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RESUMO
Como entender a materia contabil, 0 metodo que se emprega

para estuda-la, 0 respeito as tradiyoes hist6ricas como conquistas ja
feitas, as grandes finalidades desse conhecimento, em sum a, como possuir
uma visao realista e verdadeira sobre os fen6menos da riqueza
individualizada e 0 que caracteriza uma "escola cientifica de
Contabilidade". Diversos desses nucleos se formaram e ainda se formam,
nao s6 no setor contabil, mas, em todas as ciencias, sempre em tomo
de Iideranyas, quer de pensadores, quer de grupos interessados em
manipular ideias. Algumas escolas, todavia, basearam-se apenas no
consenso de grupos e se ataram a urn raciocinio pragmatico.Por serem

diferentes as concepyoes e os efeitos do tratamento que se tern dado a
Contabilidade, as principais distinyoes de entendimento encontram-se,

na atualidade, entre as escolas norte-americanas, pragmaticas e as
europeias,

cientificas.

No

Brasil

a

conente

cientifica

do

neopatrimonialismo oferece novas propostas em suas bases, mas,
mantendo a fidelidade corn as raizes latinas do conhecimento contabil.

• Contador. Presidente da Academia Brasileira de Ciancias Con/abeis. Detentor da Medalha do
Merito Con/abil Joao Lyra.
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INFLUENCIASANTIGAS E VISOES MODERNAS
Se tivessemos que imaginar a Quimica nuclear sob a otica dos alquimistas
medievais, uma gran de confusao, naturalmente, seria estabelecida.
Se os conceitos das ciencias naturais, emitidos por Lucrecio (99-55 antes de

Cristo) se estratificassem, nao se conseguiria, na atualidade, entender a biogenetica.

Em Contabilidade se passa a mesma coisa, ou seja, nao e possivel, em nos sos
dias, limitar 0 nosso conhecimento a uma simples tecnica informativa, a uma tradi,ao
de registros, ou, pior ainda, admitir que possa haver em tomo disto uma "ciencia da
informa,ao" (todas as ciencias usam registros e demonstra,oes e nem por isto saD
cieneias da informa,ao).
A otica dos que so conseguem ver na Contabilidade urn recurso para produzir
escritural(oes, demonstral(oes e fluxos gnificos e resultante de uma visao miope, sem

competencia, limitada a "formas", alheia a "esseneia do conhecimento".
Assemelha-se, tal entendimento, ao de desejar definir urn adulto pelo retrato
que se tirou do mesmo quando era ainda erian,a e a erer que tal fotografia seja a

propria pessoa.
Tal coma a foto, 0 registro e apenas a memoria de urn fato.
Uma eoisa e informar sobre urn aeontecimento e outra e expliear, interpretar e

entender sobre 0 acontecido.
Evidenciando sua observa,ao sobre a materia 0 emerito mestre Gon,alves da
Silva observou:
"A Contabilidade nasceu noli/ria dos neg6cios e atefinais do seculo XIX, foi
sempre feudo dos praticos pois nunca mereceu atem;iio de pessoas corn hastante

saber e engenho bastan/es para a tirarem do pan/ano do ernpirisrno e dos
sistematizar;:oes precipitadas. JJ

"A verdade e que s6 entao comer;:ou a ser obje/o de investigafoes met6dico
por parte de a/guns contabilistas mats cuI/os e talentosos e de urn DU Dutro economista
DU matemit/ieo. "

"Antes de Villa, de Cerboni, de Besta e de Dutros estudiosos que nessa epoea

vierarn saeudi-Ia do marasmo em que jazia, raros silo os autores que mereeem ser
reeordados por qualquer eontribui{:iio real para 0 seu progresso tearieo. " (F V.
Gon{:alves da Si/VD - Doutrinas Contabi/istieas, edi{:ilo Centro Grafteo de Famalieilo,
Vi/a Nava de Farnalicoa, 1959, paginas 11 e 12)

Tal observa,ao equivale a ressaltar que por longo tempo a Contabilidade foi
apenas uma tecnica, procurando apliea,oes na forma de memorizar acontecimentos
relativos ao patrimonio, so se transformando em eiencia no momento em que se dedieou
a "explicar" 0 que era registrado.

Ha cerca de dois seculos, divers os intelectuaisja alertavam sobre essa referida
diferen,a no campo da Contabilidade.

Seguindo a atmosfera de evolu,ao das ciencias que envolvia os fins do seculo
XVIII, os intelectuais europeus da area eontabil come,aram a produzir trabalhos
memoniveis de natureza doutrinaria.

As referidas "leis logieas do espirito humano", a "condi,ao de observa,ao dos

fatos, quer estatica, quer dinamicamente", evoeadas por Comte, na introdu,ao de seu
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alentado Curso de Filosofia Positiva (Sa. ediao, de 1892, paginas 26 e 27), os teoricos
da Contabilidade ja as tinham como metodo.

Foi assim que, em 1840 (apenas 10 anos apos a primeira ediao da referida
obra de Comte), 0 genial italiano Francesco Villa, lecionou, seguindo a essa direao do
pensamento positivo:
" ... 0 plena conhecimento da manutem;:ao de contas e regis/To conslitui a
orle de quem computa (guarda livros), mas nao e suficiente para urn contador. .. 0

qual nao se lirnita 56 a manter livros, mas, a censura dos pres(Qf;oes de contas que de
tals /ivros se deve extrair sem 0 que nao poderia haver urn criterio de julgamento dos
resultados de uma udministrar,:iio, nem se conhecer a na/ureZQ des/a, os detalhes, as
norm as, as leis e a adequQf;iio que a rege. H. (Francesco Villa - La Contabilita

applicata aUe amministrazioni private e pubbliche, edir,:iio Ange/o Monti, Miliio,
Julho de 1840. Idhas Pretiminares, 1I)

o que procurou evidenciar, 0 citado intelectual, foi a nitida diferena entre a

funao de escriturar para informar e aquela de saber 0 que significa a informaao.
Villa criou uma escola vigorosa da qual se derivariam outras nao menos
importantes, ou sejam as capitaneadas pelos geniais: Fabio Besta (Controlismo), Alberto

Ceccherelli (Aziendalismo), Vincenzo Masi (Patrimonialismo), desta ultima tambem
emergindo 0 nos so Neopatrimonialismo.

