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RESUMO 

 

A história da contabilidade é tão antiga quanto a história da própria da civilização humana aonde seus primeiros 

registros estão ligados diretamente as primeiras manifestações da necessidade de proteção a posse e de registros 

e interpretações dos fatos ocorridos. O objetivo deste artigo é realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a história 

da Contabilidade, sua evolução, suas relações, informações, que ajudaram no seu desenvolvimento no Brasil e no 

mundo. A história é dividida em períodos, para delimitar sua correlação com a evolução da civilização. A 

medida que o homem começava a possuir uma quantidade maior de valores ou bens, tornando uma preocupação, 

o quanto poderiam render e qual a maneira mais simples de aumentar as suas posses. Essas informações não 

eram fáceis de serem memorizadas quando o volume era grande, requerendo assim uma maneira de serem 

registradas. No Brasil, A história da contabilidade inicia-se a partir da época Colonial, sendo exigida de certa 

forma pela evolução da sociedade e o controle contábil para iniciação no desenvolvimento das primeiras 

alfandegas que surgiram em 1530. O trabalho visa retratar essas informações, fatos e relações históricas que 

ajudaram a Contabilidade a evoluir e ser difundida no mundo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante a evolução da sociedade e a 

crescente necessidade de se registrar bens e posses, 

bem como encontrar maneiras para obter mais bens 

e recursos de maneira simples e rápida, surge assim 

à necessidade de uma maneira para se registrar tais 

fatos. A origem da contabilidade está diretamente 

ligada ao desenvolvimento do comércio e sua 

necessidade de registro em suas transações 

comerciais. Ao pensar no futuro, o homem realizou 

os primeiros registros a fim de delimitar suas reais 

possibilidades, tanto no uso, consumo ou produção. 

A medida que as operações foram tornando-se mais 

complexas, o controle foi se refinando e assim 

evoluindo. Assim teve início a história da 

contabilidade.  

 Para expor a importância da mesma como 

importante ferramenta no mundo, este artigo propõe 

descrever a história da evolução da ciência da 

contabilidade, retratando também a evolução da 

contabilidade no Brasil, quando surgiu, quais foram 

suas influências. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A CIÊNCIA, A TEORIA. 

 Para Herrmann (1958: 3) a ciência é 

sinônimo de conhecimento, que é verdadeiro quando 

os fatos são iluminados pelo conhecimento das 

relações de mútua dependência. O saber científico 

distingue-se do saber vulgar pela segurança das suas 

conclusões.  

Segundo Hicks (“É a Economia uma 

Ciência”, p. 424), a ciência é definida como um 

“corpo de preposições” que possuem 3 

características distintas: 

 Serem sobre coisas: reais, que possamos 

observar e fenômenos que possamos ver ou 

sentir; 

 Serem proposições gerais, sobre classes de 

fenômenos, suas relações entre 

propriedades de classes de fenômenos; 

 Serem proposições, o que torna-se possível 

basear, prognósticos, que mereçam 

credibilidade. 

O termo “TEORIA”, segundo Carqueja (1997: 

149), está aliado à ideia de explicação breve, porém 

muito abrangente e aparece com os significados de: 

 Princípios básicos e elementares de uma 

arte ou ciência; 
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 Sistema ou doutrina que trata dos princípios 

básicos e elementares de uma arte ou 

ciência; 

 Conhecimento especulativo; 

 Opiniões sistematizadas; 

 Conjuntura, hipótese, explicação possível. 

A contabilidade surgiu da necessidade humana 

de criar conjuntos, regras e metodologias capazes de 

suprir toda a memória dos mercadores, quando o 

mesmo chegou num ponto, o qual era impossível 

guardar todas essas informações em suas memorias 

com total fidelidade. 

Para Herrmann (1958: 1), todos os ramos do 

saber humano distinguem-se entre dois diferentes 

aspectos:  

1. Pelo raciocínio procura-se aprofundar 

a razão das coisas e investigar a 

natureza dos fatos;  

2. Pela prática estudam-se os meios para 

tornar úteis à humanidade os 

resultados das observações.  

O primeiro corresponde à ciência e o segundo à 

arte.  

