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De acordo com a
terminologia adotada pelo
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do
Brasil, temos:

Muitos catálogos e livros fazem a divisão dos períodos
numismáticos do Brasil em primeiro, segundo e terceiro sistemas.
Outros omitem-se quanto ao primeiro e segundo sistemas
descrevendo somente o terceiro. Uns poucos simplesmente
ignoram estas divisões. Este fato creio eu, dá-se por ignorância
da história do Brasil. Dá-se também pela falta de vontade de
pesquisar e/ou pelo comodismo de aceitar como certo o que já
está feito, mesmo que sejam falácias. Vamos ver o modelo mais
comum e aceito pelos colecionadores.

Sistema Monetário é o conjunto de cédulas
e moedas adotado por um país.

Padrão Monetário é a denominação da
unidade de moeda que serve de base ao
sistema monetário.

Família é um conjunto de cédulas e moedas
concebidas sob o mesmo projeto.
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O Primeiro sistema é tido como aquele que compreende
as moedas emitidas entre 1694 e 1834. O Segundo sistema
compreende as moedas emitidas entre 1833 e 1848 e o
Terceiro sistema engloba as moedas emitidas entre 1849 e
1889.

Por má influência de alguns catálogos antigos, e novos
também, a grande maioria dos colecionadores, principalmente os
menos avisados (no início da minha vida de numismata eu
também me inseria neste rol), entende que o primeiro sistema
monetário tem início em 1831, com D. Pedro II.

Só que ninguém até hoje explica o porquê deste tipo de
divisão começar no reinado de D. Pedro II, já que não houve
mudanças do ponto de vista numismático quando D. Pedro I
abdicou do trono, em favor do seu filho João Carlos... mais
conhecido por Pedro de Alcântara de Bragança. Quis alguém,
em algum lugar e em uma época qualquer, por algum motivo
que poucos ou ninguém conhecem, dividir assim: o primeiro
sistema inicia-se no segundo império. Ninguém, até agora, se
deu o trabalho de contestar esta divisão.

D. Pedro I assumiu o governo do
Brasil, como Regente, em 22 de Abril de
1821, no lugar de seu pai, D. João VI,
que, para não perder o trono de Por-
tugal, teve de voltar e reassumir
as rédeas do governo. Só para
registro histórico, vale ressaltar
aqui que de 03 de Maio de 1826
até 02 de Março de 1828 D.
Pedro I, Imperador do Brasil,
era simultaneamente Rei de
Portugal com o título de D.
Pedro IV, e que D. João
VI considerava ser o
Brasil ainda colônia de
Portugal e ele Rei do
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Moedas do
 Período Colonial e

Reino Unido - sistema
monetário baseado

nas “patacas” (320 réis)
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Brasil, até o ano de 1825. Esta é
a razão segundo Kurt Prober, das
moedas portuguesas de 1823 até
1825 trazerem a inscrição BR.,

BRAS., ou BRASIL., na legenda.

O Brasil tornou-se
independente de Portugal
em 7 de Setembro de
1822 e, embora tendo
continuado com o
mesmo sistema

monetário português,
pode-se e deve-se fazer uma

ruptura para fins numismáticos
nesta mesma época. Se não

houvesse outros motivos, esta divisão do
Primeiro sistema pelo menos facilitaria a leitura

e a compreensão histórico-numismática dos fatos aos
novos - e também aos “velhos” - numismatas e colecionadores.

Desta maneira teremos: O primeiro sistema formado pelas
moedas do Brasil colonial, de 1694 até 1815, e com as moedas
do Brasil Reino Unido, de 1815 até 1822. As moedas do primeiro
e segundo impérios, de 1822 até 1889, sendo formadas
parcialmente pelo primeiro e segundo sistemas e, em grande
parte, pelo terceiro sistema. E por fim as moedas da República,
com seus nove sistemas, de 1889 até hoje.

