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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo, apresentar de forma resumida, a evolução da
contabilidade através do tempo, juntamente com as escolas que doutrinaram e
doutrinam o pensamento contábil. Buscar as primeiras evidências de registros
contábeis e procurar entender como a Contabilidade se tornou uma ferramenta
essencial para o funcionamento das empresas, passando por diversas modificações
e aprimoramentos. Entender como os principais pensadores e doutrinadores das
escolas contribuíram para a evolução da Contabilidade, desde o período
pré-científico até o período científico e evidenciar as principais contribuições de cada
escola para evolução através do tempo.

Palavras-chave: Evolução. Contabilidade. Escolas. Pensadores.

ABSTRACT

The purpose of this article is to present, in a summarized way, the evolution of
accounting over the time, together with the schools that have indoctrinated and
doctrine the accounting thinking. Look for the first evidence of accounting records and
to try to understand haw accounting has became an essential tool for the operation of
companies, undergoing various modifications and improvements. Understand how
key thinkers and school teachers contributed to the evolution of accounting from the
pre-scientific period to the scientific period and highlight the key contributions of each
school to evolution over time.

Keywords: Evolution. Accounting. School. Thinkers
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1 INTRODUÇÃO

A contabilidade é tão presente em nossas vidas, que as vezes nem
percebemos que ela está lá. O simples fato de decidir fazer um investimento, como,
comprar um veículo, uma casa ou até mesmo aplicar recursos em uma poupança, já
é contabilidade, quando pensamos em grandes indústrias que possuem diversos
recursos para movimentar grandes quantias de dinheiro, lá está a contabilidade
também. Porém tudo tem um início e a contabilidade não foge disso.
O objeto formal da contabilidade, que delimita o campo de abrangência dessa
ciência que se pretende estudar, analisar, interpretar e verificar de modo
geral é o estudo do patrimônio das entidades em seus aspectos qualitativos e
quantitativos. (SANTOS et al., 2011, p. 25).

Sá (1997) relata que a história da contabilidade começa a cerca de 20.000
anos atrás, muitos anos antes de existir toda essa complexidade em gerar
informações com números, visando a tomada de decisão de um gestor, e muitos
anos antes de o homem começar a pensar a contabilidade como ciência, já existiam
os primeiros registros contábeis, claro que, nada parecido com o que conhecemos de
contabilidade hoje, mas os primeiros registros datam de 8.000 a 3.000 a.C.
Schmidt (2000) diz que o ponto fundamental para o desenvolvimento da
contabilidade, foi a invenção da escrita alfabética criada pelos Fenícios em 1.100
a.C., a criação da escrita foi o principal instrumento de difusão das ideias entre os
povos. O surgimento da atividade econômica trouxe a contabilidade como um
instrumento de extrema relevância para o com comércio.
“Com o surgimento da atividade econômica, renasce a importância da
contabilidade, o século XIII foi o período que marcou o fim da era da Contabilidade
Antiga e o início da Contabilidade Moderna.” (SCHIMIDT, 2000, p. 23).
O objetivo desse estudo visa, explorar a evolução da contabilidade através dos
anos, entendendo o caminho que foi percorrido até se tornar ciência, passando pelas
principais escolas que doutrinaram o pensamento contábil e chegando nos dias
atuais. No primeiro momento será demonstrada a evolução da contabilidade através
do tempo, passando pelas escolas que doutrinam o pensamento. No segundo
momento chegaremos aos dias atuais relatando como a contabilidade influencia no
dia a dia das empresas e como é utilizada para a tomada de decisões.
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A metodologia científica utilizada para a realização deste estudo foi baseada
em buscas em livros, artigos, internet, e conversas com professores para melhor
entendimento de tudo que será abordado neste artigo.
[...] o método científico é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido,
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. (LAKATOS;
MARCONI, 2003, p. 83).
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2 ORIGEM DA CONTABILIDADE

Schmidt e Santos (2008) relatam que a contabilidade é mais antiga que a
escrita, sendo assim a necessidade de controlar a riqueza antecedeu as demais
necessidades. Não é possível datar, especificamente, quando a contabilidade teve
seu início exato em sítios arqueológicos, foi possível identificar os primeiros registros
contábeis, os sítios ficam localizados em Israel, Síria, Iraque, Turquia e Irã, onde
foram encontrados artefatos que datavam de 8.000 a 3.000 a.C., parecidos com
fichas feitas de barro e com imagens gravadas.
Segundo Schmidt e Santos (2008), as fichas tinham classificações para
diferenciar umas das outras, sendo elas simples e complexas, as fichas simples
continham indicações de 8.000 a.C. e as complexas datavam de 6.500 a.C., o que
nos leva a pensar que, já nessa época as pessoas se preocupavam em controlar o
que tinham, como por exemplo, animais, tecidos, perfumes, metais, cordas, ferro e
etc. Como nessa época o escambo era o método tradicional de comércio, surgiu a
necessidade dos comerciantes controlar tudo o que possuíam, então, cada vez que
um produto era trocado por outro uma ficha correspondente a tal produto saia de um
envelope de barro e entrava em outro envelope e uma nova ficha correspondente ao
produto que chegou entrava no envelope de produtos que ainda possuía.
Podemos perceber que as transações comerciais nessa época eram feitas
através de fichas de barro e que o controle era feito em envelopes de barro que
controlavam as entradas e saída física dos ativos do comerciante. As transferências
de mercadorias de um comerciante para o outro, ou de um lugar para o outro,
começou a se tornar cada vez mais importante para todos e a necessidade de
controlar tudo que entrava e saia começou a ficar cada vez necessária e a utilização
das fichas começou a cair no desuso.
Por volta dos anos 2.000 a.C, foram encontradas as tábuas Uruk, que segundo
Schmidt e Santos (2008) eram utilizadas para contabilizar fisicamente pão e cerveja
em virtude de que ainda não existia o conceito de valor econômico. Foram os
egípcios que deram um passo fundamental para a história da contabilidade,
estruturando as contas contábeis e dando valor monetário aos seus bens, através da
sua moeda.
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“Com o surgimento da moeda e das medidas de valor, o sistema de contas
ficou completo, sendo possível determinar contas contábeis representantes de
patrimônio e seus respectivos valores.” (SCHIMIDT; SANTOS, 2008, p. 10).
Sá (1997) diz que na Mesopotâmia a contabilidade já estava mais evoluída na
questão monetária, tendo em seus controles, demonstrações, sumários patrimoniais,
orçamentos de receita e despesas e despesa pública, já fazia controle de custos e
possuía balanços de muita qualidade. Com o avanço das práticas contábeis os
comerciantes foram obrigados a começar a realizar os seus controles mais
aprofundados, a fim de obter melhores respostas sobre seu comércio, sendo assim, a
contabilidade deixou de ser praticada somente por órgãos públicos e religiosos.

