Bases das Escolas Europeia e Norte-Americana,
Perante a Cultura Contabil e a
Proposta Neopatrimonialista
Pro! Dr. An/anio Lopes de Sa *

RESUMO
Como entender a materia contabil, 0 metodo que se
emprega para estuda-Ia, 0 respeito as tradil'oes historicas coma
conquistas ja feitas, as grandes finalidades desse conhecimento,
em suma, como pos5uir uma visiio realista e verdadeira sabre os

fenomenos da riqueza individualizada e 0 que caracteriza uma
"escola cientifica de Contabilidade".
Diversos desses nucleos se formaram e ainda se formam,
nao 56 no setor contabil, mas, em todas as ciencias, sempre em
tome de lideranl'as, 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 racioclnio pragmatico.
Por screm diferentes as concepl'oes e os efeitos do
tratamento que se tern dado a Contabilidade, as principais distinl'oes
de entendimento encontram-se, na atualidade, entre as escolas

Ilorte-amcricanas, pragmMicas e as europeias, cientificas.
No Brasil a corrente cientifica do neopatrimonialismo
oferece novas propostas em suas bases, mas, mantendo a fidelidade
corn as raizes latinas do conhecimento contabil.

* Presidente da Academia Brasileira de Ciencias Contabeis. Detentor da Medalha do Menta
Con/abil JoiJo Lyra.
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uma grande confusao, naturalmente, seria estabelccida.

Se os conccitos das ciencias natura is, emitidos por Lucrecio (99-55 Antes de Cristo)
se estratificassem, nao se conseguiria, na atualidadc, entender a biogenetica.
Em Contabilidade se passa a mesm3 coisa. ou seja, nao e possivel em 1105505 dias,
limitar 0 nossa conhecimento a uma simplcs tecnica informativa a um3 tradi-rao de registros,
Oll. pinr ainda, admitir que passa haver em lama disto 1I1113 "ciencia da inforl11aao" (tadas

as cicncias usam registros e demollstrayoes e ncm por iS10 sao ciencias da informay30).
A otica dos que so consegucm vel' na Contabilidadc um rccurso para produzir
escritura,5es, demonstra,5es e fluxos gnificos e rcsultante de uma visao miope, sem
competi'ncia, limitada a "formas", alhcia a "essencia do conhecimcnto".

Assemelha-sc, tal entendimento, ao de desejar definir urn adulto pelo retrato que se
tirou do mcsmo quando era ainda crian,a e a crer que tal fotogratia scja a propria pessoa.
Tal como a foto, 0 registro e apenas a memoria de urn fato.
Uma coisa e informal' sabre UIll acontccimcllto e outra c cxplicar, interpretar e
entcnder sobre 0 acontecido.
Evidcnciando stla observa,ao sobrc a materia 0 c111crito 111estrc GOIwalves da Silva
observou:
"A Contahilidade nasceu na jiiria dos /u.!gfJcios e ate .finais do secu/o XI.Y, fi)i

sel1lpre leudo dos pr£1ticos pais mmea mereceu uten.ao de pessoas ('om hostante saher e
engenho basta11les para a tiratem do plintano do empirisl110 e dus sistel11ati=(J'iJes
pn:cipi!adas ...

"A verdade e que so enti'io cr)Jl1e'ou a ser oNeto de invesliga(i)cs mel6dico por

parle de a/guns COl71ahilislas mais ClI/tos e tu/el71Osos e de 11111 ou olflro economisla Oll
motel/HI! ieo. "

"Anlcs de /"ilia. de Cerhol1i, de Besfa e de Ol/fros eSludio.ws lll/e nessa epoca

l'ieram sacudi-Ia do marasmo em queja=ia. raros StlO os (m!ores que merecem ser recordados
po,. 'Iualquer cOl71rih/{i'a() real para 0 self progresso tetJrico.

(F V GOJ1\,alves da Si!va - f)olllrinas Contahi/islicas, edh;iio ('enlro Grlfico de
Fal11alic,70, Vila Nova de Famu!ict/o. 1959, !H/gil1as 11 e I])

Tal obscrvaao equivalc a ressaltar que por longo tcmpo a Contabilidade foi apcnas
uma tecnica. procurando aplicayocs n3 forma de memorizar acontecimcntos rclativos ao

patrim6nio, 56 sc transformando cm ciencia no momento cm que se dedicoll a "'explicar" 0
que era registrado.

Ha cerea de do is scculos, diversos intclectuais ja alcrtavam sobrc cs sa referida
difcren,a no call1po da Contabilidade.

Seguindo a atmosfera dc cvolu,ao das cicncias que cnvolvia os tins do scculo XVIII,

oS intelcctuais curopeus da area cOlltabil come,aram a produzir trabalhos memoraveis de
nalureza doutrimiria.
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As rcferidas "Ieis 16gicas UD ospirito humano", a "condiyiia de ahservayiia dos fatas,

quer l::::'llilll"'" '1"....., d,.. . "'i('!lmenle'. evocadas por Comte, na introduao de seu alentado
Cursa de Filasafia Pasitiva (5". ediyao, do 1892, pilginaG[,,;21), "'<>,,rlCOS da Cantabilidade
ja as tinham camo metodo.

Foi assim que, em 1840 (apenas 10 an os apos a primeira ediyao da referida ohra de
Comte), 0 genial italiano Francesco Villa, lecionou, seguindo a essa direyao do pensamento
positivo:

" ... 0 plena conhecimenlO da manufen<.'c1o de cantos e registro cons/flui a arte de
quem compufa (guarda livros), mas nclo e slficienle para UnJ contad01: .. 0 qual l1i70 se

limita s6 a manler !ivros, mas. a censura dos presta'iJes de contas que de lais livros se
del'e ex/rai,. se11l () que nao poe/aia haver U1J1 crirerjo de julgamenlo dos resulfados de
111110 administr(u;/io, nem se conhecer a nalure;a des/a, os delalhes, as normas, as leis e a
adequar;t7u que a rege. ".

(Francesco Villa - La Contabi!ihi applicata alle amministrazioni private e

fJuhhliche, edi'ao Angelo Alonti, Alihio, JlIlho de IN-IV, Idhas Preliminares, /I)

o que procurou evidcnciar, 0 citado intelectual, foi a nitida diferenya entre a funl'ao
de escriturar para informar e aquela de saber 0 que significa a informayao.
Villa criouuma cscola vigorosa da qual se dcrivariam outras nao menos importantes,

ou scjam as capitaneadas pelos geniais: Fabia Besta (Controlisma), Alberto Ceccherelli
(Azicndalismo), Vincenzo Masi (Patrimonialisma), desta ultima tambem emergindo 0 nosso
N eopatrimon ia I i smo.

Paucas anos antes de Villa, a Acadcmia dc Ciencias da Franya, aquela fundada no
tempo do lIumini5mo, a mesma que cansagrou Lavoisier (1743-1794), Pasteur (1822-1895)
e outros grandes vultos do saber humano, reconhecell a Contabilidadc como uma ciencia
social que tinha coma objcto 0 estudo da riqucza individualizada (base para a conclusao foi
a obra de R.P. Coffy, em 1836).
P0I1anto. a influcncia antiga da escritllra930 (que por milhares de anos foi sempre
relevante) cedeu sell lugar a uma nova forma de observar a Contabilidade, na era cm quc a
cicncia caminhava para SClI apogeu. no seculo XIX.

