É a linguagem dos negócios, consiste na coleta de dados decorrentes de transações ou
operações, mensuração e processamento dos mesmos e produção de informação
acerca do patrimônio e do desempenho das entidades. Podemos afirmar, ainda, como
uma análise de bens ou obrigações envolvidas de uma determinada entidade,
verificando seus lucros ou custos passo a passo.
Essas entidades podem ser:
Governamentais: - Municípios, Estados ou a União;
Privadas: - constituídas em firmas com fins lucrativos, familiares, abertas,
multinacionais, ou entidades sem fins lucrativos;
Contabilidade é a ciência que tem como objetivo de estudo o patrimônio
das entidades, seus fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo
quanto no qualitativo, registrando os fatos e atos de natureza econômicofinanceira que o afetam e estudando suas conseqüências na dinâmica
financeira. A Contabilidade estuda e pratica , controla e interpreta os fatos
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a
demonstração expositiva e a revelação desses fatos, com o fim de oferecer
informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e o
resultado econômico decorrente da gestão da riqueza econômica. 1

1

Assista sinopse do conceito amplo de contabilidade no vídeo gravado pelo professor:
http://www.youtube.com/user/grupoadm10#p/a/u/2/EAoKGoLZG8M
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Geralmente quando se fala de História da Contabilidade a noção preliminar que fica é
a de que se está tratando de passado remoto e que tal conhecimento é apenas
ilustrativo, de cunho apenas suplementar na cultura.

Tal forma de entender, todavia, não espelha a realidade. Grande parte dos erros que
estão sendo cometidos na atualidade, especialmente no campo das Normas, decorre
de falta de conhecimento histórico. A História da Contabilidade, portanto, é uma parte
de nosso conhecimento científico que se divide, claramente, em dois grandes
segmentos: A História Geral e a História das Doutrinas. Entendo como útil, na
metodologia dos estudos da História da Contabilidade numa divisão; uma parte referese a descrição do processo normal do conhecimento ao longo da História e até o
período científico, enquanto a outra parte deve tratar da História da Ciência, ou seja
das Doutrinas em Contabilidade. 2

Não podemos nos contentar apenas em descrever o período científico, sendo
necessário penetrar na sua essência e conhecer como pensaram os maiores líderes das
grandes correntes e que foram várias.

Entre as associações que contribuem para o estudo da Contabilidade, provavelmente a
mais importante é a The Academy os Accounting Historians, fundada nos Estados
Unidos no ano de 1973. Desde o seu início esta Academia organiza os Congressos
Mundiais de Historiadores da Contabilidade, que acontecem de quatro em quatro
anos, nas mais diversas partes do mundo.3

2

A primeira é quase descritiva, a segunda requer a exposição do espírito das idéias de cada corrente de
pensamento. Uma coisa é a historicidade do registro e outra a historicidade do Estudo dos Fenômenos
patrimoniais.
3
A Academia publica as revistas The Accountings Historians Journal e The Accountings Historians
Notebook, versando sobre o desenvolvimento e aplicação da contabilidade em todo o mundo.

© Copyright 2010

http://www.grupoempresarial.adm.br

04/03/10 03:43 2 de 2