Poucos anos antes de Villa, a Academia de Ciencias da Franp, aquela fundada
no tempo do Iluminismo, a mesma que consagrou Lavoisier (1743-1794), Pasteur (1822
1895) e outros grandes vultos do saber humano, reconheceu a Contabilidade como
uma ciencia social que tinha como objeto 0 estudo da riqueza individualizada (base
para a conclusao foi a obra de R.P. Coffy, em 1836).
Portanto, a influencia antiga da escrituraao (que por milhares de anos foi

sempre relevante) cedeu seu lugar a uma nova forma de observar a Contabilidade, na
era em que a ciencia caminhava para seu apogeu, no seculo XIX.

Enfrentando 0 novo desafio corn determinaao, uma pleiade de estudiosos criou
urn vigoroso complexo de doutrinas.
Os intelectuais europeus, superando 0 que tradicionalmente se fazia,
construiram, assim, atraves de metodos pr6prios, toda uma estrutura cientifica.

As exigencias modernas que foraram reformula6es em todos os ramos do
conhecimento, fizeram corn que a Contabilidade comparecesse tambem corn a sua
parte, de forma oportuna.

Da tradiao, entretanto, conservou-se 0 apego aos registms, esses que alguns
que se apresentam como intelectuais em nossas letras ainda dele nao se libertaram.

A era moderna de nos sa ciencia, todavia, apresentou doutrinas cientificas que
exigiram esfor90s especiais e superiores da inteligencia.

o que por milenios ficara na mente dos contadores, daqueles de melhor nivel
de inteligencia, finalmente estruturou-se em teorias, seguindo a metodos racionais,

corn interesse em conhecer a verdade sob re 0 movimento da riqueza das empresas e
institui6es.

o que era apenas uma "pratica" transformou-se em urn conhecimento

organizado sobre fenomenos de urn agregado em movimento que visa a suprir
necessidades dos empreendimentos (patrimonio).
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Rompcu-sc, corn este dirccionamcnto a velha crena de que todo julgamento
da experiencia por si s6 e uma verdade e partiu-se para 0 dominio da I6gica.
Ou seja, a transformac;ao da cultura contilbil seguiu ao que leclOnana Goblot,
em sua obra consagrada pela Academia de Ciencias Morais e Politicas da Frana, ao
tratar dos julgamentos da experiencia:
"Nem todas as experiencias constituem conhecimentos verdadeiros"
"0 que constitui urn conhecimento verdadeiro, urn/ala cientifico, nao e a experiencia
subjeliva" (TraiN! de Lagique, 8". edil;iJo. Colin, Paris, 1947, pagina 47)
No caso da Contabilidade, mesmo 0 entendimento sobre fenomenos
patrimoniais (que existem provas historicas de que foram considerados) nao gerou

materia cientifica senao a partir do seculo XIX, por falta de disciplina logica, aquela
que s6 as doutrinas das nossas correntes europeias viriam a propiciar.

Tal vocaao, todavia, nao se operou em todo 0 mundo corn a eficacia desejavel,

havendo ate a marginalizaao de valores intelectuais para que prevalecesse uma politic a
da conveniencia de grupos interessados no uso da Contabilidade para dissimular e
ofus car a verdade (assim ocorreu corn a denominada escola americana, de acordo
corn 0 que informa e acusa urn relat6rio do Senado dos Estados Unidos, referido na
bibliografia).

Aos que nao convem a realidade, tambem nao interessa a ciencia porque esta
so a verdade procura.

AS BASES DAS ESCOLAS CONTABEIS EUROPEIAS DE VOCA<;:AO
CIENTiFICA
Desde 0 inicio do seculo XIX e ate as primeiras decadas da segunda metade

do seculo XX floresceram, na Europa, gran des escolas de pensamento cientifico da
Contabilidade (ver sobre a materia a minha obra Historia Geral e das Doutrinas da
Contabilidade, ediao Atlas, Sao Paulo e VIS LIS, Lisboa).

Frana, Alemanha, Italia, foram os paises on de se criaram as mais copiosas e
influentes doutrinas (Contismo, Neo-Contismo, Personalismo, Controlismo, Neo

Controlismo, Reditualismo, Patrimonialismo, Positivismo, Aziendalismo).
Todavia, tambem apresentaram suas ideias e construiram teorias grandes
mestres de Portugal (Jaime Lopes Amorim, corn a Teoria do Equilibrio e Martim Noel
Monteiro, corn 0 seu Relativismo).

Na Italia, on de a efervescencia cultural cientifica contabil foi das mais vigorosas,

muitas escolas se formaram, capitaneadas por expoentes intelectuais, dentre os quais
se evidenciaram Francesco della Penna, Vitorio Alfieri, Francesco De Gobbis, Carlo

Ghidiglia, Giovanni Rossi, Nicola Garrone, Pasquale D' Angelo, Aldo Amaduzzi, Lorenzo
,?e Minico, Gaetano Corsani, Egidio Giannessi, Pasquale Saraceno, Nicola Tridente,