O mesmo autor, citando Charles Coquelin, 

escreve:  

“A arte consiste em uma série de preceitos ou 

de regras a seguir; e a ciência no conhecimento de 

certos fenómenos ou de certas relações observadas 

ou relevadas. A arte aconselha, prescreve, dirige; a 

ciência observa, expõe, explica.”. 

Segundo alguns grandes pensadores, a 

Contabilidade pode ser considerada entre três 

grandes pilares: a arte, a ciência e a técnica. 

 É a ciência ou arte de estabelecer contas 

(Boccardo, 1863);  

 É a ciência das contas (H. Deschamps, 

1877);  

 É a arte de registar, com método e segundo 

determinados princípios, toda a espécie de 

operações (Degranges, 1903);  

 É a ciência das contas e dos valores, que 

tem por fim a criação de processos ou de 

sistemas de classificação de contas, que 

permitem o registo, numeração e avaliação 

das operações e de valores em movimento, 

para deles tirar informações e fixar a 

posição das operações, dos valores e a 

situação do objeto dessa contabilidade 

(René Delaporte, 1936);  

 É a ciência do cálculo aplicado à vida 

comercial ou simplesmente a ciência das 

contas (R. Dória, 1903). 

Ainda hoje as opiniões divergem e as 

mesmas não favorecem a investigação cientifica 

sobre a Contabilidade. 

 

A CONTABILIDADE: A HISTÓRIA E SUA 

IMPORTANCIA 

 A origem da contabilidade está ligada 

diretamente a necessidade de registros das 

transações comerciais.  A atividade de trocar e 

vender dos antigos comerciantes requeria certo nível 

de acompanhamento das variações de seus bens, 

quando a atividade era assim realizada. Essas 

transações eram seguidas de registros simples ou 

relatórios sobre o fato ocorrido. Quanto mais bem 

possuíam, a necessidade de saber quanto poderiam 

ganhar e qual a maneira mais simples para se obter 

mais posses, e essas informações vão se tornando 

mais difíceis de serem memorizadas quando ligadas 

diretamente a quantidades eram grandes, requerendo 

assim registros. 

 Pensando no “Futuro”, o homem tornou o 

habito de registrar tais fatos com maior frequência e 

assim saber suas reais possibilidades, sejam elas pra 

uso, consumo e produção, etc. O surgimento das 

“administrações particulares” criou também a 

necessidade de se controlar as mesmas, para que a 

prestação da conta de cada coisa pudesse ser feita. 

Quanto mais o tempo passa, mais os processos se 

tornavam complexos e seu controle seguia o mesmo 

passo e se refinava a cada nova “evolução”. 

 Vários autores dividem a “história da 

contabilidade” em 4 períodos. Segundo Frederico 

Melis, na sua obra “Storia della Ragioneria” 

(Monteiro, 1953: 44): 

1. A Contabilidade no mundo antigo;  

2. A Contabilidade nas origens do capitalismo 

e aparecimento da partida dobrada;  

3. Período da literatura contábil;  

4. A Contabilidade científica.  

Segundo Frederico Melis, “O mundo da 

Contabilidade é o mundo do Homem”. Segundo ele 

ainda, todas as ciências têm origem comum. Com 

efeito, se a ciência é, em suma, o conhecimento 

ordenado das coisas não, se pode concebê-la sem a 

existência do ente conhecedor (Monteiro, 1979: 7). 

 Lopes Amorim (1929: 19-25) divide a 

História da Contabilidade em três períodos 

correspondentes a três grandes “evoluções”:  

1. Período empírico;  

2. Período metafísico;  

3. Período científico.  
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Rocha (1993: 15) sublinha as etapas da 

evolução histórica da contabilidade descrita por 

Rivero Romero:  

1. Período Empírico;  

2. Contributo Contabilístico de Pacioli;  

3. O Pensamento Contabilístico;  

4. Tendências Personalistas;  

5. Tendências Materialistas;  

6. O Pensamento Contabilístico à cerca da 

“Empresa”;  

7. Evolução do Pensamento Contabilístico 

versus Objetivos Valorimétricos;  

8. Teoria Patrimonialista;  

9. Teoria da Contabilidade Pura.  

Demonstra isto, que apesar de tamanho 

diferenças pode-se notar que de fato a divisão pode 

seguir um pensamento único e em 4 partes, aonde 

podem ser limitadas por fatos, publicações, tratados 

e grandes e continuas evoluções. 

