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Introdução: Os contextos social e organizacional estabelecem ao longo da história,
atribuições que exigem do docente das instituições de educação superior privado (IES),
conhecimento, aprimoramento intelectual e uma série de habilidades profissionais.
Assim, as condições de trabalho do docente estão relacionadas ao comprometimento
com a sua carreira. Evidencia-se neste quadro, o surgimento nas últimas décadas de
trabalhos que visem compreender e aprofundar o conhecimento acerca das condições
de trabalho e o comprometimento com a carreira docente.  Objetivo: O objetivo dessa
pesquisa consiste em investigar as possíveis relações entre as condições de trabalho
(variável organizacional) e os padrões de comprometimento com a carreira de
professor do ensino superior (variáveis psicológicas).   Metodologia: A pesquisa será
realizada com docentes vinculados às instituições de educação superior privadas, após
a autorização das mesmas. Serão utilizados dois instrumentos: a escala para avaliar o
comprometimento com a carreira e o questionário desenvolvido pelo European
Working Conditions Observatory (EWCO), selecionado para avaliar as condições de
trabalho. Estudos atuais sobre condições de trabalho desenvolvidos pelo EWCO
abarcam os aspectos relacionados à segurança no trabalho, a higiene e prevenção de
fatores que promovem o adoecimento.  Os dados coletados serão avaliados
individualmente entre os professores que se dispuserem a participar da pesquisa. 
Resultados: Entender as condições de trabalho permitirá colaborar para o avanço do
conhecimento científico sobre esse cenário, além de ampliar o horizonte de análises na
medida em possam impactar e produzir efeitos no nível do comprometimento entre
esses dois focos. Essas reflexões possibilitam conhecer a relação estabelecida entre os
docentes, o seu trabalho e a sua instituição de ensino. Conclusão: Dar visibilidade às
características do processo de vinculação, como se formam os vínculos e suas
implicações sobre o comportamento das pessoas, permite subsidiar o desenvolvimento
de estratégias gerenciais e ferramentas que poderão contribuir para o bem-estar dos
docentes no trabalho. 
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