Angelo Chianale, F. M. Pacces, Carlo Fabrizi, Domenico Amodeo, Angelo Riera,
Giovanni Ferrero, Pietro Onida, Ubaldo de Dominici, Lino Azzini, Carlo Antinori, Paolo
Cassandro, Ugo Caprara, Alberto Riparbelli e outros.
A Europa, pois, corn seriedade, desenvolveu vasta materia teorica e logica,

arrefecendo-a apenas ha algumas decadas passadas, em razao da pressao dos Estados
Unidos, estes praticamente impondo as suas normas pragmMicas, tendo como veiculos
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de aiio, basicamente, instituioes financeiras e as multinacionais de auditoria

d

empresas de altissimos faturamentos (segundo denuncia do senado norte:;;e:oas:

tals empresas de scrvlfos faram (IS rcspoIIsaveis Jlf9 imp19nraf40 dos sUjtcma., que
conduziram a muitas falhas e fraudes, essas que ainda continuam a ocorrer).
Destacou-se, em varias partes do velho continente, a atuaiio de importantes
lideres e doutrinadores, fieis ao compromisso corn a verdade, produzindo materia

cientifica, alem dos italianos mencionados, luminares coma: Eugen Schmalenbach, Leo
Gomberg, J. F. Schar, Rudolf Dietrich, H. Nicklisch, J. Dumarchey e entre os da
atualidade Moises Garcia Garcia, Jose Maria Requena Rodriguez, Ant6nio Callafel,
Jose Maria Fernandez Pirla, Fernando Lamouroux, Leandro Cafiibano Calvo, Manuel
Ortigueira Bouzada e outros.
Quem analisa 0 pensamento contabil europeu, a partir das obras dos fins do

seculo XIX, pode observar 0 rigor do metodo e a seriedade como se tratou 0 fenomeno
ocorrido corn 0 patrimonio das empresas e das instituiyoes.
o que importou aos gran des intelectuais referidos, como indagayiio

epistemologica, foi 0 bem determinar 0 objeto de estudos, a finalidade, a metodologia
contabil; a meta dos mesmos nao foi a de como se registrar, nem coma se demonstrar
apenas, mas, sim entender "0 que acontece corn a riqueza", "para que ela serve",
como dela se deve servir 0 homem para que este alcance os propositos eficazes em
seus empreendimentos.
Os notaveis trabalhos sobre a identificayao dos desastres empresariais, os

motivos que levam ao desequilibrio, as perspectivas de prosperidade, 0 comportamento
perante as crises econ6micas, as influencias dos custos em suas correla<;oes corn as
receitas, foram alguns dos tern as que evidenciaram a grandeza de uma disciplina que
transcendendo a sua fase de apenas memoria de fatos, comeou a ditar modelos de

comportamento da riqueza (notaveis foram os trabalhos de Ceccherelli, Riparbelli,
Zappa, Masi, Onida, Amaduzzi e tantos outros).

Buscaram os nossos intelectuais europeus a "essencia" e naD apenas a "forma".
Objetivaram julgamentos categoricos, ou sejam, os de afirmar ou negar 0 que
ocorre entre termos comparados, socorrendo-se de uma logica comprometida corn a

realidade e nao apenas corn as alternativas de coma realizar lanamentos e apresentar
demonstrayoes.

Asja referidas obras de Besta, Rossi, Ghidiglia, Ceccherelli, Riparbelli, Zappa,
Masi, Onida, Ferrero, Giannessi, san autenticos monument os de valiosos raciocinios,
de raTa coerencia.
Teve, esse grupo de tit as de nosso conhecimento, por base, 0 entendimento
consagrado de que se pode fazer ciencia de qualquer materia que se deseje, desde
que se tenha urn objeto determinado de indagayao, uma finalidade especifica sob a

qual 0 objeto e observado, urn metodo proprio, conceitos solidos, teoremas, teorias e
uma seria observaao con stante sobre as relayoes logicas que existem na determinayao
dos fenomenos que se estudam.

o reconhecimento da necessidade da especulayao intelectual sobre os
acontecimentos ocorridos em razao da transformayao da riqueza dos empreendimentos
humanos foi 0 tema central dos intelectuais europeus da area contabil, desde 0

nascime;to das doutrinas cientificas (ja em 1836 corn Coffy e em 1840 corn Villa).
16
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A raziio de tais bases estava na propria concepyiio de Aristoteles que identificou
o conhecimento cientifico corn aquele da "substancia das coisas".
Entenderam os consagrados genios de nossa disciplina ser preciso conhecer

as causas que imprimiam modificayoes no patrim6nio e que tinham coma conseqtiencia
a prosperidade ou 0 definhamento das organizayoes.
Cientes estiveram que niio bastava estar informado, por exemplo, que se gastou

tanto ou quanto em urn determinado empreendimento, sendo necessario saber se os
gastos se operam de forma racional, proveitosa e em que limites devem ser realizados.
Os europeus formaram suas escolas procurando conhecer as relayoes que
guiavam as mutayoes dos bens.

Desde 0 inicio do seculo xx estiveram conscientes de que os registros eram
apenas instrumentos de memoria e que isoladamente pouco representavam.
Estudaram fenomenos, partindo de observayoes e consideraram a escrita
contabil apenas como urn conjunto de "memorias de acontecimentos".

Tiveram divergencias quanto a natureza dos objetos de investigayiio (e foi isto
que caracterizou as correntes cientificas), mas, no desenvolvimento da materia foram
extraordinarios em construyoes coerentes de 6ticas sobre a realidade patrimonial.
A cultura contabil se formou em tomo de genios que seguiam ordens logicas e

usavam suas privilegiadas inteligencias (como aconteceu na Quimica, na Fisica, na
Biologia, nas Matematicas, no Direito, na Sociologia, em suma em todos os ramos do
conhecimento humano).

Niio foi baseado no que os outros entendiam que Newton fixou seus principios,
mas, sim, nas observayoes proprias e corn 0 uso de sua privilegiada inteligencia (e
assim tambem ocorreu corn Leonardo, Galileu, Copemico, Bahe, Ritter, Darwin,
Faraday, Neander, Maxwell, Pasteur, Mendel, Nobel, Hertwig, Hertz, Koch, Knorr,
Galton, Ramsay, Becquerel, Birkelan, Curie, Rutheford, Eyde, Rontgen, Marconi, Edson,
Lorenz, Berger, Hubble, Richter, Chadaick, Domagk, Watt, Oparin, Hahn, Bethe,

Einstein, Fermi, em suma, corn a totalidade dos seres responsaveis pela qualidade do
progresso do conhecimento humano).

