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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar criticamente duas concepções sobre 
as origens e o desenvolvimento do dinheiro. Nas ciências econômicas, a escola 
clássica e a escola neoclássica de pensamento econômico classificam o dinheiro 
como uma ferramenta neutra, um véu neutro, nada mais que um componente de 
facilitação das trocas. Esta perspectiva se apoia em uma narrativa sobre a origem do 
dinheiro a partir de uma linearidade evolutiva que vai do escambo ou troca direta até 
o desenvolvimento do crédito, e a compreensão de que sua necessidade consiste 
principalmente em facilitar o processo de compra e venda. Este modo de ver as 
relações econômicas surge através de um modo de pensar que posiciona o indivíduo 
e a ação individual como elemento primordial. Vide a influência de fundamentos e 
princípios ideológicos, assim como dos limites de conhecimento de determinada 
época, abre-se a possibilidade de questionamento ao entendimento da escola 
neoclássica, mais especificamente ao entendimento de Carl Menger, sobre a origem 
e os desenvolvimentos desta importante ferramenta econômica. Assim, torna-se 
oportuna a contraposição teórica a partir de outro modo de se entender as 
possibilidades de acontecimento sobre as origens primevas do dinheiro, 
principalmente devido aos avanços que encontram fundamento no registro material 
arqueológico descoberto nos últimos dois séculos e dos desenvolvimentos teóricos de 
diversas áreas de conhecimento que compõem um diálogo referente ao dinheiro. À 
luz de descobertas na economia, na sociologia, na arqueologia e na antropologia, a 
produção de conhecimento dos séculos XX e XXI abre a possibilidade de reavaliação 
sobre o entendimento do papel de pessoas e instituições através da história. O 
pensamento de parte da heterodoxia econômica e de correntes de pensamento de 
outras áreas de conhecimento, mais especificamente o tratamento cartalista e 
histórico concreto, é apresentado como uma compreensão alternativa do objeto, que, 
a partir de uma abordagem inter e transdisciplinar, insere no debate impressões de 
outras áreas que dialogam com a economia e enriquecem a compreensão sobre as 
origens e desenvolvimento do dinheiro, um objeto cuja curiosidade transpõe os limites 
das fronteiras modernas da produção de conhecimento. 
Palavras-chave: 1. Dinheiro 2. Dívida 3. Cartalismo 4. Estado 5. Poder 



ABSTRACT 

This paper aims to critically analyze two conceptions about the origins and 
development of money. In the economic sciences, the classical school and the 
neoclassical school of economic thought classify money as a neutral tool, a neutral 
veil, nothing more than a component of exchange facilitation. This perspective relies 
on a narrative about the origin of money from an evolutionary linearity that goes from 
barter, or direct exchange, to the development of credit, and the understanding that its 
necessity consists mainly in facilitating the buying and selling processes. This 
approach of economic relations, arises through a way of thinking that positions the 
individual and individual action as a primordial element. Considering the influence of 
ideological foundations and principles as well as the limits of knowledge of a certain 
time, the possibility of questioning the neoclassical school's understanding, more 
specifically Carl Menger's understanding, about the origin and the developments of this 
important economic tool opens up. Thus, the theorical counter position becomes 
opportune when considered another way of understanding the possible events linked 
to the primeval origins of money, mainly due to the advances that find grounds in the 
archeological material record discovered in the last two centuries and the theoretical 
developments of several areas of knowledge that compose a dialogue concerning 
money. Throughout discoveries in economics, sociology, archeology and 
anthropology, the knowledge production of the 20th and 21st centuries opens up the 
possibility of re-evaluating the understanding of the role of people and institutions in 
history. The thought of part of the economic heterodoxy and currents of thought from 
other areas of knowledge, more specifically the chartalist and concrete historical 
treatment, is presented as an alternative understanding of the object, which, from an 
inter and transdisciplinary approach, inserts in the debate impressions from other 
areas that dialogue with economics and enriches the understanding about the origins 
and development of money, an object whose curiosity transposes the limits of the 
modern frontiers of knowledge production. 

Keywords: 1. Money 2. Debt 3. Chartalism 4. State 5. Power 
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1 INTRODUÇÃO 

Dinheiro, este pilar do capitalismo, este lubrificante das relações mercantis, 

objeto tão visado e desejado, geralmente caracterizado como substância, tecnologia 

social, ferramenta auxiliar, adjacente, complementar, de menor importância para 

algumas correntes e escolas de pensamento econômico e de tamanha importância 

para outras, por vezes idolatrado, por vezes malfalado, por vezes amado e outras 

odiado. É inegável que a economia capitalista, sem o dinheiro e sem o trabalho 

assalariado, muito dificilmente conseguiria desenvolver-se, manter-se e reproduzir-se 

- mesmo que tenha dependido, principalmente em territórios tidos como periféricos 

em relação ao velho mundo, da forma escravocrata de organização do trabalho por 

longo período e, visto que atualmente relações de escravidão existem, ainda dependa 

em alguma medida -, e com isto promover tamanha riqueza, acúmulo, exploração, 

sofrimento, violência e morte. 

Nas ciências econômicas, a escola clássica e a escola neoclássica de 

pensamento econômico, posicionadas como correntes de pensamento liberal, 

classificam o dinheiro como uma ferramenta neutra, um véu neutro, nada mais que 

um componente de facilitação das trocas. Esta perspectiva se apoia em uma narrativa 

sobre a origem do dinheiro que defende uma linearidade evolutiva das relações de 

trocas, neste sentido, a partir do escambo ou troca direta até o desenvolvimento do 

crédito, sua necessidade consiste em facilitar o processo de compra e venda, isto é, 

a aquisição de mercadorias, a manutenção dos fluxos e a formação de estoques. Este 

modo de ver as relações econômicas surge através de um modo de pensar que 

posiciona o indivíduo e a ação individual como elemento primordial para a existência 

e desenvolvimento do dinheiro. Seu desenvolvimento teórico se fundamenta numa 

prática baseada em proposições de cenários supositivos e especulações, ou seja, um 

exercício imaginativo que buscava recuperar a origem e formação a partir de um 

exercício de lógica, apresentado como um desenvolvimento acertado devido às 

conexões causais que o método dedutivo proporcionava. 

Vide a influência de fundamentos e princípios ideológicos, assim como dos 

limites de conhecimento de determinada época sobre as relações de outras 

sociedades e culturas, especificamente relacionados ao entendimento construído 

sobre o dinheiro, abre-se a possibilidade de questionamento ao entendimento da 

escola neoclássica, mais especificamente ao entendimento de Carl Menger, sobre a 
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origem e os desenvolvimentos desta importante ferramenta econômica. Assim, torna-

se oportuna a contraposição a partir de outro modo de se entender as possibilidades 

de acontecimento sobre as origens primevas do dinheiro, principalmente devido aos 

avanços que encontram fundamento no registro material arqueológico descoberto nos 

últimos dois séculos, séculos XX e XXI, e dos desenvolvimentos teóricos de diversas 

áreas de conhecimento que compõem um diálogo referente ao mistério que nos 

remete o dinheiro, responsáveis por nos apresentar uma outra maneira de entender 

as relações monetárias e sua linha evolutiva. À luz de descobertas na economia, na 

sociologia, na arqueologia e na antropologia, a produção de conhecimento dos 

séculos XX e XXI pode vir a ampliar, enriquecer e redefinir as noções que temos das 

origens das relações de troca de sociedades antigas, a partir dos registros materiais 

descobertos em escavações arqueológicas, sobretudo a partir do pós-segunda 

guerra, e aqui neste trabalho, principalmente em relação ao conhecimento construído 

a partir da herança material das sociedades da Mesopotâmia, que datam do quarto, 

terceiro e segundo milênios a.C., abrindo a possibilidade de reavaliação sobre o 

entendimento do papel de pessoas e instituições através da história em relação à esta 

ferramenta social. 

Este trabalho é composto por esta breve introdução, dois capítulos e 

considerações finais. No primeiro capítulo trataremos do entendimento das escolas 

de pensamento clássico e neoclássico, que compõe uma linearidade do pensamento 

liberal, sobre as origens, a história, a evolução, o conceito e o entendimento sobre 

dinheiro. No segundo capítulo apresentaremos o pensamento de parte da heterodoxia 

econômica e de correntes de pensamento de outras áreas de conhecimento, mais 

especificamente o tratamento cartalista e histórico concreto, a partir de uma 

abordagem inter e transdisciplinar, ao inserir no debate impressões de outras áreas 

que dialogam com a economia e enriquecem a compreensão sobre o dinheiro, um 

objeto que transpõe os limites das fronteiras modernas da produção de conhecimento. 
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2 O ENTENDIMENTO DO PENSAMENTO CLÁSSICO E NEOCLÁSSICO S O B R E 

AS ORIGENS. 

