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Resumo: 

Nesse artigo trabalharemos com as peças de prata cunhadas na 

primeira Casa da Moeda Brasileira (Bahia, 1694), pertencentes à coleção 

do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que possui o maior acervo 

numismático da América Latina. Mais de 130 mil moedas, desde a primeira 

cunhagem na Antiga Grécia (Lígia) até o Euro. O estudo, em sua fase 

inicial, pretenderá valorizar, uma importante coleção arqueológica 

brasileira, ainda muito pouco explorada. 

 

Palavras-Chave: Moeda – História – Poder – Política 

 

Abstract: 

This paper deals with silver coins coined at the first Brazilian Minting 

Unit (Bahia, 1694), nowdays stored at the National Historical Museum, Rio 

de Janeiro, the largest numismatic store in Latin America. It gathers in 

excess of 130,000 coins, from the earliest, Greek coins up to modern-day 

Euros. The study is just starting, aiming at exploring an important, but still 

neglected, archaeological collection 
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MOEDA: um documento alternativo 
 

“É muito difícil estudar História Colonial Brasileira, faltam documentos 

escritos”. Quem nunca ouviu essa afirmação. Os autores dessa frase 

esquecem, ou simplesmente desconhecem, a existência de uma série de 

documentos alternativos: como a moeda, por exemplo. 

 A moeda não deve ser estudada apenas como uma mercadoria, 

objeto de troca. Além do campo econômico, o estudioso da moeda tem que 

se preocupar também o metal que a produzia e a informava. 

Estruturalmente este ultrapassava os limites geográficos do poder que a 

emitia e definia ideologicamente não só um povo, mas também a civilização 

a que este pertencia. Ao possuidor de uma determinada espécie monetária 

estranha, esta lhe falava pelo metal nobre ou não em que era cunhada, pelo 

tipo e pela legenda. O primeiro informava-o a riqueza de um reino e os 

outros dois elementos diziam-lhes algo sobre a arte, ou seja, o maior ou 

menor aperfeiçoamento técnico usado no fabrico do numerário circulante, 

sobre o poder emissor (do rei) e, sobretudo, sobre a ideologia político-

religiosa que lhe dava o corpo. 

 A partir de 1530, quando tem início o processo de colonização do 

Brasil com as Capitanias Hereditárias, além da instalação dos primeiros 

latifúndios (aliás, uma questão até hoje não resolvida), começam a surgir as 

primeiras vilas. 

 Esse sistema de Capitania não era novo em Portugal. A primeira 

experiência portuguesa nesse sentido havia sido realizada no arquipélago da 
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Madeira, desenvolvendo-se dali para outros grupos de ilhas do Atlântico. 

Mas no Brasil ficou conhecido com a designação das primeiras divisões 

administrativas e territoriais. Foi determinada por D. João III (1502 – 1557 

da Dinastia de Avis), em 1532. Justificou a medida o desejo da coroa 

portuguesa de resguardar a costa brasileira das constantes invasões de 

corsários franceses; resolveu-se pela entrega da colonização a particulares 

que demonstrassem recurso e aptidões para tanto. Ou seja, tratava-se de 

uma empresa particular, o donatário (quem recebia a capitania) tinha 

cinco anos para desenvolver a sua capitania com seu próprio capital. Caso 

não conseguisse, o rei requisitava a posse da terra novamente. Sem o 

auxílio do governo, ataques constantes das populações indígenas, muitas 

fracassaram. 

 Com o passar dos anos essas vilas e, mais tarde, as cidades, 

passam a exibir as novas fases da economia e sociedade colonial. A 

economia de “troca”, ou até mesmo o açúcar, não basta para os afazeres 

diários de um comércio sempre crescente. 

 Em 1580 morre o último rei da Dinastia de Avis, cardeal D. 

Henrique (1512 – 1580, irmão de D. João III), sucessor de D. Sebastião 

(1554 – 1578, morto na batalha de Alcácer-Quibir, na África, dando início ao 

chamado sebastianismo , sentimento popular que aguardava um possível 

retorno do rei. Tanto D. Sebastião quanto D. Henrique morreram sem 

herdeiros). Ocorre uma grave crise sucessória no Império Português. 