As conquistas de Coffy, Villa, Besta, Cerboni, Rossi, dos genios da
Contabilidade, ja referidos, no inicio do seculo XX, nas tres primeiras decadas, foram
provenientes de uma cultura ja amadurecida e seguiram sempre e cada vez mais se
valorizando, utilizando-se dos mesmos criterios metodologicos de indagayoes que
orientaram os grandes genios nos outros ramos do saber humano.

As origens de tais avanyos culturais tiveram sementes seculares, em raziio da
tradiyiio da disciplina contabil.
Alguns trabalhos, todavia, prenunciaram a vocayiio que deveria ser aperfeiyoada
na era do positivismo (seculo XIX) e as encontramos desde 1586, em Ange10 Pietra e

em 1790 em Ludovico Flori (tenho 0 privilegio de possuir ambas as ediyoes dos livros
desses mestres em minha biblioteca), ou seja, como escreve Masi, em sua derradeira
obra (revisada e concluida por Carlo Antinori):
"Aa fango de seeu/os sucessivos a elaborm;iio teorica direciona-se J:QrQ 0

metodo classico: mas, ja entre os classicos da Contabilidade encontramos Angelo
Pietra e Ludovico Flari no base do especular;ao teorica no qual se encontra uma

dau/rina de vocar;ao patrirnonialista nascente. ". (Vincenzo Masi - La Ragioneria
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nell'eta moderna e contemporanea - revista e complementada por Carlo Antinori,
edi,iio GiuffYli, Miliio, 1997)

As referidas obras (Pietra e Flori) ainda se prendem corn relevancia aos
procedimentos de registro (escritura,ao par partidas dobradas), coma era predominante
desde os tempos anti gas, mas, sabre a questao ensaiaram doutrinas, especialmente
Pietra (onde encontramos os conceitos de debito e credito foram do ambito juridico e

que sempre foi 0 predominante, desde a antiguidade).
Desde as mais antigas publica,oes contabeis do continente europeu que se
valoriza a materia coma alga que transcende a simples informa,ao, tratando-a coma

fonte de guia da gestao dos empreendimentos (assim, em 1520 Diego Del Castillo, na
Espanha, ja a entendia em sua obra "Tratado de Cuentas").
A busca de conceitos, esses coma bases para defini,oes (coma leciona Goblot,
na obra referida, pagina 117), foi uma preocupa,ao ha cerea de meio milenio, por
parte dos europeus, ja ensaiando fundamentos para as doutrinas, materia esta que
ensejou alicerces aos cientistas do seculo XIX.
a entendimento, desde as primeiras doutrinas, ate a formal'ao das escolas
cientificas, esteve comprometido corn a importancia das explical'oes dos fatos e

interpretal'oes pertinentes, muito acima das simples informal'oes e demonstral'oes
(que passaram a ser consideradas apenas recursos formais).
Nao se buscou, na fase cientifica, 0 que era 0 mais conveniente para

especuladores ou politicos, nem se preocuparam os intelectuais do velho mundo corn 0
que terceiros entendiam sabre a questao, mas, sim, em encontrar as verdades derivadas
da analise de "fatos" e nao de "registro de fatos".
Nao se orientaram sobre "0 que outros fazem", em relal'ao ao que "to dos
fazem", nern, tao poueo, corn a "quantidade de opinioes", mas, sim, em construir razoes
de entendimentos do "porque se faz" e "para que se faz" (como ocorreu na Fisica, na
Quimica, na Biologia etc).

a cientista, em suas teorias, se preocupa corn a bus ca da verdade, de forma
organizada e corn a disposil'ao da forl'a de sua mente, coma oriental'ao de seu metodo;
nao e 0 "cons ens 0" de outras pessoas sabre 0 que essas raciocinam que leva 0 intelectual

a aceitar 0 verdadeiro, mas, sim, 0 que 0 convence sabre a realidade.
au seja, como bem definiu Challaye, em sua tao difundida e classica obra:
" ... definimos a cienda como urn esfon;o para conhecer a verdade." (pagina 21).

"quanta mais a cienciafor desinteressada no presente, tanto mais ela sera capaz de
ser uti! no futuro. " (pagina 32)
"grande e a risco de dar a cit}nda uma orientar;uo apenas utilitaria. " (pagina 32)
(Feticien Chal/aye - Philosophie Scientifique etPhi!osophie Morale, !(f. edir;iio, editor
Fernand Nathan, Paris, 1946)

a ilustre professor e fil6sofo frances distinguiu a "verdade cientifica" de muitos

outros aspectos, ou sejam daqueles pessoais, de coletividades, de cunho hist6rico etc.

caracterizando apenas a relativa a realidade das coisas coma a alusiva ao campo da
ciencia (pagina 20 da obra referida).

Insistiu, tambem, que a mente do cientista deve estar volvida a reflexoes l6gicas
sem preocupal'ao de utilitarismo imediato.
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Assim ocorreu corn as escolas europeias de Contabilidade, essas que se foram
constituindo de brilhantes esforos intelectuais, ao longo dos se us tempos, sem se
preocuparem apenas corn 0 utilitarismo, mas, especialmente, em construir explica5es

organizadas em torno de fen6menos relativos a vida patrimonial dos empreendimentos.
Fundamentaram-se, tais estudiosos em torno de materias definidas, de

finalidades traadas e metodos rigorosos e consentaneos corn as conven6es humanas
traadas no campo da l6gica cientifica.

AS BASES DA ESCOLA NORTE AMERICANA
Enquanto na Europa a doutrina, de ha muito,ja tinha estrutura s6lida, os Estados

Unidos engatinhavam em materia de cultura contabil.
Na primeira metade do seculo xx 0 que existia naquele pais era uma grande
variedade de metodos de escriturar e demonstrar e alguns poucos livros de valor que
ensaiavam teorias, coma os de Paton, Kester e Finney.