2.1 Egito e a importância na evolução da contabilidade

Segundo Sá (1997), a evolução da escrita da contabilidade se deu muito pelo
fato da necessidade de registrar os atos e fatos contábeis, ou seja, conforme a
necessidade evolui, os recursos para realizar a escrituração também devem evoluir.
Esse era o pensamento dos Egípcios, e eles deram passos extremamente importante
para que a contabilidade evoluísse, e o papiro deu o primeiro passo para que a
contabilidade saísse do barro e fosse para as folhas e destas foram criados os livros.
Os sinais ideográficos dos Egípcios sofreram diversas alterações dos anos
2.000 a.C., aos anos 100. a.C., com o intuito de simplificar a escrita e sempre
partindo dos símbolos, um símbolo de uma boca poderia ter diversos significados na
forma escrita, dependendo da maneira que fosse empregado e do contexto no qual
estava inserido.
No Egito existiu uma classe social de muita importância para a escrita e para a
evolução da escrita chamada Escribas. Segundo Sá (1997), o escriba era
considerado como uma pessoa que atingia o máximo que um profissional poderia
atingir, sendo assim, o patamar mais digno que os profissionais poderiam alcançar.
Os escribas deviam saber ler, escrever, desenhar, pintar, bem como dominar
na perfeição o idioma, a literatura, e a história do seu país. Deviam ainda ter
um grande conhecimento na área da matemática, astronomia, contabilidade
e mecânica. (VALENTE CONTABIL, 2018, não paginado).
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Os contadores nessa época tinham atribuições diplomáticas e por vezes
militares, porém tudo que envolvia movimento econômico, eles eram chamados.
Sá (1997), diz que quando as pirâmides começaram e ser construídas e existiam
caravanas longas, os contadores eram designados para acompanhar a caravana e
controlar os gastos. Nessa época as caravanas eram comuns e possuíam conta
específicas de controle contábil, possuindo também, apurações específicas, onde
essas atribuições eram do contador, ele precisava passar todas as informações para
os superiores.

2.1.1 A importância da escrita para evolução da contabilidade

Schmidt (2000) relata que um dos documentos mais evoluídos, em relação a
contabilidade, foi encontrado na Grécia, datando de 454 a 406 a.C., esses registros
pertenciam ao templo de Atenas na Grécia, e neles era possível identificar a relação
de todos os pagadores de impostos ao império grego. Nas ilhas Cícladas, norte do
litoral Grego, foram descobertos documentos que datavam de 454 a 90 a.C. onde
registravam preços relacionados a produtos, o poder de aquisição que a moeda
trazia, juntamente com o custo de vida, etc.
Sá (1997), fala que a contabilidade do tempo e do Poder Público, na Grécia
eram independentes, sendo que a parte do setor público era gravada em mármore
para que todos pudessem ver as entradas e saídas que ocorreram em certo período.
A chefia da contabilidade pública era dada aos contadores públicos, a escrita
era centralizada e a gestão financeira eram feitas por tipo de pagamento onde era
dividida em diversos caixas especiais.
“Normalizações contábeis eram adotadas para os regimes de caixa, e os
trabalhadores contábeis eram de rara importância no mundo grego, observados
dentro do maior rigor e da maior seriedade.” (SÁ, 1997, p. 29).
Pode-se observar que ao longo dos anos, a escrita passou de imagens em
placas de barro para fichas de barro, para o controle das fichas foram feitos
envelopes, também de barro, para controlar as entradas e saídas dos produtos,
chegamos no Egito com a invenção do papiro o que facilitou os registros contábeis,
porém ainda com símbolos e imagens.
Ao longo dos anos 8.000 a.C, aos anos 1.100 a.C, chegamos aos fenícios, que
como já citado anteriormente, foram os inventores da escrita alfabética e com a
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evolução da escrita, em conjunto com a evolução da contabilidade, após períodos de
cruzadas onde cidades cristãs foram arrasadas com o intuito de expulsar os
muçulmanos, que até então, eram o povo mais evoluído no controle contábil, as
guerras e devastações de povos contribuíram para o crescimento das cidades
costeiras que tinham o mar mediterrâneo como seu principal meio de transporte.
Schmidt (2000) relata que o mar mediterrâneo servia como uma via marítima que
dava vigor as cidades costeiras da Itália, a cidade de Florença se tornou um grande
centro comercial na fabricação de lã e seda.

2.1.2 A evolução da escrita

A evolução da escrita, segundo Iudícibus e Marion (2006), começou com a
necessidade de controle das quantidades de bens que cada pastor possuía em sua
fazenda. Na chegada de cada inverno, se fazia necessário, contar quantas cabeças
de ovelha tinha, para assim, poder controlar o crescimento do rebanho.

