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Origem da Contabilidade. 
 Muitos historiadores afirmam que a contabilidade existe desde o 
princípio da civilização humana. O homem observou que era 
preciso controlar, administrar e preservar seus bens e que poderia, 
através de desse controle, obter lucros e foi através desta 
necessidade que surgiu a contabilidade. 
 Afirmar-se que a contabilidade é tão antiga quanto a origem 
dos primeiros seres humanos. Remontam os primeiros sinais 
objetivos da existência contábil  aproximadamente há 4.000 anos 
a.C. Entretanto, antes disto, o homem primitivo ao inventariar os 
instrumentos de caça e pesca, ao contar seus rebanhos praticava 
uma forma rudimentar de Contabilidade. 
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 Com o uso de sua arte, o homem primitivo evidenciava a sua 
riqueza patrimonial, em inscrições em paredes de grutas 
(pinturas) e também em pedaços de ossos. O desenho do animal 
ou coisa representava a natureza da utilidade; os riscos que se 
seguiam ao desenho, denunciavam a quantidade existente. 
                                                          
                                                      Conta 
                        Qualidade                                       Quantidade 
                        (desenho)                                           (Risco) 
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 É lógico que sua evolução foi relativamente lenta até o 
aparecimento da moeda. Com o passar do tempo as operações 
passaram a ser formalizadas, inicialmente, na troca de 
mercadorias momento em que os negociantes anotavam as 
obrigações, os direitos e os bens. Tratava-se, portanto, de um 
inventário físico, sem avaliação monetária. Como a preocupação 
com as propriedades e a riqueza é uma constante, o homem teve 
de ir aperfeiçoando seu instrumento de avaliação da situação 
patrimonial à medida que as atividades foram desenvolvendo-se 
em dimensão e tornaram-se mais complexas O acompanhamento 
da evolução do Patrimônio Líquido das entidades de qualquer 
natureza constituiu-se no fator mais importante da evolução da 
disciplina contábil. 
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 Assim nasceram os registros contábeis; porque se quantificava 
e evidenciava a riqueza patrimonial do indivíduo ou da família.  
 O “meu” e o “seu” deram, na época, a origem dos registros de 
“débito” e “crédito”. 
 No Egito, o “papiro” deu origem aos livros contábeis, 
utilizando-se o sistema baseados em lógica matemática. 
 
    Matematicamente:          A = B 
    Contabilmente:   débito = crédito 
    Logicamente:     efeito = causa 
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 Com a invenção da escrita, desenvolveu-se o sistema de 
registros. Tamanha a importância deste evento, que vários 
estudiosos da questão, acreditam que foi a escrita contábil que 
deu origem à escrita comum e não o inverso. 
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As Escolas do pensamento contábil. 
 O grau de desenvolvimento da teoria contábil e suas práticas 
estão diretamente associados, na maioria das vezes, ao grau de 
desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades, 
cidades ou nações. É assim, fácil de entender, porque a conta 
teve o seu florescer, como disciplina, nas cidades italianas de 
Veneza, Gênova, Florença, Pisa, e outras. Estas cidades e outras 
da Europa fervilhavam de atividade mercantil, econômica e 
cultural, a partir do século XII, até o inicio do século XVII.  
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 Um marco ocorrido na Contabilidade foi a utilização do método das 
Partirdas Dobradas, descrito pela primeira vez em 1494, na Itália, pelo frade 
Luca Pacioli no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalità” (Coleção de conhecimentos de Aritmética, Geometria, 
Proporção e Proporcionalidade), no capítulo “Particulario de computies et 
Scripturis” (Contabilidade por Partidas Dobradas), que fala sobre um tratado 
da contabilidade. Neste capítulo, ele enfatiza que a teoria contábil do débito 
e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos. O 
método teve rápida difusão e foi universalmente aceito e adotado desde esta 
época, sendo hoje considerado um dos pilares da contabilidade moderna. 
Este método reza que: em cada lançamento, o valor total lançado nas 
contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas 
contas a crédito. 
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A Escola Norte-Americana. 
  
 A partir de 1920, com a ascensão econômica e cultural dos 
Estados Unidos, com o surgimento das gigantescas corporações,  
favorecendo a ampla estrutura econômica e política, aliado à 
pesquisa e trabalho de vários órgãos associativos, impulsionaram 
esta Escola que tinha por base as ações herdadas da Inglaterra 
que possuía uma excelente tradição no campo da auditoria, 
criando lá, sólidas raízes. Momento em que foram fundamentados 
os seguintes critérios: 
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. Avanço das instituições econômicas e sociais; 

. Informações detalhadas à curto prazo; 

. Pesquisas científicas pelo governo, universidades e corpos 
associativos de contadores; 
. Órgãos contábeis atuantes; etc... 
 Apesar das diferenças de abordagem das várias escolas, 
reconhecemos que somente existe uma contabilidade, baseada 
em postulados, princípios, normas e procedimentos racionalmente 
deduzidos e testados pelo desafio da praticabilidade. 
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Contabilidade no Brasil. 
 
 A primeira escola de Contabilidade brasileira foi a Fundação 
Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo, que em 
1902, desenvolveu a filosofia da Escola Européia de Contabilidade 
no Brasil. Nessa escola formaram-se, entre outros, Francisco 
D’Auria e Frederico Herrmann Junior, considerados dois dos mais 
importantes professores brasileiros de contabilidade em todos os 
tempos. 
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 A teoria da contabilidade tem sido definida como um conjunto 
coerente de princípios lógicos que: 
1. Oferece uma compreensão melhor das práticas existentes a 
contadores, investidores, administradores, estudantes, enfim, a 
todos os usuários da contabilidade. 
2. Oferece um referencial conceitual para avaliação de práticas 
contábeis existentes. 
3. Orienta o desenvolvimento de novas práticas e novos 
procedimentos. 
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 Desse modo podemos concluir que a Teoria da contabilidade é 
um conjunto coerente de princípios hipotéticos, conceituais e 
programáticos que formam um quadro geral de referência para a 
investigação da natureza da contabilidade. 
 A Teoria é o conjunto de conhecimentos que dão a explicação 
completa de uma arte ou ciência. A Prática é a execução das 
regras e dos princípios de uma arte ou ciência, ou simplesmente, 
a aplicação da teoria. 
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Objetivo da Teoria 
 
 A finalidade da teoria, no ensino da contabilidade, é estudar, 
sob a orientação de um método próprio, a natureza do 
patrimônio, a função do organismo de uma empresa, controle do 
movimento, a criação de uma terminologia própria e adequada, a 
elaboração de um plano de contas, de forma que da sua aplicação 
a qualquer momento se possa analisar a evolução do patrimônio. 
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QUESTÃO: Analista Administrativo – Econômico Financeiro – VUNESP – 
2009 - O princípio de que, para cada débito em uma conta, há, 
simultaneamente, o crédito em outra conta refere-se ao 

 a) método das partidas dobradas.  
 b) ponto de equilíbrio da empresa.  
 c) método da equivalência de pagamentos.  
 d) regime de competência.  
 e) regime de caixa.  


