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Origem da Contabilidade
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Um pouco da história da Contabilidade. É importante, antes de você começar 
a estudar Contabilidade, ter a oportunidade de saber que essa ciência é tão 
antiga quanto a história da própria humanidade. O conhecimento contábil é 

necessário para todo e qualquer tipo de empreendimento. Segundo Marion (2005, 
p. 24), a Contabilidade é a linguagem dos negócios. É um instrumento de medição 
para os resultados das empresas, analisa o desempenho dos negócios, norteando 
as tomadas de decisões. Sendo assim, é imprescindível esta disciplina para um 
curso técnico em atividades comerciais.

Após o desenvolvimento do conteúdo proposto nesta aula, você deverá 
ser capaz de: 

Conhecer alguns aspectos da história e impor tância da 
Contabilidade.

Identificar as especificidades da Contabilidade.

Estabelecer a diferença entre débito e crédito.
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Você verá 

por aqui...

objetivo
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Para começo 
de conversa…

Para nos apropriar de qualquer tipo de 
conhecimento, é impor tante conhecer 
sua evolução histórica. Por isso a nossa 

primeira aula vai contar um pouco da história 
da Contabilidade para podermos entender sua 
importância desde os primórdios, quando os 
homens se preocupavam apenas em inventariar 
(contar) seus rebanhos e, conseqüentemente, sua 
riqueza, até nossos dias, com a complexidade do 
panorama  empresarial.
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Um breve histórico
da Contabilidade

a Contabilidade é tão antiga quanto à história da humanidade. Nas sociedades 
primitivas, os controles eram rudimentares e tinham como objetivo 
simplesmente assegurar e proteger as posses dos bens.

Na antiguidade, os homens usavam os registros relativos à contagem de rebanhos. 
Essa contagem, também chamada de inventário, servia como base de análise para 
que o homem tomasse conhecimento a respeito da variação de sua riqueza em um 
determinado tempo. Portanto, a origem da Contabilidade está ligada à necessidade 
de registros das atividades comerciais.

A Contabilidade empírica, praticada desde os primórdios, já tinha como objeto o 
Patrimônio, que era representado pelos rebanhos e outros bens no seu aspecto 
quantitativo.

Resumidamente, e só a título de informação, a evolução contábil aconteceu da 
seguinte forma:

Contabilidade do mundo antigo – período que se inicia com o aparecimento 
das primeiras civilizações.

Contabilidade do mundo medieval – período que vai de 1202 da Era Cristã até 
1494, quando foi divulgado o Tratactus de Computis et Scripturis (Contabilidade 
por Partidas Dobradas) de Frei Luca Pacioli.

Contabilidade do mundo moderno – período que vai de 1494 até 1840, com a 
divulgação da obra “La Contabilitá Applicatta alle Amministrazioni”, de Francesco 
Villa. (Obra maçante na história da Contabilidade).

Contabilidadedo mundo científico – período que se inicia em 1840, estendendo-
se até os nossos dias.
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exemplo 1

Ao comprar à vista, no valor de R$ 80.000,00, um caminhão para transportar 
suas mercadorias, uma empresa faz dois registros:

o primeiro, debitando a conta veículos pela compra do caminhão.

o segundo, creditando a conta caixa pela saída do dinheiro para pagamento 
pela compra do caminhão.

débito Crédito

80.000,00

Caixa

débito Crédito

80.000,00

Veículos





CURioSidadeS:

Há diversos relatos bíblicos sobre controles contábeis. Vejamos alguns:

Houve um homem muito rico, de nome Jó cujo patrimônio foi 
detalhadamente inventariado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Depois 
de perder tudo, ele recupera os bens, e um novo inventário é apresentado 
a Jó ( capítulo 42, versículo 12).

Relata a história de um devedor, que foi perdoado de sua dívida registrada 
(Mateus, 18-23-27).

Há relatos numa parábola de Jesus, citando um construtor que faz contas 
para verificar se o que dispunha era suficiente para construir uma torre 
(Lucas 14.28-30).







