que a doação de dinheiro é vista com suspeição também porque, 

quando feita, suscita acusações sobre uma confusão entre o dinheiro pessoal e 

o do clube, suscitando acusações de corrupção e de lavagem de dinheiro. Nos 

últimos anos, a disparada do mercado de jogadores transformou, salvo 

raríssimas exceções, a doação de dinheiro ao clube em uma prática 

anacrônica. No passado, doar dinheiro ao clube pode produzir importante 

ganhos políticos, mas também causar alguma oposição, e, no limite, 

desconfiança naquela comunidade. Causa espanto, neste caso, a trajetória de 

Vicente Matheus. Dos episódios que conheço, ele foi o único dirigente capaz 

de transformar as doações de dinheiro em um ritual político, chegando mesmo 

a organizar festejos e cerimônias para proclamar doação de somas grandes ao 

Corinthians. O que é ainda mais curioso é que tais doações muitas vezes, 

como veremos, ultrapassavam os círculos restritos “do clube”, vindo à 

superfície na “arena pública” através da imprensa que noticiava os feitos do 

cartola corintiano.  

 Embora não tenha feito pesquisa especificamente sobre São Paulo, 

Vicente Matheus é uma das figuras mais bem documentadas entre todos os 

dirigentes de futebol. Sobre ele, foi escrita uma biografia de um jornalista 

esportivo, o que é bastante incomum em se tratando de dirigentes de futebol   

além de uma outra sobre “o homem”, escrita por sua esposa, Marlene Matheus. 

Agrega-se a isso o fato de que seu nome aparece em diversas dissertações ou 

teses de doutorado que versam sobre – ou simplesmente tangenciam – a 

história do Esporte Clube Corinthians Paulista.  

Para falar de forma geral, a história de Vicente Matheus reproduz o mito 

do “homem que fez por si mesmo”, aquele que com as “mãos do próprio 

trabalho”, fez fortuna, e ascendeu socialmente. De descendência espanhola, 

natural da cidade de Zamora, Vicente cresceu numa família de origem humilde, 

começaria a trabalhar com o pai em “empresas de construção pesada”, que se 

tornaria rapidamente uma das mais importantes de São Paulo. Por ter tido de 



trabalhar muito cedo, Vicente Matheus nunca frequentou a universidade; ao 

contrário, largou a escola logo após a formação primária. Ao longo de sua 

trajetória como dirigente, notabilizar-se-ia pelo seu português falado de forma 

“popular”, sem o uso gramatical mais adequado. Vicente dizia que não falava 

nem português, nem espanhol, mas “matheusês” (Ramos, 2001: 53) Suas 

frases icônicas misturavam habilidade oratória necessária à chefia ao 

português em estado rudimentar: “haja o que hajar, o Corinthians será 

campeão”, “não queremos jogador pé-de-bagre”, “contribuo porque também 

tive uma infantilidade pobre”,“isso é uma faca de dois legumes”, ou ainda 

“Sócrates é invendável, e também imprestável”. (Ramos, 2001: 62-63). 

Lançando mão de uma linguagem popularesca, Matheus nunca pronunciava 

Corinthians à inglesa, mas “Curíntia” à paulista. (Ramos, 2001: 54-55). 

 Na biografia escrita pelo jornalista Luiz Carlos Ramos, Vicente é descrito 

como um homem “vaidoso, desconfiado, inculto, megalomaníaco, determinado, 

paternalista”, “um ex-garoto pobre que lutou para subir”, que “transformou as 

pedras que carregou em ouro”. (Ramos, 2001: 272-273).  “Inculto”, mas, “não 

se deve confundir falta de cultura com falta de inteligência porque Vicente 

venceu na vida”. (Ramos, 2001: 82). Nos anos cinquenta, o Corinthians 

montaria um de seus principais times de todos os tempos: era o time de 

Luisinho, Baltasar e Cláudio. Como diretor de futebol deste clube, o dirigente 

Matheus começa a sua carreira no interior do clube. Em paralelo ao sucesso 

futebolístico, Vicente desponta como um dos principais candidatos à 

presidência, e é eleito com ampla margem de votos. Em 1959, justamente 

aquele ano que marcaria o início do jejum corinthiano, Vicente assume o cargo 

de presidente pela primeira vez. Nos próximos trinta anos, Vicente passaria 18 

sentado à cadeira de presidente e “estacionando na minha vaga” (Ramos, 

2001: 193), além de ter eleito sua mulher para um mandato.   

