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Sabemos que os homens primitivos sobreviviam da pesca, da caça e da
colheita de vegetais, desta forma mudavam o local de moradia quando os
alimentos ficavam escassos.

Depois surge a agricultura. Os homens passam a plantar e colher os
alimentos e se estabelecem em lugares fixos, começando também a criar
animais. Assim os grupos começam a crescer e surgem as primeiras
sociedades.

Com isso, as pessoas começaram a se especializar em atividades diferentes
e quando necessitavam do produto ou serviço que o outro produzia, faziam
uma troca, chamada de escambo.

Se, por exemplo, um pescador necessitasse de trigo, como realizava essa
troca? Como calculavam o valor de cada produto?

No começo o escambo funcionava bem, pois as sociedades eram pequenas,
todos se conheciam e não havia o interesse em se obter lucro, apenas em
sobreviver. As trocas eram feitas com base na quantidade de tempo de
trabalho gasto para produzir a mercadoria. Por exemplo, um pescador dava
sua pesca do dia em troca da colheita obtida em um dia por um agricultor.

Com a expansão das sociedades e das navegações, diferentes povos
começaram a estabelecer contatos e realizar trocas entre eles, de diversas
mercadorias.

Como saber ou determinar o valor de cada produto em relação a outro no
momento da negociação? Por exemplo, como saber quanto de pimenta era
preciso para pagar uma ferramenta?

Nem sempre era possível realizar as trocas de mercadorias necessárias,
encontrar alguém que produzisse o que precisava e que tivesse interesse
no produto que dispunha. Por exemplo, se um produtor de leite
necessitasse de arroz, precisaria encontrar um produtor de arroz
interessado no leite.

Assim, foi necessário definir algo que servisse como um padrão, uma
mercadoria que fosse divisível, para facilitar o troco, e à qual todos
tivessem acesso. Surge, então, a ideia do que chamamos hoje de moeda,
dinheiro em circulação.

Essa moeda ou dinheiro já era como a conhecemos hoje?

No início, foram utilizadas mercadorias como moedas. Vários produtos
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foram usados como moeda-mercadoria, por diferentes povos. Alguns
exemplos são: conchas, o sal, o ouro, a prata, o bronze, a pimenta preta, o
arroz etc. A utilização do sal como moeda, originou o termo “salário”.

Há mais de dois mil anos, já se cunhavam moedas de metais como ouro,
prata e bronze e seu valor dependia da abundância desses metais em cada
região. Onde havia mais ouro, a prata era mais valiosa, por exemplo. Foram,
então, adotadas as moedas de metais como padrão para as trocas.

Em que a adoção das moedas de metais, para a realização dos pagamentos,
facilitou as trocas?

Com a adoção das moedas de metais podia-se estabelecer o valor de cada
produto naquela moeda, tornando as trocas mais justas e organizadas.

A diferenciação entre as moedas passa a acontecer quando os reis e
governantes, na Idade Média (período histórico que vai de 476 e 1453),
começaram a cunhar seus rostos nas moedas. Distingue-se, então, o valor
da moeda pelo metal de que era feita e pela face da moeda. “Nessa época,
cada pessoa que fosse dona de certa quantidade de metal levava esse
material até uma repartição para que fosse transformado em moeda com o
rosto do rei.”

Naquela época, era fácil e seguro transportar as moedas de metais para
realizar as trocas necessárias?

Para manter as moedas em segurança, era comum a realização de
depósitos junto aos negociantes de ouro e prata, que tinham cofres. Eles
emitiam títulos, recibos escritos que comprovavam o valor depositado e
obrigavam sua devolução.

Esses recibos, com o tempo, passaram a ser usados como forma de
pagamento, pois era mais fácil e seguro transportá-los. Era o início das
cédulas monetárias, o que se conhece como papel moeda, e dos bancos.
Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram por volta de 1700.

O ouro, que era o metal mais precioso, passou a ser a referência de valor.
Até cerca de 1900, o ouro ainda valia, mas as notas em papel já se
tornavam mais populares.

O valor do ouro era igual em todos os lugares?

Como o valor do papel moeda era vinculado ao ouro e para que não
houvesse uma grande diferença entre as moedas dos diversos países, foi
estabelecido um padrão-ouro, sendo que o Reino Unido, potência
econômica da época, impôs a libra ouro, que perdurou até 1914 (final da
Primeira Guerra Mundial).

Durante este período, os bancos deviam trocar o dinheiro de seus clientes
pelo valor correspondente em ouro. O governo de um país deveria ter a
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quantidade de ouro equivalente ao papel moeda que emitisse.

Um período de desordem monetária internacional ocorreu entre 1914 e
1944. Com o final da Segunda Guerra Mundial (1945), os Estados Unidos da
América surgem como nova potência econômica mundial e foi estabelecido
o dólar ouro como padrão.

O padrão-ouro, chamado “lastro”, foi abolido na década de 1970, nos
Estados Unidos, assim o papel moeda passou a valer por si só. A partir
disso, outros países fizeram o mesmo e adotaram o dólar como referência.

Sem um “lastro”, uma referência material (como o ouro), o valor de troca de
cada moeda varia muito e o dinheiro passou a ser virtual. “A quantidade de
dinheiro circulante atualmente, portanto, é determinada pelo governo, sem
ter ouro ou outro metal equivalente em reserva.”

Dados extraídos de:

https://www.casadamoeda.gov.br/portal/socioambiental/cultural/origem-do-
dinheiro.html Acesso em: 31, out., 2021.

https://novaescola.org.br/conteudo/2273/por-que-inventaram-o-dinheiro
Acesso em: 31, out., 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Ra-fbop1REY Acesso em: 31, out., 2021.

https://pt.wikibooks.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_moeda/Moeda_na_Idade_M
%C3%A9dia Acesso em: 31, out., 2021.]
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