 Contabilidade no Mundo Antigo: inicia-se 

com a civilização do homem, a necessidade 

de se memorizar grandes informações e o 

surgimento da moeda e vai até 1202 da era 

Cristã, quando surge o Liber Abaci, de 

autoria de Leonardo Pisano; 

 Contabilidade no Mundo Medieval: período 

que segue pós 1202 da Era Cristã e vai até 

1494, quando frei Luca Paciolo publica 

“Tratactus de Computis et Scriptures 

(Contabilidade por Partida Dobrada); 

 Contabilidade do Mundo Moderno: período 

que segue a pós-publicação marcante para a 

Contabilidade de Frei Luca Paciolo e até 

1840 com a publicação do “La Contabità 

Aplicatta alle Amministrazioni Private e 

Pubbliche”, escrita por Francesco Villa, 

premiada pelo Governo da Áustria; 

 Contabilidade do Mundo Cientifico: 

iniciada pós publicação de Francesco Villa 

até os dias de hoje. 

Desta maneira, torna-se possível descrever fatos 

históricos sobre cada período acima citado: 

 Mundo Antigo: tinha por aspecto rebanhos 

e bens de cunho quantitativo, aonde os 

primeiros registros eram feitos de forma 

rudimentar, na memória do homem, que 

com ao passar do tempo viu que era 

possível utilizar outros meios para 

processar os seus registros. Estes datam da 

era da Pedra Polida, quando homem 

registrava os primeiros desenhos e 

gravações. Os primeiros controles de tais 

registros foram estabelecidos pelos 

templos, durando desta mesma forma 

durante séculos. Suméricos e Babilônicos, 

assim como Assírios, faziam seus registros 

em peças de argila, os quais combinavam 

dados numéricos e faces animais, 

controlando assim sua existência e sua 

quantidade. O sistema é Contábil é 

dinâmico e evolui, trazendo assim os "Selos 

de Sigilo", os quais eram diários, e foram 

sintetizados em papiros ou tabuas, e 

posteriormente foram agregados em 

períodos (mensais e anuais). Fizeram 

também presentes, a confrontação de 

valores (positivas e negativas), tornando-se 

conhecida a “Receita”. Os egípcios, nos 

deixaram um grande legado que datam de 

6000 a.C. Eles faziam a fiscalização através 

do Fisco Real, tornando os escriturários 

leais a sua profissão. Eram de suma 

importância, tendo em vista que a contagem 

dos bois, adorados pelos egípcios, marcava 

o início do calendário. Eram escriturados 

também, móveis e imóveis, efetuando 

também controles financeiros e 

administrativos primitivos. 

 Mundo Medieval: Em 1202 foi publicado o 

livro “Liber Abaci”, por Leonardo Pisano. 

Nesta época eram estudados: técnicas 

matemáticas, pesos e medidas, e o cambio. 

A contabilidade foi “plantada” pelos 

sumérios-babilônios e “colhida” pelos 

italianos. Denominada como “Era Técnica”, 

este período foi importantíssimo para a 

Contabilidade, pois foi marcado por 

grandes inventos, como: moinho de vento, 

o aperfeiçoamento da bussola, entre outros, 

tornando assim possível que o mar largasse 

de ser uma fronteira instransponível para 

navegadores como Marco Pólo. Foi nesse 

período que “crédito” e “débito” tornaram-

se “conhecidos”, pois através de 

rudimentares relações entre direito, 

referindo-se a pessoas. O “Livro Caixa” 

tornou-se item indispensável para registros 

dos comerciantes, que agora podiam vender 

seus itens fora de seus paises. O 

aperfeiçoamento e crescimento da 

Contabilidade foram consequências 

naturais das necessidades  geradas pelo 

Capitalismo. Esse advento gerou 

acumulação de bens, alterando assim as 

relações de trabalho, pois agora, não tinham 
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mais Escravos e sim Trabalho assalariado, 

o que acarretou registros mais complexos. 

