


a ideia se espalhou e se tornou uma

convenção entre os povos do Oriente

e da Península Itálica. Nascia, assim, o

ancestral do dinheiro.

Em pouco tempo os pequenos discos

feitos de diferentes tipos de metais se

espalharam pela Grécia e por toda a

Península Itálica. O nome "dinheiro",

inclusive, teve origem na moeda

romana, chamada "denário". Foram

os romanos também que "evoluíram"

a técnica da falsificação do denário,

misturando outros metais menos

nobres à prata.

Hoje, a segurança é uma das premissas

quando são pensadas as cédulas, mas

o que permitiu mesmo que o dinheiro

fosse aceito para troca de mercadorias

foi sua credibilidade. Tanto na

Antiguidade como na Idade Média, não

havia controle da emissão de moedas,

o chamado "lastro", fundamental para

cobrir os valores emitidos. Na Idade

Média, a emissão descontrolada por

nobres enfraqueceu a credibilidade do

dinheiro da época, mesmo problema

que havia enfraquecido o denário no

Império Romano.

O PAPEL-MOEDA

Na Europa o papel-moeda surgiu

quando os banqueiros de Génova e

Veneza começaram a emitir papéis

manuscritos como promessas de

pagamento. Mais tarde, durante a

Revolução Francesa, o governo emitiu

papéis a fim de sustentar o exército

revolucionário, cujo lastro, chamado na

época de "assignats", foi assegurado

pelas propriedades confiscadas da

igreja católica e dos nobres.





contra as colónias francesas, quando

foram emitidos os "shillings" para

financiar esta guerra. Nos séculos

seguintes, as moedas passaram a ser

gravadas na cidade de Joachimsthaler,

na Alemanha, reconhecida por sua

qualidade de gravação e design.

A moeda originária dessa cidade

ganhou o apelido de thaler, e

posteriormente, dólar.

As imagens das cédulas do dólar

americano, já tão reconhecidas, são

fundamentadas em uma temática

mística. O selo contém o desenho

de uma pirâmide, símbolo da

maçonaria, e um olho sobre ela,

representando a justiça de Deus. As

inscrições em latim falam da crença

do dinheiro como algo do bem:

Annuit Coeptis - ele tem favorecido

nossos empreendimentos - e Novus

Ordo Seclorum - uma nova ordem

mundial. Outros elementos como

a águia, a estrela de cinco pontas,

o feixe de flechas, a balança, bem

como as cores, intensificam o caráter

simbólico do dólar.

As mudanças nas notas americanas

aconteceram basicamente por

questões de segurança, a mais

recente foi este ano na cédula de

100 dólares. A nota ganhou uma

fita com efeito 3D, marca d'água e

uma tinta especial nos números

que muda de cor. Mas mudanças

à parte, creio não haver nenhuma

nota tão emblemática quando o

dólar.

O EURO
A manutenção de uma moeda única

no continente europeu continua

sendo um grande desafio, mesmo

após mais de oito anos de existência.

Neste contexto as cédulas têm um

importante papel simbólico de tentar

unir um continente com diferentes

etnias e culturas.

O projeto gráfico das cédulas de euro

foi feito pelo designer austríaco Robert

Kalina. Ele conceituou seu projeto

baseando-se nas diferentes épocas do

desenvolvimento europeu por meio

de momentos da arquitetura, desde

o clássico, o românico, o gótico, o

renascimento, o barroco, o rococó e o

século XX retratado pelo modernismo.

Seu objetivo foi recriar elementos

originais estilizados sem focar em

nenhum símbolo nacional ou mesmo

um personagem para não despertar

sentimentos nacionalistas. As cédulas

entraram em circulação em 2003,

porém o projeto gráfico já estava

pronto em 1999.

CONCEPÇÕES
INOVADORAS
Os desenhos das cédulas não

tiveram profundas inovações, até

mesmo porque funcionalidade e

segurança sempre foram premissas.

O desenho acabava quase sendo

uma consequência, o cumprimento

das promessas dos papéis emitidos.

Contudo algumas cédulas fizeram

história pelo seu design inovador.

Um dos mais interessantes foi um

projeto de Herbert Bayer (uma

das mais importantes figuras da

Bauhaus) para uma cédula da

Alemanha em pleno período mega-

inflacionário. Na nota de um milhão

de marcos percebe-se claramente

seu pensamento funcionalista, já

que ele retirou as figuras, efígies e

excessos de informação, valorizando

apenas o essencial, o valor da

moeda. A tipografia sem serifa,

incomum em cédulas da época,

demonstra claramente o pensamento

modernista.

Ainda na Alemanha, no final

da década de 20, outras

cédulas desenhadas por autores

desconhecidos sinalizaram o

crescimento do nacional-socialismo.

Isso é claramente percebido na

Comunidade
europeia

simbolizada pelas
suas muitas fases

arquitetônicas.
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