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RESUMO

A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o direito 
de participação política aos cidadãos é assegurado. Afirma-se, entretanto, que, tal faculdade 
concedida ao povo, só se faz possível através da Transparência dos atos e fatos estatais, os 
quais concedem a publicidade das informações de interesse da sociedade e viabilizam o 
exercício do Controle Social. A presente pesquisa tem por objetivo analisar as características 
e a evolução dos artigos sobre Transparência e Controle Social publicados no Congresso USP 
de Controladoria e Contabilidade, EnANPAD, Encontro de Administração Pública e 
Governança (EnAPG), Congresso da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação 
em Contabilidade (ANPCONT) e Revista de Administração Pública (RAP) no período de 
2011 a 2016. A pesquisa trata-se de estudo bibliométrico e caracteriza-se como qualitativa 
quanto à natureza e descritiva quanto aos seus objetivos.  Consoante os resultados, observou-
se que os estudos sobre as temáticas são ainda incipientes e com maior número de publicações 
em 2016 (32,73%). Destacou-se, ainda, o EnANPAD como o evento que agrega a maior 
quantidade de estudos (52,73%), em que a região Sudeste aparece em primeiro lugar com 
número de publicações (43,33%). A pesquisa limita-se aos eventos e período analisado, 
portanto para preenchimento das lacunas sugerem-se estudos que utilizem outros parâmetros 
bibliométricos, diferentes veículos de publicação científica e distintos espaços temporais.
Palavras chaves: Transparência; Controle Social; Bibliométrico; Administração Pública.

ABSTRACT

From the promulgation of the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988 the 
right of political participation to the citizens is assured. It is stated, however, that this power 
granted to the people is made possible only through the Transparency of state acts and facts, 
which grant the publicity of information of interest to society and enable the exercise of 
Social Control. The present research aims to analyze the characteristics and evolution of the 
articles on Transparency and Social Control published at the USP Congress of Controllership 
and Accounting, EnANPAD, Meeting of Public Administration and Governance (EnAPG), 
Congress of the National Association of Graduate Programs In Accounting (ANPCONT) and 
Public Administration Magazine (RAP) from 2011 to 2016. The research is a bibliometric 
study and is characterized as qualitative in nature and descriptive in terms of its objectives. 
According to the results, it was observed that the studies on the themes are still incipient and 
with more publications in 2016 (32.73%). It was also highlighted the EnANPAD as the event 
that adds the largest number of studies (52.73%), in which the Southeast region appears first 
with number of publications (43.33%). The research is limited to the events and period 
analyzed, so to fill in the gaps we suggest studies using other bibliometric parameters, 
different publication vehicles and different time spaces.
Keywords: Transparency; Social Control; Bibliometric; Public Administration.

1. INTRODUÇÃO

O grande salto para a Transparência no cenário nacional ocorreu com o advento da 
promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988 (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014) e o 
decorrente Estado Social de Direito Brasileiro que garante o direito de participação política 
aos cidadãos. O desenvolvimento da Transparência desencadeia-se, nos dias atuais, com 
amparo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei da Transparência e da Lei de Acesso 
à Informação. 

Conforme Reis, Ferreira e Ferreira (2015, p. 3), “[...] países que buscam promover o 
processo democrático de acesso às informações sobre a gestão pública tem abordado de forma 
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crescente os debates sobre a transparência.”. Discussões sobre Transparência são, portanto, 
necessárias e inevitáveis em Estados democráticos cujas informações de cunho 
administrativo-governamental devem ser de ciência da sociedade como um todo. 

No ínterim do contexto brasileiro, o legislativo vem assegurando a devida publicação 
das informações pertinentes aos órgãos da Administração Pública direta e indireta. Segundo a 
Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, conhecida como Lei da Transparência, 

[...] estabelece que todos os entes públicos devem disponibilizar em tempo real, as 
informações detalhadas sobre execuções orçamentárias e financeiras de todos os 
entes federativos, fazendo com que todos os servidores públicos e jurisdicionados 
assumam o compromisso com a transparência.

 É no campo da academia que o presente estudo propõe sua questão de pesquisa: Quais 
as características das publicações em Transparência e Controle Social nos Congressos USP de 
Controladoria e Contabilidade, Encontro Nacional de Pós-graduação em Administração 
(EnANPAD), Encontro de Administração Pública e Governança (EnAPG), Congresso 
ANPCONT e Revista de Administração Pública (RAP) de 2011 a 2016? A pesquisa tem por 
objetivo geral analisar as características e a evolução dos artigos sobre Transparência e 
Controle Social publicados nos eventos e revista, acima referidos, no período de 2011 a 2016. 
O critério de escolha pelo Congresso USP, Anpcont e EnANPAD, apoia-se na classificação 
da CAPES como A1 e da Revista de Administração Pública como A2. E, no tocante ao 
período, o critério de escolha se deu por tratar-se do período de maturação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência e, ainda, da Lei de Acesso à Informação.  

Além disso, tecem-se os seguintes objetivos específicos: i) apurar a quantidade de 
trabalhos aprovados nos congressos sobre Transparência e Controle Social e a evolução destes 
no período analisado; ii) enumerar a distribuição geográfica dos artigos; iii) investigar o gênero 
dos autores; iv) levantar a quantidade de autores por artigo publicado e quais os mais 
prolíferos; v) examinar a origem e o tipo de referências utilizadas; vi) apurar a tipologia da 
pesquisa quanto à sua natureza e aos seus objetivos; vii) verificar as áreas temáticas de 
inserção dos artigos sobre as temáticas estudadas.

Estudos bibliométricos possuem grande importância na averiguação do 
desenvolvimento sobre determinado tema (MOURA; DALLANONA; LAVARDA, 2012). A 
escolha do tema Transparência e Controle Social aporta-se ao fato do crescente interesse da 
sociedade em exercer o controle social e a importância da participação popular num ambiente 
político democrático. Além disso, a legislação vigente, em consonância ao princípio de 
Publicidade, determina que os entes da Administração Pública direta e indireta divulguem 
seus atos e fatos.