A história, o conceito e o entendimento sobre o dinheiro são permeados pelas 

mais variadas interpretações e especulações. Na história do pensamento econômico, 

esta substância ou é motivo de intenso debate sobre sua origem, sua natureza, seu 

papel e sua influência no sistema capitalista, ou como se prefere nomear em certos 

tratamentos, nos sistemas mercantis - desde antes da obra que funda as ciências 

econômicas como área de conhecimento, publicada por Adam Smith, em 1776, A 

Riqueza das Nações -, ou então minimizada, até mesmo esquecida, por alguns 

tratamentos e perspectivas que compõem a área de conhecimento, as quais, mesmo 

usando-a ou tratando de temáticas que a tem como fundamentação, elemento ou 

princípio de seus debates, a posicionam em segundo plano. Para tratar dos aspectos 

acima citados sobre esta tecnologia social chamada dinheiro, que comanda em 

grande medida culturas e mundos que estamos inseridos, passarei brevemente pelo 

entendimento da origem do dinheiro pelo fundador da área de conhecimento para em 

seguida aprofundar o tema no entendimento neoclássico, desenvolvido mais 

especificamente por Carl Menger, que tratou com mais atenção e dedicou-se mais à 

questão da origem, e consequentemente, da história, do conceito e entendimento 

sobre o dinheiro. 

2.1 DINHEIRO PARA ADAM SMITH: NOÇÕES DO FUNDADOR DA DISCIPLINA 

MODERNA SOBRE O DINHEIRO. 

Quando se trata do entendimento do fundador, Adam Smith, em seu A 

Riqueza das Nações (1776), dedica-se a discorrer sobre a origem e o uso do 

instrumento. O pensamento clássico considera o dinheiro como um facilitador das 

trocas, seu único proposito é ser o meio de troca que, após a divisão do trabalho 

tornar-se realidade e disseminar-se cada vez mais pela cultura ou sociedade, poderia 

solucionar os impasses que os desejos humanos criavam quando a dupla coincidência 

de desejos não estava presente (SMITH, 1996, p. 81). O que seria esta dupla 

coincidência? Uma pessoa deseja algo que uma outra possui, assim, além de 

depender de que este objeto de desejo esteja disponível para troca, é preciso ter a 

sorte de que seja de desejo da segunda o que se tem para lhe ofertar, desta forma a 
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troca pode se efetivar e a mágica e o bem-estar acontecerem. O exemplo clássico é 

o cenário onde uma pessoa quer trocar uma quantidade excedente de partes de 

animais mortos, existente por conta de sua atividade profissional, com outra pessoa, 

e esta última que compõe a relação, apesar de interessar-se pelo que está ao seu 

alcance, não tem algo em sua propriedade que seja objeto de desejo da primeira, ou 

talvez o tenha mas em quantidade insuficiente, o que lhes complica a obtenção dos 

objetos e o apaziguamento de suas vontades. Este é um cenário onde a dupla 

coincidência não se apresenta, e que representa a maior parte das relações de troca. 

Portanto, para Smith, neste cenário, onde primeiramente se estabeleceu a divisão do 

trabalho, em que período histórico for de uma sociedade, é preciso ser uma pessoa 

prudente e compor uma variedade de mercadorias, tanto as produzidas por si quanto 

por outras, que seriam recusadas apenas por uma pequena quantidade de pessoas, 

o que faz com que suas possibilidades de sucesso em obter aquilo de que necessita 

sejam ampliadas (SMITH, 1996, p. 82). 

É preciso lembrar algo importante para o pensamento aqui presente, o que 

fundamenta o intuito é um impulso egoístico que, quando sanado, traz um bem-estar 

não somente individual, mas consequentemente também social, pois, segundo Smith, 

aquele desejo pessoal que faz com que a pessoa ofereça o que lhe é excedente ao 

mercado, geralmente disponível pois supera a sua capacidade de consumo, para 

sacrificar-se em prol de algo que lhe é necessário e, contudo, em sua propriedade, 

escasso ou inexistente. Logo, disto decorre não apenas um prazer individual, mas de 

todas as pessoas envolvidas em relações de troca, pois, enquanto estiverem 

participando do jogo, seus desejos serão sanados e, com isto, seu bem-estar e o de 

toda sociedade envolvida aumenta, em alguma medida. No entanto, esse interesse 

egoístico bem-feitor impede que a relação se dê quando não se entende que ela está 

ocorrendo de forma justa, isto é, de forma simétrica e equilibrada, pois isto faria com 

que um dos lados saísse perdendo no somatório final de desejos por entregar demais 

e receber de menos. Todo o processo é muito bem calculado nas mentes 

maximizadoras desde o primeiro momento que estas relações acontecem, ou ao 

menos é o que deveria acontecer. 

Agora, como e por que a divisão do trabalho seria a base da organização 

social de produção e distribuição, em um mundo sem um meio universalizante 

representativo de valor basilar, sem um meio que determinasse uma unidade básica 

de comparação das medidas? De que formas isto acabaria ocorrendo? Essa 
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necessidade de um entendimento mais aprofundado sobre a origem, os fatores 

envolvidos e a causalidade existente em todo processo é um caminho não tomado 

pelo autor, uma preocupação ausente em seu pensamento, possivelmente, em certo 

grau, pelos limites epistemológicos à época. 

Para Smith, diversas foram as mercadorias que serviram a esse propósito ao 

longo do tempo, no entanto, em várias nações, homens tem preferido os metais acima 

de qualquer outra (SMITH, 1996, p. 82). O autor entendia que os metais eram 

propícios como instrumento pois, além de terem uma resistibilidade superior a de 

outras mercadorias, podem ser divididos em partes quaisquer, assim como tem a 

possibilidade de serem fundidos, logo, possuem uma facilidade de serem 

fragmentados, unidos novamente e moldados, uma qualidade rara em mercadorias 

com maior durabilidade. Desta forma, possui qualidades essenciais e ideais para o 

seu uso no comércio e na circulação (SMITH, 1996, p. 83). Isto não quer dizer que 

não apresentem inconveniências, isto é, problemas em definir com maior precisão 

suas qualidades, peso e pureza. Para que tais inconveniências fossem superadas, 

para que abusos fossem impedidos, para facilitar as trocas e para estimular todo tipo 

de comércio e indústria, atribui-se a cunhagem como solução de tais questões, junto 

à impressão de um selo público, uma marca distintiva, que comprovaria as qualidades 

de determinada peça. Em um primeiro momento a estampa localizava-se apenas em 

um lado e constava apenas o quilate, em outro momento ambos os lados eram 

impressos, contendo também o peso da peça. Portanto, estas inconveniências, diz 

Smith, deram ímpeto à instituição de moedas, seja na Roma antiga ou na europa 

medieval e dos séculos XV, XVI e XVII, mais especificamente na Inglaterra, na França 

e na Escócia. Mesmo com a instituição das peças para garantia da qualidade, Smith 

retrata a alteração e a diminuição das qualidades das moedas no decorrer do tempo, 

sob o poder de princípes ou de estados soberanos. Assim, o dinheiro tornou-se, 

segundo Smith, o instrumento universal do comércio (SMITH, 1996, p. 85). 

2.2 MENGER E O DESENVOLVIMENTO NEOCLÁSSICO DO DINHEIRO. 

Um fenômeno instiga a atenção de Menger, como já havia anteriormente 

instigado filósofos sociais e economistas práticos: um objeto ou uma mercadoria daria 

a medida de valor para todas as outras que circulam não apenas em uma sociedade, 

em uma cultura, mas em um apanhado de grupos humanos, tornando-se assim o meio 
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de troca universal. Este fenômeno, segundo o autor, não estaria atrelado a um 

suporte, ao seu formato ou suas características físicas. Que "mistério" é este que 

comanda as ações das pessoas, mas principalmente do homem econômico, e que faz 

com que as mentes maximizadoras dêem suporte à tal prática, que traz consigo novos 

modos de relacionar-se, novos hábitos sociais, novas formas de pensar, novos modos 

de viver e, primordialmente, de ser? 

Este padrão lógico comanda atuações, desejos, pensamentos, este modo de 

perceber no todo que cerca mercadorias úteis, que estabelece o quão vantajoso é se 

valer das coisas, com isso, estimulando a existência de sensoriais treinados e 

preparados para notar a utilidade, assimilar vantagens e, assim, ter toda existência 

resumida a relações econômicas de cálculo racional e medida. Este padrão possibilita 

a consideração sobre uma escala de desejos e satisfações, incentivando a avaliação 

subjetiva sobre o valor de cada bem que se possui e de cada um que se deseja 

possuir, pois "[...] uma mercadoria deve ser dada por seu dono em troca de outra mais 

útil para ele" (MENGER, 2009, p. 10). 

Todavia, a pergunta mantém-se para Menger: por que o homem econômico 

se dispõe a aceitar certo tipo de mercadoria, mesmo que não a utilize para satisfação 

de suas necessidades diretamente ou mesmo que esta já tenha atendido suas 

necessidades de consumo, pelos bens que são de sua propriedade e que ele leva ao 

mercado? Para que sirva como um meio de troca, com a capacidade de medir, 

padronizar e manter relações de equivalência com toda qualidade de bem e serviço 

que se apresenta ao mercado e que cumpra seus desejos? 

É do que ele necessita, caso deseje operar no fluxo de trocas e adquirir com 

maior facilidade o que aspira das transações que precisa efetuar no mercado, uma 

mercadoria que sirva à todos os outros desejos envolvidos. Desta forma, o fenômeno 

da confiança em certos bens, portanto, constituídos de um valor simbólico que se 

altera de época para época, de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, os 

configura e representa universalmente aceitos como meio de troca, por isso, unidade 

de valor básica para que as trocas operem-se e sejam facilitadas. 