Foi neste período que apareceu também a 

“Conta Capital”, que representa o valor dos 

recursos injetados nas companhias, que 

surgiram também neste mesmo período, 

pela família proprietária. O método de 

“Partidas Dobradas” surgiu também neste 

período, na Itália. Seu aparecimento 

acarretou mais livros, para tornar mais 

analítica a Contabilidade, fazendo surgir 

então, o “Livro da Contabilidade de 

Custos”. 

 Mundo Moderno: Descrito como período 

das descobertas, foi neste que, a tomada de 

Constantinopla pelos Turcos, fazem com 

que os grandes sábios bizantinos 

emigrassem para outros países, em especial 

a Itália. Em 1492 é descoberta a América e 

em 1500 o Brasil. Em 1517 a reforma 

religiosa faz com que os protestantes 

europeus, emigrassem para as Américas 

aonde estes se radicaram e iniciaram vida 

nova. A contabilidade torna-se então, uma 

necessidade crescente, já que era necessário 

estabelecer o controle de inúmeras riquezas 

que o Novo Mundo estava proporcionando. 

A Introdução da técnica contábil no meio 

privado foi contribuição direta dos 

comerciantes italianos. Surgiram também 

empréstimos a empresas comerciais e 

investimentos, fazendo surgir novas 

técnicas de escrita, mais especiais, que 

pudesse refletir os interesses dos credores e 

investidores e ao mesmo tempo, uteis aos 

comerciantes, em suas relações com seus 

clientes e empregados. 

 Mundo Cientifico: com Francesco Villa, 

escritor milanês, contabilista público, que, 

através de sua obra, "La Contabilità 

Applicatta alle administrazioni Private e 

Plubbliche", inicia a nova fase; e Fábio 

Bésta, escritor veneziano. Estes dois foram 

os responsáveis pelo surgimento de três 

escolas do pensamento contábil: a primeira, 

chefiada por Francisco Villa, foi a Escola 

Lombarda; a segunda, a Escola Toscana, 

chefiada por Giusepe Cerboni; e a terceira, 

a Escola Veneziana, por Fábio Bésta. Ainda 

nesse período o ensino da Contabilidade era 

confundido com a ciência da 

Administração. Porém foi também nessa 

época que na Itália, a Contabilidade chegou 

à universidade e assim tendo seu início em 

1809 na aula de comercio da corte. 

Francesco Villa escreveu sua obra para 

participar de um concurso sobre a 

Contabilidade, promovido pelo governo da 

Áustria, aonde teve seu prêmio e cargo de 

Professor Universitário garantido. Ele 

extrapolou todos os conceitos tradicionais 

de contabilidade. Para ele, a Contabilidade 

implicava conhecer a natureza, os detalhes, 

as normas e leis e praticas que regem a 

matéria administrada, ou seja, o patrimônio, 

chamado de “Patrimonialismo”. Estes fatos 

deram início da fase cientifica da 

Contabilidade. Fabio Bésta, seguidor de 

Francesco Villa, superou o próprio mestre, 

demonstrando elementos fundamentais da 

conta: o valor, e chegou muito perto de 

definir patrimônio como objeto da 

Contabilidade. Vicenzo Mazi, seguidor de 

Fabio Bésta, definiu em 1923 o patrimônio 

como objeto da Contabilidade. A definição 

da Contabilidade como elemento 

fundamental da equação aziendalista com o 

mérito incontestável de chamar a 

Contabilidade como instrumento básico de 

gestão, sendo assim muito mais que um 

mero registro. Assim, a Escola Europeia 

teve seu peso, excessivo, na Teoria, pois 

não demonstravam praticas, nem pesquisas 

fundamentais. A exploração teórica das 

contas e o uso exagerado das partidas 

dobradas inviabilizava, em alguns casos, a 

flexibilidade necessária, principalmente, 

para a área da Contabilidade Gerencial. 

Preocupavam-se demais em demonstrar que 

a Contabilidade era uma ciência ao invés de 

dar vazão à pesquisa séria de campo e de 

grupo. Então, a partir de 1920, tem-se 

início a dominação norte americana dentro 

da Contabilidade. 

Assim, delimitadas as evoluções, fica clara 

que ela continua até hoje, com novas 

metodologias, regras, etc., e sobre tudo, que ela 

é flexível o bastante hoje para se adequar a 

novos tipos de negócios que surgem a todo dia.  