Enfrentanuo 0 novo dcsafio com determina9ao, uma plciadc de estudiosos CriOUlltll
vigoroso complexo dc doutrinas.
Os intekctuais clIropclIs. slIperando 0 que tradicionalmentc se fazia, construiram.
assim. atraves de metodos pn')prios. toda uma estrutura cienti1ica,
As exigcncias J1lodcrnas que foryaram reformula90cs cm todos os ramos do
conhccimcnto. fizcram com que a Contabilidadc C0111pareccsse tamhem com a sua parte.
de forma oportllna,
Da tradic;:ao. cntrctanto. conscr\'oll-se 0 apego aos registros, esses que alguns que

se apresentam C0l110 intclcctuais em nossas letras ainda dele nao se libcl1aram,
A era moderna de Ilossa ciencia. todavia, aprcsentou doutrinas cicntificas que
cxigiram csforyos cspcciais c superiorcs da inteligcncia.
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o que por milenios ficara na mente dos contadores, daqueles de melhor nivel de

inteligencia, finalmente estruturou-se emteorias, seguindo a metodos racionais, com interesse
em conhecer a verdade sobrc 0 movimento da riqueza das empresas e institui,oes.
o que era apenas uma "priltica" transformoll-se em um conhecimento organizado
sobre fenomenos de lIm agregado em movimento que visa a suprir necessidades dos
empreendimentos (patrimonio).

Rompeu-se, com este direcionamento a velha cren,a de qlle todo jlllgamento da
cxperiencia par si so e uma verdade e partiu-se para 0 domjnio da 16gica.
Ou seja, a transforma,ao da cllltllra contabil segllill ao que lecionaria Goblot, em
sua obra con sagrada pela Aeademia de Cicncias Morais e Politicas da Fran,a, ao tratar dos
jlllgamentos da experiencia:
"Nem todas as experiencias consfituem conhecimentos verdadeiros. "
"() que COl/sfitu; 11111 conhecimel11o verdadeiro, UI11 f(lf() cienlilleo, niio e a

experiencia 5uhjeli\'Cl. "

.

.

(Traite de Logique, 8<', edfr.'ao, Colin, Par;s, 19-17, paRina 47)

No caso da Contabilidade, mesmo 0 entendimento sobre feJl(lmenOS patrimoniais
(que existem provas historicas de que foram considerados) naG gcrou materia cicntifica
senao a partir do seculo XIX, por falta de disciplina 16gica, aquela que s6 as doutrinas das
Ilossas correntes cUfopeias viriam a propiciar.
Tal vocaao, todavia, naG se operoll em todo 0 ll1ulldo com a eficacia descjavel,
havendo ate a marginaliza,ao de valores inteleetllais para que prevalecesse uma politica da
conveniencia de grupos interessados no uso da Contabilidade para dissimular e ofuscar a
vcrdadc (assim ocorreu corn a denominada escola americana, de acordo com () que informa
e aeusa 1II1l relat'lrio do Senado dos Estados Unidos, referido na bibliografia).
Aos que nao convem a rcalidade, tambem nao interessa a ciencia porque est a so a
verdade proeura.

AS BASES DAS ESCOLAS CONTABEIS EUROPEIAS DE VOCA<;:AO
CIENTIFICA
Desdc 0 inicio do seculo XIX c ate as primeiras decadas da scgunda I11ctade do
seclllo XX floresceram, na Europa, grandes escolas de pensamento eientifieo da Contabilidade
(vcr sobre a materia a minha obra Hist6ria Geral e das Ooutrinas da Contabilidade, edi,ao
Atlas. Sao Paulo e VISUS, Lisboa).
Franc;a. Alemanha, Italia, foram os paiscs on de se criaram as mais copiosas c
influcntcs doutrinas (Contismo. Nco-Contisl11o. Personalislllo. Controlisl11o, Nco-Conlrolismo.

Reditual ismo, Patrimon ialismo, Positivismo, Azicndalismo).
Todavia. tambcm apresentaram suas idcias e construiram tcorias grandes mestres

de Portugal (Jaime Lopes Amorim. com a Teoria do Equi/ibrio e Mal1im Noel Monteiro.
com 0 seu Relativismo).
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Na Italia, on de a efervescencia cultural cientitica contabil foi das mais vigorosas,

"''':/M o"Mla" M Formaram. canilaneada (Jl1r eX(Jl1enles inleJectuais, dentre os quais se
yidm;imam franccsco dclla Pcnna, Vitorio i\lfieri, Francesco De Gobbis, Carlo Ghidiglia,
UIOVanm Rossi, Nicola liarrone, Pasquale U' Angelo, AldoAmaduzzi, Lorenzo Ue Minico,

Gaetano Corsani, Egidio Giannessi, Pasquale Saraceno, Nicola Tridente, Angelo Chianale,

F. M. Pacces, Carlo Fabrizi, Domenico Amodeo, Angelo Riera, Giovanni Ferrero, Pielro
Onida, Ubaldo de Dominici, Lino Azzini. Carlo Antinori, Paolo Cassandro, Ugo Caprara,
Alberta Riparbelli e outros.

A Europa, pais. cam 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 pragmaticas, tendo coma veiculos de

a,ao, basicamente, institui,oes financeiras e as multinacionais de auditoria. poderosas
empresas de altissimos faturamentos (segundo denuncia do senado norte-americano tais

emprcsas de servi,os foram as responsaveis pela implanta,ao dos sistemas que conduziram
a muitas falhas c fraudes. essas que ainda continuam a oeorrer).
Destacou-se, em varias partes do velho contincnte, a atuaC;30 de importantes lideres
e doutrinadorcs, ficis ao compromisso cam a vcrdadc, produzindo materia cientifica, alem
dos italiallos 111cl1cionados, luminares COI11O: Eugen Schmalenbach,

Leo Gomberg, J. F.

Sch;;r, RudolfDietrich, H. Nicklisch. J. Dumarchey e entre os da atualidade Moises Garcia
Garcia. Jose Maria Requena Rodriguez, Antonio Callafel, Jose Maria Fernandez Pirla,
Fcrnando Lamouroux. Lcandro Cafiibano Calvo, Manuel Ortigueira Bouzada e outros.

Quem analisa 0 pcnsamcnto conlabil curopeu. a partir das obras dos fins do seculo
XIX. pode obser"ar 0 rigor do metodo c a scriedade como se tratou 0 fenomeno ocorrido
COIll 0 patrim6nio das cmpresas e das instituic;oes.
o que importou aos grandes intelectuais referidos. como indagac;ao epistemol6gica,

foi 0 bcm dcterminar 0 ohjeto de estudos. a finalidade, a metodologia contabil; a meta dos
mcsl110s HaO fai a de C0l110 se registrar, Ilem como se demonstrar apenas, 1113S, sim entender
"0 que acontece com a riqucza". "para que ela serve". como dela se deve servir 0 homem

para que este alcallce os propositos eficazes em seus emprccndimentos.
Os notaveis trabalhos sobre a identificaao dos desastres empresariais, os motivos
,./

que levam ao desequilibrio, as perspcctivas de prosperidade. 0 comportamento pcrantc as
crises cconomicas. as influencias dos custos em suas correla6cs com as receitas, foram
alguns dos lemas que evidenciaram a grandeza de uma disciplina que transccndendo a sua

rase de apenas mcmoria de fatos. comcyou 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 europells a "essencia"" e nao apenas a .... fonna'..