Por volta

dos anos 4.000 a.C., ainda não existiam números, letras, muito menos valor
econômico para as ovelhas, o controle era feito com pedras, cada ovelha era
equivalente a uma pedra.
Depois de passar por símbolos na argila, placas de barro, desenhos em
pedras para identificar o patrimônio existente, o homem, conforme relata Iudícibus e
Marion (2006), começa a fazer desenhos em árvores para controlar seu rebanho.
Como já vimos neste estudo, o papiro, criado pelos Egípcios, foi uma contribuição de
extrema importância para a evolução da escrita e da contabilidade.
Após os greco-romanos criarem o seu sistema numérico, conforme relata
Iudícibus e Marion (2006), por volta do século XIII (ano 1.200), os números indo
arábicos (0, 1, 2, 3...), começaram a ser utilizados na contabilidade, o que gerou um
enorme avanço contábil, pois agora, era possível colocar preço nos bens.

2.2 Sistemas de partidas dobradas

Segundo Schmidt (2000), o sistema de partidas dobradas teve seu início com
as fichas de barro, onde existia um envelope também de barro, para produtos que
entravam e outro envelope para produtos que saiam, evidenciando o que
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conhecemos hoje por Débito e Crédito respectivamente. O sistema começou a ser
utilizado mesmo, no período da revolução comercial que ocorreu após o século XII.
Schmidt (2000) cita ainda, que dois motivos podem ter contribuído para a
alavancagem do sistema de partidas dobradas:
a) Desenvolvimento econômico das cidades de Veneza, Gênova e Florença,
gerando um ambiente comercial sofisticado, fazendo com que o sistema contábil se
tornasse mais sofisticado também;
b) O avanço tecnológico da impressão de livros na Alemanha pode ter
contribuído com a disseminação do sistema de partidas dobradas, para o restante do
continente europeu, principalmente o norte da Itália.
Schmidt (2000) diz que os primeiros manuscritos onde o sistema de partidas
dobradas foi evidenciado, foram encontrados na cidade de Florença na Itália, por
volta dos anos 1330 a 1340. Não há uma evidência de onde o sistema de partidas
dobradas foi criado, porém a cidade de Veneza tornou-se a mais conhecida na
utilização do sistema, pois, foi nesta cidade o primeiro registro de livro impresso que
apresentava o sistema.
Sá (1997) define que o sistema de partidas dobradas é baseado em uma
equação onde para todo débito existe um crédito onde evidencia um fato em sua
causa e efeito.
As denominações débito e crédito, impróprias para um conceito de realidade
do fenômeno patrimonial, absorviam uma tradição, apenas, mas, na prática,
encontrava-se uma forma de registrar que alcançaria, para o tempo, o
máximo de relações lógicas mais evidentes detectáveis (causa e efeito). (SÁ,
1997, p. 34).

Santos et al. (2011) relatam que o fim do feudalismo na Europa trouxe uma
transformação econômica direcionando para o Capitalismo, o aumento dos negócios
e com o crescimento das atividades comerciais fez com que a demanda de controles
contábeis aumentasse, assim, sistemas mais sofisticados e sistematizados foram
criados, e nele o principal era o sistema de partidas dobradas.
Conforme relatam Schmidt e Santos (2008), o primeiro sistema de partidas
dobradas foi criado por um funcionário público que era responsável pela tesouraria
da cidade de Gênova na Itália. Ao final de um ano, o que conhecemos hoje como
ciclo contábil, o funcionário tinha relatórios das contas de caixa e de outros itens e
utilizava estes relatórios para prestar contas à comunidade. O procedimento adotado

12

pelo funcionário para realizar a contabilidade da tesouraria, ajudou muito na evolução
e na expansão dos métodos contábeis na cidade.
Segundo Schmidt e Santos (2008) existem diversos indícios de que os
sistemas de partidas dobradas surgiram em várias localidades diferentes ao mesmo
tempo, o desenvolvimento do sistema ajudou o homem a atravessar o período
medieval vivido na Europa, assim, novas formas de administrar e comercializar,
foram implantadas.
A contabilidade moderna, segundo Schmidt e Santos (2008) pode ser vista
como uma parte do resultado de mudanças sociais e econômicas na sociedade que
vivia no norte da Itália. Com isso, diversas obras sobre o assunto foram escritas e
publicadas com teorias diferentes, mas, Luca Pacioli com a sua obra tornou a cidade
de Veneza imortal para os estudiosos da contabilidade.
Conforme Sá (1997), Luca Pacioli, foi um grande matemático que viveu no
século XVI, e que em uma de suas inúmeras obras escritas, destaca-se a obra cujo o
nome é “Tractatus de computis et scripturis”, com 36 capítulos. Muitas pessoas
acreditam que o Frei Luca Pacioli foi o grande inventor do sistema de partidas
dobradas, porém a realidade histórica é outra e como pudemos perceber durante
este artigo, este sistema foi criado e aperfeiçoado durante anos, e os principais
desenvolvedores dele foi o povo Islâmico.
Schmidt (2000) diz que, o Frei decidiu um incluir em seu tratado o sistema de
partidas dobradas com o intuito de demonstrar aos mercadores que eles, além de
saber do seu negócio, devem saber contabilidade, com os débitos e créditos, lucros e
prejuízos. Luca Pacioli foi o grande divulgador do sistema de registro contábil, a
divulgação ocorreu em Veneza.
“Tratado XI De computis et scrioturis, é o tratado que tornou Pacioli imortal.
Pela primeira vez, o método das partidas dobradas, segundo o modo de Veneza, foi
apresentado em uma obra impressa.” (SCHIMIDT, 2000, p. 42).
Antes de Luca Pacioli, um outro matemático ficou conhecido na Itália e teve
papel importante na evolução da contabilidade na história, trata-se do Leonardo
Fibonacci (1170 - 1250) , assim como outros matemáticos do seu tempo, contribuiu
muito para a evolução das ciências exatas no início da idade média. “Fibonacci ficou
conhecido pela descoberta da sequência de Fibonacci e pelo seu papel na introdução
dos algarismos arábicos (1, 2, 3, 4...), na Europa.” (WIKIPEDIA, não paginado).