Vários pretendentes se candidataram ao trono vago: D. Catarina, 

duquesa de Bragança; D. Antônio, Prior do Crato; e Felipe II, rei da 

Espanha, descendente direto, pelo lado materno, de D. Manoel, o venturoso 
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(1495 – 1521). Os outros pretendentes não eram tão poderosos quanto 

Felipe II (1527 – 1598), membro de uma das mais poderosas dinastias 

européias: os Habsburgos ou Casa d’Áustria. O exército espanhol invade 

Portugal. Em 1581 Felipe é reconhecido, pelas Cortes de Tomar, com rei, 

dando início a União Ibérica ou União Peninsular (1580-1640, período onde 

as coroas espanholas e portuguesas foram unidas, sob o cetro dos “três 

Felipe”:  Felipe II, III e IV). Essa união que durou sessenta anos, permitiu 

por um lado aos portugueses aumentar seu “império brasileiro” (através do 

processo de interiorização da colônia feita pelos bandeirantes). Por outro 

lado tornou as demais possessões vulneráveis às investidas holandesas. 

Apesar da separação administrativa, a Espanha abastecia Portugal e colônias 

com as suas moedas cunhadas em Segóvia (cidade fundada pelos romanos 

no século I a.C., localizada nas proximidades de Madri, responsável pelas 

cunhagens monetárias). 

Em 1640, Lisboa revoltou-se contra Felipe IV (1605 – 1665), e 

proclamou rei da nação o duque de Bragança, sob o nome de D. João IV 

(1604 – 1656). Portugal volta a ter uma monarquia lusitana com D. João IV, 

apelidado de “o restaurador”, da Dinastia de Bragança. Com essa suposta 

“independência”, Portugal saía do domínio espanhol, mas caia na influência 

inglesa. 

A circulação nas colônias, principalmente no Brasil onde a importância 

econômica crescia cada vez mais, é ampliada, bem como o controle e saídas 

das riquezas, que não impedem o contrabando. O crescimento econômico é 

acompanhado de profundas alterações na vida material e cultural da 

sociedade. 
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Durante o período colonial eram escassas as moedas metálicas. A 

pedido das autoridades coloniais, D. Pedro II (1648-1706), rei de Portugal, 

resolve criar a Casa da Moeda da Bahia, a primeira casa monetária em 

solo brasileiro. 

D. Pedro II reinou de 1683 a 1706. Assumiu a regência depois de 

tramar a deposição do rei D. Afonso VI, seu irmão. Após a morte de Afonso 

(1683), assume o trono. Durante o seu reinado Portugal participou da 

Guerra da Sucessão Espanhola (1701-1714) e a Inquisição ou Tribunal do 

Santo Ofício ampliou as perseguições religiosas na Índia. No Brasil, 

acentuou-se a disputa entre jesuítas e colonos, por causa da escravização 

dos índios; acentuaram-se também os protestos contra o monopólio da 

Companhia de Comércio do Maranhão. Um dos acontecimentos mais 

importantes desse reinado foi à assinatura do Tratado de Methuen, em 1703 

(Portugal teria que comprar as mercadorias manufaturadas inglesas e a 

Inglaterra os vinhos portugueses, por isso o tratado ficou conhecido como 

“panos e vinhos”), de enorme repercussão no futuro do Brasil e do comércio 

português. 

 

As primeiras cunhagens na Bahia (1694-1698) 
 Nos primeiros anos do período colonial não existia no Brasil um 

projeto de monetarização da economia. Como as vilas estavam sendo 

fundadas, toda a produção era dependente de Portugal (os carregamentos 

açúcar, por exemplo, chegavam a estragar no porto esperando os navios 

portugueses, que por sua vez, sempre atrasavam). A economia de troca, o 

próprio açúcar, os escravos índios (comum no período), ou “os negros da 

terra”, como eram camados, eram as “moedas” circulantes. Lógico que 
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existiam moedas no Brasil. Mas elas vinham de Portugal e em pequenas 

quantidades. Com já havia citado anteriormente, não podemos analisar a 

moeda apenas sobre o ponto de vista financeiro. Ela era muito mais do que 

isso. Era um objeto de propaganda, onde todos os habitantes do vasto 

império colonial português teriam contato com esse diminuto disco de metal. 