 De volta à 1960, Vicente conheceria naquele ano seu principal 

adversário político. Como sintetizou Ramos, o Corinthians, que conheceu em 

noventa anos de história (à altura da escrita do livro), quatro presidentes que 

ocuparam o poder por 75 anos, vive um jogo de poder cuja narrativa é descrita 

pela sucessiva sequência de “golpes”, ou, para falar em linguagem nativa, 

“puxadas de tapete”. “Trindade, que acredita ser o dono do poder, é derrubado 



por Matheus, que é derrubado por Wadih, que é derrubado por Matheus, que é 

derrubado por Dualib” (Ramos, 2001: 72). Todos foram, em algum momento, 

aliados que cometeram “traição” – ou desonraram – aquele que lhe havia 

emprestado um crédito de confiança. Wadih Helu, o adversário de Matheus, 

fora, de início, um grande aliado. Em certo sentido, Helu era a antítese de 

Matheus: culto, educado, advogado, descentralizador. Em 1961, a ruptura era 

iminente, e Helu venceria as eleições pela primeira vez. Vicente não se 

conforma: “Fui traído.” (Ramos, 2001: 89). 

 Vicente não acreditava que perderia a eleição porque ele tinha, afinal, 

um trunfo que seu adversário não possuía: dinheiro. Num trabalho pioneiro de 

pesquisa, O cartola e o jornalista, o comunicólogo Ouhydes Fonseca investigou 

as relações entre a política clubística e a imprensa paulista, mostrando como 

cada jornal – Gazeta Esportiva e Estado de São Paulo – adotavam uma linha 

política editorial que se vinculava uma façcão do interior do clube. Escrita em 

1981, essa dissertação torna-se muito importante porque o comunicólogo 

anexa diversas reportagentes sobre a carreira de Matheus, em um longo 

recorte temporal, que vai dos anos cinquenta aos oitenta. Naquela época, 

Vicente doou 5 milhões de Cruzeiros ao Corinthians. 

 Segundo Ramos (2001: 90), Vicente Matheus havia utilizado deste 

artifício dois anos antes. Acuado pela imprensa à espera do “prometido grande 

Corinthians”, o presidente havia abalizado um empréstimo do próprio bolso 

com um cheque de três milhões de cruzeiros para a contratação do jogador 

Almir, do Vasco da Gama, então a mais cara do futebol brasileiro. Como os 

recortes de Fonseca (1981: 130-180) nos exemplificam, tais ritos tornar-se-iam 

cada vez mais frequentes, com Vicente dando altas somas ao clube, em uma 

escala crescente. O curioso é perceber que, na sequência da doação de uma 

soma considerável – cinco milhões de cruzeiros equivaliam a compra de dois 

bons apartamentos na recém-construída Brasília –, o rito abre espaço para a 

consagração do líder pelo grupo, às lágrimas e a emoção como a parte final do 

teatro.  

Como vimos, o caso de Vicente é o extremo pois ele deu um sentido 

exclusivamente político às transações econômicas, transformando-as num rito 

de poder.  