13

2.3 As principais escolas que doutrinam o pensamento contábil

A Contabilidade evoluiu com o passar dos anos, desde as fichas de barro, até
a primeira impressão do livro que tratava das partidas dobradas, deixou de ser
praticada somente por comerciantes e passou a ser levada a sério pelos estudiosos,
tudo isso levando em consideração a evolução social e econômica vivida pelas
cidades do norte da Itália.
A Contabilidade moderna pode ser vista, portanto, como o resultado de uma
mudança social e econômica vivida por cidades do norte da Itália. O sistema
de partidas dobradas foi uma resposta dada pela Contabilidade aos novos e
complexos problemas enfrentados pelos novos homens de negócios surgidos
a partir do século XII. (SCHMIDT, 2000, p. 27).

Schmidt e Santos (2008) citam que a contabilidade começou a ganhar espaço
como um instrumento útil para auxiliar no gerenciamento de negócios, mostrou ser
capaz de ajudar nos momentos decisivos na tomada de decisão das empresas e
dessa maneira, começaram a surgir as escolas contábeis que com seus pensadores,
olhavam para a contabilidade de uma maneira diferente.

2.4 Escola contista

Schmidt e Santos (2008), relatam que até o século XVIII, tudo o que se tinha
por teoria contábil era baseada na obra do Frei Luca Pacioli, mas, os primeiros
contatos com a sistematização da contabilidade ocorreram muito tempo depois das
primeiras publicações que tratavam das partidas dobradas.
A preocupação dos primeiros autores estava em descrever e apresentar
exemplos de como registrar transações em livros contábeis através de
partidas simples ou dobradas. A Contabilidade, para eles, deveria
preocupar-se especialmente com o processo de escrituração e com as
técnicas de registro através dos sistemas de contas. (SCHMIDT; SANTOS,
2008, p. 18).

A escola Contista surgiu com a premissa de que a contabilidade deveria se
preocupar somente com o processo de escrituração juntamente com as técnicas de
registro através do sistema de contas. O objetivo das contas conforme Schmidt e
Santos (2008), para a escola contista, é o de registrar uma dívida a receber ou a
pagar, essa preocupação com o registro de contas a receber e a pagar se dá na
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origem do crédito nas relações comerciais, onde para a mesma pessoa existem duas
situações distintas e relação ao crédito, ou está devendo ou tem em haver.
“Seguindo essa teoria contista, todas as contas representam pessoas, mesmo
que tenham denominação de coisas ou pessoas, e seus saldos representam créditos
e débitos de seus titulares.” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 20).
Sá (1997) diz que na teoria das contas, elas eram separadas em quatro
grandes grupos:
a) contas de proprietário;
b) contas dos gerentes ou administradores;
c) contas dos consignatários;
d) contas dos correspondentes que resumiam-se em, contas patronais, contas
dos agentes, contas pessoais ou dos correspondentes.
Conforme relata Schmidt (2000), a teoria contista teve grande impulso pelos
franceses, e dentre eles o que mais se destacou foi Edmundo Degranges. Foi
Degranges que expôs a teoria das cinco contas, essa teoria foi baseada no estudo de
Jacques Savary, onde as contas dividem-se em: mercadorias, dinheiro, efeitos a
receber, efeitos a pagar, e lucros e perdas.
O processo de funcionamento da teoria das cinco contas exige que, para
visualizar em conta separada o que recebe e o que paga, como também os
lucros e perdas, o comerciante deve abrir uma conta para cada um dos cinco
objetos gerais. (SCHMIDT, 2000, p. 30).

Dentro da escola contista, vários foram os personagens que contribuíram para
o desenvolvimento, porém dentre eles, Benedetto Cotrugli e Luca Pacioli se
destacam. “Bendetto Cotrugli nasceu em 1416, na Croácia, e foi o inventor de um dos
primeiros manuscritos que tratavam das Partidas Dobradas em 1458.” (SO
CONTABILIDADE, 2018, não paginado).
Como já vimos neste artigo e conforme Schimdt (2000) Luca Pacioli nasceu
em San Sepulcro entre 1445 e 1450, era matemático e a obra que o tornou imortal foi
o Tratado XI De computis et escripturis, onde falou sobre, e difundiu o sistema de
partidas dobradas por toda a Europa.
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2.5 Escola administrativa ou lombarda

Lunelli (2018) cita que a ideia principal da base doutrinária da escola
baseava-se nas contas abertas em valores e não em relações pessoais. A escola
lombarda contribuiu para a evolução da parte científica da Contabilidade que
começou a deixar de ser simplesmente escrituração onde era somente débito e
crédito, mas passou a ser um instrumento analítico e gerencial para a tomada de
decisões.
Schmidt (2000) relata ainda que, a ligação entre os elementos contábeis,
técnicos e doutrinários com os econômicos-administrativos, foi o principal fator do
movimento contábil. A administração das empresas começou a ser alvo de estudos
dos principais pensadores.
Os principais pensadores da Escola Administrativa foram Francesco Villa e
Antonio Tonzig, mas, conforme relatam Schmidt e Santos (2008) Giuseppe Cerboni
também se interessou pelo assunto e traçou algumas diretrizes que tratavam da
Contabilidade com a Administração das empresas. Em um outro momento Cerboni
definiu a Contabilidade como sendo uma ciência da Administração das empresas,
falando que o objeto de estudo eram as leis que doutrinavam os comércios.
“Giuseppe Cerboni (1827 - 1917) foi um matemático italiano que é citado como
precursor da Contabilidade como ramo científico não só limitado a registros.”
(WIKIWAND, não paginado).
Francesco Villa foi o mais renomado pensador da Escola Lombarda, para ele
segundo Schmidt e Santos (2008), a Contabilidade deveria ser considerada uma
disciplina com o fim de interpretar o dinamismo das empresas voltando-se para o
controle de gestão da empresa. Para Villa a Contabilidade não poderia limitar-se
somente a escrituração, mas era composta de um conjunto que tinha como principais
elementos, o conhecimento e as operações objetivando o controle da gestão.
Conforme relata Schmidt (2000), Antonio Tonzig contribuiu para os
pensamentos de Villa afirmando que a Contabilidade ensina a maneira mais segura
de obter com certeza e clareza a continuidade e a representatividade de tudo o que
acontece em toda a administração da empresa. Para Tonzig a Contabilidade e a
Administração deveriam sempre andar juntas para que a empresa tivesse êxito em
suas operações, sem a Contabilidade a Administração ficaria exposta a desordem e
ao caos.
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Antonio Tonzig, nasceu me Pádua no ano de 1804. Foi chamado, em 1839,
para ser o primeiro professor de Ciência da Administração e de Contabilidade
Privada e Pública na Universidade de sua cidade natal. Foi professor dessa
disciplina desde o ano de sua instituição até a sua supressão no ano de 1866.
(SCHMIDT; SANTOS, 2006, p. 44).

