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Introdução: O projeto de extensão intitulado “Extensões do trabalho: significados e
efeitos” nasceu de uma demanda crescente na região do Vale do aço, que é a de
colocar em prática ações pontuais voltadas exclusivamente para as reflexões sobre o
trabalho em si, visto que as polêmicas em torno do trabalho continuam sendo
indiscutíveis no sentido de que tanto a qualidade de vida do trabalhador quanto o seu
desenvolvimento socioeconômico passam pela qualidade dos empregos e do trabalho
que realizam, podendo leva-los até mesmo a desenvolver a um processo de
adoecimento, impactando em seu contexto social e qualidade de vida. Objetivo:
Portanto o objetivo desse projeto é realizar uma intervenção através dos dados obtidos
em pesquisa a fim de avaliar condições e significados do trabalho das principais
ocupações atuantes na região do Vale do Aço e propor estratégias que viabilizem a
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no ambiente laboral. Metodologia: A
coleta de dados da pesquisa ocorreu por meio da aplicação de um questionário. Em
seguida os dados coletados serão submetidos então à análise de conteúdo temático e
discussões em equipe. Os dados também serão catalogados de forma a se configurar
um banco de dados, e estes serão confrontados com a literatura científica sobre os
segmentos da população e os setores econômicos, a fim de realizar uma análise
reflexiva mais aprofundada das respostas dos questionários. Por fim no âmbito da
intervenção, serão promovidas oficinas de qualificação profissional e desenvolvimento
de estratégias para ampliação da qualidade de vida e social.  Resultados: Pelo fato dos
dados coletados estarem em fase de analise espera-se que todos os procedimentos
analíticos e técnicos referidos anteriormente fomentarão a reflexão sobre as condições
e os significados atribuídos ao trabalho, a luz da perspectiva psicossociológica e do
corpo teórico o que permitirá o desenvolvimento de estratégias psicológicas sólidas
capazes de ampliar a qualidade de vida dos envolvidos e permitir com que empresas e
gestores repensem sobre a qualidade dos trabalhos ofertados, minimizando os efeitos à
saúde de todos, potencializando vínculos de trabalhos sadios e alta produtividade.
Conclusão: Enfim, contribuir na qualidade de vida dos trabalhadores, e no
desenvolvimento dos ambientes de trabalho é fundamental para que se promova um
espaço onde o indivíduo realmente se desenvolva e tenha uma saúde física e mental
satisfatória.
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