Objetivaramjulgamentos categoricos. ou sejam, os de afirmar Oll negar 0 que ocorre

entre termos comparados. socorrendo-se de 1I1lla logica compromelida COIll a realidade e
nao apenas cam as alternativas de coma realizar lanyamentos e aprcsentar demonstrayoes.
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Asja rcfcridas obras de Bcsta, Rossi, Ghidiglia, Cccchcrclli, Riparbclli, Zappa, Masi,
Onida,

Ferrero, Giannessi. SaD 3utcnticos rnonumentos de valiasos raciocinios. de f3ra

coerencia.

Teve, esse grupo de titas de nosso conhccimento, por base, 0 entendimcnto consagrado
de quc se pode fazer cieneia de qualquer materia quc se descje, desde que se tcnha um
objeto determinado de indagacao, uma finalidade especifica sob a qual 0 objeto e observado,
urn melodo proprio, conceitos s6lidos. teorcmas, teorias e uma scria observac;ao con stante
sabre as rela<;6es logicas que existcm na dctermina<;ao dos fcn6menos que se estudam.
o reconhecimento da necessidade da espccula,ao intelectual sobre os

acontecimentos ocorridos cm razao da transforma<;ao da riqucza dos cmpreendimcntos
humanos, foi 0 tema central dos intelectuais europeus da area contabiL dcsde 0 naseimento
das doutrinas cientifieas (ia em 1836 com Cony e cm ] 840 com Villa).

A razao de tais bases estava na propria concep,ao de Aristotcles que identificou 0
conhecimento cientifico com aquele da "substancia das coisas".
Entenderam os consagrados gcnios de nossa disciplina ser prcciso conhccer as

causas que imprimiam modifieacoes no patrimonio c que tin ham como conseqiicncia a
prosperidade ou 0 definhamento das organiza,oes.

Cientes estiveram que naG bastava eslar informado. por exemplo, que se gastou
tanto DlI quanta em urn determinado cmpreendimcnto. scndo necessario saher se os gastos
se opeam de forma racional. provcitosa e em que limites devem scr realizados.
Os europcus forma ram suas cseolas proclIrando eOllheeer as relayocs que guiavam
as muta,ocs dos bcns.
Desde 0 inicio do seeulo xx estiveram eonseientcs de quc os registros cram arenas
instrumentos de mcmoria e que isoladamente poueo reprcscntavam.
Estudaram fenomenos. partindo de observayocs c considcraram a cscrita conlabil
apenas como um conjunto de "memorias de aconlecimclllos".

Tiveram divergeneias quanta a natureza dos objclos de invcsligay30 (c foi islo que
caracterizou as correntes cientificas). mas. no descnvolvimcnto da maleria foram
cXlraordinarios em eonstruyocs coercnlcs de atieas sobre a realidadc patrilllonial.

;\ cultura contabil se formou cm torno de genios que scguiam ordcns logicas e
lIsavam sllas privilcgiadas illlcligcncias (coma aconlcceu na Quimica. na Fisica, na Biologia.
nas Matclluiticas. no Dircito. na Sociologia, cm slIma em todos os ramos do conhecimcnta

humano).

Nao fai baseada no que os outros entcndiam quc Newton fixou SClIS principios,
l11as, sim. nas abservayoes proprias e com 0 usa de sua privilegiada inteligcncia (e assim
tambem ocorreu com Lconardo. Galilell, Copernico. Gahe, Ritter, Darwin. Faraday. Neallder.
MaxwelL PasteuL Mcnde\, NobeL Hcrtwig, Hertz, Koch, Knorr, Galton, Ral11say, BecquercL

Birkclan, Curie, Ruthcf(Jrd, Eyde, Rontgen, Marconi, Edson, Lorenz, Berger, Hubble, Richter,
Chadaick, DOl11agk, Wall, OparilL Halm, Bcthe, Einstein, fermi, cm suma, COI11 a totalidadc

dos seres responsaveis pela qualidadc do progresso do eonheeimento humano).
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As COll4umil III LUIIY, )' Ill", U"O\", ">'-'v"''''_''o', .!o. '&""'Q<-da Contabil idade, ia
referidos, no inicio do seculo XX, nas tres primeiras decadas, foram provenientes de uma

culturaja amadurecida e seguiram scmpre e cad a vez mais se valorizando, uti I izando-se dos
l11esmos criterios metodologicos de indagalfocs que orientaram os grandes genios 1105 Qutros
rarnos do sabcr humano.

As origens de tais avanos cullurais tiveram semenles seculares, em raziio da tradiao
da disciplina contabiL

Alguns trabalhos, todavia. prellullciaram a voca<;3.o que devcria ser aperfei<;oada
na era do positivismo (scculo XIX) e as encontramos desde 1586, em Angelo Pielra e em
1790 em Ludovico Flori (lenho 0 privilegio de possuir ambas as ediiies dos livros desses

I11cstres em minha biblioteca), Oll seja. como cscrcve Masi. em sua derradeira obra (revisada
e concluida por Carlo Antinori):
.. A 0 IOI1j!,o de s{>cu/os s/lccssivos a elaborar(]o teorica direciona-se para () metodo

cltissico: ma.\", jei enlre os classicos da ('onlabilidade en('(m/ramos Angelo Piefru e
Ludm'feo Flo,.; flO hase da especlIlu(;au lel'Jrica 110 (jual se encon!ra 111110 dOlllrina de
v(Jca,a() pafrimoniohs/a l1asceJ1/e..

(/'illceu::o ,Hasi - La Ragiolleria nell'efCl modana e confemponinea - rel'isfa e
.-

cOlJ1p!cmenfada por Carlo Aminor;. edi'ii() GitdfrJ. Miliio. 1997)

As referidas obras (Pietra e Flori) ainda se prendem com rclevancia aos
procedimenlos de regislro (escrilllraao por partidas dobradas), coma era predominante
desde os tempos antigos. mas. sobre a questao cllsaiaram doutrinas. especialmente Pietra

(onde cncontramos os conceitos de debito e credito foram do ambito juridico e que sempre
fai 0 predominante. desde a antiguidade).
Desde as mais alltigas publicayocs cont,ibeis do continente europeu que se valoriza

a materia como algo quc trallscende a simples inform3y3o. tratando-a coma fnnte de guia
da geslao dos empreendimenlos (assim, em 1520 Diego Del Caslillo, na Espanha, ja a
entcndia em sua obm "Trnladn de Cucntas").
A bLlsca de conceitos, esscs como bases para definiyocs (comn Icciona Goblot. na

obra rcferidn. p{lgina 117). foi LIma preocupayao lut ccrca de meio miICnio, por parte dos
eurorcus. ja cnsaiando fundamentos para as doutrinas. materia csta que cllsejou alicerces
aos cicntistas do seculo XIX.
() cntendimcnlo. dcsdc as primeiras dnLltrinas. ate a fonnayao das escolas cicntfficas,
cstevc comprolllctido com a importancia das explicayoes dos fatos c interprctay()cs
pcrtincntcs. 1l1uito acillla das Silllplcs informal,:{)cs e demonstrat;oes (que passaram a ser
consideradas apcnas rccursos formais).
Nao se bLlscou. na rase cicntffica. 0 que cra 0 mais cOllvcnientc para especuladores