2.6 Escola Personalista

Conforme relatam Schmidt e Santos (2008), as contas, para os teóricos do
personalismo, deveriam representar pessoas sendo físicas ou jurídicas. A
personificação das contas é um fato já existente desde o início das partidas
dobradas, porém não existia um enfoque científico, era utilizado somente para
explicar a movimentação das contas, ou seja, tudo o que havia em dever e haver era
representado por débitos e créditos nas contas. Um dos primeiros pensadores da
teoria foi o Francesco Marchi.
Schmidt e Santos (2006) afirmam que, para Marchi a empresa era de total
responsabilidade do administrador, pois, ele era o responsável por todo o ativo e
passivo, para tanto, Marchi classificou as contas em quatro categorias:
a) Consignatários;
b) Correspondentes;
c) Administradores;
d) Proprietários.
Francesco Marchi adotou o caminho honesto no campo científico, ou seja,
não só fez críticas, mas apresenta a doutrina que acreditou ser competente
para substituir à outra. Ele quem lançou as bases do personalismo cientifico,
abrindo
caminho
para
outros
pensadores.
(PATRIMONIO
E
CONTABILIDADE, 2018, não paginado).

A teoria personalista teve seu impulso quando Giuseppe Cerboni desenvolveu
seu trabalho com base nos caminhos traçados por Marchi. Para Sá (1997) Cerboni
partiu do raciocínio de que tudo o que move a empresa está relacionado com os
débitos e créditos, ou seja, direitos e obrigações, e tais relações são de relevante
importância para a empresa.
Segundo Schmidt e Santos (2006), dentro da teoria personalista uma outra
doutrina, chamada logismografia foi estudada, fundamentava-se no relacionamento
da Economia, Administração e Contabilidade. Com essa inter-relação Cerboni
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acreditou que com o pensamento logismográfo, era capaz de abraçar e sintetizar os
fatos econômicos, administrativos e contábeis.
A logismografia é composta de dois sistemas de escrituração do sistema
patrimonial, cujo objetivo é o de elaborar o balanço patrimonial, exigindo para
isso o uso de duas contas: a conta proprietário e a conta terceiros e
correspondentes. Já o segundo sistema de escrituração é o sistema
financeiro, cujo objetivo é o de elaborar o balanço de previsões, exigindo para
iss a abertura de uma conta para o proprietário e uma para o administrador.
(SCHMIDT; SANTOS, 2006, p. 48).

2.7 Escola veneziana ou controlista

Segundo Schmidt e Santos (2008), as primeiras afirmações feitas por Fábio
Besta, principal mentor da escola, foram as distinções ente Administração geral e
Administração econômica. Para Besta administrar toda a operação da empresa,
desde a produção, passando por colaboradores e chegando na gestão, é chamado
de ação de administrar, sendo portando Administração, já a administração
econômica se dá pela busca de novas riquezas.
“Por administração econômica entendia Besta, que é o governo dos
fenômenos dos negócios ou relações que se vinculam com a vida da riqueza nas
empresas.” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 38).
Conforme relatam Schmidt e Santos (2008), Besta ainda dividiu a
administração econômica em três séries de esforções: A gestão propriamente dita,
direção e verificação e controle. Fabio Besta ainda disse que a Contabilidade poderia
ser considerada como ciência do controle econômico.
Schmidt e Santos (2008), afirmam que Vittorio Alfieri, seguidor de Fabio Besta,
ao observar um controle demasiado nas empresas, disse que esse controle poderia
desanimar os agentes e entediar os clientes.
A avaliação, ou estimativa conforme sua denominação, representa a
determinação de valores que ocorrem com a ausência de comércio dos bens
econômicos. (SCHMIDT; SANTOS, 2008).
A escola Controlista ainda teve Carlo Ghidiglia e Pietro D’Alvise como
pensadores e contribuíram para a evolução dos pensamentos de Fabio Besta.
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“Em 1986, Ghidiglia atribuiu ao controle econômico um amplo conteúdo,
relacionando contabilidade com Economia Política, dando à contabilidade um caráter
de ciência social e econômica.” (SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 38).
Sá (1997) relata que D’Alvise foi um brilhante estudioso que produziu um dos
mais clássicos tratados de contabilidade, Principii e precetti di ragioneria, e ainda
definiu a contabilidade como sendo uma ciência que estuda e enuncia os princípios e
preceitos a serem seguidos para que seja possível organizar e atuar racionalmente
as funções ou serviços de sentidos e regulação do campo econômico e científico das
empresas.