Esta pesquisa tem por objetivo descrever as características do seu objeto de estudo, 
portanto, caracteriza-se como descritiva e ressalta-se a natureza qualitativa-quantitativa ao se 
desenvolver de materiais já elaborados e fazer uso de ferramentas estatísticas. Diz-se que é 
bibliográfica quanto aos seus procedimentos e faz levantamento de dados, cuja técnica 
adotada é a de coleta é através de documentação indireta bibliográfica. 

O estudo se dividirá em cinco seções, a Introdução com uma abordagem geral sobre o 
tema; uma revisão de literatura, base teórica, sobre os assuntos de Transparência, Controle 
Social, Democracia e pesquisas correlatas; a metodologia a ser adotada na pesquisa; as 
análises dos resultados e por último as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção desenvolve uma contextualização teórica sobre a Transparência no Setor 
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Público assim como o Controle Social decorrente da democracia, apresentando os conceitos e 
a fundamentação que viabilizam o entendimento sobre as duas temáticas.

2.1. Transparência no Setor Público

Várias acepções e discussões que giram em torno da temática da Transparência na 
atualidade datam desde o século XX. É possível afirmar que em meados do século XIX a 
Transparência já era parte integrante nas regras de administração, entretanto no cenário 
governamental essa, somente, foi inserida na última década do século XX. O aumento das 
discussões e iniciativas em torno do assunto pautado se deve grandemente à preocupação 
social de que o histórico de ignorância quanto às das opções políticas acarreta inibição da 
“punição” de corrupção e condutas ilegais por parte dos políticos. Seguindo este raciocínio, a 
Transparência Pública tenciona, dentre outras estratégias, melhorar a governança no setor 
público e define-se como o grau de possibilidade de observação das ações, resultados e 
estratégias do governo (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014).

A demanda por Transparência dos atos da gestão pública decorre de vários fatores. 
Primeiramente pode-se colocar que a Transparência se apresenta como uma forma de 
reivindicação moral fundamental da democracia, e, em segundo que é uma medida de redução 
de corrupção ao passo que viabiliza a fiscalização por parte dos cidadãos (ZUCCOLOTTO; 
TEIXEIRA, 2014). A corrupção apresenta-se como um grande, e talvez maior, obstáculo ao 
desenvolvimento econômico por tratar-se de um importante problema financeiro nos países 
subdesenvolvidos (NEVES; DINIZ; MARTINS; 2015). É no âmbito da temática social que se 
fala que somente a partir do acesso às informações é que os cidadãos se inserem nos 
processos democráticos. Quando da não divulgação, destas, o poder do Estado aumenta com a 
detenção e controle exclusivo de algumas áreas de conhecimento (PESSÔA; ALMEIDA, 
2014).

Conceitualmente, a Transparência, mesmo citada amplamente no meio acadêmico, 
tem definição escorregadia como explicam Zuccolotto e Teixeira (2014, p. 28), “[...] isso se 
deve ao fato desse conceito ser usado em diferentes aspectos relacionados aos fluxos das 
informações.” Pessôa e Almeida (2014, p. 3), por outro lado, versam que, “[...] o conceito de 
transparência pública é relativamente homogêneo apesar de haver variações entre os autores 
[...]”.

Em termos conceituais, no âmbito da Ciência política, a transparência é associada à 
divulgação de informações advindas do Estado para atores internos e externos, enquanto que 
para a Administração Pública aporta-se a gestão de assuntos públicos para o público, 
proporcionando acesso às decisões, ao que elas representam, como são realizadas e as 
consequências destas (ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA, 2014). No tocante à Transparência 
Fiscal, há uma relação ao conceito de Accountability, que diz respeito não só ao processo 
contábil de prestação de contas, mas a um processo político de democracia em que os 
cidadãos exercem autoridade (PEREZ; LIMA; SARTORELLI, 2015). Corroborando com os 
autores citados, Pessôa e Almeida (2014, p. 3) afirmam que “[...] a transparência é um aspecto 
essencial da Accountability”.

Nota-se que, na inserção do contexto atual, a Accountability recebe por sua finalidade, 
grande destaque no tocante à Transparência, à democracia, e, em decorrência ao Controle 
Social. No âmbito da Administração Pública a Accountability é um processo que envolve 
emissão de informações corretas aos cidadãos, prestação de contas das ações dos governantes 
e a responsabilização destes por estas ações (PESSÔA; ALMEIDA, 2014). Dentro do 
contexto, muito se ressalta a contabilidade aplicada ao setor público com sua fundamental 
relevância quanto à geração de informações (FILHO; COLARES; ANDRADE; 2015) e a 
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decorrente Accountability. De tal forma exposta entende-se que a Accountability está para a 
Transparência como essa está para o Controle Social à medida que um propicia o outro.

Soma-se que, as acepções contemporâneas da Accountability estão fortemente 
atreladas ao controle (JUANIHA; BORTOLI; PEIXE, 2016), sublinhando-se que, está 
inserida no contexto da democracia e dos valores sociais (BATISTA; OLIVEIRA; 
LOURENÇO; SAUERBRONN, 2016). Ainda, em concordância aos autores citados 
anteriormente, Medeiros, Crantschaninov e Silva (2013) afirmam que a Accountability se 
insere na democracia moderna, num sistema maior em que os princípios centrais são a 
soberania popular e o controle por parte dos governantes aos governados.

A Transparência, quando abordada no cenário nacional, recebe amparo legal, pois a 
própria Constituição pontua a publicidade dos atos e fatos do governo como princípio da 
Administração Pública. É assegurado a todos o direito de receber informações de interesse 
individual ou coletivo, prestadas dentro do prazo da lei, salvo aquelas às quais se devem sigilo 
do Estado (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Segundo a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), Art. 70, § Único:

Art. 70, § Único - Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

A Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à Transparência, não é exaustiva e 
deixa margem para redações futuras. As leis posteriores que tratam do assunto mais 
especificamente são as: Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei Complementar nº 101 de 
2000) e a mais recente Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131 de 2009).  A LRF, ao 
estabelecer metas, limites e condições de gestão de receitas de despesas é tida como principal 
instrumento regulador das contas públicas, além disso, obriga o comprometimento com a 
arrecadação e a aplicação de recursos públicos por parte dos governantes (FILHO; 
COLARES; ANDRADE, 2015). Primeiramente, a LRF legislava a matéria relativa à 
segurança da Transparência, porém esta sofreu alteração mediante a Lei de Transparência. 
Conforme a Lei de Transparência, Art. 1º, Inciso II,