Em vez de acelerar 0 movimento cientifico, a partir dos teorizadores 0 que se
preferiu foi organizar institui5es de classe, atraves das quais comearam a fixar

"Principios" e "Procedimentos" de registros, a partir do inicio do seculo xx.
o regime empregado, entre tanto, seguiu a uma linha empirica, de natureza

eminentemente pragmiltica, preocupada apenas em escriturar e informar.
Em 1916 oficializou-se 0 lnstituto Americano de Contadores e as suas 54

jurisdi5es passaram a ser regidas por uma especie de Conselho de Contabilidade,

fato que contribuiu, dentre outros, para urn movimento de normatiza5es (visando a
evitar a grande variedade de procedimentos que na priltica existia).
Os primeiros passos, pois, foram os de criar entidades dirigidas pelas empresas
mais fortes do setor contabil (as que possuiam maior clientela).

Buscou-se, assim, representatividade, para em nome da comunidade se
estabelecer re gras de escrituraao contabil.
As multinacionais de auditoria se fizeram, desde 0 inicio, presentes em tais

movimentos e procuraram ter 0 controle das associaoes de classe.
Como veiculo de formaao de opinioes intensificaram-se publicaoes, dentre
elas 0 "The Journal of Accountancy" (6rgao do Instituto Americano, fundado em 1905).
Agindo junto a Bancos e Governo, passaram a constituir comissoes para fixar

terminologias (a primeira, em 1909, criada no American Institute of Certified Public
Accountants) e estabelecer normatizaoes.

o maior controle governamental que se instituiu em 1913 e 1914, criando 0
Federal Reserve Board e a Federal Trade Commission, aceleraram as exigencias de
normas, no sentido de atender as exigencias de melhoria nos relat6rios de auditoria.
Em 1915 Edward N. Hurley, dirigente da Federal Trade Commission manifestou
publicamente a necessidade de estabe1ecer uniformidade na apresentayao das

demonstra5es contabeis das principais empresas estadunidenses.
Movimentaram-se as entidades contabeis corn os 6rgaos de controle do governo

e buscaram estabelecer procedimentos para padronizar.
.'
.
Pouco depois, no periodo 1917-1918, editou-se nos Estados Umdos a pnmelra
"recomendal;ao".

..

_

.'

o trabalho era fruto de uma miscelanea de culturas contabels e. nao c_on:bels

(todas empiricas em relayao a Contabilidade) e tinha coma sub-llltltulaao Uma
.
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Tentativa de Proposta submetida pelo Federal Reserve Board a consideral'ao de bancos,
banqueiros, associal'oes bancarias, comerciantes, industriais e associal'oes industriais,
auditores, contadores e associal'oes contabeis" (c6pia desse mesmo sistema empirico
tentou-se implantar por proposta da Comissao de Valores Mobiliarios ao legislativo
brasileiro, recentemente e ainda se insiste em tal deformidade).
Os estadunidenses nao estavam preocupados corn a verdade, mas, sim, corn a

maioria de opinioes a respeito de assuntos contabeis.
Fizeram, na base do que viria a ser chamado de "escola americana" uma

"pesquisa de opiniao", em vez de cederem il genialidade de alguns valores que na
epoca realmente dispunham (esses que superados politicamente nao puderam colher
o fruto de seus esforl'os).
Buscou-se ao que convinha aos uswirios e nao a verdade que esses deveriam
ter por dever preservar.

Assim se procedeu tarnbe m corn relal'ao a proposil'ao de outros temas, alem
do relativo a "Preparal'ao do balanl'o".
Nessa seqiiencia, urn dos assuntos que viria a despertar atenl'oes e
controversias foi 0 da imputal'ao dos juros sobre 0 capital aplicado na produl'ao,
considerado como "custo".

A proposil'ao de inclusao foi recusada, emitiu-se uma recomendal'ao, mas, as
discussoes prosseguiram.

Consolidou-se 0 costume, nas entidades de c1asse, atraves de seus comites, de
consultar aos divers os praticos e associados, 0 que achavam disto ou daquilo (no
Brasil, em certa epoca isto tambem se adotou, embora entenda eu que sem 0 desejo
de mudar 0 que estava ja decidido pelas comissoes, s6 para efeito de uma aparencia
democrlitica, inclusive quando da reform a da lei das sociedades por al'oes, essa que
foi urn retrocesso em materia contabil no BrasH, pois se copiou 0 que 0 Senado dos
Estados Unidos, na mesma epoca, ja achava ineficaz).
Em 1920 uma comissao de terminologia disciplinou, dentro de seus criterios

subjetivos, nada menos de 6.000 termos usados em Contabilidade.
Nada de original havia nisso, pois, na Europa, em esforl'o isolado, Pigier ja
havia em 1907, editado 0 seu "Dictionaire Comptable" (possuo 0 original des sa obra).
As conquistas cientificas contabeis dos europeus, todavia, nao pareceu

interessar il cultura dos estadunidenses e as grandes obras de doutrina, assim como
preciosas publical'oes do velho mundo, deixaram de ser consideradas (nao ha prova
hist6rica de que tal apelo a uma culturaja s6lida e valorosa do mundo europeu tivesse
sido assimilada, segundo 0 que Stephen A. Zeff nana em seu trabalho "Accounting
Lectures 1971, editado pela Universidade de Edinburgh, llinois, 1972, paginas 110 e
seguintes).