Oll politicos. ncm se preocuparam os intelcctuais do vclho l1lundo COIll 0 que terceiros

cntendiam sobre a questao, mas. sim, cm ellcontrar as verdades derivadas da analise de
"ratos" c naG de "registro dc ratos...
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Nao se orientaram sabre "0 que outros fazcm", em relac;3.o ao que ..'todos fazem"
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ncm, tao pOUCO, com a "quantidade de opinioes". mas, sim. em construir razoes de
entendimentos do "porquc se faz" e "para que se faz" (como ocorreu na Fisica. na Quimica.
na Biologia etc) .

z
o

o cicntista. em suas tcorias, se prcocupa com a busca da verdade. de forma
organizada e com a disposiao da fora de sua mente. como oricntaao de seu metodo; nao

c.z

e 0 "consenso" de outras pcssoas sabre 0 que essas raclocinam que \eva 0 inte\ectual a

..

cc

accitar 0 verdadeiro. mas, si m, 0 que 0 convcllce sabre a realidade.
Ou scja. como bem definiu Challaye. cm sua taG difundida e c1assica obra:
" ... dejtnimos a ciendo como Uf11 e3fon;o para conhecer a verdade. " (pligi/w 2 J).
"quanlo mals a ch;nciajiJr desinteressada 110 presen/e, tanto mais ela ser£! caper::
de ser IItil no/ilfuro." (pdgino ]])

"grande e () risco de dol' lJ ciencia 11/11(1 oriemm;lio opena.\' utili/{lria."
(!"igina 32)
(Felicil!l1 Clwl/aye -- Phi/osophie Scienf{fique cfPhilosophie A10role, 10". edic;iio.
edilor Fernand Narhan, Paris, /9-16)

() ilustre professor c fil6sofo frances distinguiu a ""verdadc cicntifica" de muitos
outros asrectos, ou scjam daquelcs pcssoais. de coletividades. de cunho hist6rico etc.
caracterizando apenas a relativa a realidade das coisas como a alusiva ao campo da cicncia
(pagina 20 da obra refcrida).
Insistiu. lambem, que a mcnte do cicntista dcve eslar volvida a rcflexoes I()gicas
scm prcocupa9ao de utilitarismo imcdiato.
Assim ocorreu com as escolas curopcias dc Contabilidade, essas que se foram
constituindo de brilhantes csfon;os intelcctuais, ao longo dos sellS tempos, scm se

preocuparcm arcnas com 0 utilitarisl11o, l11as, especialmcntc, em construir cxplicayoes
organizadas em !Orno dc fenomenos relativos a vida patrimonial dos empreendimentos.
Fundamcntaram-se. tais cstudiosos em torno de materias dclinidas. de finalidades
,

trayadas c nHtodos rigorosos e consentaneos corn as convenyoes humanas trayadas no

cam po da k)gica cientilica.

AS BASES DA ESCOLANORTEAMERICANA
Enquanto na ElIropa a doutrina, dc ha mllito. ja tinha estrutura s()lida. oS Estados

Unidos engatinhavam el11matcria dc cllltllra con1<:lbil.

Na primeira metade do seculo xx 0 que existia naquele pais era uma grandc variedade

de metodos dc escriturar e demonslrar c alguns pouens livros de valor que ensaiavam
tCOI'ias. C0J110 os de Paton, Keslcr e Finncy.

I4
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Em vez de acelerar 0 movimento cientitico, a partir dos teorizadores 0 que se preferiu

foi organizar institui6es de classe, atraves das quais comearam a fixar "Principios" e
"Procedimentos" de registros. partir do inieio do seeulo XX.
o regime empregado. entretanto, seguiu a uma linha empiriea. de natureza
emincntemente pragmatica, preoeupada apenas em eseriturar e informar.

Em 1916 oficializou-se 0 Instituto Americano de Contadores e as suas 54 j urisdi6es

passaram a ser regidas por uma espeeie de Conselho de Contabilidade, fato que contribuiu,
dentre outros, para um movimento de nonnatiza6es (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 eontilbil (as que possuiam maior elientela).

Buseou-se, assim, representatividade. para em nome da eomunidade se estabelecer
regras de escrituraao contilbil.
As muhinacionais de auditoria se fizeram, desde 0 inicio, presentes cm tais
movimentos c procuraram ler 0 controle das associac;ocs de classc.
Coma vciculo de fOfmat;aO de opini6es intcnsificaram-se publicac;oes. dentrc elas 0
"The Journal of Accountancy" (orgao do hlStituto Amcricano. fundado em 1905).
Agindo junta a Bancos e Governo. passaram a constituir comiss6es para fixar

terminologias (a primeira. cm 1909, criada no American Institute of Certified Public
Accountants) e estabelecer normatiza6es.
o maior controle govcrnamental que se instituiu em 1913 c 1914. criando 0 Federal
Reserve Board e a Federal Trade Commission, acelcraram as exigencias de normas, no
sentido de atcnder as exigcllcias de mclhoria nos relatorios de auditoria.

Em 1915 Edward N. Hurley. dirigente da Federal Tradc Commission manifestou
publicamcntc a neccssidadc de estabeleccr uniformidade na apresenta/y3o das dClllonstrac;ocs
cont<ibcis das principais cmpresas cstadunidenses.

Movimcntaram-sc as cntidadcs contabcis com os orgaos dc controle do governo c
bllsearalll cstabcleeer proecdilllentos para padronizar.
POllen depois. no pcriodo 1917-1918, editoll-se nos Estados Unidos a primcira
"recomendaao".

o trabalho era fruto de uma miscelanea de culturas contclbeis e nao contabeis (todas
cmpiricas cm relaao it COlltabilidade) e linha eomo sub-intitlllaao ""Ullla Tcntaliva de
Proposta submetida pelo federal Rcserve Board a consideraao de bancos, banquciros,
associay()cs bancarias, comcrcianlcs, industriais c associaocs industriais, allditores,
eontadores e associa.;:oes contiibeis" (copia dcsse mesmo sislema cmpirico tenlOll-se

implantar por proposla da Comissao de Valon:s Mobiliarios ao legislalivo brasileiro.
recenlCl11cnlc e ainda se illsislc cllllal deformidadc).
Os eSladunidcnscs nao eslavam preocupados com a vcrdade. mas, sim, COIll a

maioria de opinioes a respeito de assulltos eonliibeis.

