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Conceitualmente, TEORIA, é uma palavra que vem do grego e 

significa: contemplação, reflexão, observação. 

A TEORIA, de modo geral, compreende uma idéia que nasce com 

base em uma hipótese, uma especulação ou suposição sobre algo real. 

Partindo de um conhecimento descritivo, racional, a teoria, a partir de uma 

observação constante, pode vir a, após comprovada, tornar-se uma norma 

dentro de algum campo, ou ciência. 

As Ciências, de um modo geral, necessitam de teorias para se 

desenvolverem, além da doutrina, partindo da TEORIA para a APLICAÇÃO 

PRÁTICA que lhes permita sua aplicabilidade, pois toda ciência deve ter 

uma TEORIA como base que a venha fundamentar. 

A Contabilidade, como ciência que é, cuida do estudo e controle dos 

patrimônios aziendais, necessita e muito de teorias que promovam o seu 

desenvolvimento visando servir de instrumentos basilares para a tomada de 

decisões de todos aqueles que necessitarem de tais estudos de seus 

patrimônios para a tomada de decisões. 

A TEORIA CONTÁBIL tem como finalidade estudar e desenvolver o 

entendimento da CONTABILIDADE ENQUANTO CIÊNCIA. 

E é neste campo que a TEORIA DA CONTABILIDADE visando 

obter subsídios suficientes para a aplicação do conhecimento prático no 

processo contábil, cresce e tende a se desenvolver. 

A Contabilidade, como toda a ciência, sem o suporte do embasamento 

teórico de seus estudiosos seria única e exclusivamente um doutrina, sem 

aplicabilidade prática que leve à utilidade para a qual se destina: ESTUDO 

DO PATRIMÔNIO. 

O Prof. Lopes de Sá, in “Normas e Teoria Contábil”, artigo editado 

em Portugal, na década de 80, diz que:  

 

“Não basta, todavia, por exemplo, normalizar, 

estabelecendo que a avaliação das mercadorias seja 

feita ao preço de custo de aquisição, sendo necessário 

ter-se bem claro e definido o que seja o valor, o que seja 

o custo e também custo de aquisição. Todas essas 

expressões são "conceitos". Normas, pois, sem o 



respaldo conceptual, correm o sério risco de não 

produzirem efeitos plenos.” 

 

Assim é que, a TEORIA vem em auxílio à PRÁTICA, estabelecer 

CONCEITOS e MÉTODOS para dar embasamento e respaldo ao que se irá 

aplicar no estudo do patrimônio da empresa. 

 