Menger reconhece a enorme quantidade de indagações, no decorrer da 

história, "sobre a natureza e qualidades específicas do dinheiro em relação a tudo o 

que constitui o comércio" (MENGER, 2009, p. 11) e se soma ao grupo de pessoas que 

sentem-se provocadas a buscar respostas para uma série de questionamentos e 

indagações: 
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Qual é a natureza desses pequenos discos ou documentos, que em si 
mesmos não parecem servir de utilidade e que, no entanto, em contradição 
com o resto da experiência, passam de uma mão para outra em troca das 
mercadorias mais úteis, mais que isso, que todo mundo é tão empolgado em 
entregar suas mercadorias? O dinheiro é um membro orgânico no mundo das 
mercadorias, ou é uma anomalia econômica? Devemos referir a sua moeda 
comercial e o seu valor no comércio com as mesmas causas condicionando 
as de outros bens ou são o produto distinto da convenção e da autoridade? 
(MENGER, 2009, p. 10) 

Para Menger, até o momento presente de sua composição, o ano de 1892, 

não havia uma concordância em relação ao tema, muito menos uma resposta que 

fosse suficiente e desse conta de explicar a natureza e as funções do dinheiro, logo, 

a teoria do dinheiro não era constituída de uma teorização satisfatória. 

Sobre a função específica do dinheiro como meio de troca, para Menger, uma 

primeira ideia que surge é que ela é fruto de força da lei ou de uma convenção geral, 

deste modo, surge uma necessidade de elaboração sobre a ação humana geral e 

homogênea, seguida pelos indivíduos que participam do circuito das trocas comerciais 

(MENGER, 2009, p. 12). Apesar desta perspectiva que crê na convenção geral ou na 

regulamentação, defendida pelos filósofos gregos clássicos e por pensadores 

medievais, parecer resolver as dificuldades de se entender a origem do dinheiro, visto 

que a regulação estatal é fundamental para formatação da moeda, é a consideração 

de que as ações humanas não poderiam surgir de fora da esfera de considerações 

individuais que parece mais acertada, portanto, qualquer tentativa que fuja deste 

parâmetro estaria sujeitando-se a uma maneira errônea de análise e levaria a graves 

erros (MENGER, 2009, p. 13). 

Para Menger, se a força de lei ou a convenção geral tivessem sido o ponto 

primevo, isto 

[...C]ertamente teria sido retido na memória do homem, mais certamente visto 
que teria que ser realizado em um grande número de lugares. No entanto, 
nenhum documento escrito histórico nos dá notícias confiáveis de quaisquer 
transações que conferem um reconhecimento distinto sobre os meios de 
troca já em uso, ou que se referem a sua adoção por povos de cultura 
relativamente recente, muito menos testemunhando uma iniciação das 
primeiras eras da civilização econômica no uso do dinheiro. (MENGER, 2009, 
p. 13) 

Além disso, sempre se buscou uma explicação adicional sobre as qualidades 

da substância selecionada e sua adaptabilidade para fins monetários. No entanto, 

para o autor, esta adaptabilidade não diz nada sobre a origem histórica do dinheiro 
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senão de sua origem pragmática (MENGER, 2009, p. 14). É ainda preciso entender 

como certas mercadorias são promovidas em relação às demais, são reconhecidas 

como meio de troca totalizante. 

As vantagens econômicas obtidas pelo homem econômico com o advento da 

troca, nos primórdios do comércio, são percebidas de forma gradual. Devido ao desejo 

compor-se só sobre o que se encontra acessível, o valor de uso se mostra apenas em 

relação aos bens que diretamente necessita, rejeitando aqueles dos quais já tem 

propriedade ou não lhe causam interesse. Nesse sentido, Menger explicita que 

Nos primórdios do comércio humano [... ] começa a despertar a consciência 
da vantagem econômica que podem auferir das eventuais oportunidades de 
permuta e os objetivos das pessoas se voltam apenas para o imediato (em 
decorrência da simplicidade que caracteriza toda fase inicial de um povo que 
desperta para a civilização), por conseguinte, cada um tem em vista tão 
somente o valor de uso; ao permutar os bens, então é natural que as 
operações de troca se restrinjam aos casos em que os bens apresentam, 
para os proprietários, um valor de uso menor que o de outros bens na posse 
de outros indivíduos com relação aos quais a escala de valores é inversa. 
(MENGER, 1983, p. 373) 

Os limites desse tipo de operação são diversos e bastante estreitos, existem 

em realidade uma série de barreiras, como assimetrias dos valores de uso dos bens 

envolvidos na troca comercial, não coincidências quantitativas, qualitativas e 

temporais entre oferta e demanda, logo, existem muitos impedimentos na troca direta, 

segundo Menger, e tudo isto faria com que a troca inevitavelmente fosse deixada de 

lado. 

Tais dificuldades poderiam tornar-se grandes impossibilidades para o 

progresso econômico, entretanto, uma característica que Menger coloca como 

inerente às coisas cumpre o papel de resolvê-las. A vendabilidade, sem a qual a teoria 

do dinheiro e do mercado em geral seria inexistente, segundo o autor, é mister para 

compreender o fenômeno do comércio e da evolução linear das trocas proposto pelo 

pensamento neoclássico. A partir desta qualidade de diferenciação é possível 

entender que o dinheiro é apenas um caso especial dentre outros tantos objetos, isto 

é, apresenta somente uma diferença de grau no fenômeno generalizado da esfera 

econômica. 

Ainda sobre esta categoria, Menger amplia o espectro de fatores que dão-lhe 

embasamento, e, entre estes, a organização dos mercados é uma das causas que 

delimitam a diferença de vendabilidade das mercadorias. Logo, fatores internos e 
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externos ao bem compõe as causas da qualidade imprescindível para o 

desenvolvimento do dinheiro-mercadoria, mas mais que isso, existe uma cadeia 

causal, pois, segundo Menger, "[...a] teoria do dinheiro pressupõe a teoria da 

vendabilidade dos bens" (MENGER, 2009, p. 16). 

Concomitantemente, para o autor, é um engano considerar que haverá 

reciprocidade e proporcionalidade fixa entre os preços dos bens em determinado 

mercado e em determinado momento do tempo, pois "não existe tal vendabilidade 

geral de mercadorias neste sentido" (MENGER, 2009, p. 18), o que ocorre realmente, 

segundo Menger, é a diferença entre as magnitudes, tanto da compra e da venda, 

quanto do atacado e do varejo, ou seja, "embora nós possamos comprar quando e o 

que gostamos a um preço definido, isto é, o preço de compra, nós podemos nos dispor 

do bem novamente apenas quando e como quisermos com uma perda, isto é, ao 

preço de venda" (MENGER, 2009, p. 18). Desse modo, a perda é altamente variável, 

sendo assim, a vendabilidade está relacionada à diferença entre os valores de compra 

e venda, quanto menor essa diferença, maior a vendabilidade do bem, portanto, "uma 

mercadoria é mais ou menos vendável de acordo com a nossa capacidade, com mais 

ou menos expectativa de sucesso, de dispô-la a preços correspondentes à situação 

econômica geral, a preços econômicos" (MENGER, 2009, p. 20). 

O intervalo de tempo, de forma simultânea, é outro elemento de grande 

importância na investigação do grau de vendabilidade. Se o agente espera pelo 

momento adequado, Menger indica que se obterá por aquilo que dispõe o referente a 

um preço médio de mercado, o que ele caracteriza, como visto acima, a preços 

econômicos. No entanto, como esperar pelo tempo necessário é uma situação 

normalmente ausente nas operações comerciais, surge diferença importante entre as 

mercadorias. De um lado, os bens que se espera dispor a qualquer momento a preços 

econômicos, ou a um preço muito próximo, e, do outro lado, os bens que o proprietário 

entende que será preciso um tempo maior ou menor, ou uma redução mais ou menos 

sensível no preço para dispor deles. 

É necessário ainda considerar que, em consequência do desenvolvimento dos 

mercados e especulações, alguns bens conseguem manter um preço econômico em 

praticamente qualquer quantidade, outros estão condicionados à variação gradual de 

uma demanda efetiva, obtendo um preço mais próximo ao econômico quando há 

menor oferta relativamente. 

Portanto, 
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Todas essas circunstâncias, nas quais dependem os diferentes graus, e os 
limites locais e temporais, de vendabilidade das mercadorias, explicam o por 
quê é que certas mercadorias podem ser dispostas com facilidade e certeza 
em mercados definidos, isto é, dentro de locais e limites temporais, a qualquer 
momento e em praticamente quaisquer quantidades, a preços 
correspondentes à situação econômica geral, enquanto a venda de outras 
mercadorias é confinada dentro de limites espaciais estreitos e, novamente, 
temporais: e, mesmo dentro destes, a disposição das mercadorias em 
questão são difíceis e, na medida em que a demanda não pode ser 
aguardada, não deve ser efetuada sem uma diminuição de preço mais ou 
menos sensível. (MENGER, 2009, p. 24) 

Contudo, quando se volta ao entedimento de preço econômico, isto é, preços 

correspondentes a dada situação econômica, aparenta que a escolha subjetiva está 

ancorada em um processo que é necessariamente social, assim, o valor e a falta são 

impulsionados pela realização de um mercado? Este campo de forças variáveis, que 

se atraem e se afastam, forma, em alguma medida e intensidade, tendências 

atrativas? O autor reflete sobre uma composição social que se atualiza em um ideal 

prático, o qual carrega um componente de crença essencial ao processo. Ao mesmo 

tempo, Menger aparenta mostrar que quão mais livres de condicionamentos e limites, 

maior o grau de liberdade, e, assim, maior o grau de vendabilidade. Dessa maneira, 

quanto mais anexos mais condições a serem cumpridas ou limites a serem 

estabelecidos e respeitados, independente da vontade. Assim, um produto com o 

menor número de condicionantes possível é o mais livre e com o maior grau de 

vendabilidade, caso contrário, a sensibilidade da variação do preço em relação ao 

preço econômico será o fator de compensação? 

