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Introdução: Sabe-se que as condições de trabalho tal como o significado e efeito deste
interfere no desempenho de atividade realizada pelo trabalhador, que tem de se
adequar as mudanças de trabalho que acompanham o surgimento de novas tecnologias
e um mercado mais exigente. Estes fatores interferem diretamente no significado que o
trabalhador da à atividade que realiza. Essas mudanças ocorrem também nas
instituições de ensino superior privado, responsável pela formação de novos
profissionais. Assim faz-se importante conhecer a significação do trabalho para esses
professores. A realização deste trabalho parte do projeto de extensão “Trabalho:
significados e efeitos” do curso de psicologia. Objetivo: O objetivo deste trabalho
consiste no interesse de se conhecer a significação dada por docentes do ensino
superior privado do Vale do Aço a atividade que exerce, além de identificar os fatores
influentes para o mesmo. Tal como conhecer a relação destes com o comprometimento
ao trabalho realizado pelos mesmos. Metodologia: Como metodologia será realizada
pesquisa qualitativa/quantitativa, realizada com professores do ensino superior privado
de instituições do Vale do Aço – MG que se disponibilizarem a participarem, após
consentimento da instituição. Para coleta de dados será utilizado de um questionário
realizado pelos autores tendo por base o “questionário sobre condições de trabalho” do
GEST/UFRN e Equipe do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Sociabilidade e
Saúde/UFMG. Ressalta-se que está sendo tomado os cuidados éticos de acordo com o
Comitê de Ética do UnilesteMG e com a Resolução 196 de 10/10/1996 que prevê as
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.
Resultados: Os dados coletados por meio do questionário que se encontra em
construção serão registrados, e em seguida a analise será procedida de forma
estatística, utilizando-se da técnica de SMALLEST SPACE ANALYSIS (SSA) que
permite lidar com um conjunto de variáveis correlacionadas entre si. Após este
processamento de dados será identificada a significação do trabalho para os docentes
de ensino superior privado do Leste de Minas Gerais. Tal identificação possibilitará a
compreensão do comprometimento do profissional com sua atuação e instituição de
trabalho a qual pertence, bem como contribuirá para a identificação dos fatores
influentes para estes professores, possibilitando uma intervenção com esses
profissionais. Conclusão: A compreensão do significado de trabalho permite entender
o comprometimento do trabalhador com a atividade exercida e para com a instituição
de trabalho, possibilitando identificar a interferência destes fatores para a qualidade de
ensino. Estes fatores podem contribuir para o planejamento de estratégias que auxiliem
na ressignificação do trabalho exercido.
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