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Resumo: O presente artigo aborda uma temática relacionada ao espaço de convivência dos 

funcionários administrativos da Faculdade Sul Americana - FASAM – instituição de Ensino 

Superior de Goiânia/GO. Apresentamos uma breve discussão sobre o espaço de convivência 

no ambiente de trabalho, especificamente na FASAM, seus objetivos, pontos positivos e 

desafios. A motivação para o estudo desse tema surgiu das discussões ocorridas entre os 

próprios funcionários, se sentem acolhidos naquele ambiente ou não, culminando na 

indagação: qual a percepção dos colaboradores administrativos em relação ao espaço de 

convivência dessa instituição? Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar como a 

área de convivência da FASAM pode ser entendida como espaço para uma prática de 

relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Para isso, foram consideradas as 

reflexões de Hoffmann (2007) quanto a qualidade de vida no trabalho (QVT), de Costa (2002) 

que aborda questões relacionadas ao resgate da humanização no ambiente de trabalho e 

Vergara e Branco (2001) que justifica a premência e a possibilidade da humanização nas 

empresas, bem como a sua viabilização. Os percursos metodológicos delineados se 

caracterizam como uma investigação alicerçada nos pressupostos da abordagem qualitativa na 

perspectiva de Bogdan e Biklen (2010), do tipo etnográfico de acordo com as reflexões de 

André (1995). Utilizou-se como instrumento para o levantamento de dados um questionário 

com questões fechadas e abertas com todos os funcionários administrativos da FASAM 

buscando a opinião dos mesmos sobre o espaço de convivência desta instituição. Por fim, 

apresentamos os resultados parciais que apontam para a relevância da discussão do tema no 

Ensino Superior e como as áreas de convivência contribuem para a formação de indivíduos 

capazes de mudar a realidade no espaço onde estão inseridos. 
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Introdução 

 

O presente artigo aborda uma temática relacionada ao espaço de convivência dos 

funcionários administrativos da Faculdade Sul Americana - FASAM – instituição de Ensino 

Superior de Goiânia/GO. 

A FASAM foi credenciada pela Portaria nº 1.868, de 22 de agosto de 2001 e teve 

autorizados os cursos de Administração; Comunicação: Relações Públicas, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda; Direito; Sistemas de Informação e Pedagogia.  
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Em 2010, o professor Paulo Gonçalves, diretor geral, juntamente com a sua equipe 

reconquistou o poder majoritário da FASAM. A partir desta data, a instituição passou a viver 

uma cultura, uma gestão acadêmica e organizacional, focada, apenas, no ensino superior.  

Desde então a instituição estabeleceu como missão formar cidadãos comprometidos 

com a ética profissional, oferecer ensino de qualidade, disseminar o conhecimento e os 

valores da vida, para contribuir, dessa forma, com o desenvolvimento sustentável e como 

visão de tornar-se referência de ensino superior de qualidade no Estado de Goiás, respeitando 

os princípios éticos profissionais, educacionais e de sustentabilidade. Constituiu como valores 

institucionais o comprometimento com a educação, o respeito pelo indivíduo, o compromisso 

social e cidadania, a responsabilidade, o trabalho em equipe, a verdade e transparência. 

Os projetos pedagógicos dos cursos da FASAM e suas ações foram construídos 

levando em consideração a linha político-pedagógica que entende a educação nos espaços 

oficiais de ensino como atividade ético-social que deve primar por formar cidadãos 

profissionalmente capacitados para atuar de forma contextualizada e eticamente 

comprometida com os valores sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade. Para tal, 

prima pela educação de qualidade, embasada no perfil do profissional que se deseja formar e 

no plano permanente de avaliação, objetivando a concretização dessa proposta. Os maiores 

desafios e esforços empreendidos, então, resultaram no fortalecimento da proposta coletiva de 

construção dos projetos pedagógicos dos cursos, refletindo a busca de aprimoramento técnico, 

profissional e estrutural da instituição. 

Além de evidenciar um processo de construção institucional dinâmico e autônomo por 

parte da FASAM, a instituição continua assumindo, integralmente suas responsabilidades 

acadêmicas e sociais, de maneira a superar modelos de uma educação voltada apenas para 

resultados e especificidades técnicas. Esse tipo de educação deixa de lado o sentido 

primordial do trabalho pedagógico, qual seja: o de formar cidadãos comprometidos com o 

exercício da reflexão, com ampliação de seus princípios e com a humanização. 

Para melhor compreender a participação da FASAM no cenário goiano faz-se 

necessário compreender que o estado de Goiás se situa na região Centro-Oeste do país, ocupa 

uma área de 340.165 km2 e possui 246 municípios. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 4  e o Censo Demográfico Goiás possui população estimada em 

2017 de 6.778.772 pessoas, representando 43% de todo o contingente demográfico do Centro-

Oeste e é o nono estado no ranking nacional do produto interno bruto, ou seja, representa 

2,9% do valor total nacional. Além do crescimento populacional vertiginoso, dados 

apresentados pela Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (SEPLAN) mostram que a 
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população goiana é constituída, em grande parte, por jovens (entre 15 e 39 anos), 

representando 42,82% da população, significando uma expressiva População 

Economicamente Ativa (PEA) e, consequentemente, ávida por qualificação, principalmente 

no que se refere ao ensino superior.  