Identificariam o seu governante, muitas vezes representado pelo busto ou 

efígie do anverso (cara), ou o brasão de sua família, sua dinastia. No 

reverso, a coroa, vinha uma espécie de mensagem simbólica, uma 

propaganda política identificando as ações do monarca, os símbolos de 

soberania. Numa sociedade em que não existiam meios de comunicações 

iguais aos nossos, a imagem era o melhor meio de entendimento entre os 

povos. E a moeda circulava por esses povos. A moeda é um objeto palpável, 

objeto que abre todas as portas e proporciona bem estar. Nela pode-se 

contemplar a efígie, busto do soberano, enquanto os reversos mostram suas 

virtudes e a prosperidade da época. 

Para os analfabetos, a linguagem falada, a imagem e o símbolo 

continuam sendo os principais meios de comunicação. E dentre eles apenas 

o visual pode ser mantido em qualquer circunstância prática.  

Isso é tão verdadeiro como tem sido ao longo da História. Na Idade 

Média e no Renascimento, o artista servia à Igreja como propagandista. O 

comunicador visual tem servido ao imperador e ao comissário do povo. 

Assim sendo, era de suma importância a permanência de uma eficiente 

circulação monetárias nas colônias portuguesas. 

 A produção de moedas no Brasil obedeceu a seguinte cronologia 

quanto à localização. Inicialmente foram instaladas oficinas monetárias em 
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algumas localidades. Entre os anos de 1645 e 1646, os holandeses em 

Pernambuco chegaram a cunhar moedas com o termo BRASIL. 

 Após o término da União Ibérica, intensificou-se a circulação 

monetária na Colônia. As primeiras moedas cunhadas no Brasil entraram em 

circulação nos anos de 1645, 1646 e 1654. Com o aumento cada vez mais 

do fluxo comercial, aos poucos, essas acunhações “caseiras” ou artesanais 

mostram-se insuficientes para abastecer toda a necessidade colonial. Torna-

se necessário o estabelecimento de uma casa destinada unicamente para a 

produção dessas moedas tão necessárias para a manutenção do pacto 

colonial (comércio Colônia – Metrópole – Colônia, onde a Colônia abastecia 

a Metrópole com matérias primas, sendo obrigada a comprar os produtos 

manufaturados, mais caros, da Metrópole). 

 A primeira Casa da Moeda, conjunto de várias oficinas 

monetárias, cada uma com sua função específica foi instalada na Bahia em 

1694, sendo transferida de localidade conforme o interesse da coroa 

portuguesa. Assim veio para o Rio de Janeiro, depois Pernambuco, 

retornando para Rio. Existiu simultaneamente em Vila Rica (Ouro Preto), 

Bahia e Rio de Janeiro. O ciclo do ouro permitiu a criação de casas de 

fundição em várias localidades de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso 

(fundindo o ouro em pó em barras, com o brasão da coroa portuguesa, 

dificultando, mas não impedindo o contrabando). Depois desse período a 

produção de moedas ficou restrita ao Rio de Janeiro sendo fechado os 

demais estabelecimentos. 

 Nessa primeira Casa da Moeda destinava-se à fundição de 

peças de ouro, prata e cobre. As cédulas, como nós conhecemos hoje em 
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dia, somente apareceram em 1808 com a fundação do Banco do Brasil. 