Em 1931 0 Instituto americano publicou, corn 126 paginas, urn livro intitulado
"Terminologia Contabil" e que foi uma compilal'ao do que se editara em fasciculos de
uma revista.

o livro conigia alguns termos que antes se editara em folhas, em razao de
criticas de leitores (essa a metodologia, sem valor cientifico, empiric a, que serviu de
base a todo urn movimento que foi 0 que gerou a denominada "escola americana").
As comissoes foram-se sucedendo, algumas lideradas pelo pessoal da Arthur

Andersen, outras da Price Waterhouse, em suma, sempre sob 0 comando das cinco
maiores empresas multinacionais de auditoria da epoca.
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Em 1922 urn comite da Robert Morris Associates, urn escritorio do mercado

financeiro, prop6s ao Instituto um "trabalhO fechado" entre eles e a ideia foi aceita em

regime intensivo que durou aproximadamente dez anos, onde atuaram WiIliam B.
Campbell e Frederick H. Hurdman.
Tal tare fa abrangeu 0 Msico, ou seja, a fixa9ao da terminologia e procedimentos
de auditoria, resultando em aprova9ao oficial que se intitulou "Metodos aprovados
para a prepara9ao das demonstra90es de balan90" .

o panfleto que se editou sobre a "tarefa fechada" foi endossado pelo Federal
Reserve Board.
A empresa Robert Morris, do mercado financeiro, constituiu-se, assim, no

primeiro maior alicerce da dita "escola americana", ou seja, nao se embasou a dita
"escola" em materia egressa de luminares da doutrina (que os Estados Unidos na

epoca os possuia), mas, de quem se achava no comercio de emprestimos.
o sistema, todavia, foi alvo de duros protestos de urn economista da
Universidade de Harvard, William Z. Ripley, manifestado em urn artigo publicado no
"The Atlantic Monthly" e que teve larga repercussaoo
Pouco depois, J.M.B. Hoxsey, 0 novo encarregado da New York Stock

Exchange recebeu uma proposta de coopera9ao, por intermedio de George O. May,
da Price Waterhouse, sendo esta, a principio, recusada.
May, entao, desligando-se da Price, instalou uma empresa de consultoria e
auditoria e atraves dela iniciou gestaes ate que por fim urn entendimento acabou sendo
feito entre 0 Instituto de Contadores e a Stock Exchange.
Por "coincidencia" a comissao do Instituto, aquela que deveria trabalhar corn
Hoxsey (que nao era Contador) foi presidida por May.

Em 1930 estava selado 0 acordo que iria depois se consolidar corn a adesao

das cinco maiores empresas multinacionais de auditoria em torno das "normatiza90es".
Nasceram, nessa epoca, os ditos "Principios Geralmente Aceitos de
Contabilidade" e que nao eram, senao, os ditames ao sabor e sob a influencia de urn
grupo fechado que dominava a situa9ao normatizadora.
Em 1933 0 objetivo comercial das empresas contabeis encontrava seu grande
filao porque a auditoria tornava-se obrigatoria para as companhias que tivessem a90es
no mercado.

Hoxsey intermediou os interesses da normatiza9ao e os "principios geralmente

aceitos'., de inkio cinco, foram encampados pelos orgaos oficiais.
Em 1934 mais urn passo era dado, quando no certificado de auditoria se alterou,

por "decisao", a expressao "Nos certificamos" ,par "Em nossa opiniao".

o 0 Consolidou-se, no caso, uma lesao etica, entendo, enfraquecendo a prova da
Opln.ao, facilitando as manobras que alguns anos mais tarde se tornariam evidentes e
que sef/am acusadas d

.

I

.
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produzido os grandes monumentos doutrinarios de nossa diseiplina, atraves de
Schmalenbach, Dletnch, Ceccherel1i, lappa, Masi, Lopes Amorim e outros.
.

Em 1933 prosseguiu, nos Estados Unidos, a controversia de opinioes, e, entilo,

vlsndo a mmorar a questao, para estabeleeer urn dominio de ideias, organizou-se

mals urn Comite, composto de sete dirigentes de entidades classistas.
Naquele mesmo ano, diante de tantas indeeisoes e variedade de sistemas

,

para as suas companhias filiadas, 0 Instituto Americano do Petrol eo resolveu normatizar

a avaliaao de estoques, estabelecendo que eles deveriam tomar por base 0 valor da

ultima entrada e primeira said a dos bens (UFO).

o govemo, diante da insegurana que ainda reinava nas bolsas, em face da
materia contabil e de manobras de espeeulaao, criou, em 1934, a Comissao de Valores
Mobiliarios (la denominada SEC - Securities Exchange Commission), esta que so em
1936 comeou a discutir procedimentos, para em 1937 acelerar a sua participaao.
A aludida SEC tomou como preferencia a normatizaao contabil das industrias

e em 1938 promulgou uma serie (de numero 4) contendo bases contabeis.
Naquele mesmo ano sugeriu-se a intensificaao de pesquisas e em 1939 alguns
resultados ocorreram; tais investigaoes, todavia, seguiram a criterios empiricos,
visando so como informar de maneira uniforme, sem preocupaao de metodo cientifico.
o criterio foi 0 do "casuismo" (enquanto na Europa, ja ha varias decadas,
trabalhava-se em tomo da universalizaao de entendimentos, pelas vias da ciencia).
Os estadunidenses sob 0 controle de comites de escolha de dirigentes de
entidades contabeis e de multinacionais de auditoria, em base pragmatic a, em 1939

editaram quatro pronunciamentos que tratavam de regras relativas a: 1 - seis principios
de registros contabeis; 2 e 3 - bancos e 4 - cambio.
Pela forma coma a materia se disciplinou e facil perceber que nao houve
preocupaao em organizar urn corpo de conhecimento, mas, sim, de at ender a problemas
imediatos de casos que se apresentavam como de emergencia.
Nao foi, pois, de admirar que os academicos Wil1iam A. Paton e Roy B. Kester
trocassem farpas e se manifestassem discordantes diante da ausencia de criterios
logicos e do excesso de utilitarismo.
Na epoca 0 que ocorria foi criticado pela editoria do "The Accounting Review"

e notoria se manifestou a insatisfaao corn a conduao do problema normativo.
De 1940 a 1959 urn intenso trabalho dos Institutos veio a ocorrer, mas, sem
abandonar 0 criterio de "consensos quantitativos".

Nessa mesma ocasiao Paton (ja referido) eA. C. Littleton publicaram, em
156 paginas 0 trabalho "An introduction to corporate accounting standards" onde ainda
algum teor de teoria existiu, tendo a ediao conseguido exito em seus propositos (pena

que tais bases se tivessem deturpado tanto, posteriormente).
Em 1953 apos marchas e contra-marchas, May e substituido por James L.Dohr
e varios boletins, em series, foram editados de 1955 a 1957, visando a influenciar as

decisoes da SEC (Comissao de Valores Mobiliarios).

