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1. INTRODUÇÃO – Contextualização Geral
• A centralidade do trabalho na vida do homem;
• A psicodinâmica do trabalho – Christophe Dejours;
• O prazer e o sofrimento no trabalho do auditor interno governamental.
(BRASIL, 1988; DEJOURS, 1992; MENDES, 1995; NASCIMENTO, 2000; ALVES; REIS, 2002; PINHEIRO; CUNHA, 2003;
HELOANI; LANCMAN, 2004; ATTIE, 2011; MARÇAL; MARQUES, 2011; SCHMITZ, 2017)
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O PROBLEMA DE PESQUISA

Como se configuram as vivências de prazer e de sofrimento que

os auditores internos das universidades federais mineiras
experimentam no exercício de suas funções?
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OBJETIVOS
OBJETIVO
GERAL

Identificar e analisar as vivências de prazer e sofrimento no
trabalho de auditores internos que atuam em universidades
federais localizadas no estado de Minas Gerais.
Analisar a dicotomia prazer e sofrimento na perspectiva dos
auditores internos

OBJETIVOS Identificar os fatores responsáveis pelo sofrimento e pelo
ESPECÍFICOS prazer no trabalho desses profissionais nas entidades
mineiras
Discriminar as estratégias utilizadas pelos sujeitos
pesquisados para lidar com o sofrimento no trabalho
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JUSTIFICATIVAS

Acadêmica

Organizacional

Social

Pessoal

MINAS GERAIS: 11 universidades públicas federais (e-MEC, 2018)
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dejours, 1992; 2004;
Mendes, 1995, 2007;
Dejours; Abdoucheli;
Jayet, 2011

Psicodinâmica
do Trabalho

Disciplina que permite examinar as
experiências subjetivas de prazer e de
sofrimento no ambiente de trabalho,
buscando compreender o processo de
saúde-adoecimento, além de investigar
as estratégias de defesa empregadas
pelos trabalhadores, com vistas à
estabilização entre saúde mental e
ocupacional.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dejours, 1992, 1994, 1999,
2004; Ferreira; Mendes,
2001, 2007, 2008; Sousa;
Mendes, 2006; Dejours;
Abdoucheli; Jayet, 2011;
Bueno; Macedo, 2012

Prazer no
Trabalho

Liberdade, autonomia, realização,
reconhecimento, fortalecimento da
identidade, valorização, integração
social, domínio das tarefas, orgulho,
sentido do trabalho, crescimento pessoal
e profissional, etc.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Mendes, 1995, 1999,
2004, 2007; Dejours,
1992, 1999; Fieldler;
Venturoli, 2002;
Lourenço, et. al. 2013

Sofrimento
no Trabalho

Não satisfação de necessidades,
sentimentos de aflição, medo,
instabilidade, insegurança, condições de
trabalho fragilizadas, salários
diminuídos, impossibilidade de
ascensão profissional, falta de
autonomia e participação nas decisões,
ausência de valorização profissional,
sobrecarga de trabalho, etc.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Dejours, 1992, 1994,
2011; Ferreira; Mendes,
2003; Mendes, 2007;
Dejours; Abdoucheli;
Jayet, 2011

Estratégias
Defensivas

Mecanismos elaborados pelos
trabalhadores para minimizar a
percepção do sofrimento no contexto de
trabalho, dando-os suporte e
protegendo-os contra as situações
nocivas ao seu funcionamento psíquico.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

IN SFC/CGU nº
03/2017; IIA Brasil;
TCU, 2011; IN
SFC/CGU nº
08/2017

Auditoria
Interna
Governamental

Atividade independente e objetiva de
avaliação e de consultoria, desenhada
para adicionar valor e melhorar as
operações de uma organização. Deve
buscar auxiliar as organizações públicas
a realizarem os seus objetivos, a partir
da aplicação de uma abordagem
sistemática e disciplinada para avaliar e
melhorar a eficácia dos processos de
governança, de gerenciamento de riscos
e de controles internos.
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3. PERCURSO METODOLÓGICO
CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
Quanto à Natureza

Pesquisa Aplicada

Forma de Abordagem do Problema

Pesquisa Qualitativa

Quanto aos Objetivos Pretendidos

Pesquisa Descritiva

Unidades de Análise e Observação

UFMG, UFV, UNIFEI, UFTM, UFJF, UFLA

Sujeitos de Pesquisa

•
•
•
•
•
•
•

Técnica de Coleta de Dados

Entrevistas Semiestruturadas realizadas no período de outubro a dezembro/2017

Técnica de Análise dos Dados

Análise de Conteúdo Temática

12 auditores: 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino;
Maior parte casados e sem filhos;
faixa etária: 30 a 51 anos,
graduação em direito (6), ciências contábeis (5) e economia (1);
pós-graduação Lato Senso (9) e Strictu Sensu (3);
tempo de serviço no cargo de auditor e na instituição varia de 1 a 11 anos;
carga horária de trabalho: 8 horas/dia e 40 horas/semana.