Fizeram. na base do que viria a sel" chamado de ""escola 3mericana" uma "pesquisa

de opiniao", em vez de ccderelll ::1 gcnialidade de alglll1S valorcs que na cpoca realmcntc

dispunham (esscs que sllpcrados politicamente nao puderam colher 0 frulo de se us esfon;os).
CRCSC& J (}('; - FlorimuJpolis, l'. 2, 11. 4, p. 7-24, dc!zembro/2002 - mllrro/2003
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relativo a "I'reparac;ao do balanc;o".
. .
Ncssa scqUellcia, UITI dos assuntos que viria a dcspcrtar atem;oes e controversl:

loi 0 da implItac;ao dos juros sobre 0 capital aplicado na produc;ao. considerado como "custo .
A proposiyao de illclusao foi recusada. cmitiu-sc uma recomenda<;ao. mas, as

to

Z

.

I\ssim se proccdeu lambem cam relayao a proposlyao de outros temas. aIem do

discussoes prosseguiram.

COllsolidoll-SC 0 costume, nas cntidadcs de classc. atraves de seus comites, de
cOllsultar aos diversos praticos c associados. 0 que achavam disto Oll daquilo (no Brasil, cm
ccrta ernea isto tamhcm se adotou, embora cntcnda eu que SCI11 0 descjo de Illudar 0 que
cstavaja decidido pclas comissocs, 56 para efeito de uma aparencia democnitica. inclusive
quando da reforma da lei das sociedades por ayoes. essa que roi um retroccsso cm materia

contabil no Brasil, pois se copiou 0 que 0 Senado dos Estados Unidos. na mesma cpoca.ja
achava incficaz).
Em 1920 uma camissao de temlinologia disciplinou. dentro de seus criterios suicti\'os.

nada mcnos de 6.000 termos usados em Contabilidade.
Nada de original havia nisso. pois. na Europa. cm esforc;o isolado, Pigier ja havia em
1907, editado 0 scu "Dictionairc Comptablc" (possuo 0 original dessa obra).
As conquistas cientificas contabcis dos europeusl todavia. l1aO pareceu interessar it
cullura dos estadunidenses e as grandes obras de doutrina, assim como preciosas publicayocs

do vclho mundo, deixaram de ser cOllsideradas (n50 ha prova historica de que tal apelo it
uma cultura j:.i s61ida c valorosa do mundo clIropeu tivesse sido assimilada. segul1do 0 que
Stcphcn A. Zefr nana cm scu trabalho "Accounting Lcctures 1971, cditado pcla Univcrsidade
de Edinburgh. Ilinois. 1972, paginas 110 c scguintes).

Em 1931 0 Instituto amcricano publicOll. com 126 p,iginas. um livro intitulado
"Tcrminologia Contabil" c que fai uma compilayao do quc se editara elll C1sciclllos de uma
rcvista.

o livro corrigia alguns tcnnos quc antes se cditara em folhasl cm razao de critieas

de le it ores (essa a metodologia, SCI11 valor cientifico. empirica. que serviu de base a todo um
movimento que foi 0 que gerou a denominada "cscola americana'").
As comissocs foram-se sllcedcndo, alglllll3s lidcradas pelo pcssoal da J\rthur

Andcrsen. olltras da Price \Vatcrhollse. elll Sllma. sempre sob 0 comando das cinco maiores
emprcsas Illultinacionais de auditoria da epoca.

Em 1922 U111 cOlllite da Robert Morris Associates. lun cscrit()rio do mcrcado

financeiro, prop{)s ao Instituto um "trabalho fechado" entre eles e a idcia foi aceita em
regime intensivo que duroll aproximadalllente dez anos. onde atuaram Willialll B. Campbell
e Frcderick H. Ilurdman.

Tal tarefa abrangclI 0 basico, nu seja. a fix3y30 da terlllinologia e proccdimentos de
auditoria. resultalldo em aprovayao oficial que se illtitlllou "Mctodos aprovados para a
prcparac;ao das demonstrac;ocs de balanc;o" .

o panneto que sc editoll sobre a "tarela fechada" f,)i endossado pelo Fcdcral Rcscrvc
Board.

/6
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A empresa Robert Morris, do mercado financeiro, constituiu-se, assim, no primeiro

maior alicerce da dita "cscola 3mericana", Oll seja, naG se embasoll a dita "escola" em
materia egressa de luminares da doutrina (quc os Estados Unidos na epoca os possuia),

mas, de quem se achava no comcrcio de emprestimos.

o sistema, todavia, foi alvo de duros protcstos de um economista da Universidade
de Ilarvard, William Z. Ripley, manifestado em um artigo publicado no 'The Atlantic Monthly"
e que teve larga repercussiio.

POLlCO depois, lM.B. Hoxsey, 0 novo encarregado da New York Stock Exchange
recebeu uma proposta de cooperaiio, por intermedin de George O. May, da Price Waterhousc,
sendo esta, a principio, rccusada.

May, entiio, desligando-se da Price, instalou uma empresa de consultoria e auditoria
e atraves dela iniciou gestaes ate que por fim um entcndimento acabou sendo feito entre 0
:

Instituto de Contadores e a Stock Exchange.

Por "coincidencia" a comissiio do Instituto, aquela que deveria trabalhar com Hoxsey
(que niio cra Contador) foi presidida por May.

:

Em 1930 cstava selado 0 acordo que iria depois se consolidar COI11 a adesao das
cineo maiores cmpresas l11ultinacionais de auditoria em torl10 das '-'"nOfl113tiz3yOes".
Nasceram. nessa epoca. os ditos "Principios Geralmcnte At:eitos de Contabilidadc"

e que flaO cram, senao, os ditames ao sabor e sob a influencia de U111 grupo fechado que
dominava a sitlJ<H;ao llorm3tizadora.
Em 19330 objetivo comercial das empresas conlabeis enconlrava seu grande filiio

porquc a auditoria tornava-sc obrigat6ria para as companhias que tivcsscm a<;oes no mercado.
Hoxsey intermediou os interesses da normatizaao e os "principios geralmente
aceitos". de inicio cinco, foram encampados pelos 6rgaos oficiais.
Em 1934 mais LlIll passo era dado, quando no cel1ificado dc auditoria se alterOll, por

"decisao". a exprcssao "Nos ccrtificamos" . por "Em nossa opiniilo".
Consolidoll-sc. no caso, uma Icsao etica. entendo, cnfraquecendo a prova da opiniao,
facilitando as manobras que alguns ::lnos mais tarde se tornariam evidentcs e que seriam
aCllsadas de incompctentes pelo Senado dos Estados Unidos e por copiosos trabalhos do
profcssor da Univcrsidade de Nova York Abrahan BrilofT.
Na mesma cpoca, enquanto a referida escola americana se preocupava com esses
aspectos pragmaticos, comcrciais, ensaiando passos, a escola europciaja t inha produzido os

gran des monllmentos doutrimirios de nossa disciplina. atravcs de Schmalenbach, Dictrich,
Ccccherclli, Zappa, Masi, Lopes J\J11orim e outros.
Im 1933 prosseguill. nos Estados Unidos, Cl controversia de opinioes, e, entao, visando
a minoraI' a qucstiio, para estabclecer Ulll dOlllinio de ideias, organizoll-se mais Ulll COlllite,

composto de sete dirigentes dc entidades c1assistas.
Naquele meslllo ano, diante de tantas indccisoes c variedadc de sistelllas, para as

suas companhias tiliadas, {) Instituto Amcricana do Petroleo resolvclI normatizar a avalia-rao

dc csloques, cstabelecendo quc eles devcriam tomar por base 0 valor da (,hima cntrada e
primcira saida dos bens (1.1 FO).

o govcrno. diante <la inseg.uralla que ainda reinava nas balsas, em face da materia

contabil e de manobras de espccula9ao, criolL elll 1934. a Comissao de Valores Mnbiliarios
CRCSC& r()ce - Florimwpo!is, )'. 2, 11. 4, p. 7-24, ilez.el1lbro/](}02 - I1Iilf\,O/20()3
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(hi denominada SEC _ Securities Exchange Commission), esta ue s6 em \ 936 come,ou a
diseutir procedimentos, para em \ 937 acelerar a sua partlclpa<;ao.