.

A preocupaao, pois, desde os primordios e to do 0 curso que formana a

denominada "escola americana" ou "escola norte-americana" fai 0 mercado de capitals

e nao 0 estudo cientifico dos fatos que tangem a riqueza individualizada.
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Em 1958, apenas 1.800 capias (mimero esse irrelevante diante do volume de

associados) dos esboyos de estudos foram expedidos (e mesmo assim falou-se em
"geralmente aceitos").

Nos Estados Unidos, par cerea de 20 anos (1940-1960), corn alguma insistencia
viirios estudiosos questionaram a autoridade dos que se pronunciavam em nome de
urn conhecimento contabil.

Os praprios boletins chocavam-se em opinioes e a competencia na elaborayiio

deles provocou questionamentos.

Insistiam, todavia, os que elaboravam as normas de que elas eram "geralmente
aceitas" (expressiio esta que viria a cair em profundo ridiculo, inclusive gerando charges
da imprensa, coma as que 0 professor da Universidade de Nova York, Abrahan Briloff,
estampa em seu livro More Debts Than Credits).
Fico a imaginar 0 que seria da Fisica se Galileu, Newton, Huygens, Faraday,
Marconi, Plank, Einstein e outros tivessem baseado seus Principios na "opiniiio
geralmente aceita" de Qutros fisicos, pniticos, engenheiros, industriais, funcionarios
pliblicos, comerciantes etc.

As mudanyas nas organizayoes dos institutos de classe que ocorreram de 1957
a 1959, tambem acirraram novas ondas de controversias e oposiyoes, segundo comenta
Zeff em sua obra jii referida.
Por sua vez os "program as de pesquisas", sem uma teoria biisica de orientayao

(pesquisa necessita de teoria para orientii-Ia, sem 0 que se transforma em desordem)
foram pouco frutiferas do ponto de vista lagico e isto ensej ou, em 1961, nova
organizayiio por parte das entidades.
Tiio debil e sem consistencia cientifica est eve a dita escola americana que
precisaram de cerea de 6 anos (de 1961 a 1967) para simplesmente determinar se 0
Imposto de Renda deveria ser registrado pelo pagamento ou se deveria gerar provisao.
Nesse processo distribuiram 85.000 pedidos de opiniao, receberam cerea de
1.000 respostas apenas e acabaram decidindo tudo na base da influencia dos grupos
de comando das entidades de classe (estas que hoje sao objeto de questionamentos

judiciais quanto as suas falhas, taco como criticas duras j ii atingem as normas
americanas denominadas dos ditos FASB ou normas).
Enquanto tais rudimentares dlividas efervesciam, 40 anos antes Zappajii lanyara
suas "Tendencias Novas na Contabilidade" (1926), Masi 0 seu Patrimonialismo (1923),

no Brasil D' Auria jii ha mais de 10 anos havia editado sua Contabilidade Pura (1949),
Hilario Franco os seus "Fundamentos Cientificos da Contabilidade" (1950) e eu, em
1951, a Filosofia da Contabilidade (tudo isto bem mede a diferenya de qualidade cultural
entre 0 mundo latino e 0 estadunidense).
As "bases" de uma denominada "escola norte-americana" e que viriam, mesmo

depois das grandes investidas normativas que se seguiriam nas decadas de 60 e 70 a
gerar serios problemas em varias partes do munda, naG tiveram urn compromisso
serio corn a essencia dos fenomenos patrimoniais.

Os diversos escandalos ocorridos no mere ado de capitais vieram mostrar a

falencia de muitas das normas fixadas.
Foi reclamada reforma do sistema, pelo Senado dos Estados Unidos, estampada

em relatario de Comissiio parlamentar de inquerito que apurou mistificayoes apoiadas
nas padronizayoes contiibeis.

. .

No mesmo relatario foi denunciada a influencia no comando da classe contabll
pelas multinacionais de auditoria (fato que desde a decada de 30 do seculo xx ja
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ocorria) e que foram, segundo aquele parlamento, as responsaveis por todas as mazelas
(The Establishment Accounting, identificado na bibliografia).

Os escandalos recentes que a imprensa denunciou relativos a ENRON, a GE

e outIas, nos Estados Unidos, e, no Brasi\, os dos Bancos N acional e Economico

mesmo sem citar outros graves problemas havidos na Inglaterra. recentemente. "'

suficientes para provar 0 equivoco de muitos dos procedimentos derivados da aludida
cultura do mundo anglo-saxao.

Confirma-se que a ausencia da teoria, aquela que Paton tentou implantar nos
Estados Unidos, aquela que nao foi considerada em relal'ao aos progressos da Europa
(se tivesse sido ouvido 0 rumo seria outro), debilitou to do urn regime norte-americano,
embora na defesa dele se encontrem poderosas forI' as economicas (porque a verdade
nem sempre interessa aos que vivem da especulal'ao).

AS BASES DA PROPOSTA NEOPATRIMONIALISTA COMO

CORRENTE CIENTiFICA DE ORIGEM BRASILElRA

Nao po de existir uma corrente cienti fica sem que ela possua uma teoria geral
alicerl'ada em axiomas, teoremas e metodologia propria.
Estudos e conclusoes sabre "casuismos" nao constroem doutrinas universais
e nem sao conhecimentos validos em todos os tempos, sob quaisquer circunstiincias.
Ha uma diferenl'a substancial entre a "curiosidade" subjetiva e a "analise

racional" objetiva; urn fenomeno isolado nao tern condil'oes de representar a visao
holistica que se deve ter sobre as ocorrencias.

Embora a razao das coisas se encontre nelas mesmas, coma ensinava Tales,
de Mileto, cabe ao ser humane buscar as relal'oes que promovem os acontecimentos
e que movem as essencias, dimensionando-as e observando as circunstiincias ambientais
sob as quais as coisas acontecem.