 

 

 

O PAI DA CONTABILIDADE 

Frei Luca Pacioli é descrito como o pai da 

Contabilidade, mesmo não sendo ele o criador de 
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várias de suas metodologias, como por exemplo, as 

Partidas Dobradas, que era usada na Itália desde o 

século XIV. Ele foi matemático, teólogo, 

contabilista entre outras profissões. Sua obra foi 

responsável pela sistematização da contabilidade, 

mas foi responsável também por abrir a porta para 

novas publicações que foram escritas sobre a 

Contabilidade. Sua obra, "Tratactus de Computis et 

Scripturis", marca o início de uma nova fase pra 

contabilidade. Ele destacava o inicialmente, o 

necessário ao bom comerciante, conceituava o 

inventário e como fazer. Ele também descreveu 

como realizar a escrita em livros mercantis: 

memorial, diário e razão e sobre como autenticá-los; 

Sobre registros de operações: aquisição, trocas, 

sociedades, entre outras; Sobre contas em geral: 

como encerra-las, como abrir, armazenamento, 

lucros e perdas, que eram denominadas na época 

como “Pro” e “Dano”; Sobre correções de erros, 

arquivamento de contas e documentos entre outras. 

Sobre as Partidas Dobradas, Frei Luca Pacioli, 

considerou utilizar terminologias adaptadas: 

 Per: “mediante o conhecimento do 

devedor”. 

 A: “pelo qual se tem conhecimento do 

credor”. 

Ele considerou também, utilizar-se 

seguindo uma pequena regra: Primeiro o devedor, e 

somente após o credor, pratica utilizada até os dias 

de hoje. 

 

ORIGEM DOS VOCABULOS 

Associado a evolução da Contabilidade, o 

vocábulo utilizado nesta área, é riquíssimo e pode 

ser considerado como uma grande herança deixada 

dos primórdios da contabilidade e muitas das vezes 

possuem uma origem fascinante. Segundo 

Iudicibus(1997), a maior parte destas palavras 

provem do período da Renascença (período esse, o 

qual podemos citar fatos históricos da contabilidade: 

o primeiro registro de um sistema completo de 

escrituração por partidas dobradas, em Gênova na 

Itália; e a ligação entre contabilidade e a matemática 

com o livro do frei Franciscano Luca Pacioli – 

Summa de arithmetica, geométrica, proportioni et 

proportionalitá – onde incluía uma seção sobre 

sistema de partidas dobradas, e apresentava o 

raciocínio que se baseava nos lançamentos 

contábeis). 

Abaixo demonstraremos alguns exemplos deste 

rico vocabulário: 

 Palavras provenientes da Renascença: 

débitos, créditos, lançamentos de diário, 

razão, contas, balancetes, balanços etc.; 

 Itália: contabilidade surge na Itália com o 

termo contabilitá; 

Algumas palavras provem de termos religiosos, 

como por exemplo: 

 Crédito: vem da raiz da palavra credo, ou 

seja, algo em que se acredita, como a 

profissão de fé cristã enunciada no Credo 

dos Apóstolos, também pode referir-se a 

pessoas nas quais se acredita, como 

credores (depositando nelas confiança, 

emprestando-lhes dinheiro). A origem 

latina é credere, cuja contração é cr, nos 

lançamentos de diário; 

Outros termos surgiram de fatos que já ocorriam 

 Patrimônio: originada da ideia de 

“herança”. O legado deixado por uma 

pessoa não era mais dissolvido, mas 

passado para filhos ou parentes. Essa 

Herança era denominada “Patrimônio”, 

sendo utilizado posteriormente para 

qualquer valor, mesmo os que não eram 

herdados; 

Outros termos resultam de palavras já existentes 

na época: 

 Dívidas, devedores, debêntures e débitos: 

resultam da base debere, ou dever, cuja 

contração é dr, nos lançamentos de diário; 

A alguns termos, que surgiram de ações 

executadas em alguns outros países e de fatos 

históricos dos mesmos: 

 Cheques: vem de um período em que se 

cobravam os primeiros impostos na 

Inglaterra, onde fichas eram colocadas em 

um pano xadrez, em um quadrado 

indicando dinheiro devido e em outro 

dinheiro pago, uma espécie rudimentar e 

visual de partidas dobradas. O pano sendo 

xadrez levou ao similar inglês do Internal 

Revenue Service americano, denominado 

Exchequer. Mais tarde, ao serem emitidos 

títulos públicos, eles se tornaram 

conhecidos como letras do Exchequer. 