Segundo Menger, a questão da vendabilidade, ou melhor, a diferença gradual 

que existe entre mercadorias mais ou menos desejáveis em certos aspectos, é, nos 

centros de intercâmbio, objeto de atenção geral. O homem econômico, quando 

participante do mercado, almeja, ao levar uma mercadoria que percebe não ter um 

alto grau de vendabilidade, trocar o que possui por alguma outra mercadoria que tenha 

um grau mais elevado, caso não consiga o que deseja prontamente, o que vai lhe 

poupar o esforço da equivalência de desejos, e outros problemas da troca direta e de 

desejo mútuo, contidos nessas relações. Com isso, é mais provável que obtenha tudo 

o que deseja, devido à maior facilidade e possibilidade de satisfação das trocas que 

pretende realizar, melhor dizendo, certamente ele tem maior expectativa de adquirir o 

que deseja, "não só com maior facilidade e segurança, mas também, devido à 

demanda mais estável e mais prevalente para suas próprias mercadorias, a preços 
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correspondentes à situação econômica geral - em preços econômicos" (MENGER, 

2009, p. 25). Pelo caminho do meio de troca, ele aumenta a probabilidade de obter o 

que busca, digo, eleva em relação às probabilidades de se obter algo por meio da 

troca direta. No entendimento do autor, 

Os homens foram liderados, com o crescente conhecimento de seus 
interesses individuais, cada um por seus próprios interesses econômicos, 
sem convenção, sem compulsão legal, e, mesmo sem qualquer consideração 
pelo interesse comum, a trocar bens destinados a troca (suas "mercadorias") 
por outros bens igualmente destinados a troca, mas mais vendáveis. 
(MENGER, 2009, p. 26) 

Devido ao prolongamento do comércio no espaço e o alargamento dos 

intervalos de tempo, cada vez maiores para previsionar a satisfação das próprias 

necessidades, seria da consideração de um número cada vez maior de pessoas, 

devido a seus próprios interesses econômicos, aprender a trocar os bens menos 

vendáveis que carregam ao mercado por bens com elevado grau de vendabilidade, 

independentes das limitações espaciais e temporais. O que qualifica estes bens são 

seus custos elevados, transportabilidade facilitada e adequação para a conservação, 

o que garante um poder, para além do "aqui e agora", em relação às demais 

mercadorias a preços econômicos em jogo. 

Menger aponta que é por certos bens terem sua vendabilidade superior à de 

qualquer outro item que conseguiram tornar-se meios de troca comumente aceitáveis. 

Assim, 

[...À] medida que o homem se familiarizava cada vez mais com essas 
vantagens econômicas, principalmente por uma visão tornada tradicional e 
pelo hábito da ação econômica, essas mercadorias, que relativamente ao 
espaço e ao tempo são mais vendáveis, tornaram-se em todos os mercados 
os produtos os quais não é apenas do interesse de todos aceitarem em troca 
dos seus próprios bens menos vendáveis, mas que também são aqueles que 
ele realmente aceita prontamente. (MENGER, 2009, p. 27) 

O hábito é um fator essencial na gênese do meio de troca, ele se encontra no 

fato do homem econômico desejar correntemente trocar uma mercadoria de menor 

vendabilidade por outra de maior vendabilidade. À vista disso, a aceitação voluntária 

requer um conhecimento prévio sobre o fato de que determinado bem lhe é útil apenas 

de forma indireta. Segundo Menger, este conhecimento certamente não surge de 

forma uniforme em todos os territórios, assim sendo, apenas uma gama reduzida de 
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sujeitos econômicos reconhecem alguma vantagem em tal procedimento, de modo 

que, esta vantagem, como também este interesse, é independente do reconhecimento 

geral sobre uma mercadoria como meio de troca, na medida em que tal troca, sempre 

e em todas as circunstâncias, aumenta a possibilidade de aquisição das coisas que 

se deseja ou necessita. Assim, nas palavras do autor, "nada pode ter sido tão 

favorável à gênese de um meio de troca como a aceitação, por parte dos agentes 

econômicos mais exigentes e capazes, para seu próprio ganho econômico e por um 

período considerável de tempo, de bens eminentemente vendáveis em preferência a 

todos os outros" (MENGER, 2009, p. 28). Pode-se entender com estas palavras a 

importância da confiança das pessoas envolvidas no circuito comercial sobre uma 

mercadoria que poderia ser o meio de realização dos intercâmbios de forma facilitada. 

Menger continua, dizendo, somado a isto, que 

"[...A] prática e o hábito certamente contribuíram muito em fazer com que 
bens, que eram mais vendáveis a qualquer momento, fossem aceitos não 
apenas por muitos, mas finalmente por todos, agentes econômicos em troca 
de seus bens menos vendáveis; e não só isso, mas em serem aceitos a partir 
do primeiro com a intenção de trocá-los novamente." (MENGER, 2009, p. 28) 

Isto posto, importa entender como esta perspicácia e capacidade surgem. De 

onde elas se apresentam e quem são estes sujeitos mais perspicazes e capazes de 

observar e perceber sobre esta qualidade do bem que necessita da circulação ou do 

meio social que, em alguma medida, define o grau de vendabilidade? Este grupo 

limitado de sujeitos poderia surgir como uma minoria com o poder de impor, sob 

alguma forma, uma maneira de relacionar-se, baseando talvez em seu status social, 

político ou econômico? Contudo, falta ao desenvolvimento teórico de Menger chaves 

e caminhos para uma compreensão clara e aprofundada sobre os elementos 

constitutivos do entendimento individual diferenciado de alguns sujeitos econômicos 

superiores aos outros, elementos primordiais para a possibilidade de surgimento e 

desenvolvimento do meio de troca universalizante. 

Para Menger, não é impossível que meios de troca sejam instituídos por 

legislação, mas este não é o único e nem o modo primário que deu origem ao dinheiro. 

Assim, o autor conclui que 
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[...S]ó podemos vir a compreender plenamente a origem do dinheiro, 
aprendendo a enxergar o estabelecimento do procedimento social, como o 
qual estamos lidando, como o resultado espontâneo, a resultante 
impremeditada, de esforços particulares e individuais dos membros da 
sociedade, que, pouco a pouco, abriram caminho para uma discriminação dos 
diferentes graus de vendabilidade nas mercadorias. (MENGER, 2009, p. 29) 

Consequentemente, para Menger, o dinheiro surge a partir das mercadorias 

de maior vendabilidade, este evento faz com que esta qualidade, que já estava 

presente de forma elevada, seja potencializada substancialmente. Agora, os sujeitos 

econômicos buscavam trocar os bens menos vendáveis que dispunham no mercado 

por estes bens que eram representados desta forma e com esta função, isto é, 

convertê-los naqueles que se tornaram dinheiro. Isso não só representava uma maior 

probabilidade, "mas a certeza de poder adquirir imediatamente quantidades 

equivalentes de todo tipo de mercadoria tida no mercado" (MENGER, 2009, p. 30), 

assim, seu controle sobre elas dependeria apenas de seus desejos, seu prazer, suas 

escolhas. 

Deste modo, uma situação ocorria ao sujeito econômico que traz ao mercado 

bens menos vendáveis, pois agora depende do dinheiro para ter maior domínio sobre 

o que está disponível e provêm dos outros participantes naquele meio. Assim, sua 

dificuldade econômica é caracterizada pela obrigatoriedade de superar um obstáculo 

que já está superado por todas as pessoas que tem em sua propriedade um estoque 

de dinheiro (MENGER, 2009, p. 30). 

Para a vida prática, segundo o autor, isto assume um significado maior, pois 

não está apenas na responsabilidade do indivíduo que traz consigo mercadorias 

menos vendáveis superar tal situação, mas, em parte, de circunstâncias as quais ele 

não tem controle algum. Dessa maneira, maior será a penalidade de compensação 

sobre o preço ou maior será o tempo de espera, quanto menos vendáveis as 

mercadorias que carrega consigo. Em uma economia monetária, em que prevalece a 

mercadoria-dinheiro, não há garantias, para quem quer trocar seus bens com menor 

vendabilidade, de alcançar o resultado esperado de forma imediata ou de uma única 

vez, ou mesmo em um tempo que foi por si predeterminado, a preços econômicos. 

Portanto, agentes nesta situação encontram-se em desvantagens em relação àqueles 

que possuem dinheiro para converter em qualquer outra mercadoria, sendo que, estes 

últimos, segundo o autor, alcançarão certamente seus objetivos, geralmente a preços 

correspondentes à situação econômica geral. Deste jeito, "o quão menos vendável for 
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os bens trazidos por um agente econômico ao mercado, menos favorável, para os 

seus próprios propósitos, será sua posição econômica comparada com a posição 

daqueles que trazem dinheiro ao mercado" (MENGER, 2009, p. 31). Isto demonstra 

como a posse de tal mercadoria-dinheiro representa um maior poder de escolha de 

alguns agentes em relação à outros, ou como exprime o autor, "oferece a explicação 

principal daquela superioridade do comprador sobre o vendedor" (MENGER, 2009, p. 