Com o passar do tempo, surgem novas formas de registrar os fatos contábeis. 
Evolui o estudo da Contabilidade, que chegou a alcançar sua maturidade entre os 
séculos XII e XVI d.C., quando o frei luca Pacioli, em 1494, elaborou um tratado 
sobre Contabilidade, chamado de Métodos das Partidas Dobradas, que ainda hoje 
é utilizado no meio contábil.

De acordo com o Método das Partidas Dobradas, a cada débito corresponde um 
crédito de igual valor.

Para entender melhor este método, você irá analisar o texto abaixo:

luca bartomomeo  
de Pacioli

Foi monge franciscano 

e célebre matemático 

italiano. 

É considerado o pai 

da Contabilidade 

moderna.

No ano de 1494, 

publicou em Veneza, 

sua  famosa 

obra “Summa 

de arithmetica, 

geometria, proportion 

et propornalite” 

ou seja, (coleção 

de aritmética, 

geometria, proporção 

e porporcionalidade). 

Ele tornou-se famoso 

devido a um capítulo 

deste livro que tratava 

sobre Contabilidade.

Foi o primeiro 

a descrever a 

contabilidade de 

dupla entrada, 

conhecido como 

método Veneziano, 

ou seja, “método das 

partidas dobradas”.
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Nas próximas aulas, você irá compreender com mais detalhes o método das 
partidas dobradas, o débito e o crédito e as contas. Nesta aula é importante 
você saber que na Contabilidade cada débito corresponde a um crédito de 
igual valor.

Suponhamos, agora, que a empresa resolva vender o caminhão pelo mesmo 
valor de compra. Nesse caso, teremos também dois registros, só que de forma 
inversa.

O primeiro, debitando a conta Caixa pelo recebimento do dinheiro 
correspondente à venda do veículo;

O segundo, creditando a conta Veículos, pela saída do caminhão para 
venda.

débito Crédito

80.000,00

Caixa

débito Crédito

80.000,00

Veículos

Analisando a conta Caixa, verificamos que ela foi creditada pela saída do 
dinheiro e debitada pela sua entrada. Igualmente, a conta Veículos foi debitada 
e creditada pelo valor de compra e de venda do caminhão.

Suponhamos agora, que a empresa comprou mercadorias no valor de R$ 
5.000,00 a prazo, mediante aceite da duplicata de nº 001.

débito Crédito

5.000,00

duplicatas a pagar

débito Crédito

5.000,00

Mercadorias

Analisando a conta mercadorias houve um débito pela entrada da mercadoria, 
na empresa, e o crédito da conta duplicatas a pagar porque a compra foi 
efetuada a prazo. Sendo assim a empresa contraiu uma obrigação.
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Praticando... 1
Responda aqui

Você fará agora, seguindo o modelo 
do exemplo 1.

a. Compra de Máquinas à vista no 
valor de R$ 4.500,00.

b. Compra de Móveis e Utensílios a prazo 
no valor de R$ 12.000,00, mediante 
aceite de uma duplicata de nº 002. 
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Como surge a contabilidade 
nas empresas

A Contabilidade é um dos principais sistemas de informações das empresas. Ela 
fornece várias informações e dados para as decisões dos sócios proprietários e 
administradores.

As informações oferecidas pela Contabilidade interessam também aos bancos, às 
financeiras, às empresas fornecedoras e compradoras, bem como ao Governo.

Às vezes, uma empresa tem condição de desenvolver-se, bastando para isso obter 
recursos financeiros externos. Um banco poderá emprestar-lhe esses recursos se, 
após analisar o balanço da empresa, concluir que ela tem condições de aplicar o 
empréstimo com bons resultados.

Muitas empresas, antes de efetuar grandes vendas a outras empresas, costumam 
verificar se estas têm condições de saldar suas dívidas. O inverso também ocorre: as 
empresas compradoras procuram verificar se as empresas fornecedoras têm recursos 
necessários para atender os seus pedidos nos prazos estipulados.