Art. 1º. O Art. 48 da Lei Complementar, nº 101 de 04 de maio de 2000, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos; 
II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público; 

A referida Lei, também altera a LRF ao impor obrigação de disponibilização por todos 
os entes da federação para pessoas físicas e jurídicas informações relativas à execução 
orçamentária. Por meio da competência da Lei da Transparência estabelecem-se, em 
consonância à CFRB/88, os atores legítimos para denúncia aos Tribunais de Contas e ao 
órgão competente do Ministério Público quanto ao descumprimento da mesma. É, ainda 
conteúdo, da citada lei, o incentivo da participação social e os prazos para seu devido 
cumprimento por parte dos entes federados (LEI COMPLEMENTAR, nº 131 de 2009).

Cabe mencionar que em se tratando da Transparência na Administração Pública, 
destaca-se, também, o conteúdo conexo da Lei nº 12.527, Art. 3º, inciso IV, que tem como um 
dos propósitos assegurar “o fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na 
administração pública”. Por imposição legal os órgãos da Administração Direta e Indireta 
deverão ter a publicidade como um preceito geral, salvo exceção em lei, e uma gestão 
transparente de informações com vistas ao acesso e ampla divulgação destas (Lei nº 12.527 de 



8

2011).

Versa-se que, a Transparência, não existe por si só representando, uma série de 
medidas e instrumentos que são meio para a concretização desta, aponta-se um destaque para 
a Accountability, advinda da contabilidade pública, que correlata-se frequentemente ao 
controle, e, no campo da Administração Pública, ao Controle Social. Vê-se que, a 
Transparência, além de ser viabilizada por instrumentos é precisamente normatizada, pois 
unicamente com a força da obrigatoriedade imposta pela legislação é que os entes federativos 
brasileiros concedem informações transparentes.

2.2. Controle Social 

Denominada de Constituição Cidadã , a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 resultou da mobilização popular. Foi a partir da promulgação da CRFB/88 que 
o Brasil adotou a perspectiva de democracia com representação e participação. Com base na 
cidadania atrelada à construção de direitos sociais, a partir de então, busca-se congregar a 
participação da sociedade na gestão das políticas públicas (ANDRADE, 2009). A CRFB/88 é 
considerada inédita na redemocratização do Estado brasileiro enquanto sua estrutura 
federativa, pois favorece a descentralização político-administrativa e a desconcentração dos 
recursos (FEDOZZI, 2011). Diz-se que, a restauração da Federação é um dos propósitos 
assumidos pela Carta Magna de 1988 (COSTA, 2010).

A participação da sociedade na criação das políticas públicas é essencial ao exercício 
do Controle Social do Estado. Este controle, que se dá tanto por via eleitoral como pela 
fiscalização popular dos representantes eleitos, decorre, por conseguinte, do sistema 
democrático e republicano. Logo, é para fins de Controle Social eficaz das Políticas Públicas, 
que a República Federativa do Brasil, em sua Constituição, impõe o princípio da publicidade 
para atuação transparente dos poderes públicos (BREUS, 2016).

Na esfera do contexto brasileiro, o Controle Social é fruto de lutas e diligência dos 
representantes populares. Durante muito tempo observou-se que as medidas governamentais 
se direcionavam a favorecer aos interesses particulares da classe dominante da sociedade em 
detrimento da coletividade (REZENDE; GONÇALVES, 2014). O fim da ditadura militar e os 
movimentos populares decorrentes acabaram por forçar a introdução da ordem social na 
CRFB/88 conferindo a esta, a partir de então, caráter participativo (ANDRADE, 2009). 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 5º,

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a. o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder;
Argumenta-se que, da estreita relação entre a Transparência e o Controle Social 

decorre que os dispositivos legais discorram dos dois temas conjuntamente, como é o caso 
das, já citadas, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei da Transparência. A Lei Complementar 
nº 101 (LRF) dispõe que as informações de natureza orçamentária e financeira deverão ser 
divulgadas para o acompanhamento da sociedade. Por outro lado a Lei da Transparência, lei 
que altera a LRF, conforme já mencionado neste estudo, trata de matéria pertinente ao 
incentivo da participação social, concebida como necessária ao Controle Social.

O Controle Social é, ainda, objetivamente aludido na Lei nº 12.527 de 18 de novembro 
de 2011, que regula o acesso às informações. Como segue,

Art. 3o - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 
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os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: 
[...]
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

A importância desta lei se estende ao fato de que, por meio dela, obriga-se o acesso às 
informações da gestão pública pontuando-se linguagem clara de fácil compreensão ao 
cidadão, conforme seu art. 5º, “é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 
que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 
em linguagem de fácil compreensão”.

Reafirma-se aqui, novamente, que o Controle Social está condicionado à 
Transparência das informações pertinentes à gestão pública. Por este motivo a participação 
dos cidadãos nas decisões políticas são proporcionadas pelo acesso às informações relevantes 
que fazem referência ao governo e às suas instituições (PESSOA; ALMEIDA, 2014). Diz-se 
que o exercício do Controle Social demanda esforço e encontra obstáculos de cunho 
burocrático (REZENDE; GONÇALVES, 2014), todavia estudos afirmam, positivamente, que 
a participação popular está em processo de evolução e cresce no cenário nacional brasileiro.

Por fim, reforça-se que, num Estado Democrático de Direito, a exemplo da República 
Federativa do Brasil, preza-se pela soberania popular ao invés dos interesses particulares dos 
indivíduos. Além disso, o princípio da publicidade, contido na referida Constituição, é 
necessário à democracia, pois garante acesso às informações advindas da Administração 
Pública. Todavia, não é somente o acesso às informações suficiente para a eficácia do 
Controle Social. Faz-se necessário garantir também a Transparência das informações, 
conferindo, a estas, linguagem fácil e clareza para acompanhamento dos cidadãos. Nota-se 
que, em observância às considerações relativas ao Controle Social, os dispositivos legais 
impõem normas com relação à Transparência dos atos e fatos governamentais. Observa-se, 
por último, que o discurso correlato ao Controle Social aporta-se unicamente ao contexto 
democrático haja vista sua finalidade.