2.8 Escola norte-americana

Schmidt (2000) relata que a escola Norte-Americana teve seu início
caracterizado na praticidade das relações econômico-administrativos, porém as suas
construções teóricas são limitadas. Porém as questões que essa escola levantou,
foram de extrema relevância para o avanço das outras áreas da contabilidade,
ditando regras em questões ligadas à contabilidade de custos, controladoria, análise
das demonstrações contábeis, gestão financeira e controle orçamentário.
Conforme Schmidt (2000) os norte-americanos dividiram a escola em dois
campos de atuação, sendo o primeiro preocupado no progresso da doutrina da
contabilidade financeira e de relatórios contábeis, com as associações atuando
fortemente no desenvolvimento prático e teórico. O segundo campo a contabilidade
gerencial foi o enfoque, dando ênfase na informação para a tomada de decisão
interna.
Uma característica peculiar citada por Schmidt e Santos (2008), é que a escola
norte americana é rodeada de associações profissionais da classe contábil,
associações foram as principais responsáveis pelo desenvolvimento da contabilidade
financeira nos EUA e essa escola deve muito às associações pelo seu estágio atual
no cenário contábil mundial.
Schmidt e Santos (2006), citam a American Accounting Association (AAA) e a
American Association of Public Accountants (AICPA), as principais contribuições da
AAA foram:
a) Publicação da Accouting Review a partir de 1926, sob chefia de Paton;
b) Em 1940 monografia de Paton e Littleton sobre os padrões da contabilidade.
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Já a AICPA foi marcada por cinco fazes de contribuição, onde nessas fazes,
lutou pela regulamentação da profissão contábil, cria revistas com o enfoque contábil,
começou a aplicar testes para poder fazer parte da associação, regulamentou a
obrigatoriedade da publicação de demonstrações contábeis, e etc.
Hoje a contabilidade mundial basicamente segue os padrões adotados e
estudados pela escola norte-americana, pois, é lá que ficam os principais institutos
regulamentadores da contabilidade, onde surgem novas regras, novas leis, onde
cada país faz a sua adaptação sem fugir muito do padrão original.
Schmidt (2000) relata que muitos foram os nomes que deram origem a escola
norte-america, mas em destaque estão, Charles Ezra Spague, Henry Rand Hatfield,
William Andy Paton, Ananias Charles Littleton, Carman George Blough, Maurice
Moonitz, Raymond Chambers, Richard Mattessich, Lawrence Rodert Dicksee,
Kenneth Most e Kenneth Forsythe MacNeal.

2.9 Escola matemática

Segundo Schmidt e Santos (2006), a ideia central dessa escola, que não teve
o mesmo destaque das outras escolas já vistas neste artigo, era uma oposição a
Contabilidade como uma ciência social. Para Giovanni Rossi, a Contabilidade pode
ser apresentada como uma ciência matemática em sua essência e métodos.
“Ele compara a Contabilidade com outras ciências aplicadas, como a Física, a
Cinemática e a moderna Economia Política positiva, e outras ciências que são
estudadas com princípios e métodos da Matemática abstrata e aplicada.” (SCHMIDT;
SANTOS, 2006, p. 113).
Schmidt (2000), relata que os para teóricos desta escola as contas contábeis
são fundamentais e apresentam o que a Contabilidade quer evidenciar. Para Rossi,
as contas contábeis apresentam uma natureza abstrata , não estando de acordo com
os valores que representam, a Escola Matemática evidencia que o ponto central são
as grandezas matemáticas e não o que elas representam.
Seguindo nessa teoria a Contabilidade, não tem por objetivo a evidenciação
dos valores e atividades sujeitos a uma gestão, nem estuda e interpreta os
fenômenos patrimoniais.
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O balanço poder ser a representação de qualquer complexo de valores, não
necessariamente patrimoniais. Qualquer representação estatística formada
pela confrontação de duas unidades de qualquer espécie pode ser
considerada um balanço[...]. (SCHMIDT, 2000, p. 152).

Schmidt e Santos (2008) relatam que, para Rossi, não é possível nem
coerente somar duas coisas distintas sendo consideradas como concretas, citamos o
exemplo de somar um veículo com a conta caixa de uma empresa.
Para os pensadores desta escola, na Contabilidade todas as grandezas que
podem ser contabilizadas não representam nada mais que qualquer espécie de valor.

2.10

Escola Neocontista ou francesa

A escola Neocontista segundo Schmidt e Santos (2006), surgiu para
contrariando a teoria personalista, defendendo que as contas devem estudadas em
seu valor e não nas pessoas que compunham o valor de cada conta contábil.
Conforme relatam Schmidt e Santos (2008), a ideia do valorismo doutrinou
alguns pensadores que fundamentaram pesquisas que tratavam de teoria das
escriturações e teoria das contas, e isso aconteceu principalmente na França, onde
entre tantos outros pensadores, podemos citar como principais: Jean Dumarchey,
René Delaporte, Jean Bournisien, Albert Calmés, Léon Batardon e L. Quesnot.
Dentre todos os pesquisadores da escola Neocontista podemos destacar o Jean
Dumarchey como o precursor doutrinal da escola, onde além de questionar e criticar
o personalismo das contas, colocou como principal fundamento das contas o valor,
Dumarchey ainda cita que o valor é o que doutrina a Contabilidade.
Jean Dumarchey nasceu na França, em 1874, e morreu em 1946.
Dumarchey foi considerado o mais importante teórico francês da primeira
metade do século vinte. Dedicou grande parte da sua vida à Contabilidade,
especialmente como professor da Universidade de Lyon, na França.
(SCHMIDT; SANTOS, 2008, p. 98).