.'

..'

A aludida SEC tomou coma preferencia a normatiza,ao contabll das mdustnas e
em 1938 promulgou uma serie (de nl,mero 4) contendo bases contabeis.
Naquele mesmo ana sugcr;u-se a intensifica,ao de pesquisas e em 1939 alguns
resultados ocorreram: tais investiga,oes, todavia, seguiram a criterios empiricos, visando s6
coma informar de maneira uniformc, sem preocupar;ao de mctodo cientifico.
o criterio foi 0 do "easuismo" (enquanto na Europa,ja ha varias decadas. trabalhava
se em torno da universaliza,ao de entendimentos, pelas vias da cieneia).

Os estadunidenses sob 0 eontrole de comites de eseolha de dirigentes de entidades
eontabeis e de multinaeionais de auditoria. em base pragmatica, em 1939 editaram quatro
pronunciamentos que tratavam de rcgras relativas a:
1 - Seis principios de registros eontabeis:
2 e 3 - Bancos e
4 -Cambio.

Pe la forma eomo a materia se diseiplinou e faeil pereeber que nao houve preocupa,ao
em organizar um corpo de conheeimento, mas. si m, de atender a problemas imediatos de
casos que se apresentavarn coma de emergcncia.
Nao foi. pais, de admirar que os academicos William A. Paton e Ray B. Kester

trocassem farpas c se manifcstasscm discordantes diantc da ausencia de crite-rios 16gicos e
do excesso de utilitarismo.
Na epoca 0 que ocorria fai criticado pela cditoria do "'The Accounting Review" e
not6ria se manifestou a insatisfar;30 corn a condw;ao do problema normativo.
De 1940 a 1959 um intenso trabalho dos Institutos veio a ocorrer, mas. sem abandonar
() criteria de "COIlSCIlSOS quantitativos".
Nessa mesma ocasiao Paton (ja referido) eA. C. Littleton publicaram, cm 156
paginas 0 trabalho "'An introduction 10 corporate accounting standards" onde ainda algum

/

tear de teoria existiu, tendo a ediy30 eonseguido exito em seus propositos (pena que tais
bases se tivessem deturpado tanto, posteriormcnte).
Em 1953 ap()s marchas e contra-marehas, May e substituido por lamcs L. DohI' e

v,trios bolctins, cm series. foram editados de 1955 a 1957. visando a influenciar as decisoes

da SEC (Comissao de Valores Mobiliarios).
A preOCUpay30, pais, desde os primordios e todo 0 curso que formaria a denominada
'"escola americana" ou "escola norte-amcricalla" foi 0 mcrcado de capita is c nao 0 estudo
cientifico dos fatos que tangem a riqueza individualizada.
Em 1958. apenas 1.800 copias (n"mero esse irrelevante diante do volume de
associados) dos esboyos de cstudos foram cxpedidos (e mesmo assim falou-sc cm
"g.cralmcntc aceitos").

Nos Estados Unidos, por cerea de 20 anos (1940-1960). com alguma insistencia
varios estudiosos qucstionaram a autoridade dos que se rronullciavam em Ilome de lUll

conhecimcnlo contabil.

-
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Os pniprios boletins chocavam-se em opinioes e a competencia na elaborayao deles
provocou questionamentos.
Insistialll, todavia, os que elaboravam as Ilormas de que elas cram "geralmcnte

aceitas" (expressao esta que viria a cair em profundo ridiculo, inclusive gerando charges da

imprensa, como as que () professor da Universidade de Nova York, Abrahan Brilotf, estampa
em seu livro More Debts Than Credits).

Fieo a imaginar 0 que seria da Fisica se Galileu, Newton, Huygens, Faraday,
Marconi, Plank, Einstein e outros tivessem baseado seus Principios na "opiniao geralmente
ace ita" de outros fisicos, pniticos, engenheiros, industriais, funciomirios publicos, comerciantes
etc.

As mudanyas nas organizayoes dos institutos de c1asse que ocorreram de 1957 a
1959, tambem acirraram novas ondas de controversias e oposiyoes, segundo co menta Zeff
em sua obra ja referida.
Por sua vez os "'programas de pesquisas", sem uma tcoria basica de orienta<;ao

(pesquisa necessita de teoria para orienta-Ia. sem 0 que se transforma em desordem) foram
pouco frutiferas do ponto de vista 16gico e isto ensejou, cm 1961, nova organizayao por parte
das entidades.

Tao dcbil e scm consistencia cicntffica csteve a dita escola americana que precisaram
de cerca de 6 an os (de 1961 a 1967) para simplesmente determinar se 0 lmposto de Renda
devcria ser rcgistrado pe la pagamcnto ou se deveria gcrar provisao.

Nesse proeesso distribuiram 85.000 pedidos de opiniao, receberam cerca de 1.000
respostas apenas e acabaram decidindo tudo na base da influencia dos grupos de comando
das entidadcs de classe (estas que hoje sao objeto de questionamentos judiciais quanto as
suas falhas. laco C0l110 criticas duras ja atingcm as normas 3mcricanas denominadas dos
ditos FASH ou normas).

[nquanto tais rudimentarcs duvidas efervesciam, 40 an os antes Zappa ja lanyara
suas "Tendcncias Novas na Contabilidade" (1926). Masi 0 seu Patrimonialismo (1923), no

Brasil D' Auriajil hilmais de 10 anos havia editado sua Contabilidade Pura (1949), Hilario
Franco os seus "Fundamentos Cienti!icos da Contabilidade" (1950) e eu, em 1951, a Filosotia

da Contahilidade (tudo isto hemmede a diferenca de qualidade cultural entre 0 mundo latino
e () estadunidcllsc).