2.3 Estudos empíricos anteriores

Nos últimos anos foram desenvolvidas diversas pesquisas bibliométricas em 
contabilidade e temáticas pertinentes à Administração Pública. Barbosa e Barros, (2010), 
estudaram o perfil dos autores na produção científica em contabilidade. A pesquisa constatou 
que a maior concentração é de dois autores por artigo, além disso, verificou-se que a maior 
parte dos autores é do sexo masculino. Ademais, concluiu-se que muitos autores publicaram 
apenas um artigo, enquanto o mais prolífero publicou 11 artigos. A Universidade de São 
Paulo foi apontada como a instituição com mais autores vinculados, 83, seguida pela Fucape, 
com 64, e pela Universidade Regional de Blumenau, com 31 artigos.

Macêdo e Beuren, (2012), realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi caracterizar os 
artigos sobre gasto público e educação, publicados em periódicos internacionais no período de 
2007 a 2011. Identificaram-se 65 artigos sobre public spending e education na base Science 
Direct. Descobriu-se que, o gasto público apresenta mais publicações (46%), seguido de 
educação (16%) e educação/gasto público (19%). Na análise das redes temas com autores, 
apenas Patrinos, H.A. e Sakellariou C. escreveram sobre ambos os temas. Concluiu-se, 
também que as redes das instituições evidenciam lacunas e que a centralidade da rede de 
autores é de Bhatt, R.

Oliveira et al., (2012), analisaram as características de todos os artigos dos periódicos: 
Revista Ambiente Contábil, Revista Sociedade Contabilidade e Gestão e Revista 
Contabilidade e Controladoria. Dentre os resultados destacou-se que, quase dois terços dos 
autores são do sexo masculino, nas revistas Sociedade e RC&C há uma maior concentração 
de doutores, já na Ambiente ocorre maior concentração de mestres. O macro-tema mais 
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abordado foi o da Contabilidade Gerencial com concentração de autores da região Sudeste. 
Foi, ainda, observado que as publicações nos três periódicos não seguem uma tendência da 
Contabilidade contemporânea.

Zonatto e Beuren, (2012), identificaram o perfil dos artigos sobre controle interno no 
setor público, publicados em periódicos nacionais e internacionais indexados na base de dados 
Scopus entre 1983 e 2011. Os resultados mostraram que está havendo um aumento na 
produção científica sobre a temática analisada, o que indica uma contribuição acadêmica para 
a sociedade. Em contrapartida, não se constatou uma literatura específica predominante 
utilizada na área, denotando-se que o tema ainda não está consolidado na literatura. Houve 
predominância de estudos empíricos, assim como a ênfase na abordagem organizacional. 
Resultou-se, ainda, que, há poucos estudos desenvolvidos sobre a abordagem 
comportamental.

Silva et al., (2013), mapearam a produção científica em Administração Pública no 
Brasil para o período de 2000-2010. Como resultado, verificou-se o crescimento da produção 
científica, e do número de pesquisadores, a característica de colaboração, o perfil dos autores, 
bem como os prolíficos.

Nascimento, Padrones e Alves, (2014), identificaram o perfil dos pesquisadores sobre 
auditoria governamental e verificaram se existe um hiato entre a teoria e a prática do exercício 
profissional nesta área de concentração. Os resultados da pesquisa apontaram que há poucos 
trabalhos realizados sobre o tema. Das pesquisas realizadas, 87% dos autores não possuem 
experiência profissional na área pesquisada e apenas 13% possuem vivência fora da área 
acadêmica, retratando a existência de um gap entre as publicações científicas e a prática fora 
da acadêmica.

Freitas, Dias e Faroni, (2015), analisaram a produção científica sobre finanças 
públicas nos artigos encontrados na base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 2004 a 2014. 
Resultou-se que, a investigação sobre a temática cresceu nos últimos anos, com ápice em 
2009 e 2011. A maioria dos autores que publica sobre o tema encontra-se vinculada às: 
Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de 
Londrina e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aproximadamente 34,21% das 
publicações estão concentradas na RAP, Ciência e Saúde Coletiva e Revista Contabilidade e 
Finanças com classificação como A2 e B1.

Silva et al., (2015), expuseram características dos aspectos metodológicos e de 
conteúdo sobre gestão pública tratados pelas publicações geradas no período de 2000 a 2009 
nos anais do EnANPAD. Os resultados apresentaram estudos concentrados em cidades de 
alguns estados brasileiros. Verificou-se o surgimento de algumas tendências na utilização de 
certas abordagens e procedimentos metodológicos e que técnica categorial da análise de 
conteúdo produziu um diagrama analítico que possibilitou a observação de que as discussões 
tem se concentrado em temas ainda distantes das relações entre o poder público local e a 
sociedade, o cidadão.

Bandeira et al., (2015), descreveram o panorama da produção científica sobre Políticas 
Públicas, de todos os periódicos em Administração, avaliados pela CAPES, com Qualis igual 
ou superior a B2, no período de 2008 a 2013. Os resultados apontaram que a maioria dos 
autores publicou apenas uma vez no período e declararam vínculo com a Fundação Getúlio 
Vargas. Viu-se, ainda, que a RAP detém o maior número de publicações, e, que, mais da 
metade dos artigos abordam as etapas de políticas mediante estudo de caso. Verificou-se, 
também, a pouca expressividade de estudos que abordam os temas saúde e educação, não 
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obstante a relação direta destes com as ações estatais.

3. METODOLOGIA

3.1. Objetivo, natureza, procedimentos e coleta de dados

O presente trabalho, caracteriza-se como estudo bibliométrico cujos objetivos, tanto 
geral quanto específicos, é descrever as características sobre as publicações em Transparência 
e Controle Social nos Congressos USP de Controladoria e Contabilidade, EnANPAD, 
Congresso ANPCONT e AnAPG, a partir de um recorte longitudinal, do período de 2011 a 
2016. A bibliometria é um método para avaliar trabalhos científicos que possuem as mesmas 
particularidades (KOBASHI; SANTOS, 2008). 