Sob a egide desse criterio logico foi que ergui a "Teoria das Funl'oes
Sistemaricas do Patrimonio" das celulas sociais, doutrina que alimentou a minha "Teoria
Geral do Conhecimento Contabil", da qual se derivou 0 "neopatrimonialismo".

o que gera 0 fato, coma devemos percebe-Io e 0 que 0 cerca, ensejaram-me a
concepl'ao de tres grandes grupos de "relal'oes logicas" sob as quais devemos estudar
os fenomenos patrimoniais, ou sejam, as: "Essenciais" (da natureza originaria do fato),
"Dimensionais" (as do julgamento da essencia) e" Ambientais" (as dos fatores agentes
sobre a essencia).
Entendi que uma ciencia se guia pelo conhecimento de causas e par esta razao
tomei coma guia central em meu metodo a necessidade de entender sobre "0 que faz
acontecer" e naG apenas 0 "acontecido" (criteria hist6rico) ou 0 "por acontecer"
(criterio de previsoes).

A isto adicionei, em face dos grupos que admiti para classificar os fenomenos,
que a visao deveria ser a "holistica".
Aceitando as doutrinas cientificas que representaram grandes conquistas, coma

as de Besta, Masi, Ceccherelli e Zappa, basicamente, parti de axiomas alicerl'ais
inspirados na verdade de que "a riqueza nao se move par si mesma" e que as causas

agentes devem ser estudadas sob a egide do interesse do comportamento dos meio
patrimoniais, esses na busca da eficacia.
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Logo, os axiomas do Movimento, Transforma,ao e 0 da Eficacia, foram

determinantes para que eu construisse os fundamentos de um novo patrimonialismo
ou neopatrimonialismo.

Como decorrencia admiti ainda que e a fun,ao ou utilidade dos meios
patrimoniais que enseja a eficacia e que tudo se estrutura em sistemas.

Identificados os sete sistemas basicos um novo axioma construi e que foi 0 da
intera,ao, ou seja, da influencia de um sistema sobre ooutro.

As tarefas seguintes foram as de elaborar os teoremas que deveriam construir
a Teoria basica e depois ensaiar a estrutura de outras (da Intera,ao, da prosperidade
etc.) porque uma ciencia se ergue atraves de um conjunto de teorias.
Desde 1952 tentei teoriza,oes, fieis ao patrimonialismo de Masi e aos estudos

de CecchereIIi, ano em que editei a minha obra "Filosofia da Contabilidade" (Editora
Aurora, Rio de Janeiro).
Em minha ansiedade de determinar a influencia de conjuntos de fenomenos

arquitetei a Teoria dos Limites do Custo (conclusao em 1959), da Liquidez Dinamica
(conclusao em 196 I), do EquiIibrio do Capital (conclusao em 1963) a das Fun,oes
Sistematicas (conclusao em 1985) da qual se derivou a "Geral do Conhecimento
Contabil" (conclusao em 199 I).

Por acrescimo, de minhas reflexoes deduzi logicamente que existiam
correla,oes determinadas em que os fen6menos patrimoniais se sucediam, que a
velocidade era relevante na produ,ao dos fatos, que haviam rela,oes definidas entre
os limites e as circula,oes dos valores.
Finalmente entendi que tinha relevante importancia conhecer 0 que produz os
fenomenos, au sejam as Hcausas agentes".
Todo esse complexo de estudos disciplinei de forma l6gica para permitir a
constru,ao de model os de comportamento da riqueza em movimento.
No campo experimental, em dezenas de empresas fui comprovando a validade

de meus teoremas, com a satisfa,ao de ver que outros intelectuais tambem se
convenciam des sas mesmas verdades.
Produzindo paradigmas contabeis consegui, tomando por base a minha doutrina,
recuperar a eficacia de varias empresas que ja estavam na proximidade da falencia,

assim como corrigir cursos defeituosos no destino de outras.
Com 0 apoio de institui,oes como a do Centro Universitario de Ciencias
Gerenciais da UNA, de Belo Horizonte, assim como do sistema dos Conselhos de
Contabilidade, em Centros de Estudos, foi-me permitido levar avante nao s6 um

conjunto de pesquisas, mas, tambem, implantar as bases de uma corrente cientifica
que hoje abriga milhares de adeptos, dentro e fora do Brasi!.
A primeira exposi<;ao da doutrina neopatrimonialista eu a realizei na

Universidade de Sevilha, por gentil solicita,ao do genial Professor Doutor Manuel
Ortigueira Bouzada (intelectual que contribuiu para que chegasse as minhas

conclusoes), no ano de 1987 e a seguir na Associa,ao Comercial e Industrial de Lisboa,
a convite da dire,ao da mesma, feito pelo saudoso e eminente cientista Prof. Doutor
Caetano Uglise da Cruz Vidal.

Em 1990 a minha Teoria das Fun,oes Sistemliticas do Patrim6nio era editad

pela Universidade de Sarago,a, em 1992 a "Teoria Geral do Conheclmento Contabll
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era publicada em Iivro pelo Instituto de Pesquisas Augusto Tomelin, em Belo Horizonte
e em 1997 pelo Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 6rgao oficial do
Ministerio de Economia e Fazenda, da Espanha, em Madri.

A partir dessas edioes pioneiras muitas outras se seguiram no Brasil,
Argentina, Colombia, Espanha, Portugal e Estados Unidos, assim corn 0 a difusao,

pela Intemet se fez em paginas que alcanaram toda a America Latina e a Comunidade
Europeia.
o numero de interessados em tais estudos multiplicou-se prodigiosamente e
teses e dissertaoes foram feitas para curs os de bacharelado e mestrado, nao s6 no
Brasil, mas, tambem, no exterior.
Intelectuais

de

qualidade

passaram

a

escrever

e

difundir

0

"neopatrimonialismo", nascido da Teoria Geral do Conhecimento Contabil.
A proposta brasileira fez-se vitoriosa e segue sua trajet6ria de contribuiao il
comunidade contabil, respeitando a todos os pensadores, mas, comprometendo-se
exclusivamente corn a verdade, essa que s6 a ciencia pode oferecer.
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