Ao governo interessa o sucesso e a solidez das empresas, uma vez que elas são 
direta ou indiretamente responsáveis pelos recursos necessários as realizações 
governamentais.
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exemplo 2

Roberto e Mariana resolveram abrir uma empresa comercial para vender 
calçados. Roberto se comprometeu em participar da sociedade com R$ 
120.000,00 em dinheiro e Mariana com um Imóvel de sua propriedade no valor 
de R$ 250.000,00 onde seria instalada a loja.

dinheiro 370.000.00

total 370.000.00

obrigações da empresa

dinheiro 120.000.00

imóvel 250.000.00

total 370.000.00

bens da empresa

 Você, analisando o quadro acima, chegará à conclusão de que para se formar 
uma empresa são necessários recursos. Esses recursos geralmente são 
fornecidos pelos proprietários, mas também poderá ter recursos de terceiros, 
como por exemplo, um financiamento conseguido através de um banco.

Nesse caso, ao receber um recurso no valor de R$ 370.000,00 a empresa 
constituída por Roberto e Mariana passou a dever a eles essa importância.

Foram registrados contabilmente os débitos referentes ao que a empresa 
recebeu e os créditos correspondentes aos valores entregues pelos sócios.

Sendo assim, você verifica que desde o início de uma empresa e de sua 
Contabilidade, usamos o método das partidas dobradas.

Método das Partidas  dobradas  – Este método foi divulgado pela primeira 
vez, pelo frade franciscano Luca Pacioli. O método das partidas dobradas diz 
que para cada débito corresponde um crédito de igual valor.
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Profissionais da  
área contábil
Milhares de auxiliares de contabilidade, contadores, técnicos em contabilidade, 
economistas, auditores, consultores e administradores com especialização em 
Contabilidade trabalham em diversas empresas privadas e públicas.

Com o desenvolvimento das atividades empresariais, surgiram várias especializações 
dentro da Contabilidade.

Contabilidade comercial, atende as empresa comerciais

Contabilidade industrial, que procura controlar e fornecer informações contábeis 
sobre a produção e comercialização de bens.

Contabilidade agrícola, criada para atender especificamente as empresas 
agrícolas, é uma das mais simples, mas nem por isso deixa de ter a exatidão 
exigida em outras especializações.

Contabilidade bancária, utilizada pelas empresas chamadas de mercado de 
capitais, segue padrões fixados pelo próprio Governo, visando a padronização 
dos dados e de todas as informações bancárias.

Contabilidade pública, que controla os recursos empregados no desenvolvimento 
econômico e social. Pelas características peculiares das entidades públicas, é 
necessário contabilizar todas as atividades que essas entidades desenvolvem.

Com o passar do tempo um novo cenário contábil surge, bem diferente do cenário 
primitivo, obrigando assim uma gama de especializações dentro da Contabilidade. 
Além das que foram citadas, existem outras, como a Contabilidade Hospitalar, 
Contabilidade Imobiliária, Contabilidade de Seguros, entre outras, exatamente para 
atender as especificidades do mundo moderno.
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Nesta primeira aula você conheceu de forma sucinta a história da Contabilidade, 
como ela surge nas empresas, a que ela se propõe, e a aplicação do método 
das partidas dobradas.

01. De acordo com nossa aula, formule um conceito de Contabilidade.

02. A quem interessa as informações fornecidas pela Contabilidade?

03. Que diz o Método das Partidas Dobradas?

04. Qual a importância dos registros contábeis?

05. Enumere as colunas, de acordo com o exemplo  abaixo:

a. Compra à vista de um caminhão

b. Compra à vista de um Imóvel

c. Compra de mercadorias à vista

d. Compra de mercadorias a prazo

e. Venda de mercadorias à vista

f. Venda de mercadorias a prazo

leitura complementar
ZANLUCA, Júlio César. História da contabilidade. Disponível em: <http://www.
portaldecontabilidade.com.br/tematicas/historia.htm>. Acesso em: 14 jul. 2008.

Uma dica interessante é a visita ao portal de Contabilidade. Nesse sítio, você 
encontrará, além de história da contabilidade, obras afins, legislação, guias e modelos 
e ainda se informa sobre cursos e eventos da área. 
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(   ) Débito de Duplicatas a receber e Crédito de Mercadorias

(   ) Débito de Caixa e credito de Mercadorias

(   ) Débito de Mercadorias e crédito de Caixa

(   ) Débito de Mercadorias e credito de Duplicata a Pagar

(   ) Débito de Veículos e crédito de Caixa

(   ) Débito de Imóvel e credito de Caixa

anotações
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anotações