Sublinha-se, portanto, que a escolha pelo Congresso USP, Anpcont e EnANPAD, 
apoia-se na classificação da CAPES como A1 a partir do ano de 2007 e a devida ênfase aos 
temas relativos à Administração Pública e Contabilidade Governamental.  Ainda, no que 
concerne à escolha pela RAP justifica-se, conforme a Fundação Getúlio Vargas (2016), por 
tratar-se de um dos “[...] mais importantes e influentes periódicos da Administração Pública 
[...]”, classificado pela CAPES como A2.

Quanto aos seus objetivos, tanto geral como específicos, a pesquisa, assinala-se por 
descritiva, visto que tem como objetivo principal descrever as características de seu objeto de 
estudo. Segundo Gil (2012, p. 28), “[...] as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial 
a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

Em termos de natureza, o trabalho constitui-se qualitativo quantitativo à medida que se 
desenvolve a partir de artigos científicos e livros, isto é, materiais já elaborados e tratamento 
estatístico (GIL, 2012, p. 50). A contextualização das temáticas de Transparência e Controle 
Social é qualitativa, pois advém de pesquisas realizadas anteriormente e leis correlatas ao 
tema. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica, pois tem por finalidade a 
produção de conhecimento (RODRIGUES, 2006) mediante o uso de fontes secundárias para 
levantamento de bibliografia já publicada sobre as temáticas abordadas (MARCONI; 
LAKATOS, 2011). 

3.2. Universo e amostra

A população desta pesquisa corresponde aos trabalhos aprovados e apresentados, nos 
eventos, congressos e revista, acima referidos, no período de 2011 a 2016. A composição do 
universo desta pesquisa são os trabalhos cujas temáticas envolvem a Administração Pública, a 
contabilidade governamental, e, ainda, em alguns casos o terceiro setor e contabilidade para 
usuários externos por agregarem os dois primeiros temas.

O universo totalizou 1.930 artigos relacionados ao tema desta pesquisa, e a amostra 55 
trabalhos, que corresponde a 2,85% da população total. Para a definição da amostra, primeiro, 
considerou-se a figuração dos termos “Transparência” e/ou “Controle Social” nos títulos e 
palavras-chaves dos artigos pesquisados. Realizou-se, portanto uma busca nos websites 
pertinentes aos eventos, congressos e revista, pelos termos, supracitados, como primeiro 
critério de seleção. Em seguida realizou-se uma análise para averiguar se os artigos 
correspondiam à área pública e desta forma considerá-los como parte da amostra desta 
pesquisa.  

Ressalta-se, uma limitação das análises decorrente da indisponibilidade de 2 artigos 
publicados no EnANPAD no ano de 2016. Tais artigos não foram analisados quanto à origem 
das referências bibliográficas, tipologia quanto à natureza e tipologia quanto aos objetivos da 
pesquisa.
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3.3. Tabulação dos dados

O presente trabalho teceu os seguintes objetivos específicos: i) apurar a quantidade de 
trabalhos aprovados nos congressos sobre Transparência e Controle Social e a evolução destes 
no período analisado; ii) enumerar a distribuição geográfica dos artigos; iii) investigar o 
gênero dos autores; iv) levantar a quantidade de autores por artigo publicado e quais os mais 
prolíferos; v) examinar a origem e o tipo de referências utilizadas; vi) apurar a tipologia da 
pesquisa quanto à sua natureza e aos seus objetivos; vii) verificar as áreas temáticas de 
inserção dos artigos sobre as temáticas estudadas. A sistematização dos dados foi feita em 
planilhas Excel e planilhas de documentos Google. 
Quadro 1 – Aspectos analisados.

Aspectos

Quantidade de trabalhos 
aprovados e evolução no 
período

 Segregação da quantidade de trabalhos aprovados em cada ano analisado e 
percentual de participação anual na quantidade total do período (análise 
vertical). 

Enquadramento nas regiões 
brasileiras

1. Instituição de Ensino apontada no artigo analisado.

2. Busca no currículo da plataforma lattes de vínculo institucional dos 
autores à época da publicação do artigo, podendo ser uma ou mais 
instituições ou regiões.

Gênero dos autores 1. Associação aos nomes dos autores em cada artigo

2. Busca em currículo lattes dos respectivos autores.

Quantidade de autores Análise individual de cada artigo pontuando cada ocorrência em: um autor, 
dois autores, três autores, quatro autores, acima de quatro autores.

Autores mais prolíferos Análise de frequência do aparecimento do nome autor em autorias ou co-
autorias, pontuando-se a cada ocorrência.

Origem das referências 
bibliográficas

Análise individual das referências nos artigos, pontuando cada ocorrência nos 
seguintes grupos: livros nacionais, livros internacionais, legislação, 
teses/dissertações, anais nacionais, anais internacionais, periódicos/jornais 
nacionais, periódicos/jornais internacionais, sites/outros. Em artigos em que 
não foi possível a identificação, realizou-se busca no Google e Scientific 
Eletronic Library Online (Scielo), a fim de descobrir a origem da referência.

Tipologia quanto aos 
objetivos e natureza da 
pesquisa

Busca das informações no resumo, na introdução ou nos procedimentos 
metodológicos dos artigos. Dos totais, houve inferência do autor em 33 
artigos (62,26%), quanto à natureza da pesquisa e em 28 artigos (50,91%) 
conforme a tipologia quanto aos objetivos.

Áreas temáticas Áreas temáticas estabelecidas nos congressos, eventos e revista analisados, 
pontuando-se a cada ocorrência.