Segundo Schmidt (2000), a teoria Neocontista, tem como objetivo final
acompanhar as mutações do patrimônio das empresas, sempre observando a
composição e valor. Os doutrinários Neocontistas afirmam que as contas são
divididas em Ativo, Passivo e Situação Líquida.
“As contas de ativo e passivo, ou contas representativas do patrimônio, são
representadas por valores concretos (ou valores diretos ou reais), e a conta da
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situação líquida é representada por valores abstratos (ou derivados).” (SCHMIDT,
2000, p. 156).
Sobre os registros contábeis, conforme relatam Schmidt e Santos (2006), as
principais regras para elaboração do balanço está expressa da seguinte maneira: A =
P + S, que quer dizer, ATIVO = PASSIVO + SITUAÇÃO LÍQUIDA (que pode ser
positiva ou negativa).
Os neocontistas baseavam-se em algumas regras para interpretar a dinâmica
vista a pouco, e as regras eram baseadas em dois fatos:
a) Fatos modificativos;
- Sempre que houver um aumento no lucro, ocorrerá um débito em contas
concretas e um crédito em contas abstratas,
- Sempre que houver um uma redução no lucro (prejuízo), ocorrerá um crédito
nas contas concretas e um débito nas contas abstratas,
b) Fatos permutativos;
- Sempre que ocorrer uma alteração na composição do ativo no balanço, irá
ocorrer um débito na conta que sofreu alteração positiva e um crédito na conta que
sofreu alteração negativa,
- Sempre que houver uma alteração no capital próprio da empresa, ocorrerá
um crédito na conta positiva e um débito na conta negativa.
A teoria Neocontista preocupava-se em evidenciar as mutações patrimoniais
ocorridas, olhando principalmente os registros contábeis, em detrimento dos
aspectos econômicos-administrativos. Segundo Schmidt e Santos (2006, p. 98) “O
objeto de estudo da contabilidade, na realidade dos neocontistas, é a própria
revelação patrimonial.”

2.11 Escola alemã

Schmidt e Santos (2006), relatam que o surgimento da escola Alemã surgiu no
final do século XIX, início do século XX, o que acarretou o desenvolvimento
doutrinário da escola foram as mudanças em tudo o que envolvia contabilidade, ou
seja, mercado financeiro, aumento da aceleração crescente das empresas e
expansão dos grupos empresariais, tudo isso somado as crises sociais dos períodos
de guerra e pós-guerra. Dentre outros nomes, dois se destacam na escola Alemã e
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são considerados os fundadores do pensamento contábil na Alemanha, Eugen
Schmalenbach e Fritz Julius August Schmidt.
Eugen Schmalenbach foi um economista alemão, autor da teoria do balanço
dinâmico, a teoria Schmalenbach fala sobre o cálculo real do resultado da
empresa. O foco dos seus trabalhos foram na gestão empresarial e análise
dos custos fixos. (BIOGRAFIAS Y VIDAS, 2018, não paginado).

Fritz Julius August Schmidt, conforme relatam Schmidt e Santos (2008), foi
considerado o grande nome e idealizador das ideias da teoria de valor na
Contabilidade, foi o primeiro a desenvolver uma estrutura teórica totalmente
consistente tratando da contabilidade inflacionária.
Duas disciplinas foram a base para a doutrina contábil na Alemanha,
Betriebstwirtschlehre, pode ser traduzida como teoria econômica das empresas ou
economia da empresa e procura, estudar e aprender sobre as atividades das
empresas, buscando determinar princípios para melhorar o gerenciamento, e
Rechnungswesen pode ser traduzida como Contabilidade ou sistema de Cálculo que
controla os lançamentos realizados na empresa e que afetam a vida econômica da
mesma, servindo como suporte para demonstrações da gestão, e como ferramenta
de controle para os administradores e outros usuários internos.
Seguindo a teoria de Betriebstwirtschlehre, e segundo o que relatam Schmidt e
Santos (2006), Schmalenbach buscou passar que o resultado de uma exploração,
que exerce uma função social, deve se basear no valor econômico-social e realizar
uma distinção importante entre resultado financeiro e econômico, sendo assim
podendo elaborar um Balanço Patrimonial estático e dinâmico.
Por outro lado olhando a teoria Rechnungswesen, ela é abrangida por outras
teorias que contribuíram para o pensamento, são elas:
a)

Estática: O resultado é apurado comparando o saldo inicial e saldo final

do balanço;
b)

Orgânica: O Balanço patrimonial passa a informação do estado

patrimonial e os verdadeiros resultados do exercício;
c)

Dinâmica: O balanço patrimonial é separado em estático e dinâmico onde

o estático, informa o valor do patrimônio em um determinado período e o dinâmico
apura resultados.
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Schmidt e Santos (2006), dizem que, além de diversas outras contribuições, a
escola Alemã trouxe as consideradas mais importantes:
a)

Contabilidade em nível de preços;

b)

Ativos avaliados por valores correntes;

c)

Custos foram considerados meios de produção;

d)

Gasto é considerado como bens e serviços adquiridos;

e)

Pagamento é a entrega do ativo;

f)

Contabilidade de custos objetiva, checar o comportamento do negócio,

fixando preços, determinando preços internos e dando suporte a conta de lucros;
g)

Custo Padrão.

2.12 Escola moderna italiana

Conforme Schmidt e Santos (2008), a escola Italiana, também conhecida
como economia aziendale, é o fruto do processo de evolução natural da
Contabilidade italiana, que começou com Leonardo Fibonacci e quem encerrou foi
Gino Zappa.
A ideia central da escola é o resultado, onde é determinado o fenômeno mais
importante da empresa. A escola pode ser dividida em dois grandes segmentos:
a)

Integrar em uma só disciplina os conhecimentos da economia

empresarial;
b)

Criar uma teoria para a Contabilidade a partir dos resultados.

Seguindo na ideia central da escola, a Contabilidade é considerada a ciência
da administração econômica das empresas e visa estudar:
a)

Doutrina da gestão;

b)

Doutrina da organização;

c)

A Contabilidade.

