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Introdução: O trabalho considerado uma categoria social estruturante permanece em
posição privilegiada no que diz respeito a qualidade de vida das pessoas e ao
desenvolvimento econômico dos países, visto que tais fatores são influenciados pela
qualidade dos empregos e do trabalho. Assim torna-se relevante focalizar as condições
de trabalho e a forma como os indivíduos vivenciam essas condições caminhando no
sentido de buscar respostas para as inquietações existentes nesse universo. As
instituições de ensino superior vêm enfrentando um momento marcado por intensas
mudanças, como a exigência de qualificação do corpo docente bem como uma melhor
qualidade de ensino. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as
possíveis relações existentes entre as condições de trabalho bem como seu significado
para os docentes do ensino superior na região do Vale do Aço, além disso, pretende-se
explorar as relações existentes entre atribuições de significados e as características das
condições de trabalho. Metodologia: A amostra será composta por docentes de ensino
superior privado da região do Vale do Aço que se disponibilizarem a participar da
pesquisa após a autorização da instituição de ensino superior privado (IES). Serão
respeitados os cuidados éticos exigidos nas pesquisas envolvendo seres humanos,
garantindo o sigilo e anonimato dos participantes. Será solicitada a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a pesquisa passará por
avaliação do Comitê de Ética. Serão utilizados os instrumentos de Condições (CON) e
de Significados do Trabalho (IST). Resultados: As respostas serão convertidas para a
forma de banco de dados do PASW Statistics (Predictive Analytics Software), versão
18 (nas versões anteriores denominado SPSS), a partir do qual procederão as análises
estatísticas. Aplicar-se-á também a SSA (SMALLEST SPACE ANALYSIS), técnica
que tem sido considerada por muitos autores como ideal para lidar com conjunto de
variáveis correlacionadas entre si. Pretende-se com esta pesquisa compreender as
condições de trabalho e seu significado o que possibilitará entender como o docente se
comporta no contexto laboral. São poucos os estudos que se propõem a investigar as
relações entre tais variáveis no contexto universitário, assim, explorar as correlações
entre as condições de trabalho desses profissionais com os significados atribuídos ao
trabalho permitirá compreender como essas relações se estruturam.  Conclusão:
Compreender as relações entre as condições de trabalho e o significado que os
docentes atribuem ao trabalho possibilitará a elaboração de estratégias direcionadas ao
trabalho docente e contribuirá com a produção de conhecimento e/ou tecnologias.Além
disso, pretende-se contribuir para a formação dos graduandos, oportunizando
experiências sólidas em pesquisa.
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