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS

Segundo o levantamento dos artigos publicados, verificou-se que as publicações sobre 
Transparência e Controle Social no período de 2011 a 2016, do total da amostra de 55 artigos, 
foram de 9,09% em 2011; 12,73% em 2012; 7,27% em 2013; 10,91% em 2014; 27,27% em 
2015 e 32,73% em 2016. Observa-se que um ano após aprovada a Lei de acesso à informação, 
a quantidade de artigos publicados aumentou com relação ao ano anterior em 
aproximadamente 40%, havendo após isso um declínio de 42,89% em publicações, quando se 
esperava que a quantidade de pesquisas seguisse crescendo. 
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Nota-se, ainda, que, nos últimos dois anos houve grande aumento de pesquisas acerca 
dos assuntos pautados, tendo sido o ano de 2016 o ano de maior número de publicações e 
trabalhos apresentados. Conforme a análise horizontal das publicações do primeiro ano com 
relação ao último ano analisado vê-se uma variação de 260,06% que indica um interesse 
crescente sobre Transparência e Controle Social. Tal resultado permite inferir uma crescente 
preocupação em tornar os atos e fatos da Administração Pública transparentes e garantir a 
participação social de forma a viabilizar o bom funcionamento do Estado e combater a 
corrupção. Ainda assim, a amostra representa apenas 2,85% do universo total, o que leva à 
conclusão de que as pesquisas nessas temáticas são, ainda, incipientes. 

Destaca-se, portanto, o EnANPAD como o evento de maior quantidade de publicações 
em todos os anos estudados, com o total de 29 trabalhos apresentados, fortalecendo a pesquisa 
de Silva et. al. (2013) o qual afirma o EnANPAD como um dos eventos mais produtivos e 
colaborativos.  Sublinha-se, por oportuno, que o EnANPAD, atrai diversos pesquisadores por 
estimular a interação e os debates entre os participantes a fim de gerar críticas para 
aperfeiçoamento dos trabalhos, além de promover a formação e fortalecer as redes de 
pesquisas (ENANPAD, 2017). Em segundo lugar, aparece o Congresso USP, totalizando 8 
trabalhos apresentados. Com relação ao Congresso USP, o destaque se dá mediante a 
consistência deste no âmbito nacional e por tratar-se do principal espaço de debate sobre 
contabilidade e controladoria (CONGRESSO USP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE 
CONTABILIDADE, 2017).  Os dados configuram na tabela 1:
Tabela 1: Quantidade de artigos.

Quantidade de Artigos
2011 2012 2013 2014 2015 2016Freq. Absoluta Freq. Relativa

Congresso USP 0 1 1 1 3 2 8 14,55%
RAP 1 0 1 0 2 2 6 10,91%
Enanpad 4 5 2 3 6 9 29 52,73%
Enapg 0 1 0 1 0 5 7 12,73%
Anpcont 0 0 0 1 4 0 5 9,09%
Freq. Absoluta 5 7 4 6 15 18 55 100,00%
Freq. Relativa 9,09% 12,73% 7,27% 10,91% 27,27% 32,73% 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Verificou-se que a maior quantidade de trabalhos se liga à região Sudeste, seguido 
pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte em ordem decrescente de número de publicações. 
Tal verificação aponta que os pesquisadores do Sudeste são os mais interessados pelas 
temáticas de Transparência e Controle Social, em oposição, à região Norte, a qual assinala 
como a região que demonstra menor nível de interesse dos assuntos em questão. Conclui-se 
que, os pesquisadores respectivos às regiões mais desenvolvidas do país, Sudeste e Sul, 
apresentam maior interesse sobre as temáticas de Transparência e Controle Social, 
corroborando, assim, com os resultados de Oliveira et al., (2012) e, ainda, Silva, et al., (2011) 
os quais associam o protagonismo econômico regional do Sudeste à respectiva predominância 
de estudos publicados em Administração Pública.

Por outro lado, nota-se que, há menor atenção aos assuntos supracitados nas regiões 
menos desenvolvidas e com menores índices de Transparência e cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2017). Afirma-se, ainda, 
que diversos fatores de influência devem ser levados em consideração para conclusões mais 
categóricas neste sentido, tais como: densidade demográfica, concentração de indústrias e 
grandes empresas, além da quantidade de grupos de pesquisas sobre Administração Pública 
são exemplos que merecem atenção em estudos mais aprofundados neste aspecto.
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Gráfico 1: Distribuição geográfica.
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Foi objeto de análise, desta pesquisa, o gênero dos pesquisadores dos estudos 
publicados. Da quantidade total dos autores, 59,03% correspondem a pessoas do sexo 
masculino, enquanto 40,97% correspondem a do sexo feminino. Nota-se que os pesquisadores 
do sexo masculino são, em quantidade, superiores ao do sexo feminino num percentual de 
18,06%, tal resultado condiz com Nascimento, Padrones e Alves (2014), cuja pesquisa 
apontou a predominância de pesquisadores do sexo masculino em 67,67%, com Macêdo e 
Beuren (2012), cuja pesquisa apontou, no âmbito internacional, uma participação de 73% de 
autorias do sexo masculino nos estudos analisados, a ainda com Barbosa e Barros (2010) que 
apontam o domínio de autores do sexo masculino num percentual de 68%.

Gráfico 2: Gênero dos autores.
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).

A quantidade de autores por artigo publicado é visualizada na tabela 2. Tem-se que a 
maior quantidade de trabalhos é com a co-autoria de apenas dois autores (36,36%), e, em 
segundo lugar por três autores (32,73%). Constata-se, em vista disso, que, as pesquisas são 
feitas conjuntamente na maioria dos casos (90,91%). Este resultado colabora, ainda, com o 
estudo de Zonatto e Beuren (2012), o qual observou que 60,15% dos artigos resultam de 
coautorias, em há ampliação das possibilidades de aperfeiçoamento de indicadores de 
produtividade dos autores e das instituições às quais pertencem. A partir destes resultados 
conclui-se, destarte, que, há uma dinâmica de trocas de experiências e conhecimento entre os 
autores, favorecendo, desta forma, o crescimento das ideias e a propagação destas em meio à 
comunidade científica. 

Tabela 2: Quantidade de autores.
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Ainda, no que diz respeito às autorias, verifica-se uma quantidade pequena de autores 
com mais de uma contribuição em co-autorias que em concorde à pesquisa de Freitas, Dias e 
Faroni (2015) denota uma baixa produtividade entre os autores.