 Falando em uma linguagem antropológica, o dinheiro era o meio através 

da qual Vicente rivalizava com o seu concorrente, Wadih Helu. Nestes termos, 

estamos diante de um sistema de prestações agonísticas. Mas o dinheiro, 

como linguagem, expressava também o corinthianismo de Matheus. Neste 

caso, a maneira pela qual Matheus se expressava está também ligada à 

maneira pela qual o Corinthians se pensa. Ainda segundo seus biógrafos, não 

rarearam as tentativas do presidente de “doar” um estádio para o clube que 

seria pomposamente chamado de “Matheusão”. Chega a ser curioso que, 

apesar do Corinthians ter vendido os naming rights do estádio, Vicente, ao lado 

de Sócrates, foi escolhido para dar nome de uma das seções da Arena 

Corinthians. Num sentido proposto por Clifford Geertz, a história terminou por 

converter Matheus em um símbolo do corinthianismo (um modelo de e um 

modelo para) – isto é, um modelo do que seria a comunidade ao qual é 

vinculado, capaz de sintetizar “o ethos do grupo”. 

 Nesta rápida síntese que fizemos de sua biografia, percebemos o quanto 

a trajetória de Vicente Matheus é colada à imagem que o clube produziu sobre 

si mesmo ao longo do tempo. Do clube paulista, o mito de fundação do clube é 

o de que este teria sido fundado “à luz do lampião por cinco operário”, sem 

apoio ou recurso, tendo de encarar desde cedo as dificuldades. Nesta história 

com contornos fabulares, o futebol, que era, àquela altura, um esporte 

majoritariamente elitista, praticado pelos descendentes das elites agrárias seria 

praticado pelos São Paulo. Como escreveu Plínio Labriola Negreiros sobre a 

construção da memória do Corinthians, quase sempre são evocados os valores 

do clube que precisa lutar contra os obstáculos duros se quiser triunfar. Numa 

definição feliz, o ex-jogador Casagrande definiu “como uma república dentro do 

estado de São Paulo – ali tem um povo, outra linguagem, outro idioma, outros 

comportamentos, outra religião.” No mesmo filme, Todo Poderoso Timão, o 

jornalista Paulo Vinícius Coelho disse que o Corinthians “como a vitória 

daquele que raramente consegue vencer.” Nambos casos, a imagem da 

provação é aquela que marca e dá o tom da história do Corinthians, tal como 

percebida pelos seus próprios torcedores. Com gostam de exaltar, os 

corinthianos formam um time de “maloqueiro[s] e sofredor [es]” Não à toa, o 

Corinthians parece ser o único clube da história que toma como símbolo de sua 



força um período não de títulos, mas de jejum de vitórias e sacrífico. Não é 

exagero dizer que os anos que vão de 1958 até 1977 definem a identidade 

corinthiana. Da mesma forma que a “era Zico” ou a “era Felipão” dão a tônica 

da história do Flamengo ou do Grêmio, por exemplo, no Corinthians, são os 

anos de provação, a síntese de “fidelidade”, a Fiel, e do espantoso contraste 

entre as derrotas consecutivas em campo e o crescimento da torcida fora dele 

que marcam e distinguem a ordem de grandeza do clube. 

 Neste caso, é significativo, portanto, que Vicente Matheus seja o 

presidente que abre e encerra os anos de provação. Noutros clubes, os 

dirigentes são marcados pelos títulos, mas, embora as vitórias catalisem o 

prestígio dos presidentes, elas não os definem. É preciso haver  uma alquimia, 

mais ou menos voluntária, de ordem simbólica entre o clube e o presidente. No 

caso de Vicente e de Corinthians, ambos constroem para si mesmos uma 

história de “superação”, de força dentro de si para vencer os obstáculos. Como 

vimos a história do clube é a passagem do “time fundado à luz do lampião” à 

formação do “todo poderoso Timão”; a do presidente, é o percurso entre o 

homem pobre   a empreiteiro magnata. Neste curso de ascensão, Corinthians e 

Vicente, ambos enfatizaram suas origens, seus laços com o solo, o segundo 

gostava de dizer que “não saio da Zona Leste, consegui sucesso aqui, e fico 

aqui” (Ramos, 2001: 266), e o primeiro também manteve laços geográficos 

(também na Zona Leste) com os bairros em que foi construído e concebido 

(Negreiros). O gosto pela linguagem “popular” reforça a filiação ao lugar ao 

qual se pertence – essa “outra língua”, como disse Casagrande, que só os 

corintianos parecem saber falar, ou o “mathêuses”.   