Termos hoje amplamente difundidos e 

conhecidos na Contabilidade, surgiram de ações, 

fatos históricos, relações e países diferentes, se 

relacionando com a história da maneira mais 

profunda. 

AS “ESCOLAS” DA CONTABILIDADE 

A ESCOLA ITALIANA 
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A Contabilidade teve na Escola Italiana seu 

maior expoente. Foi nesta, que seu amadurecimento 

aconteceu (entre os Séculos XII e XVII), tornando-

se adulta o suficiente para a sua difusão no restante 

do mundo. Na Itália, também provem os primeiros 

escritores: Pacioli, Fábio Besta, Giuseppe Cerboné, 

Gino Zappa, entre muitos outros. Durante os séculos 

seguintes, foram caracterizados pela consolidação 

das teorias (entre elas, a escrita por Frei Luca) e a 

colocação em pratica das mesmas. Durante o século 

XIX, era conhecida como cientifica, a teoria se 

aprofundou mais levando em consideração as novas 

realidades surgidas nesta época, demonstrando assim 

o grande “pecado” cometido pela Escola Italiana, o 

excesso de teorias. Os autores dessa época tinham 

tanta preocupação em mostrar a Contabilidade como 

ciência, e esqueciam-se de provar suas “teorias”, se 

difundia ideais, sem pesquisas. Aconteceu então a 

queda de nível das universidades e o interesse com 

que as camadas de estudantes se interessavam pelo 

assunto. Então, em 1920, a Escola Italiana entrou em 

decadência. 

A ESCOLA NORTE AMERICANA 

A Escola Americana começou a ter sua 

importância a partir de 1920 com a decadência da 

Escola Italiana. O que as diferenciava, era o fato de 

que a Americana, tinha em sua principal 

preocupação a pratica ao invés da teoria. A prática 

foi sempre a maior preocupação deles, pois neste 

período, o país enfrentava uma grande fase de 

desenvolvimento, com surgimento das 

“corporations”, o mercado de capitais seguiu o 

mesmo rumo e os investimentos em pesquisas 

tornaram-se muito importantes. Esses fatores 

levaram ao crescimento de uma nova contabilidade, 

relacionando-se diretamente a sua utilização, sua 

praticidade. Para uma ciência, nada mais importante 

do que pesquisas, e os americanos foram bem 

sucedidos. Criaram instituições, como a FASB 

(Financial Accouting Standart Board) e o SEC 

(semelhante ao CVM, no Brasil), realizando 

também, pesquisas sobre procedimentos contábeis. 

Diferentes setores da sociedade trabalham unidos 

nestas pesquisas sobre princípios contábeis, entre 

eles: universidades, órgãos de pesquisas, bolsa de 

valores, governo. Livros americanos são mais 

“amigáveis”. Os autores partem dos relatórios da 

contabilidade, para os detalhes dos lançamentos 

originários. Porém, existem também os problemas e 

alguns deles são: 

 Pouca importância atribuída a 

sistematização dos planos de contas, ao 

menos nos livros textos; 

 Tópicos apresentados de forma desordenada 

em livros, dificultando assim, o distinguir, 

sendo que as vezes os mais importantes. 

A Escola Americana, ao contrário da Italiana, 

preocupou-se com o usuário da informação 

contábil. Os EUA continuam com investimento 

pesados na área de pesquisa através de seus 

diversos órgãos, entre eles: American Institute 

of Certified Public Accountants, o Special 

Commitees, a The Accounting Research 

Division, o The Accounting Principles Board, o 

Financial Accounting Standards Board, a AAA 

(American Accounting Association) e o SEC 

(Security Exchange Commssion). A ciência 

contábil, seguramente, continuará seu caminho 

evolutivo, beneficiando não somente os norte-

americanos, mas o mundo todo. 