Quadro 2: Autores mais prolíferos.
Autores mais prolíferos – Parte 1

Autor Título do trabalho Autoria Ano Vínculo 
Institucional

Anny Karine 
de Medeiros

Implicações da adoção das Compras Públicas 
Sustentáveis de Madeira Nativa nos Processos de 
Gestão e no Controle Social: o caso do Estado de 
São Paulo

 Nonato, 
Medeiros, Souza

2012 Fundação 
Getúlio 
Vargas

Anny Karine 
de Medeiros/ 
Tamara 
IlinskyCrantsc
haninov

Planejamento de Metas enquanto Instrumento de 
Controle Social: Estudo Comparado entre os 
Municípios de São Paulo e Osasco

Crantschaninov, 
Medeiros

2015

Dilemas da Gestão Pública no Pós-1988: 
Participação, Controle Social e Eficiência nos 
municípios do estado de São Paulo

Crantschaninov, 
Medeiros

2014

Clarice Pereira 
de Paiva 
Ribeiro

Transparência Fiscal na Gestão Pública Municipal 
no Estado de Minas Gerais

 Ribeiro, Gomes 2012 Universidade 
Federal de 
ViçosaFatores Determinantes da Transparência na 

Gestão Pública dos Municípios Brasileiros
 Ribeiro, 
Zuccolotto

2012

Clea Beatriz 
Macagnan

Transparência Pública: Uma Análise de Conteúdo 
dos Relatórios de Atividades dos Tribunais de 
Contas Brasileiros

 Laureano, 
Rosso, 
Wartchow, 
Macagnan

2016 Universidade 
do Vale dos 
Sinos

 Transparência em Municípios da Região Sul do 
Brasil

Jacques, 
Quintana, 
Macagnan

2013

Diego de 
Queiroz 
Machado

A Transparência Digital das Informações e 
Serviços em Websites: um Estudo em Municípios 
do Ceará

 Diniz, Machado, 
Sena, Pinheiro

2016 Universidade 
Federal do 
Ceará

Transparência Digital na Gestão Pública: uma 
Análise de Conglomerados nos Municípios 
Cearenses

 Diniz, Machado, 
Matos

2016

Fabiano Maury 
Raupp

Prestação de Contas, Transparência e Participação 
em portais, eletrônicos de Câmaras Municipais

 Raupp, Pinho 2012 Universidade 
Estadual de 
Santa 
Catarina

Ranking de Transparência dos Portais 
Legislativos dos Maiores Municípios Brasileiros

 Raupp, Andrade 2015
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Autores mais prolíferos – Parte 2

Autor Título do trabalho Autoria Ano Vínculo 
Institucional

Gleison 
Mendonça 
Diniz

A Transparência Digital das Informações e 
Serviços em Websites: um Estudo em Municípios 
do Ceará

 Diniz, Machado, 
Sena, Pinheiro

2016 Universidade 
de Fortaleza

Transparência e Economicidade na Gestão do 
Poder Judiciário: Entre Inovação e 
Institucionalização

 Filho, Diniz, 
Carlos

2016

Transparência Digital na Gestão Pública: uma 
Análise de Conglomerados nos Municípios 
Cearenses

 Diniz, Machado, 
Matos

2016

Marjorie 
Angélica 
Sabioni 
Ferreira/Marco 
Aurélio 
Marques 
Ferreira

Condicionantes da Atuação do Controle Social no 
Contexto Municipal

 Ferreira, Ferreira 2014 Universidade 
Federal de 
Viçosa

Análise dos Fatores Determinantes da 
Transparência Orçamentária Pública em Nível 
Nacional

 Reis, Ferreira, 
Ferreira

2015

Tayná Cruz 
Batista/ Juliana 
Ferreira de 
Oliveira/ 
Fernanda 
FilgueirasSaue
rbronn

Accountability e controle de agências 
reguladoras: uma análise da participação dos 
atores sociais em consultas públicas da Anatel

 Oliveira, Batista, 
Sauerbronn

2015 Universidade 
Federal do 
Rio de 
Janeiro

Accountability via Consultas Pública de Agências 
Reguladoras: Controle Social e Participação de 
Atores Junto à Anatel

 Batista, Oliveira, 
Lourenço, 
Sauerbronn

2016

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Na análise sobre a origem das referências bibliográficas, verificou-se que os 
periódicos e jornais, tanto nacionais como internacionais, são as maiores fontes em que os 
pesquisadores buscam suas referências. Infere-se que, por este motivo, as pesquisas se 
relacionam com estudos mais recentes e que estão inseridos numa esfera internacional. Os 
livros nacionais e internacionais também figuram como uma das fontes de pesquisa mais 
utilizadas, remetendo a uma fonte de pesquisa "tradicional". 

Assinala-se, ainda, como destaque para a categoria "outros", as análises documentais: 
o embasamento dos trabalhos em monografias premiadas, Portal da Transparência, Fundo 
Monetário Internacional, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada e regimentos internos de organizações/instituições. É válido mencionar 
que, a maioria das referências bibliográficas data das duas últimas décadas, com maior 
concentração no período entre o ano de 2000 e 2009. Tal fato confere às pesquisas caráter 
contemporâneo, aproximando as pesquisas dos contextos atuais. 

Gráfico 3: Origem das referências.
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).

O maior número de trabalhos publicados corresponde a pesquisas descritivas que 
totalizam 77,36% dos artigos analisados. Observou-se, ainda, que, mesmo os estudos 
explicativos serem, em seguida, os mais comuns, o percentual é pequeno e tem pouca 
representatividade no todo. 

Gráfico 4: Tipologia quanto aos objetivos.
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Foi objeto de análise, ainda, a natureza dos trabalhos apresentados. Conclui-se uma 
predominância pela abordagem qualitativa, em que há ênfase nas investigações de caráter 
subjetivo, ratificando o estudo de Bandeira et al. (2015) que apontou 61% de pesquisas 
qualitativas sob o prisma da busca de compreensão e aprofundamento nos fenômenos 
estudados. Contudo, observa-se certo grau de equilíbrio quando se considera os estudos 
quantitativos e aqueles que agregam as duas naturezas. 