 Convém observar que a identificação entre a vida do dirigente e o 

imaginário construído sobre o clube não é, entretanto, um exclusivo do caso de 

Vicente Matheus, sendo encontrável em outros contextos, e até mesmo fora do 

Brasil. O etnólogo francês Christian Bromberger (1995) observou como o 

presidente do Olympique de Marseille, Bernard Tapie, adaptava o seu discurso 

à trajetória da cidade, haja vista que seu bordão dos três “erres” “o riso, o risco 

e o sonho [em francês, rêve]” e o seu estilo agressivo e desafiador faziam 

sentido numa região que se sentia à margem da França. No caso português, 

João Sedas Nunes tem observado que Pinto da Costa, presidente do F.C. 



Porto, traz consigo a verve nortista, insistindo em contar histórias sobre como 

os da região Norte são “trabalhadores” por contraste aos habitantes do Sul 

(Lisboa), historicamente “preguiçosos”. Como Vicente Matheus, Pinto da Costa 

mantém, em suas aparições públicas, uma maneira de falar (o acento portista) 

caracterizada pelo localismo, usando gírias e trejeitos próprios da região 

nortista. De toda a forma, os presidentes, se aspiram ao êxito, precisam forjar 

um longo trabalho de identificação entre eles e que os clubes afirmam ser. 

  Mas o que tudo isso tem a ver com a maneira pela qual Matheus exibia 

o seu dinheiro? A minha hipótese é que é esta cosmologia corinthiana, fundada 

na imagem de provação e no sacríficio, mas, e, simultaneamente, no excesso e 

no exagero, que permite que Matheus execute suas doações públicas. Como 

escreveu Eduardo Archetti (1999), inspirado no que disse Émile Durkheim 

sobre as igrejas, os clubes de futebol compõem, antes de mais nada, 

comunidades morais, com um conjunto de regras escritas e não escritas, que 

engloba, no mesmo conjunto, os fiéis e os sacerdotes, ou, neste caso, os 

torcedores e os dirigentes. Nesta linha, seguindo Pierre Bourdieu, Vicente 

Matheus é a instituição tornada homem, e as suas ações – a sua hexis corporal 

– exibem os valores da instituição. O seu próprio estilo – trazem na ação e na 

doação as marcas históricas do que seja o “corinthianismo” como produto de 

um longo trabalho de imaginação histórica e narrativa. A maneira de gerir o seu 

próprio dinheiro, ostentá-lo de forma ritual, só adquire sentido dentro da 

cosmologia deste clube, que possibilita o excesso e esta forma de “loucura”. 

Sem dúvida, parece universal que pertencimento clubístico implique entrega e 

fidelidade, mas a maneira exagerada e mesmo ostensiva que os corintianos 

fazem no seu clube indica os valores atinentes a esta instituição. Lembramos 

também que uma característica aparentemente paradoxal: Matheus tinha fama 

de “avarento”. Na verdade, o seu dinheiro era fruto não da “fortuna herdada” ou 

do “nome”, mas do próprio “trabalho”, da capacidade de transformar “pedras 

em ouro” (2001: 82). Por conta disso, deveria, em situações regulares, ser 

usado com parcimônia e equilíbrio. O fato de Matheus circular seu dinheiro no 

Corinthians ilustra, em primeiro plano, sua devoção à equipe, e, em um 

segundo momento, reforça a confluência entre a trajetória do clube e do 

dirigente. 