I\s "bases" de ullla dcnolllinada "cscola nOl1e-americana" c que viriam, mcsmo

dcpois dns grandes invcstidas normativas que se seguiriam nas decadas de 60 c 70 a gerar
scrios prohlemas cm varias partes do 1ll1l1HjO, n30 tiveram um compromisso serio com a
csscncia dos fentllncnos patrimoniais.
Os divcrsos cscllndalos ocorridos no mercado de capitais vicr31ll mostrar a falcncia
de muitas das nonnas tixadas.
I'oi reclamada reforma do sistema, pelo Senado dos Estados Unidos, estampada em

rclat6rio de Comissao parlamcntar de inquerito que apllrou mistifica<;ocs apoiadas nas
padronil.ayocs contabcis.
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No mesmo relatorio foi denunciada a intluencia no comando da c1ase contabil
pelas multinacionais de auditoria (falo que desdc a decada dc 30 do seculo XXja ocorna) e
que foram, segundo aqude par\amenlo, as responsave,s por todas as maze\as (The
o
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Establishment Accounting, idcntificado na bibliografia),

Os escfmdalos recentes que a imprensa denunciou re\ativos a ENRON, a GE e

outras, nos Estados Unidos, e, no Brasil, os dos Bancos Naciona\ e Economieo, mesmo sem

'/! i:' ,"'

Z

citar outros graves problemas havidos na Inglaterra, recentemente, san sufieientes para

C

provar 0 equivoco de muitos dos procedimentos derivados da aludida cultura do mundo

,

anglo-saxao.

Confirma-se que a ausencia da tcoria. aquela que Paton tentOll implantar nos Estados
Unidos, aquela que nao foi eonsiderada em rela9aO aos progressos da Europa (se tivesse
sido ouvido 0 rumo seria olltro), debilitou todo lllll regime nortc-americano. cmbora na defcsa
dele se eneontrem poderosas forps economicas (porque a verdade nem sempre interessa
aos que vivem da especula9aO).

AS BASES DA PROPOSTA NEOPATRlMONIALISTA COMO CORRENTE

CIENTIFICA DE ORIGEM BRASILEIRA

NaG pode cxistir LIma corrcntc cientifica sem que cIa possua uma tcoria geral
alicen;ada em axiomas, tcorcmas e metodologia pr()pria.

Estudos e conclusocs sabre "casuisl11os" nao COllstrOCIl1 doutrinas universais e nem
sao conhecimentos validos CIll todos os tempos. sob quaisqucr circullst{lIlcias.
I hi uma difcrcI19a substancial entre a "curiosidade" subjetiva e a "analise racional"

objetiva: lUll fenomeno isolado nao tem condiocs de representar a visao holistica que se
deve ter sobre as oCOITcncias.

Embora a razao das coisas se cncontre nclas mcsmas. C0l110 cnsinava Talcs. de

Mileto, cabe ao ser humano buscar as rela90es que prol11ovem os acontecimentos c que
1110vem as esscncias, dimensionando-as c observando as circllnstancias ambientais sob as
quais as coisas acontecem.

Sob a egide dessc critcrio 16gico foi que ergui a "Teoria das rUIlocs Sistcm<lticas
do Patrimollio" das eelulas sociais. dOlltrina que alimclltoll a minha "Tcoria Geral do
COllhcc i mCllto Cont,lbi I", da q lIal se derivoll 0 '<'neopatrimoll ia 1 ismo".

o que gera 0 fato, eomo devemos percebc-Io e 0 que 0 cerea. ensejaram-me a

cOllcep9ao de tres grandcs grupos de "rela6es logicas" sob as quais dcvelllos estudar os
fenolllellos patrilllolliais, all scjalll, as: "Esscnciais" (da natureza origillaria do fato),
"'Dimensionais" (as do julgamcnto da esseneia) e "'Ambientais" (as dos fatores agentes
sabre a esscllcia).
Entendi que lIma cicncia se gllia pelo conhecimcnto de callsas C por csta raZ30

tOlllei como guia central em mcu metodo a necessidadc de entender sobre "0 que faz

acontecer" c nao apenas 0 "acontecido" (criterio hist<irieo) ou 0 "por aconteeer" (criterio
de previsocs).

20
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A isto adicionei, em face dos grupos que admiti para classificar os fen6menos, que
a visao deveria ser a "hollstica".

Accitando as doutrinas cientfficas que rcprcsclltaram grandes conquistas, como as

de Besta, MasL Ceccherelli e lappa, basicamente, parti de axiomas alicer,ais inspirados na

verdade de quc "a riqueza nao se move por si mesma" e que as causas agentes devem scr
cstudadas sob a cgide do interesse do comportamento dos meios patrimoniais, csscs n3
busca da eficacia.
Logo, os axiomas do Movimcnto. Transformayao e 0 da Eficacia, foram determinantcs
para que eu construisse os fundamentos de 1lI11 novo patrimonialisl11o Oll neopatrimOllialislllo.
Como decorrencia admiti ainda que C a funcyao Oll utilidade dos mcios patrimoniais
que enseja a eficacia e que ludo se cstrutura cm sistcmas.

Idcntificados os sele sistemas basicos l1111 novo axioma construi e que foi 0 da
interay8.0, Oll seja, da influencia de lUll sistcm3 sobre 0 outro.

As tarefas seguintes foram as de elaborar os teoremas que deveriam eonstruir a
Teoria basica e depois ensaiar a cstrutura de outras (da Interayao, da prospcridade etc.)
porque uma ciencia se ergue atravcs de urn conjunto de teorias.
Desde ] 952 tentei teorizal;ocs. fieis ao patrimonialismo de Masi c aos cstudos de
Ceccherelli. ano em que editei a minha obra "Filosofia da Contabilidade" (Editora Aurora,
Rio de Janeiro).

Em minha ansicdade de detcrminar a influeneia de eonjuntos de fcn6menos arquitetei
a Tearia dos Limites do Cuslo (conclusao em 1959). da Liquidcz Dinumica (conclusao em
1961), do Equilibrio do Capital (conclusao em 1963) a das Fun,oes Sistematicas (conclusao
em 1985) da qual se derivou a "Geml do Conhecimcnto Contabil" (cone lusao cm 1991).
Por aereseimo, de minhas rellexoes deduzi logicamente que existiam correlay6es

determinadas em que os fenomcnos patrimoniais se sucediam. que a vclocidade era relevante
na produyao dos fatns, que haviam relay6es definidas entre os limites e as circulayoes dos
valores.

Finalmente entendi que tinha relevante imporHincia conhecer 0 que produz os
fenomenos. ou sejam as "causas agcntes".

Todo esse cOlllplexo de estudos disciplinei de forma klgica para permitir a constru9ao

de modelos de cOlllportalllcnto da riqueza em movimcnto.
:

No c3mpo cxpcrimcntaL cm dezenas de empresas fui cOlllprovando a validade de

meus teorelllas. com a satisfa930 de vcr que outros intclcctuais tambclll sc convcnciam
dessas lllesmas verdadcs.

Pl'Oduzindo paradigmas contabeis conscgui. tomando por base a minha doutrina.
recuperar a cfic;kia de vilrias empresas que ja estavallllla pro:\imidadc da falencia. assim
como corrigir cursos dcfcituosos no destino de outras.