33). Como Menger coloca, a mercadoria tornada dinheiro tem a peculiaridade de 

assegurar, pela sua posse, a qualquer momento que o homem econômico julgar 

oportuno, o controle sobre toda mercadoria a ser colocada no mercado. 

Nesse sentido, os bens que se tornaram dinheiro produziram efeito 

significativo devido à diferença existente entre sua vendabilidade e a de todos os 

outros bens, e esta distinção é fundamental, pois, como diz Menger, altera toda a vida 

prática, mudança que é ainda mais pujante quando da intervenção do estado. 

A superioridade na vendabilidade, para o autor, é a razão dos metais 

preciosos tornarem-se meio de troca, assim como as características materiais e 

estéticas, que os qualificam para "as funções concomitantes e subsidiárias do 

dinheiro" (MENGER, 2009, p. 34). Uma circunstância é de especial importância para 

que se tornassem dinheiro, existia não só a perspectiva de convertê-los em todos os 

mercados, praticamente a qualquer momento e em todas as quantidades, mas 

também de convertê-los a preços correspondentes à situação econômica geral, a 

preços econômicos, que, afinal, é o critério de vendabilidade. Seus preços de 

acidente, de emergência, foram excluídos, especialmente porque, segundo o autor, 

devido ao seu custo, durabilidade e fácil preservação, haviam se tornado bens 

altamente favorecidos no comércio e o veículo mais popular para entesouramento. 

Segundo Menger, na mente dos negociadores mais inteligentes e, por 

extensão, de modo mais generalizado na sociedade, ficou entendido que o estoque 

de bens a serem trocados por outros deveria ser disposto em metais preciosos, ou 

convertidos neles. Tornaram-se os bens em que todos buscam conversão em relação 

aos seus bens de natureza diversa levados ao mercado, não para consumo, mas por 

causa de sua especial vendabilidade, com intenção de troca posterior. Diz o autor que 

"nenhum acidente, nem a conseqüência da compulsão estatal, nem convenção 

voluntária dos comerciantes efetuaram isso [...] apenas a apreensão de seus próprios 

interesses individuais que o fizeram acontecer" (MENGER, 2009, p. 36-37), o que fez 

com que os países mais economicamente avançados os adotassem como dinheiro, 
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assim que houvesse um suprimento suficiente deles coletado e introduzido no 

comércio. 

A estabilidade na proporção de troca entre os metais e outras mercadorias 

submetidas a menores flutuações, que se deve às circunstâncias relacionadas à 

produção, consumo e intercâmbio dos metais preciosos auxiliou este desenvolvimento 

em parte, e, portanto, aos fundamentos intrínsecos que determinam seu valor de 

troca. A homogeneidade dos metais e sua consequente facilidade para servir como 

um bem fungível na relações de obrigação, levaram a formas de contrato pelas quais 

o tráfego foi facilitado, o que promoveu sua vendabilidade e sua adoção como 

dinheiro. Além disso, a facilidade de reconhecimento devido às suas características e 

a possibilidade de selagem para controle quanto à sua qualidade e peso contribuiu 

materialmente para aumento da sua vendabilidade e para sua adoção e difusão como 

dinheiro. 

O dinheiro, defende Menger, tem sua origem numa instituição social, portanto, 

não foi a lei que o gerou, assim, a sanção por uma autoridade estatal é uma noção 

alheia a esta origem (MENGER, 2009, p. 39). No entanto, a instituição social do 

dinheiro aperfeiçoou-se e ajustou-se, com o reconhecimento e regulamentação 

estatal, às múltiplas e variadas necessidades do comércio em evolução. Mesmo que 

originalmente avaliados pelo peso que continham, os metais, como moedas, 

alcançaram um formato que potencializou sua vendabilidade, o que ocasionou um 

aumento material. A partir do estabelecimento e manutenção de uma cunhagem, que 

fixou graus de valor, a confiança do público aumentou e preveniu o risco quanto à 

autenticidade, peso e finura, como também garantiu a circulação geral, que, para o 

autor, são funções importantes da administração estatal reconhecidas em todos os 

lugares. 

O reconhecimento legal de certas mercadorias como dinheiro foi necessário 

e serviu para a resolução de dificuldades no comércio e nos modos de pagamento 

das diferentes nações, que existiam devido às diversas mercadorias que serviam 

como moeda, assim como a insegurança que a utilização de diferentes materiais e as 

necessidades de conversão destes para o comércio. A lei fixou, onde mais de uma 

mercadoria foi definida como forma legal de pagamento, uma relação definitiva de 

valor entre elas. Menger conclui que todas essas medidas não transformaram os 

metais preciosos em dinheiro, apenas os aperfeiçoaram em suas funções como tal. 
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Em sua teoria, Menger ressalta o papel da subjetividade, a partir do método 

dedutivo e do individualismo metodológico. Como ele coloca 

O atendimento direto das próprias necessidades constitui o objetivo final de 
todas as atividades e esforços econômicos dos homens. Eis por que as 
pessoas, em suas operações de permuta, perseguem com inteira 
naturalidade o objetivo último de trocar suas mercadorias por bens tais que, 
para elas, tenham valor de uso; esse empenho está presente em todos os 
estágios culturais da mesma forma, sendo perfeitamente justo, do ponto de 
vista econômico. Todavia, os indivíduos agiriam de forma muito 
antieconômica se, toda vez que esse objetivo final não pudesse ser atingido 
imediatamente e de forma direta, desistissem de persegui-lo." (MENGER, 
1983, p. 374) 

A partir da conscientização crescente dos indivíduos sobre seus interesses 

econômicos, o estágio de troca direta é superado, pois os desejos vão além da 

satisfação imediata, assim, por meio da experiência e da reflexão, alguns agentes 

econômicos percebem a diferença no grau de vendabilidade das mercadorias. Isto 

torna capaz a aceitação de mercadorias especiais que possuem maior grau de 

vendabilidade para a aquisição posterior de outro bem desejado, portanto, elas são 

utilizadas apenas como meio de troca, possibilitando uma forma mais eficaz de se 

satisfazer suas necessidades. O sucesso destas operações mediadas geraram 

processos de aprendizagem e hábitos, o modelo se difunde e aumenta a demanda 

pelo bem que é utilizado como meio de troca, daí se estabelece a instituição do 

dinheiro pela ação dos indivíduos. Foi necessário um elã individual e um 

maravilhamento social para que, em função de atender as próprias necessidades, 

uma busca por um meio de troca universalizante seja efetivada socialmente, a partir 

do entendimento de algumas mentes mais perspicazes e esclarecidas que possuem 

consciência de seus interesses econômicos e operam para maior possibilidade de 

atendimento de suas necessidades. 

É curioso observar que elementos de grande importância, como a prática e o 

costume, mesmo que em alguma medida façam parte da esfera individual, são 

capazes por alterar a dinâmica das relações humanas, pois, apenas a partir da 

capacidade de instituirem-se socialmente e de afetar uma quantidade suficiente de 

sujeitos econômicos, engendram uma instituição humana chamada dinheiro, que por 

si mesma não sobrevive sem a aderência e a formação de grupos de interesse. Logo, 

estes dois fatores devem se dar essencialmente na esfera social das relações 

econômicas, isto é, um costume individual nunca socializado não tem a capacidade 
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de causar uma prática que, mesmo que em alguma medida individual, há 

necessariamente de ser social, assim, o hábito disseminado da ação econômica 

tornou os agentes seguros para poderem obter em troca de dinheiro qualquer 

mercadoria no mercado, sempre que desejarem, a preços correspondentes à situação 

econômica. 

3 A PERSPECTIVA HISTÓRICA S O B R E AS ORIGENS DO DINHEIRO. 

A linha evolutiva do dinheiro, que principia com as operações de escambo, 

deu sustentação ao pensamento econômico ortodoxo, à teoria econômica moderna e 

fundamentou concepções sobre políticas e práticas monetárias, modos de atuação e 

sobre tomadas de decisão dos agentes econômicos. Essa perspectiva, apresentada 

no capítulo anterior, acompanha a fundação da ciência econômica, os clássicos 
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liberais, e é aprofundada pela elaboração teórica de Carl Menger, bem como orientou 

investigações históricas, sociológicas, antropológicas e arqueológicas pelos próximos 

dois séculos, desde fins do século XIX aos tempos atuais, na busca por registros 

factuais de sociedades, populações e culturas que corroborassem a narrativa descrita, 

isto é, perscrutou-se uma comprovação histórica e material da origem do dinheiro 

como uma consequência da troca direta e suas limitações. 

Como visto anteriormente, a linearidade evolutiva das relações de troca 

difundida pela teoria neoclássica do dinheiro principia com as iniciativas individuais 

em buscar trocas diretas, ou escambo, para os produtos excedentes em sua 

propriedade, que devido à prática e ao hábito evolui para o dinheiro-mercadoria, 

quando uma ou poucas mercadorias tornaram-se a medida e o meio de obtenção das 

demais, em seguida culminando na criação das relações de crédito (HUMPHREY, 

1985, p. 49). Segundo investigações empíricas das áreas de conhecimento acima 

mencionadas sobre a ocorrência deste desdobramento das relações de troca, nos 

últimos cento e cinquenta anos, constatou-se que não foram encontrados exemplos 

de economias baseadas na troca direta pura e simplesmente (WRAY, 2003, p. 60), 

assim como não parece haver comprovação desta linearidade (BATTILOSSI; YAGO, 

2020, p. 4). Esta não é encontrada em momento algum da história, quando se trata 

das origens do dinheiro, em variados cenários e culturas. Contudo, relações de troca 

direta certamente existiram no decorrer da história, no entanto, o que se observa é 

que estas operações surgiram em momentos de crise ou após alguma fragilidade ou 

ruptura social, quando populações viram-se forçadas a adotar o escambo, mas 

baseadas em concepções prévias que fundamentavam as relações de troca e as 

medidas de valor (GRAEBER, 2016). 