 Aqui, identidade clubística e uso do dinheiro caminham lado a lado; e, 

antes de ter um sentido apagador das identidades, a maneira como o dirigente 

corinthiano lança mão do seu dinheiro torna pública uma instituição. O dinheiro, 

como dissemos e ressaltamos, é a linguagem pela qual Matheus exibe o seu 

corinthianismo. 

 Mesmo no futebol mercantilizado e globalizado, importa perceber que a 

gestão econômica raras vezes se faz seguindo padrões exclusivamente 

mercadológicos. Como argumento adiante, isso afeta, inclusive, os salários dos 

jogadores, que seguem, do ponto de vista dos dirigentes, uma lógica, não 

delimitada exclusivamente por seus capitais futebolísticos. Dito de outra forma, 

o gerenciamento econômico de um clube passa, necessariamente, pelo 

gerenciamento do seu capital identitário: ou seja, a maneira como dados 

dirigentes gastam os recursos de um clube está ligada à maneira como este se 

imagina e se apresenta na esfera pública.  

 

Como se constrói uma Federação? 

 Ainda na década de 1950, já na sua primeira experiência como dirigente 

esportivo, o futuro presidente da Federação Internacional de Futebol, João 

Havelange viu-se diante de uma situação comum ao esporte brasileiro de 

então: a ausência completa de caixa da Federação Brasileira de Natação, da 

qual era presidente. A intenção de Havelange era a de construir uma sede 

nova à entidade, “um legado”, como ele declararia à época. Havelange 

imaginava que tal sede, bem como a sua gestão “vitoriosa”, chamaria atenção 

da Confederação Brasileira de Desportos como um todo, o que lhe permitiria 

alçar voos ainda mais altos na hierarquia do esporte brasileiro. 

  Havia, por outro lado, o problema prático: como construir uma sede sem 

dinheiro algum? Havelange nunca se notabilizara por sua riqueza material. Era, 

sem dúvida, um homem de algumas posses, mas os seus recursos seriam 

insuficientes para bancar uma sede à altura da Federação de Desportos 

Aquáticos. Decidiu, então, fazer algumas ligações. Não pediria a uma pessoa 

especificamente, mas a mais de trezentos amigos uma quantia da época 



equivalente a duzentos réis. Com essa vaquinha, espécie de crownfunding 

avant-la-lettre, Havelange construiu a tal sede. 

 Mais tarde, à frente da Federação Internacional de Futebol, encontramos 

praticamente a mesma história, com uma variação ou outra.  

Em 1970, a FIFA lutava para construir uma nova sede. Construída nos 

anos 1950, às ordens de Jules Rimet, as instalações da sede antiga eram 

claramente diminutas para uma instituição que se pretendia global: era uma 

casa, provavelmente de três andares ou quatro andares, sem condições 

mínimas de receber e hospedar os dirigentes do futebol mundial. Depois da 

eleição vitoriosa, Havelange recebeu vários personalidades em seu 

apartamento na Suíça. 

Uma dessas personalidades teria sido o banqueiro representante da 

União dos Banqueiros Suíços. Conversaram, evidentemente, sobre futebol, e o 

suíço convidou o brasileiro para uma singela “pelada”. Uma pelada de 

banqueiros, evidentemente. Havelange respondeu dizendo que iria ao Brasil 

naquela noite, mas que faria o possível para voltar a tempo. Três voos depois e 

uma conexão perdida, Havelange apareceu. O suíço ficou incrédulo quando 

avistou Havelange apareceu no campo no dia seguinte. Mais do que isso, 

brilhou: fez três gols e foi o dono do jogo. Com o tempo, Havelange seduziu os 

banqueiros e ficou amigo de boa parte das personalidades suíças. Seis meses 

depois e devidamente enturmado, protocolou o pedido: queria, afinal, dinheiro 

para construir uma sede nova. E conseguiu 20 milhões de CHF, com juros de 

1,8 % ao ano (apenas para cobrir a inflação). A história da sede da FIFA não 

termina aí: há uma negativa no Congresso da FIFA e, em seguida, uma recusa 

do Prefeito de Zurique. Mas, para nossos fins, esse excerto é suficiente. 