Tabela 2: Natureza da pesquisa.
Natureza da pesquisa

 Qualitativa Quantitativa Qualitativa/Quantitativa  Total
Freq. Absoluta 28 17 8 53
Freq. Relativa 53% 32% 15% 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

As áreas temáticas que agregam a maior quantidade de artigos são, igualmente em 
25,45%, "Planejamento, finanças e controle no setor público" e "Contabilidade 
Governamental e do terceiro setor". Outro destaque é a área temática de "Relações entre 
estado e sociedade" (16,36%). Tais enquadramentos sugerem que grande parte dos 
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pesquisadores possui interesse nas etapas do gasto público, no controle, nas finanças do 
governo, no papel da contabilidade governamental e a relação na participação da sociedade 
nos assuntos estatais. Há, portanto, um déficit em várias abordagens temáticas visto a grande 
concentração em torno das temáticas supramencionadas. 

Tabela 3: Áreas temáticas.

Tema

 Congresso 
USP

RAP Enanpad Enapg Anpcont Freq. 
absoluta

Freq. 
Relativa

Planejamento, Finanças e 
Controle no Setor Público

  12 2  14 25,45%

Estado, Sociedade, Governo e 
Administração Pública

  5 1  6 10,91%

Contabilidade para usuários 
externos

    1 1 1,82%

Contabilidade Governamental e 
do 3º setor

8  2  4 14 25,45%

Relações entre Estado e 
Sociedade

  7 2  9 16,36%

Organização e gestão de Serviço 
Público

  1   1 1,82%

Gerenciamento de Organizações 
Públicas: Funções Gerenciais e 
Áreas Funcionais I

  1   1 1,82%

SI/TI em Organizações Públicas 
e ONGs/Aspectos 
Socioambientais de SI/TI

  1   1 1,82%

Adm. Pública  6 0 1  7 12,73%
Interfaces entre Gestão Pública e 
Gestão Social

   1  1 1,82%

Total 8 6 29 7 5 55 100,00%
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Mediante uma leitura prévia dos estudos analisados, vale-se acrescentar aqui que, as 
temáticas de Transparência e Controle Social são abordadas em diversos contextos dentro da 
Administração Pública devido à largueza dos assuntos e atuação do Estado. Ressalta-se, 
portanto, que as pesquisas sobre Transparência e Controle Social estão, em grande parte, 
relacionadas à Accountability, os índices de Transparência da gestão pública em portais 
eletrônicos, os fatores determinantes do nível de Transparência e o Controle Social com 
ênfase na Lei de acesso à informação e à gestão pública. Confere-se a isto, uma preocupação 
crescente acerca da instrumentalização da Transparência dos atos e fatos governamentais para 
obtenção do Controle Social.  

5. Considerações Finais

Como explanado, anteriormente, a presente pesquisa teve por objetivo descrever as 
características das publicações em Transparência e Controle Social nos Congressos USP de 
Controladoria e Contabilidade, Encontro Nacional de Pós-graduação em Administração 
(EnANPAD), Encontro Nacional de Administração Pública e Governança (EnAPG), 
Congresso ANPCONT e Revista de Administração Pública (RAP) no período de 2011 a 2016.

Observou-se que as publicações nas temáticas estudadas obtiveram evolução ao longo 
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do período, mas ainda são incipientes. Viu-se que, o ano de maior número de publicações 
corresponde ao ano de 2016, e que os eventos que conferem maior destaque aos temas são o 
EnANPAD em primeiro lugar e o Congresso USP em sequência.

Constatou-se que, dentre as regiões brasileiras, o Sudeste e Sul possuem maior 
interesse nas temáticas pesquisadas. Sugerem-se, neste trabalho, pesquisas, com maior grau de 
pontualidade, sobre os fatores determinantes dessas disparidades entre as regiões brasileiras a 
fim de encontrar respostas robustas a este quesito.

Verificou-se, na pesquisa, a predominância de pesquisadores do gênero masculino, 
entretanto a pesquisa limita-se ao quantitativo não adentrando o campo de uma análise 
subjetiva a este respeito. Tal resultado, contudo, desperta o interesse e sugere para futuras 
pesquisas os questionamentos de cunho histórico e social que viabilizem esclarecimentos 
sobre os aspectos intrínsecos inerentes a esta realidade.

Demonstrou-se, em continuidade, que, a maioria dos artigos analisados é fruto de co-
autorias e que tal resultado permitiu inferir uma dinâmica de trocas e propagação de ideias em 
meio à comunidade científica. Em oposição a isto, há pouca assiduidade dos autores, o que 
denota baixa produtividade. 

Foram objeto de exame, ainda, quais as principais fontes das referências bibliográficas 
utilizadas nos artigos, demonstrou-se que os trabalhos são em maior parte referenciados em 
periódicos nacionais e internacionais. Tal resultado confere caráter contemporâneo, próximo 
dos contextos atuais e inserção num campo internacional.

Efetuou-se, além disto, um levantamento sobre a tipologia quanto aos objetivos dos 
artigos. No que confere à tipologia quanto aos objetivos, resulta-se que a maioria das 
pesquisas é descritiva. No que toca a natureza destas, tem-se maioria qualitativa. Portanto, 
sugerem-se pesquisas que busquem investigar o perfil dos autores a fim de maior 
entendimento nestes quesitos. 

Na análise sobre as áreas temáticas que agregam artigos sobre as temáticas estudadas 
verificou-se que, as áreas com maior número de enquadramentos são, "Planejamento, finanças 
e controle no setor público" e "Contabilidade Governamental e do terceiro setor. Em terceiro 
lugar observa-se “Relações entre estado e sociedade”.

A contribuição desse estudo para o meio acadêmico é pautada pelo crescente interesse 
de pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da área contábil pelo tema abordado 
(MELO et al, 2014). Infere-se ainda, a importância de fiscalização dos recursos orçamentários 
por meio da sociedade, visando maior eficiência nos serviços oferecidos pelo Estado.

Afirma-se, ainda, que a limitação deste estudo se atrela à amostra e ao período em 
questão, deste modo, sustenta-se a existência de lacunas que podem ser objeto de investigação 
acerca das temáticas supracitadas. Promove-se, nesta ocasião, a realização de pesquisas que 
utilizem outros parâmetros bibliométricos, como, por exemplo, analisar abordagem teórica 
dos artigos, autores mais citados, instituições mais produtivas, entre outros. Assim sugere-se, 
também, fazer um estudo sobre o estado da arte sobre as temáticas, assim também, o 
levantamento de outros veículos de publicação científica, bem como a utilização de distintos 
espaços temporais.
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