Esta divisão dos sistemas monetários baseia-se em que
todas as moedas de cobre nacionais ou provinciais - gerais e
locais - as de prata e as de ouro, em qualquer reinado, desde o
descobrimento tenham Cuiabá, Goiás, Pernambuco, Minas ou
São Paulo, são semelhantes às moedas cunhadas no reinado
anterior, em quaisquer das Casas ou Oficinas monetárias tanto
no peso como no diâmetro, na espessura, na composição
metálica e até mesmo nos valores faciais. Ressalvando-se
obviamente que as moedas provinciais e as cunhadas para
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A “Serie de
Cruzados”

(baseada
nos 400 réis)

foi emitida durante
o segundo sistema

monetário do
Período Imperial
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circulação regional sofriam uma redução no seu peso. Para
exemplificar cito as moedas de $20, $40 e $80 das casas de G
e C, que nos Reinados de D. Pedro I e de D. Pedro II tinham
os pesos respectivos de 1, 2 e 4 oitavas correspondendo às
moedas de $10, $20 e $40 das casas do R e da B.

As moedas provinciais de ouro, de 4$000 tinham o peso
de 2 oitavas e ¼ - 8,07 g. - (Colônia, Reino Unido e Império)
enquanto as do sistema nacional (forte) pesavam 3 oitavas -
10,76 g.

Como se vê, D. Pedro II deu continuidade ao que já
existia no reinado de D. Pedro I, que era a continuação, em
termos de peso, diâmetro, espessura e composição metálica,
do que havia no reinado de seu pai, D. João VI. No terceiro
sistema houve, na República, a continuidade do que havia em
termos de pesos e diâmetros no final do segundo império,
guardadas as pequenas alterações devido a
introdução do sistema métrico-decimal e
a desvalorização da moeda.
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O terceiro sistema foi o mais
duradouro do Período
Imperial, onde foram

emitidas várias famílias de
moedas, muitas de

excepcional beleza.



60

Esta não alteração, das moedas cunhadas sob D. Pedro
II, deveu-se à Ordem de 15 de Setembro de 1831, que
estabelecia que nada deveria ser alterado no peso, valor,
inscrição, tipo e denominação das moedas, a não ser na
legenda. Esta passaria de “PETRUS I” para “PETRUS II”.
Nesta mesma ordem ficava autorizado o levantamento de
novos cunhos para as moedas de ouro de 4$000 e de 6$400
com o busto do novo imperador. As moedas com a nova efígie
do imperador (Pedro Menino com e sem assinatura Azevedo
F.) foram aprovadas pela Ordem nº 101, de 10 de março de
1832. E, visto não haver nada, do ponto-de-vista histórico-
numismático, que obste esta nova visão da divisão dos

sistemas, porque não fazê-lo? Façamos a história do
nosso país valer!

É necessário que façamos uma
releitura dos conceitos usados em
numismática e tidos como certos
e imutáveis. É preciso que
estudemos e pesquisemos e
que, se necessário,
proponhamos novas formas de

análise para as nossas
amadas moedinhas e da

história em torno delas. A
numismática, que é

uma ciência auxiliar
da história e da

arqueologia,
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de moedas

cunhadas
durante os
nove sistemas

monetários da
República
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anda de mãos dadas com a história geral da humanidade e
dos países. A história não é estática.

Sinteticamente teríamos, sem levar em consideração
toda a gama de moedas que circulavam em Portugal e,
conseqüentemente no Brasil, até a abertura da nossa primeira
casa da moeda em 1694, na Bahia:

COLÔNIA, de 1694 até 1815:
1º Sistema Monetário: Patacas.
Padrão Monetário: REAL.
Unidade Monetária: 320 Réis.

REINO UNIDO, de 1815 até 1822:
1º Sistema Monetário: Patacas.
Padrão Monetário: REAL.
Unidade Monetária: 320 Réis.

IMPÉRIO, de 1822 até 1889: Com três Sistemas Monetários:
Primeiro sistema: Patacas.
Segundo sistema: Cruzados.
Terceiro sistema: Mil-réis.
Padrão Monetário = REAL.
Unidades Monetárias: 320, 400 e 1000 Réis.

REPÚBLICA, de 1889 até os nossos dias: Com nove Sistemas
Monetários:
Terceiro sistema: Mil-réis.
Quarto sistema: Cruzeiro.
Quinto sistema: Cruzeiro Novo.
Sexto sistema: Cruzeiro.
Sétimo sistema: Cruzado.
Oitavo sistema: Cruzado Novo.
Nono sistema: Cruzeiro.
Décimo sistema: Cruzeiro Real junto com URV.
Décimo primeiro sistema: Real.
Padrões Monetários = REAL e Cr$, NCr$, Cr$, Cz$, NCz$, URV e
R$.
Unidades Monetárias: 1000 Réis e Um.
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