No entendimento das correntes de pensamento liberais subsequentes das 

ciências econômicas, a troca é uma característica da natureza humana (HUMPHREY, 

1985, p. 49), presente como estágio mais primitivo de seu comportamento a troca 

direta, sendo superada apenas pelas facilidades proporcionadas pelas trocas 

monetarizadas. Os altos custos de transação e sua necessária redução, segundo a 

teoria ortodoxa, são os estímulos que alavancam a busca por um meio de troca 

universalizante (BATTILOSSI; YAGO, 2020, p. 4). Desta forma, em um primeiro 

momento se buscariam pessoas nas proximidades e feiras vizinhas, depois se 

estabeleceriam pontos de troca para determinados artigos, logo então se faria uso do 

bem mais comumente buscado como meio de troca em todos os pontos de troca, do 
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que decorreria todas as funções que o dinheiro se ocupa nas economias atuais. Se a 

linearidade parte dessa perspectiva lógica, parece que tal concepção assume logo de 

saída a existência de uma mentalidade de mercado (HUMPHREY, 1985, p. 51). 

O pensamento liberal considera a existência de uma dicotomia, uma 

dualidade de forças, mercado e governo, colocando-as correntemente como 

antagonistas. No entanto, um dos propósitos pelo qual mercados tendem a ser criados 

por governos é o de servir como esferas e instrumentos de dominação de alguns 

povos e culturas sobre os demais, tais esferas de trocas e negociações surgem como 

um efeito colateral de operações militares, é certo que cada uma destas instituições 

tem sua vida própria, no entanto, por vezes suas origens estão interligadas 

(PERLMAN, 1983). Da mesma forma, a história do dinheiro é composta por valores 

morais e éticos, esferas de pensamento e prática, coerentes com as estruturas e 

conjunturas dos mais diversos cenários, valores os quais tiveram papéis tanto 

basilares quanto secundários para as progressões, regressões e transformações das 

relações humanas, principalmente quando outros fatores entram em jogo, como o 

exercício do poder envolvido em tais elos e encadeamentos (GRAEBER, 2016). Estas 

relações de poder têm como exigência para a sua persistência e conservação 

ferramentas de controle efetivas. O que primordialmente, quando da organização 

majoritária dos seres humanos em grupos comunitários, se exercia entre os grupos 

hostis para a manutenção e perpetuação da vida, ao longo do tempo voltou-se para 

dentro da própria comunidade, devido à formação de grupos internos e hierarquias, 

seja pela expansão do número de indivíduos, seja pela divisão do trabalho, seja pela 

introdução de novas práticas e técnicas, como o advento da agricultura ou o abandono 

ao nomadismo, com isso papéis sociais são estabelecidos, criando um distanciamento 

em certas comunidades nas suas relações de parentesco (PERLMAN, 1983). 

Em vista disso, e retornando ao nosso tema sobre as origens histórico-

concretas do dinheiro, torna-se necessário examinar os primeiros registros dos quais 

se têm conhecimento, onde relações humanas são intermediadas pela utilização do 

dinheiro de crédito, e demonstrar sob quais formas e funções esta ferramenta se 

apresenta neste contexto, que data do terceiro milênio antes de Cristo, na região do 

Oriente Próximo. As cidades-estado Mesopotâmicas serviram de cenário para o 

surgimento de uma das primeiras civilizações humanas - apesar da longa estada do 

hominídeo neste planeta ser muito anterior em agrupamentos, tribos, comunidades e 

proto-cidades - e para o desenrolar de relações que envolviam conflitos de classe, 



28 

poder, dinheiro, violência, ou seja, relações hierárquicas coercitivas e de dominação 

(PERLMAN, 1983). Essas relações traduziam-se em relações de dívida regularmente. 

É notável como a dívida ocupa papel fundamental nas justificações de laços e abusos 

nas relações humanas e sociais, aliás, traçar uma história do dinheiro e compreender 

suas origens é inconcebível sem considerar uma história da dívida que a segue 

fundamentando, assim, a história do dinheiro necessariamente pressupõe a história 

da dívida (GRAEBER, 2016, p. 33). A dívida ao longo da história humana deu-se em 

vários âmbitos, sejam dívidas morais, dívidas de vida, dívidas de sangue, dívidas 

simbólicas, materiais ou monetárias, as conexões entre pessoas em diversas culturas 

foram permeadas pelo sentimento de dever, de possuir obrigações para com algo ou 

alguém. O uso de violência e as divisões de classe justificaram e promoveram em 

grande medida estas relações de dívida, que não deixavam de ser relações de crédito 

quando vistas do pólo contrário, pois, para toda obrigação se contrapõe um direito, 

deste modo, todo devedor necessita cumprir determinada prestação a seu credor 

(GRAEBER, 2016). 

A linguagem da dívida é uma linguagem de poder, é uma linguagem política, 

como é também uma linguagem moral, isto é, possui um apelo moral fortemente 

carregado, pois, como anteriormente aludido, posiciona um sentimento de obrigação 

de uma parte para com outra, seja com a justificativa de ter sua vida poupada, seja 

pela justificativa de lhe conceder a possibilidade de se estabelecer em determinada 

posição geográfica, social, econômica, laboral ou mesmo por fundamento teológico. 

O discurso de poder assenta e delimita um direito concedido por benevolência da parte 

de quem possui a potência de transformar uma situação de arbitrariedade pura e 

violentamente autoritária em culpabilidade relacionada à vítima, assim se criam 

demandas pelo simples fato de a entidade em posição de poder ter poupado-lhe a 

vida ou promovido um papel dentro de um contexto, e isto por si só postula uma dívida, 

que não necessariamente carrega a possibilidade de ser extinguida (GRAEBER, 

2016). 

Na sociedade mesopotâmica, uma sociedade de base fundamentalmente 

agrícola, as relações de dívida/crédito tiveram papel substancial para moldar a 

dinâmica social, que era determinada pelo poder que o palácio e o templo exerciam 

sobre as demais classes existentes (HUDSON, 2020, p. 46-47). 

Os períodos de plantio e colheita determinavam o ciclo calendárico, a 

padronização do tempo (HUDSON, 2004, p. 3-4), e, consequentemente, o 
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levantamento e reprodução das safras, padrões de produção, distribuição, consumo 

e o fluxo dos excedentes. Pela necessidade de acompanhar o padrão cíclico, no 

momento histórico prévio aos primeiros registros de escrita cuneiforme até então 

conhecidos, as contabilizações de totais produzidos, distribuídos e consignados 

anotados em tabuletas por escribas são as principais fontes que auxiliam na tentativa 

de compreender as práticas econômicas do período e quais são os primeiros usos e 

funções do dinheiro. A partir de registros em tabuletas de argila, as relações e 

provisões laborais, as práticas administrativas, comerciais e os investimentos em 

infraestrutura pública eram detalhados, para que se pudesse construir planejamentos 

que mantinham o controle da ordem social estabelecida pelos reis sumérios e pelos 

templos, as moradas dos deuses. Esta manutenção dos registros contábeis em larga 

escala, que tentava dar conta de todo o mecanismo da instituição de poder, relatava 

a fixação dos preços, das relações monetárias e das dívidas, subsequentemente, 

como os acordos de arrendamento de terras, oficinas e todo o instrumental 

necessário. Hudson aponta que 

A escala em que as grandes instituições operavam exigia planejamento 
antecipado para programar e acompanhar o fluxo de alimentos e matérias-
primas através dos seus campos e oficinas. A primeira necessidade era de 
atribuir valores padronizados aos principais produtos-chave. Este problema 
foi resolvido através da criação de uma tabela de preços administrados, 
definida em números redondos para facilitar o cálculo e manutenção de 
contas. O grão foi designado como uma unidade de conta para calcular 
valores e co-medir o tempo de trabalho e os rendimentos da terra para 
atribuição de recursos envolvendo a esfera agrícola e artesanal, bem como a 
meios de pagamento. (HUDSON, 2020, 47) 

Mais do que apenas refletir as dinâmicas, a vida econômica foi 

verdadeiramente moldada em virtude das práticas de proto-contabilidade 

desenvolvidas. Através destas práticas, por uma vasta região, pesos e medidas 

sofreram padronização, como também unidades básicas de conta foram definidas, 

lastreadas em uma medida monetária. 