 Sem levar em consideração toda a gama de moedas que 

circulavam em Portugal e, conseqüentemente no Brasil, até a abertura da 

primeira Casa Monetária em 1694 na Bahia, analisaremos o primeiro sistema 

monetário, que engloba as moedas emitidas entre os anos de 1694 até 1815 

(inclui-se nesse período as casas fundadas posteriormente, como a do Rio 

de Janeiro e Pernambuco). Esse sistema monetário conhecido como 

Patacas, padrão monetário REAL e a unidade monetária era 320 réis 

(segundo a terminologia adotada pelo Meio Circulante do Banco Central do 

Brasil, sistema monetário é o conjunto de cédulas e moedas adotados por 

um país; padrão monetário é a denominação da unidade da moeda que 

serve de base ao sistema monetário; família é um conjunto de cédulas e 

moedas concebidas sob o mesmo projeto). 

 Essas moedas de prata fazem parte de uma série de 20, 40, 80, 

160, 320, 640 réis (a série completa foi exposta no Senado Federal em 

Brasília, em 2000, na ocasião foi realizado um mostruário: Brasil memória 

e futuro); cunhadas entre os anos de 1695 e 1696; pertencentes à coleção 

do Museu Histórico Nacional / RJ, que possui o maior acervo numismático da 

América Latina (mais de 130 mil moedas dos mais variados períodos e 

países). Segundo o corpo técnico do Museu Histórico as moedas de 20 e 80 

réis são as mais raras. 
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DESCRIÇÃO DA MOEDA 
 

ANEXO 1 

Moeda de Prata de 640 réis 
 

ANVERSO: PETRVS II  DG PORT REX  ET  BRAS D 

D. Pedro II rei de Portugal e Brasil (em latim, costume que vem desde 

a época do Império Romano. Vai durar até os primeiros anos da República 

Brasileira). Ao centro escudo e brasão da Capitania com a coroa e o rosário 

(acima), acompanhada de uma pequena cruz. Os numerais, em arábico, 

indicando o ano da cunhagem (1695) e o valor da peça: 640 réis (duas 

patacas). 

 

 

 



Cláudio Umpierre Carlan 

10  Gênero, Subjetividade e Cultura Material 

 
ANEXO II 

REVERSO: SIGA  NATA STAB SVBQ  

Relativo a uma inexistente estabilidade ou “casa da filha”. Desde o 

reinado de D. João III (1502 –1557, Dinastia de Avis), intensificou a 

colonização do Brasil com as Capitanias Hereditárias (1530), Governo-Geral 

(1549) e as missões jesuítas (Manoel da Nóbrega e José de Anchieta); o 

Brasil era considerado “a vaca leiteira de Portugal”. Segundo o monarca “Do 

mesmo modo que uma boa filha deve sustentar uma mãe idosa, a Colônia 

(Brasil) deve sustentar a Metrópole (Portugal)”. No centro o globo, 

trespassado pela cruz da Ordem de Cristo. O globo em si significa o domínio 

ou território sobre o qual se estende a autoridade do soberano e o caráter 

totalitário dessa autoridade (poder absoluto, ou seja, sobre tudo e sobre 

todos, ilimitado). 
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Dados da Moeda: 

Eixo: 12 horas 

Diâmetro: 38,5mm 

Peso: 18,3 g 
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Sugestões para leitura: 

Os boletins da Sociedade Numismática Brasileira, com sede em São 

Paulo (capital), publicado semestralmente, são bem claros e muito bem tra-

balhados. São publicadas umas séries de artigos sobre a nomenclatura utili-

zada pelos numismatas, como também sobre numismática brasileira e inter-

nacional (tanto da Antigüidade quanto do século XX). 

RUSSO, Arnaldo. AMATO, Cláudio. NEVES, Irlei. Livro das Moedas do 

Brasil. Colônia, Reino-Unido, Império e República. São Paulo: Perfeita Gráfica e 

editora, s/d. Manual que retrata, com imagens, os vários padrões monetários brasilei-

ros, seu valor de marcado (para colecionadores) e sua raridade. 
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Coordenado por Antônio Manuel Hespanha. Lisboa: Estampa, s/d. Obra em 

8 volumes sobre a História portuguesa e sua relação direta com as antigas 

colônias, principalmente o Brasil. 
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