 

A CONTABILIDADE NO BRASIL 

Com a transferência da família real para o 

Brasil, junto com a corte real, trazendo para cá as 

atividades coloniais, gerando assim mais gastos 

públicos e uma renda maior nos Estados, foi criado 

então, o “Erário Régio” ou Tesouro Nacional e 

Público, Banco do Brasil em meados de 1808. O 

Tesouro Nacional, representados em cada Estado, 

pelas Tesourarias da Fazenda, eram compostas por 

um inspetor, um contador e um procurador fiscal. 

Eles ficavam responsáveis pela realização da 

arrecadação, distribuição e administração fiscal e 

financeira nesta época. 

No Brasil, houve influência das Escolas 

Americana e Italiana, sendo esta última a que foi 

utilizada de forma primária. Porém, foi baseada na 

Escola Americana a Lei das Sociedades por Ações, 

que foram antecedidas pela resolução 220/72 do 

Banco Central, que a partir deste documento, 

anexou-se a circular 179/BACEN de 11 de Maio de 

1972, que estabeleceu as Normas e Princípios de 

Contabilidade, subdividida em cinco grupos: 

 Normas de Escrituração; 

 Critérios de Avaliação, Amortização e 

Depreciação dos Elementos Patrimoniais 

para efeito de Balanço; 

 Critérios Gerais para Formação de Reservas 

e Provisões; 

 Critérios Gerais para Classificação do 

Balanço Patrimonial; 

 Critérios Gerais para Apresentação Gráfica 

do Balanço Patrimonial e Demonstração 

dos Resultados.  
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A circular, contribuiu para oficializar o termo 

“Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos”. 

Trazia também normativas relacionadas a auditoria e 

ao profissional auditor no exercício de sua profissão. 

No Brasil, a Escola de Comercio Alvares Penteado, 

fundada em 1902, foi a primeira instituição 

especializada a ensinar a contabilidade. Foi nesta, 

que, professores de grande renome como, Francisco 

D’Auria, Frederico Herrmann Júnior, Coriolano 

Martins iniciaram as pesquisas contábeis 

genuinamente brasileiras. Iudícibus (1997) diz que, 

D’Auria teve o mérito de ser o mais “brasileiro” dos 

autores famosos da época. Ele conseguiu formar o 

que se poderia chamar de embrião de uma autêntica 

escola brasileira. Porém, foi na Faculdade de 

Ciências Econômicas e Administrativas da USP, 

fundada em 1946, que o Brasil ganhou seu primeiro 

núcleo efetivo, propiciando o surgimento de escritos 

contábeis importante por alguns desses mesmos 

professores.  
 
A SITUAÇÃO, O FUTURO E AS 

PERSPERCTIVAS DA CONTABILIDADE E 

SEUS PROFISSIONAIS NO BRASIL. 

 Apesar de toda evolução que a 

contabilidade já passou em solo brasileiro, ela se 

encontra hoje em um paradoxo gigante: a qualidade 

das normas contábeis existentes são superiores aos 

profissionais que as regem. Este fato pode ser 

explicado pelo grande número de universidades 

particulares, que oferecem cursos com qualidade 

baixa. Porém, tal fato, não dita uma regra, pois, 

existem profissionais com excelente qualificação, 

que com total tranquilidade, poderiam editar normas 

de altíssimo nível. 

 O Mercado de trabalho para o profissional 

da área Contábil tende a crescer e as expectativas 

para os mesmos são excelentes. A função do 

profissional contábil está sendo cada vez mais 

apreciada nas empresas. Para isto, as empresas 

exigem um profissional que esteja sempre disposto a 

evoluir, que seja muito mais que um “despachante” e 

passe ser o “protetor” da empresa, sendo assim apto 

a tomar decisões, líder, um pilar na empresa e que 

torne seu crescimento mais duradouro e continuo. 

 Segundo Perez, apud Marion (2003), essa 

postura: “Vai mais além de acumular cifras para 

preparar um balanço para efeitos impositivos. Vai 

mais além que registrar automaticamente uma ou 

várias operações: um software adequado pode 

produzir melhores rotinas.”.  