Com 0 apoio de instituiyoes como a do Centro U nivcrsit.irio de C iencias Gcrenciais

da UNA, de Be\o I\orizonte. assim como do sistema dns Cnnsclhns dc Contabilidade, em

Centros de Estudos. foi-me permitido levar a\"ante nao si) llm conjunto de pcsquisas. mas.

tambcm. implantar as bases de uma corrente cientiiica que l1()je abriga milhares de adeptos.
dentrn c fora do Brasil.
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de Sevilha, por gentil solicitayao do genial Professor Doutor Manue! OrlIguella I30uzada

(inteleetual que COlltribuiu para que ehegasse as minhas eonclusoes). no an de 1987 e a

seguir na Assoeiayao Comereial e Industrial de Lisboa, a eonvlte da dlreyao da mesma,
feito pelo saudoso e eminente eielltista Prot". Doutor Caetano U,glise da Cruz YldaL
Em 1990 a minha Teoria das Funyoes Sistemiltieas do Patrimonio era editada pela
Universidade de Saragoya, em 1992 a "Teoria Gera! do Conheeimento Contabi\" era publicada
cm livro pelo Institul0 de Pesquisas Augusto Tomelin, em Belo Horizonte e em 1997 pelo

II15tituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. orgao otlcial do Minist<rio de Eeonomia e
Fazenda, da Espanha, em Madri.

A partir dessas cdiy5es pioneiras l11uitas olltras se scguiram no Brasil, Argentina,
Colombia. Espanha. Portugal c Estados Ullidos. assim com 0 a difusao, pela Internet se fez
em paginas que alcanyaram toda a America Latilla e a Comunidade Europeia.
o Bumcro de interessados em tais cstudos Illultiplicou-se prodigiosamclllc e tcses e
dissertayocs foram fcitas para cursos de bacharelado e mestrado, naG 56 no Brasil, mas.
tamhem. no exterior.
Inteleetuais de qualidade passaram a eserever e difundir 0 "neopatrimonialismo",
nascido da Teoria Geral do COllhecimento Contabi!.
A proposta brasileira fez-se vitoriosa e scgue sua trajetoria de contribuiyao it

cOl11unidadc contabiL respeilando a todos os pcnsadores. 1113S. compromctcndo-se
cxclusivamcntc com a verdade, cssa que S() a ciencia pode ofereccr.

BIBLIOGRAFIA
ANTONIOZ. Joseph. L'economie des peuples et I'harmonisation internationale des
comptabilites. Pont-de-Beauvoisin: Charnt, 1968.

ANTONY. Robel1. Getting Numbers you can trust . the new Accounting. Harvard Business
Review. 1984

AA RN ES. lJerek: I3ISC;\ LCH IN. 1'1 ;l1io. Compara,ao das pratieas contabcis internac ionais,

americanas e brasileiras. Boletim do IBRACON, SaD Paulo, n. 228, maio 1997.

BENAU. Maria Antonia Garcia. Rclacion entre teoria y pnictica contable. Boletim AECA,
Madri, n. 40, fcv.ljun. 1996.

BERNARD, Sonia Bonnc!. La normalisation comptable dans dix pays. Revue Franaise

de Comptabilite, Paris, v. IS, n. 293, out. 1997.

BRILOIT. Abraham J. More debts than credits. Nova York: lIarper & Row, 1976.

22

,

/

CRCSC& HIC<' - Floritllllipoli, I'. 2, 11. 4, p. 7-24, llezemhrol2(J1)2 - mllroI21)()3

CHAKRAYARTY, Subrata N. Unreal Accounting, Readings and Notes of Finacial
Accounting. Nova York: Stcphen Zeef e Bala G. Dharan, MeGraw Hill, 1994.

CHALLAYE, Felicien. Philosophic scicntifiquc ct philosophic morale. 10. ed. Paris:
Librairie Fernand Nathan, 1946.

COMTE, Augusto. Cours de Philosophie Positive. 5. ed. Paris: Baehelier, 1892.

FERREIRA, Leonor Fernandes. Pianos de Contas na Europa, in I Semimirio Latino de
Cultura Contabil, Prolatino. Salvador: CEPPEY, Fundayao Yisconde Cairu, Aeademia
Brasileira de Cieneias Contabeis, 1998.

GADEA, Jose Antonio Lainez; GASTON, Suzana Callao; JARNE, Jose Ignaeio Jarne. La
diversidad contable y su armonizaci6n: la experiencia de la union europea. Boletim
IPAT. Belo Horizonte, n. 12, fev. 1997.

GIANNESSI, Egidio. Attuali tendenze delle dpttrine economico-tecniche italiane.
Pisa: Colombo Cursi, 1954.

GIOT, Henri. Regles comptables franyaises et rHerentiels IASC et FASB. Revue
Franyaise dc Comptabilite, Paris, v. 15. n. 293. out. 1997.
GOBLOT, Edmond. Traite de Logique, 8. ed. Paris: Librairie Armand Colin, 1947.
HULLE, Karel, van. A expansao no estabeleeimento de pad roes estaca eriando harmonia
.

ou confusao? 0 ponto de vista europeu. Rcvista do Consclho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sui, Porto Alegre, n. 93, abr./jun.n 1998.

KOLlYER, Olivio. As normas dc Contabilidade e a sua elahorayiio. Revista de
Contabilidade do CRC do Rio Grande do Sui, 1'0110 Alegre, n. 96. maio 1999.
MASI. Yineenzo. La Ragioncria neW et.. moderna e contemporanea. Milao: Giuffre.
1997.

PULl 00, i\ntonio. La necesidad de un marco conceptual coma fundamento te6rico de la

informacion financiera. Nuevas tendencias en Coutabilidad y Administraci6n de
empresas, Madri: AECA, nov. 1996.

QUEIROZ. Alexandro Bossi. Contabilidadc em um Contcxto Mundial: como surge a

Conlabilidade Internacional. Sao Paulo: lOB, 2000.
: '\

CRCSC& Voce _ F1orilllll,poli" v. 2, 11. 4, 1'. 7-24, dezembrol2002 - lIl(lro12003

23

UI

Cl

III

UI
Cl.

Cl.
..a '. '.
Cl

Z

sA, Antonio Lopes de. Conf1itos de interesses na Informaiio contabiL

Revista Trevisan,

Sao Paulo, v. 10, n. 115, set. \997.

___" Informacion, teoria cientifica y normas contables. Tecnica Economica. Madri.
n. 159,jun. 1997.

o

1- ..

Z
CC

SILVA, F.Y. Gonalves da. Doutrinas Contabilisticas, Vila Nova de Famaliciio: Centra
Grafico de Famaliciio, 1959.

U.S. SENATE. The accounting establishment, V,S. Government Printing Office,

Washington, 1977 (Relat6rio da Comissiio Particular de Inquerito sobre Conluio em
Contabilidade. nllmero de estoque da publicaao 052.071.00514-5. com 1.760 paginas).
VILLA. Franceseo. La Contabilitit applicata alle amministrazioni private e pubbliche.
Milao: Angelo Monti, 1840.

XIANG, Bing. Institutional Factors Influencing China '5 Accounting Reforms and Standards.
Accounting Horizons. Florida, v. 20 • n. 2 . jun. 1998.
IEFF, Stephen A. Accounting Lectures 1971. Champaign: Univcrsidade de Edinburgh,
1972.

24

CRCSC& v'm' - F!oricIfIlJpo!h, I'. 2, 11. 4. p. 7-24, l!ezemhro/211112 - m"rro/211113