Os preços contabilísticos foram atribuídos aos recursos destas grandes 
instituições, expressos em equivalência de pesos de prata, bem como as 
taxas e obrigações públicas. A definição do valor de uma unidade de prata 
como sendo igual à ração mensal de cevada e ao rendimento da cultura da 
unidade de terra permitiu-lhe tornar-se a medida padrão de valor e meio de 
pagamento, embora a cevada e uns poucos outros bens essenciais podiam 
ser utilizados como substitutos, uma vez que as suas proporções eram fixas. 
Em condições normais, estas proporções oficiais foram refletidas em 
transacções com o resto da economia. (HUDSON, 2004, p. 99-100) 
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Estes registros contábeis, que serviram de base para o posterior surgimento 

da escrita cuneiforme e da numeracia, seguiam um padrão bem determinado, 

estipulado pelos palácios e templos, com o intuito de classificar, ordenar e planejar os 

fluxos de entrada e de saída, para isso, é necessário classificar e subordinar as 

categorias de controle, para que haja maior excelência na prestação de contas, que é 

a essência de toda contabilidade realizada. Portanto, tais registros não serviram 

apenas para o controle de inventários, tornaram-se uma ferramenta de gestão, 

utilizada para planejamentos e para produção de excedentes, refletindo como 

funcionavam administrativamente as grandes instituições desta sociedade. 

O controle das classes dominantes se prolongava aos ambientes de trabalho, 

aos instrumentos e ferramentas, deste modo, trabalhadores não-agrários vinculados 

ao poder centralizador não detinham os meios para a própria sobrevivência, o que 

determinava a necessidade da definição de provisionamentos que garantissem a 

reprodução desta classe de trabalhadores. Por isto, a padronização da contagem do 

tempo e de sua passagem, isto é, o desenvolvimento de um calendário, foi 

indispensável, ela garantia controle sobre o ciclo de créditos e dívidas, devido aos 

momentos dos pagamentos e recebimentos, que acompanhavam os momentos de 

plantios e colheitas, como acima mencionado. Mediante este controle, eram 

estabelecidas também, em relação aos trabalhadores agrários, taxas de 

arrendamento das terras e outras cobranças adjacentes, como pelos adiantamentos 

de insumos e rações que eram feitos pela administração central. Todas essas práticas 

de cobranças, retribuições, adiantamentos e remunerações necessitavam que 

mercadorias-chave fossem estipuladas e houvesse entre elas preços equivalentes 

mútuos, o que permitiria que a função de unidade de conta fornecesse suporte a uma 

rede de bens que eram produzidos, transacionados e consumidos, de forma díspar no 

tempo, com o conhecimento dos palácios e templos sobre os ganhos e perdas em 

uma escala superior de agregação. 

Esta ordenação artificial do mundo, a estipulação de métricas ao tempo e 

valores a mercadorias que eram produzidas em larga escala, esta experiência de 

controle totalizante por um rei que estava em serviço de um deus, onde o 

dimensionamento através de operações de medida, pesos e escalas seria usado para 

estipular as necessidades de alimentos para que cada pessoa vinculada ao poder 

central cumprisse sua função laboral e social, e para que investissem grande parte de 

suas jornadas a serviço de uma autoridade e de uma dinâmica social. Deste modo, 
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excedentes sistêmicos eram produzidos como forma de se perpetuar valores, 

posições, classes, hierarquias, comandos, mercados e toda uma sorte de elementos 

para a manutenção do poder político e econômico. 

O dinheiro, a máxima abstração, parece ter sido instituído a partir da decisão 

do poder centralizador, de uma rede de mercadorias que forneceu denominadores 

comuns para a determinação de preços, pela necessidade de administração e controle 

destes. A cevada serviu principalmente para as medidas que estavam condicionadas 

às rotinas internas das cidades-estado, enquanto o cobre e posteriormente a prata 

serviram para as relações comerciais externas, para relação entre os palácios e 

templos com a classe de comerciantes que eram enviados ou permitidos ao comércio 

de longa distância, para além das fronteiras limitantes dos reinados (HUDSON, 2020, 

p. 111). 

As práticas contábeis e o uso do dinheiro como unidade de medida permitiu o 

aprimoramento de uma tecnologia de controle social que permitiu seguir e quantificar 

fluxos de recursos, assim como poder acompanhar uma miríade de atividades, seus 

desembolsos e recebimentos (HUDSON, 2004, p. 7). As tábuas de argila descobertas 

contém registros das atividades comerciais, como também listagens temáticas, com 

uma diversidade de itens (HUDSON, 2004, p. 8), constituindo certamente um maior 

controle sobre a natureza, mas principalmente sobre a sociedade civil, pois, quanto 

mais ampla e diversa a abordagem classificatória, maior era a possibilidade de 

controle sobre todas as coisas. Assim, não só o corpo administrativo era mantido 

sobre constante vigilância e coordenação, também as diversas pessoas envolvidas 

nas atividades laborais que deviam servir aos mandos dos reis e seu corpo de 

administradores públicos. Nesta perspectiva de mundo, as práticas contábeis 

promulgadas pela esfera pública presumem visar que uma sociedade necessita de 

um controle administrativo que se pauta no levantamento, planejamento e 

racionalização das atividades econômicas de produção, distribuição, comercialização 

e consumo, para ser mantida sob ordenamento, mesmo que ainda existam conflitos 

diversos, inclusive sociais e de classe, que estejam sempre ameaçando sua 

manutenção. Segundo Hudson 
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Os sumérios iniciaram esta tradição desenvolvendo uma burocracia cuja 
tarefa envolvia tornar a vida mais rigorosamente gerida. O planejamento a 
partir do período Uruk visava produzir um excedente econômico, e não 
apenas relatar passivamente o que estava a acontecer. As instituições 
públicas, se não a própria sociedade, eram obrigados a cumprir os ditames 
dos seus contadores. (HUDSON, 2004, p. 10) 

Os escribas, que no fim agiam como verdadeiros contadores no período, 

obtiveram um enorme poder burocrático, pois estavam envolvidos em buscar novas 

formas de cortar os custos, de aumento da produtividade e de extrair maiores 

resultados das forças produtivas (HUDSON, 2004, p 10). Havia uma enorme 

rigorosidade nos ditames das classes regentes, com que era gerida a vida, em função 

dos excedentes planejados e que deveriam ser cumpridos. Nestes cálculos 

presumidos estão descritas taxas de impostos, as consignações e os empréstimos 

que eram feitos pelo palácio, com retornos que eram esperados com base em uma 

taxa de juros que era fixada em 20%. 

Na programação e administração do fluxo de cultivos e outras matérias-
primas, rações e mão-de-obra, foram utilizadas contas para "planejamento" 
no sentido de fornecer uma estrutura formal às grandes instituições e, através 
do seu papel central, ao mundo à sua volta. Desenvolvendo-se num sistema 
integrado de alocação de recursos nos períodos da "Primeira Dinastia" e Ur 
II I , a contabilidade desempenhou um papel cada vez mais sofisticado no 
planejamento através de aperfeiçoamentos como a datação de registros 
estatísticos, racionalização os seus formatos e ampliando a sua abrangência. 
(HUDSON, 2004, p. 10-11) 

Com o tempo, e na medida em que muitas atividades ficaram a cargo de 

administradores privados que apenas deviam pagar suas taxas, arrendamentos ou 

impostos, essa prática contábil foi perdendo sua correlação mais exata com a 

realidade operacional, no entanto, a sociedade já seguia o modelo monetário que foi 

estabelecido pela autoridade central, assim, um dos grandes adventos da civilização 

mesopotâmica foi ampliar o controle, anteriormente político e social, pautado 

exclusivamente na força das armas e na violência, agora agregando o controle 

econômico, baseado nas gestões burocráticas e na vigilância do cumprimento da 

planificação, isto é, em um regime de padronização baseado em arredondamentos 

numéricos e em medidas monetizadas. Segundo Hudson, 
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O florescimento da contabilidade entre 3300 e 2000 AC impôs uma ordem 
por um regime de padronização. Após o período Ur II I , no entanto, o 
planejamento - juntamente com o governo centralizado - tornou-se mais 
flexível à medida que o controle sobre a agricultura e a produção artesanal 
era delegado e privatizado. A contabilidade estava pouco preocupada com a 
forma como funcionava a economia fora do palácio e dos templos. (HUDSON, 
2004, p. 11) 

Porém, tais resultados em alguns momentos eram apenas idealizados, o que 

nem sempre condizia com o real, promovendo uma instabilidade que era expressa em 

débitos ou déficits ao final dos períodos. Por uma inflexibilidade do planejamento 

contábil em relação à realidade dos resultados das colheitas, ou por causa das 

relações entre as classes existentes na sociedade mesopotâmica que não faziam 

parte do corpo administrativo do palácio ou dos templos, muitas pessoas, 

principalmente trabalhadoras agrárias ou de classes de menor status, acabavam 

acumulando pesadas dívidas, o que fazia com que elas perdessem seus direitos sobre 

a terra, os cultivos, e como muitas vezes o devedor apresentava como garantia de 

cumprimento dos compromissos de dívida uma pessoa de sua família, seja sua prole 

ou mesmo sua parceira, isto poderia sujeitá-la à condição de peão, à condição de 

escravidão por dívida (HUDSON, 2004, p. 13). Em momentos que o poder palaciano 

apresentava maior grau de fragilidade se percebia mais claramente ao que a escala 

de poder estava vinculada, pois era maior a dificuldade da cobrança de dívidas das 

classes de maior status, das classes mais abastadas, o que indica que havia uma forte 

influência em relação aos compromissos de dívida do status social e da posição 

econômica da pessoa ou da família nesta economia de dinheiro de crédito. 