 Para que a evolução se concretize ainda 

mais são necessários investimentos pesados em 

pesquisas, formação de profissionais com cursos de 

qualidade, e para de depender de adaptações de 

princípios norte-americanos. Institutos como o 

IBRACON (Instituto Brasileiro de Contadores), já 

reconheceu a necessidade de investir em pesquisas 

mais profundas sobre os princípios contábeis, mas os 

recursos necessários para tal são de difícil capitação. 

Quanto a Universidades, dedicar-se a pesquisa 

contábil, quando relacionado a treinamento, 

manutenção e atualização do seu corpo docente, e 

estes voltados especificamente a área de pesquisa e a 

vida acadêmica, pelo baixo piso salarial, torna tudo 

mais complicado.  

 Segundo Iudícibus (1997, p. 40): 

Fomos expostos às duas grandes tendências 

contábeis, aprendemos os pontos fortes e as 

fraquezas de cada uma delas e temos condições, se 

houver muito esforço e recursos, de solidificar uma 

verdadeira escola brasileira de Contabilidade. 

 

A TECNOLOGIA E A CONTABILIDADE 

 Com a evolução da tecnologia, cada vez 

mais presente no mundo atual, a Contabilidade 

ganhou aliados de pesos. O Computador trouxe a 

dinâmica e velocidade necessária ao Contador. 

Softwares tornaram a escrituração, documentação, 

cálculos, informes, etc., tornaram o processo mais 

rápido e diminuíram o custo. A internet, através de 

sites, contribui significativamente, com a exposição 

de relatórios contábeis para seus usuários externos e 

auxilia de maneira direta em pesquisas sobre 

assuntos contábeis. 

 Isso não isenta a figura do Contador na 

empresa. Sua presença é obrigatória, maquinas não 

tomam decisões, não analisam fatores internos e 

externos, não procuram soluções, não pensam de 

forma humana e não são “flexíveis”. 

 

 CONCLUSÃO 

Com a intensão de mostrar toda a evolução, 

pela qual a “ciência contábil” passou até agora, este 

artigo, visou também mostrar relações históricas, 

fatos, autores, normas, regras e toda sua viagem pelo 

mundo até ser o que ela é hoje. Surgiu no meio de 

rebanhos, para se tornar importante ferramenta 

importantíssima para o comerciante medieval, o qual 

devia mostrar seus balanços para templos. Pouco 

tempo depois, teve seu negócio amplamente 

difundido e iniciou suas vendas além do que seus 

olhos poderiam ver, necessitando de muito mais 

informações anotadas, as quais foram ensinadas por 
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Frei Luca Pacioli, homem tido como pai da 

Contabilidade. Italianos foram tidos como 

percussores da Contabilidade, mas foram os 

americanos a colocar em pratica tudo que 

aprenderam e assim demonstraram do eram capazes 

e são hoje a principal fonte de informações 

referentes a esta ciência. O Brasil iniciou sua 

caminha em meio a mudança da família real para o 

Brasil. Utilizamos aprendizados de ambas escolas e 

estamos engatinhando para criarmos nossa própria 

escola. Toda a evolução apresentada pela 

Contabilidade foi importante para o 

desenvolvimento das empresas, por isso sua função 

dentro delas torna-se a cada dia mais importante, a 

ponto de serem consideradas por muitas como pilar 

para que o desenvolvimento das mesmas seja forte e 

continuo. O profissional contábil não é valorizado 

como a história da contabilidade, uma ciência tão 

nobre e antiga, mas começa a ter seu lugar de 

importância em diversos setores, sejam eles públicos 

ou privados. No Brasil, a contabilidade torna-se cada 

dia mais presente, forte e tem um futuro promissor 

pela frente, tanto na questão profissional, quanto a 

formação de uma escola puramente brasileira. 

Diversos autores já plantaram e continuam a regar 

essa pequena arvore que cresce, mas que precisa ser 

adubada para que seus frutos sejam colhidos, já num 

futuro próximo. A contabilidade é uma ciência 

amplamente flexível e que evolui a cada dia. 

Baseada em princípios, antigos e amplamente 

presentes em nossos dias, postulados, normas, 

regras, leis e circulares, continua e continuará a 

evoluir e se difundir, além de agregar novas 

informações e novos fatos históricos ao decorrer dos 

anos.  
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