(GIL, 2008; BARDIN, 2010)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte: Dados da Pesquisa
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- Identificação com a profissão/metodologia de trabalho (12)
- Implementação das recomendações emitidas (12)

- Qualidade de vida no trabalho (2)

Fonte: Dados da Pesquisa

-

Liberdade e autonomia para expor ideias e opiniões (11)
Bom relacionamento interpessoal entre a equipe (11)
Reconhecimento profissional (10)
Status do cargo (6)

-

Gostar do trabalho e da instituição (12)
Atuar na área de formação (1)
Bom relacionamento interpessoal (1)
Ambiente organizacional favorável (1)
Apoio da gestão (1)

-

Pertencimento à instituição (5)
Participar da história da instituição (2)
Orgulho da instituição (7)
Se sentir importante e envaidecido na instituição (2)
Contribuir com a sociedade (1)
Impactos positivos proporcionados pela instituição(2)
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- Excesso e complexidade do trabalho (6)
- Ausência de padronização do trabalho (3)
- Vinculação ao órgão auditado (3)
- Dificuldades advindas da descentralização do campus (2)
- Ausência de capacitação básica inicial para ingresso na carreira (2)
- Carga horária (2)
- Não institucionalização da cultura de fiscalização nas universidades (1)
- Indefinição da atuação/papel da auditoria no âmbito das universidades (1)
- Discricionariedade do reitor na escolha do coordenador da auditoria interna (1)
- Demandas para atuação em atos de gestão (1)

- Salário (10)
- Dificuldades estruturais (8)
- Impossibilidade de ascensão profissional (1)
- Indefinição do local definitivo do setor de auditoria (1)
- Infraestrutura viária da cidade que sedia a universidade (1)

Fonte: Dados da Pesquisa
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- Ausência de apoio, valorização e reconhecimento do trabalho (9)
- Estigma do trabalho do auditor (5)
- Não cumprimento e/ou cumprimento parcial das recomendações emitidas (5)
- Impasses e conflitos entre a equipe (3)
- Status do cargo (2)
- Ausência de maior integração das auditorias (2)
- Não envolvimento das AUDINS na elaboração dos atos normativos expedidos
pela CGU (1)
- Ausência de apoio/orientação do MEC no processo de integração das
auditorias e na operacionalização dos normativos emanados do Órgão Central
(1)

- Medo em relação ao cenário político do país (2)
- Medo do deslocamento para outra cidade (1)
- Medo de errar (2)
- Medo das recomendações não serem acatadas pela administração central (1)
- Medo de desagradar (1)
Fonte: Dados da Pesquisa
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- Sazonalidade das demandas de trabalho, exigência de maior
nível de responsabilidade e conhecimentos (5)

- Excesso e complexidade do trabalho, alto grau de
responsabilidade exigido (2)

- Sensação de dever cumprido (1)

- Afeição pelo trabalho e pela instituição, pouco tempo de
atuação na carreira (1)

Fonte: Dados da Pesquisa
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- Excesso de atividades, alto grau de dificuldade do trabalho,
esgotamento mental (2)

- Postura inadequada e/ou desacerto do arranjo ergonômico
do ambiente laboral (1)

- Especificidades e exigências da função coordenativa da
Unidade de Auditoria Interna (1)

Fonte: Dados da Pesquisa
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- Filiação a entidades representativas da categoria profissional (3)
- Diálogo com a equipe de auditoria/unidades auditadas/gestão
universitária (3)
- Busca de aprimoramento constante (3)
- Solicitação de recursos à alta administração (1)
- Indiferença (1)
- Concentração absoluta no trabalho (1)
- Prática de hobbies (1)
- Mudança na metodologia de trabalho (1)
- Monitoramento das recomendações emitidas (1)
Fonte: Dados da Pesquisa
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Coexistência do prazer e do sofrimento na rotina de trabalho dos
auditores pesquisados;
 Predomínio das vivências de sofrimento = restrições e obstáculos
enfrentados na prática do trabalho de auditoria nas universidades
públicas federais;
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Contribuição acadêmica da pesquisa: enriquecimento dos estudos
brasileiros sobre a psicodinâmica do trabalho;

 Contribuição organizacional da pesquisa – utilização das
percepções dos auditores para a formulação de políticas
organizacionais que mitiguem o sofrimento e melhorem as condições
de trabalho do segmento (gestores universitários/MEC/CGU);
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Fatores limitadores da pesquisa: escassez de estudos sobre o grupo
funcional investigado e realização em apenas 6 universidades, com
somente 6 participantes;

 Sugestão para trabalhos futuros: novas pesquisas abrangendo outras
instituições federais de ensino superior tanto de domínio público como
privado, envolvendo um quantitativo mais amplo de auditores.
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