 Ora, o caso de João Havelange e da sua bem-sucedida carreira fornece-

nos o paradigma de como nesta economia política da honra na qual é bastante 

difícil traçar uma fronteira divorciando as relações econômicas das relações 

pessoais. Não foram escassas as vezes que Havelange se utilizaria do 

recursos financeiros de terceiros para catapultar a sua carreira, nem tampouco 

os momentos em que se valeu de recursos econômicos de outros para ajudar 

instituições filantrópicas. Sem inventariar estes momentos, parece-me bastante 



curioso o fato de que Havelange nunca use o dinheiro dos outros para si; ele é, 

quase sempre, o intermediário, aquele que liga o donatário à doação. Fazendo 

este papel de “conector”, diria mesmo de “mercador da dádiva”, Havelange 

produz uma rede muito extensa, galvaniza o seu prestígio e amplia seus 

contatos. Numa das histórias que me parecem modulares, é a amizade que 

Havelange nutriu por anos a fio com o bicheiro Castor de Andrade.  

 No início dos anos noventa, quando a então juíza Denise Frossard 

encamparia uma verdadeira operação de “caça aos bicheiros”, Havelange seria 

um dos primeiros a vê-lo na cadeia. Quando perguntado por que razão 

permitiria ter seu nome associado a um contraventor, a resposta foi seca: “era 

um bom homem, o brasileiro é respeitador das opções alheias, seja ela qual 

for”. (Havelange, 2011). A despreocupação era de tal ordem que Havelange, 

inclusive, inseriu uma foto ao lado de Castor de Andrade no seu livro de 

memórias, visto como o seu “testemunho para a posteridade” e a história acima 

foi retirada deste mesmo livro. 

 Ao fim e ao cabo, importa perceber que o dinheiro aqui não é a 

finalidade última das relações, mas o meio a partir do qual alianças são tecidas, 

reforçadas e moldadas. Ao longo de sua trajetória, ele é usado como um 

elemento de catalisação das relações pessoais. Tal rede sedimentava-se a 

partir de ações cotidianas, como algumas idiossincrasias de Havelange como a 

obsessão em “saber o nome de todos”, a insistência em tratar pessoalmente os 

assuntos políticos “não tem este negócio de telefone, tem que ir lá”, cumprir 

todas as promessas “quando empenho a minha palavra, não falho”, além, é 

claro, da correspondência ativa de duas mil cartas anuais e o fato de que 

enviava mais seis mil cartões de Natal para “colegas”. Entretanto, honra e 

palavra constituem os elementos bases de um mercado, os próprios elementos 

que, antes de tudo, possibilitam a circulação do dinheiro. 

 

Arremate: 

Parece-me muito difícil separar moral, mercado e dinheiro nas relações 

entre os dirigentes de futebol. Isto posto parece-me necessário superar o ponto 

de vista nativo que afirma ser “o amor ao clube”, ou, como diz Havelange, “o 



desejo de servir”, sem incorrer no erro oposto que seria a sua negação. É 

importante comprender que o uso do dinheiro entre os dirigentes adquire um 

sentido particular: em cada situação, os dirigentes o manipulam de forma 

estratégica. Na contramão da intepretação midiática, o que tentou se mostrar é 

a lógica que está implícita na gestão dos recursos futebolísticos por parte dos 

dirigentes de futebol. Ao contrário do que se supõe o dinheiro exibe uma 

determinada moral. 

Neste mercado, os bens monetários são, no mais das vezes, postos a 

serviço da construção de relações pessoais e da produção de laços entre 

diversos agentes no campo. Aqui, o dinheiro é aquilo que unifica e produz as 

relações pessoais, produzindo laços afetivos e simbólicos, e não as separa. 
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