Neste sistema de dinheiro virtual, a simplificação dos registros para facilitar o 

acompanhamento das contas e a agregação destas era necessária e objetivo corrente 

do trabalho dos escribas, portanto, inovações nos registros foram permanentemente 

incentivadas, o que ocasionou novas técnicas, como a inserção de campos com 

subtotais, períodos de tempo de compensação e a possibilidade de análise cruzada 

dos registros de crédito e débito. A partir dos aprimoramento das práticas contábeis 

foi possível acompanhar na economia local o percurso de diversos itens, mas estes 

aprimoramentos nas inscrições não evitavam que tenham existido alguns erros nos 

apontamentos, contudo, havia um sistema que era eficiente mediante tentativas de 

fraude nos apontamentos, estas eram muito menos ocorrentes quando dos momentos 

das inscrições e mais quando das práticas em momentos pontuais de estabelecimento 

de pesos e medidas das mercadorias transacionadas. Deste modo, 
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As operações monetárias definidas pela economia ocorreram como 
lançamentos contábeis em tabuletas dentro das grandes instituições. O papel 
do dinheiro era fornecer a dimensão de preço necessária para quantificar e 
administrar estas atividades numa base mensal e anual. Estes preços 
contabilísticos eram uma parte intrínseca do sistema de pesos e medidas, 
com a prata designada como o denominador comum, sendo também a 
consagrada reserva de valor. Os preços não foram determinados por 
mudanças no mercado da oferta e da procura ou na oferta de prata, ou 
mesmo de cevada. [...D]everiam proporcionar estabilidade ao serem uniforme 
e imutável. Esta é a essência de qualquer ponto de referência - padronização, 
não variabilidade. (HUDSON, 2004, p. 112-113) 

Estas investigações a partir das descobertas e dos registros históricos 

apontaram que, apesar da contagem ser compatível com sociedades equitativas, é 

uma estrutura hierárquica de sociedade como a mesopotâmica, uma sociedade que 

prioriza o controle social, que era mais propícia ao surgimento da contabilidade. Este 

sistema promoveu esquematizações e procedimentos com unidades fracionadas de 

medida, como divisões por números inteiros, frações, duplicações e multiplicações, o 

que foi essencial para os cálculos de dívidas e empréstimos, práticas que facilitaram 

o monitoramento, com a utilização de tecnologias de como tabuletas, selos e pastilhas 

de selagem. 

Ao comparar estudos sobre os primeiros impérios agrários, Hudson conclui 

que 

"(...)o que emerge das comparações inter-regionais é que o complexo sistema 
de práticas contábeis, pesos e medidas, e mesmo a escrita precoce, não era 
um modo natural e inevitável de organizar a produção artesanal, o comércio 
e o intercâmbio. Foi uma escolha para desenvolver em uma das várias 
direções possíveis - uma escolha que se tornou uma base para grande parte 
da continuidade subseqüente da civilização ocidental" (HUDSON, 2004, p.17) 

Isto indica que não foi a escolha preferida ou a evolução natural de todas as 

sociedades, a partir de tal ponto na linha do tempo, seguir por uma organização 

política e econômica que priorizava o controle social e moldava em grande medida 

toda a dinâmica, apenas das sociedades em que existiam relações de classes muito 

presentes e definidoras. O controle contábil foi uma inovação que apresentou novos 

caminhos na história do desenvolvimento dos grupos e sociedades humanas, e serviu 

de base para estimular e consolidar ainda mais as diferenças entre classes, a 

especialização da mão-de-obra, a divisão do trabalho, a dominância de umas classes 

sobre outras e estruturas econômicas relacionadas que produziram as pré-condições 

para a troca em mercados não mais vinculados a poderes centralizadores. 
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Para se quantificar e padronizar as atividades econômicas, para fazer o 

acompanhamento das relações de crédito e dívida, as ações e determinações dos 

poderes centrais para definir e formalizar grandezas e proporções foram essenciais, 

assim como as práticas contábeis serviram-se da estandardização de um 

denominador comum, de um padrão uniforme geral, para acompanhar excedentes ou 

insuficiências, entradas e saídas. Esta prática da esfera pública foi tomada como 

padrão de controle e difundida para as atividades privadas com o decorrer do tempo, 

principalmente para uma maior formalização das cobranças de rendimentos e de 

juros, portanto, foi uma série de atividades muito importante para o surgimento do 

dinheiro como uma relação de dívida e créditos e para sua função de unidade de conta 

universalmente aceita. Hudson coloca que 

"(...)conceitos contábeis, pesos e medidas, dinheiro e preços, e a cobrança 
de taxas de juros estipuladas e aluguel de terras faziam parte da 'tecnologia 
de controle social' que constituiu o salto quântico da civilização da 
reciprocidade personalizada para a aquisição, produção e distribuição de 
recursos em grande quantidade. As instituições públicas desenvolveram 
estes novos modos de controle para coordenar seus fluxos de recursos e o 
comércio de longa distância." (HUDSON, 2004, p. 20) 

Portanto, é nas relações econômicas da Mesopotâmia que se encontram os 

primórdios conhecidos até o momento de muitas das práticas que ainda são mantidas 

em nossa época, e que serviram de ponte entre uma economia de reciprocidade e de 

dádiva, e uma economia de mercados modernos de fixação de preços. Deste modo, 

esta experiência histórica é a primeira da qual se tem conhecimento, a partir dos 

registros materiais e históricos até então, e que retrata especificamente a origem e os 

usos do dinheiro como uma relação de dívida/crédito. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Duas concepções dominam as investigações, que envolvem diversas áreas 

de conhecimento, sobre as origens do dinheiro, sobre a evolução das relações 

monetárias, sobre a herança histórica, sobre a importância e relevância para o 

entendimento do sistema econômico em que estamos inseridos. 

O entendimento dos clássicos e neoclássicos sobre as relações econômicas 

monetárias, que considera que a origem do dinheiro está nas relações de escambo e 

nas iniciativas individuais, parte de elucubrações, de exercícios imaginativos, da 

proposição de cenários e situações, visto que, investigações na arqueologia e na 

antropologia, motivadas por esta narrativa, que buscavam comprovar tais exemplos 

não encontraram registros materiais e comprovação empírica, e, por isso, categorizá-

lo como uma compreensão idealista de todo o processo, sem embasamento em raízes 

históricas. Devido à falta de comprovações factuais, tais narrativas parecem servir 

para dar vazão a valores morais e éticos que acabaram moldando uma explanação 

que mais se encaixava ao modo de pensar de pessoas que carregavam heranças e 

motivações políticas e ideológicas, e assim, de classe. 

O entendimento da concepção cartalista, levado adiante principalmente por 

escolas de pensamento econômico pós-keynesianas, assim como por 

pesquisadores socialistas, influenciados pelo pensamento de Karl Polanyi, de Alfred 

Mitchell-Innes e de Georg Knapp, considera que as origens do dinheiro estão 

vinculadas ao poder de um Estado, como também à força da lei. Esta concepção 

enxerga que as relações econômicas - baseadas essencialmente em relações de 

crédito e dívida entre os indivíduos e entre instituições de poder e indivíduos -

começaram a ter maior participação e poder de determinação nas vidas das pessoas 

de determinadas populações e territórios dominados, por causa da influência política 

de um poder centralizador que se apoiava na violência, na lei e em processos proto-

contábeis que acabaram moldando toda uma dinâmica social. 

Baseiando-se essencialmente em descobertas de investigações empíricas 

arqueológicas e antropológicas, principalmente a partir de meados do século XX, tal 

concepção encontrou nos registros em tabuletas de argila, envelopes de argila, 

selagens com brasões e outros artefatos históricos, que representavam as dinastias 

que estavam em posição de poder, principalmente do terceiro e do segundo milênio 

antes de Cristo, evidências históricas que fomentaram maiores possibilidades de 
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colocar em questionamento a narrativa que dominou a ciência econômica desde os 

seus princípios. Assim, os primeiros registros que temos conhecimento apresentam-

se como fundamentos documentais que contraditam a ideia de que interesses e 

iniciativas individuais causaram todo o processo que culminou na origem do dinheiro 

a partir do escambo. Isto leva ao reconhecimento do papel que tiveram instituições 

públicas na determinação das práticas monetárias, devido a rotinas administrativas e 

fiscais que acabaram moldando uma ordem econômica que deu forma e regeu a 

vida de uma das primeiras civilizações e um dos primeiros impérios, alicerçada nas 

relações de crédito e dívida. 

O debate entre as escolas de pensamento não cessou quando da 

descoberta de artefatos que contestavam o entendimento liberal e embasavam as 

explicações cartalistas sobre o dinheiro de crédito, que fundamentou, regeu e 

possibilitou maior compreensão sobre a dimensão da vida que lidava com a 

produção, distribuição, comercialização e consumo dos objetos necessários para a 

reprodução das populações, para a conservação das relações de classe e de poder. 

Ainda, a maior parte dos livros-texto utilizados nos cursos de graduação de 

ciência econômica reproduzem a narrativa que é promovida pelas escolas clássicas 

e neoclássicas, correntes dominantes no pensamento econômico, o que tem sido 

motivo de questionamento e debate tanto de outras escolas de pensamento 

econômico quanto a partir do posicionamento de pesquisadoras e pesquisadores de 

outras áreas de conhecimento, algo que se tem visto nas duas primeiras décadas do 

século XXI, quanto à efetividade da economia na solução dos problemas que ela 

deveria deslindar. 
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