Na escola ocorreu a passagem do sistema patrimonial para o sistema de
resultado. O sistema patrimonial tem como objetivo demonstrar o patrimônio da
empresa, já o sistema de resultado visa dividir o resultado em vários períodos e todas
as operação da empresa são interdependentes, não sendo possível apurar o
resultado de uma operação ou um conjunto de operações de maneira isolada.
Schmidt e Santos (2008) relatam que a teoria Zappiana, para a determinação do
resultado, é necessário que o patrimônio da empresa seja completamente conhecido,
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e o resultado pode ser definido como aumento ou redução sofrida pelo capital em
determinado período tudo levando em consideração as decisões de gestão
Conforme relatam Schmidt e Santos (2006), a escola italiana desenvolveu-se
para se tornar a disciplina que estuda o comportamento da empresa, e para Zappa a
escola italiana foca em três momentos da administração, sendo o subjetivo, que é o
momento onde empresa se organiza, objetivo, onde a gestão toma as medidas
necessárias e o momento cognitivo onde a contabilidade entra em ação.

2.13 Escola patrimonialista

Objetivo da escola Patrimonialista, segundo Schmidt e Santos (2006), é o
estudo do patrimônio das empresas. A escola criticou os contistas por darem muito
valor a escrituração contábil, sendo que a escola Patrimonialista via a escrituração
como uma ferramenta utilizada pela Contabilidade, criticou também a escola
moderna italiana, pois, falou em um sentido muito amplo da contabilidade e incluiu
Administração e Economia nos estudos. O principal pensador da escola
patrimonialista foi Vincenzo Masi.
Vincenzo Mais nasceu em Rimini (Itália), em 6 de fevereiro de 1893. Foi um
dos participantes do curso de magistério para o ensino da Contabilidade,
ministrado por Fabio Besta no Instituto Superior de Ciências Econômicas e
Comerciais de Veneza, conhecida como escola de “Cá Foscari”. (SCHMIDT;
SANTOS, 2006, p.146).

O estudo do patrimônio compreende três momentos distintos:
a) Estática patrimonial: equilíbrio funcional e financeiro dos elementos;
b) Dinâmica patrimonial: recursos (capital);
c) Revelação patrimonial: Representação qualitativa e quantitativa do
patrimônio.
Schmidt (2000) diz que os seguidores de Mais acreditavam que a
contabilidade não é apenas uma disciplina que objetiva a revelação patrimonial, mas
uma ciência que tem suas leis e princípios que estuda e interpreta os fenômenos do
patrimônio.
Os maiores críticos da teoria patrimonialista foram os italianos, onde
relataram que Mais colocou a disciplina contábil como sendo uma matéria que
abrange toda, ou em sua maior parte, a matéria chamada Economia Aziendale,
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chegando a conclusão de que Mais colocou como controle patrimonial o que outros
autores definem como gestão financeira.
Sá (1997) diz que, desde o início da era científica da contabilidade, as contas
são o fator mais relevante, porém, em nenhum momento o patrimônio deixou de ser
apreciado, pois, na verdade, a contabilidade sempre se dedicou em cuidar das
riquezas das pessoas, ou seja, seu patrimônio.
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3 CONCLUSÃO

A Contabilidade evoluiu juntamente com a humanidade, e conforme a
evolução humana foi acontecendo, a necessidade de controle e gerenciamento dos
seus bens, foi se tornando cada vez mais necessário, a Contabilidade não pode ser
vista meramente como uma ferramenta que registra atos e fatos, mas como uma
ferramenta que é utilizada para controle de usuários internos e externos e para
tomada de decisões.
Diversas foram as teorias, ao longo do tempo, sobre a Contabilidade, as
escolas

Contista,

Administrativa,

Personalista,

Controlista,

Norte-Americana,

Matemática, Neocontista, Alemã, Italiana e Patrimonialista, juntamente com seus
doutrinadores, fizeram com que a Contabilidade chegasse em outro patamar e fez
com que a profissão de contador passasse de um guarda-livros, para uma pessoa
que pega a informação, transforma e passa para os usuários utilizarem como
ferramenta de tomada de decisão.
Poderíamos destacar diversas contribuições das escolas para a evolução da
Contabilidade, mas ao meu ver, a escola Norte-Americana, com o pensamento de
regulamentação da profissão de contador, com o surgimento de órgãos que tocam a
contabilidade até hoje, foi a que mais contribuiu no tempos modernos.
Em todas as escolas citadas a ideia central é a mesma, onde a principal
função é registrar e evidenciar a fim de expor as causas e efeitos no resultado da
empresa, mas o objeto de estudo é o que muda, sendo ele as contas, o patrimônio e
etc. Santos et al. (2011), definiram que o objeto de estudo da Contabilidade é
estudar, analisar, interpretar e verificar, de maneira ampla, o estudo do patrimônio
nos aspectos qualitativos e quantitativos, de maneira simples e eficaz, os autores
conseguiram colocar as ideias de praticamente todas as escolas doutrinárias em um
parágrafo somente, o que deixa claro a evolução da contabilidade com o pensamento
de ciência.
Santos e Schmidt (2008), resumem a contabilidade quanto a uma
organização, relatando que a doutrina contábil está direcionada para o estudo da
constituição e harmonia da empresa, a função da Contabilidade é demonstrar os
resultados da gestão através da observação dos fenômenos quantitativos
empresariais.
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Diversas serão as definições sobre a Contabilidade, e isso tende a ser um
processo contínuo levando em consideração o processo evolutivo da Contabilidade
através dos anos. Baseado em fatores passados, trazendo para os dias de hoje e
levando em consideração o avanço tecnológico que as empresas vem passando, a
Contabilidade irá permanecer no processo de entregar informações para tomada de
decisões, porém não serão simplesmente informações para tomadas de decisões
pura e simplesmente, mas relatórios que terão informações gerenciais. A
contabilidade tende a ser cada vez mais participativa nas empresas, com a finalidade
de sempre aprimorar os resultados e otimizar os lucros, desde que as informações
nela contidas respeitem o princípio da fidedignidade. Parafraseando os professores
José Luiz dos Santos e Fernando Florentino da Silva, é linda essa contabilidade.
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