A FASAM localiza-se no município de Goiânia, capital do estado, na BR-153, km 

502. Goiânia é reconhecida como destino de migrantes é um município privilegiado pela sua 

localização geográfica (planalto central, centro geográfico do país) e com forte vocação 

industrial. Segundo o IBGE (2010)5 Goiânia possui uma população de 2017 de 1.466.105 

habitantes e na perspectiva socioeconômica, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) é 0.799 e corresponde ao maior PIB do Estado.  

A Região Metropolitana de Goiânia foi institucionalizada pela Lei Complementar nº 

27, de 30 de dezembro de 1999, alterada pelas Leis Complementares nº 78, de 25 de março de 

2010 e nº 87, de 7 de julho de 2011. É constituída de 20 Municípios: Abadia de Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, 

Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, 

Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e 

Trindade, que representam na sua totalidade 36,19% da população estadual, um terço dos 

eleitores e cerca de 80% dos estudantes universitários, com uma densidade demográfica de 

293,76 hab/km², e 38,61% do PIB do Estado. 

Mais da metade da população goianiense é constituída por adultos (50,95%). Em 

seguida, se sobressai a população infantil (20,81%), pouco acima da quantidade de jovens 

(18,69%). Os idosos representam 9,53% da população. Entre os jovens, 9,51% da população é 

formada pelo sexo feminino e 9,18% pelo masculino, residentes prioritariamente em área 

urbana (18,63%), enquanto apenas 0,06% residem na área rural. A maior parte dos jovens se 

declara parda (8,87%), enquanto 8,32% branca, 1,09% preta, 0,38% amarela e 0,03% 

indígena (IBGE, 2010)6. Esses dados nos mostram que Goiânia apresenta crescimento 

populacional com demandas constantes de natureza econômica e social, cultural, política e 

educacional. 

A FASAM atenta à demanda educacional da Região Metropolitana de Goiânia oferece 

atualmente cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas, os cursos de graduação em Direito, 

Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas e Ciências 

Contábeis. Nessa área também oferece diversos cursos de pós-graduação lato sensu, como: 

Ciências Criminais, Direito Civil e Processual Civil, Direito e Justiça do Trabalho, Direito 

                                                           
5 Disponível: < www.ibge.gov.br>. Acesso em 20 de maio de 2018. 
6 Disponível: < www.ibge.gov.br>. Acesso em 20 de maio de 2018. 



 

Administrativo e Gestão Pública, Direito Previdenciário, MBA executivo em Finanças, MBA 

em gestão da Logística, Produção e Processos, MBA de gestão de clínicas médico-

odontológicas, entre outros. Na área de Ciências Exatas e da Terra a FASAM oferece o curso 

de graduação em Sistemas de Informação. Na pós-graduação são ofertados nessa área os 

cursos de Análise e Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, e Big Data e Marching 

Learning. Na área de Ciências da Saúde a instituição oferece os cursos de graduação em 

Enfermagem e Odontologia e na pós-graduação são ofertados nessa área os cursos de Prótese 

Dentária e Ortodontia. E na área de Ciências Humanas é ofertado o curso de licenciatura em 

Pedagogia. Nessa área é oferecido o curso de pós-graduação em Docência no Ensino 

Superior.  

 

Marco teórico 

 

Ao longo dos anos, mais efetivamente desde 2011, a FASAM vem se especializando 

na humanização do seu corpo docente e discente sob orientação dos seus diretores, que não 

abre mão de acompanhar e participar in loco dos seus projetos, que são realizados e decididos 

de forma coletiva e colegiada. 

E quanto à questão da humanização no ambiente de trabalho, bem como a sua 

viabilização quanto à qualidade de vida no trabalho (QVT), este trabalho considerou as 

reflexões de Hoffmann (2007), Costa (2002) e Vergara e Branco (2001), apresentado a seguir. 

As empresas, de modo geral, vêm implementando ações humanizadas sob diversas 

formas (VERGARA e BRANCO, 2001). Os motivos dessas ações podem se justificar porque 

conheçam as teorias que apresentam estudos sobre essa temática ou talvez por intuição, 

sensibilidade ou inteligência. E Vergara e Branco (2001, p. 27), preconizam que 

 

O fato é que várias empresas estão se tornando permeáveis à prática de ações que 

levam em conta a co-evolução de sua rede interna e a de seu ambiente e que aqui são 

designadas empresas humanizadas. Ao serem apresentados exemplos de empresas 

desse tipo, é importante que se leve em conta que não estamos considerando a 

totalidade de suas operações, mas, sim, um determinado projeto ou conjunto de 

ações. 

 

E como exemplo de ações de uma empresa com uma perspectiva humanizada, 

apresentamos aqui o espaço conviver da FASAM. Esse ambiente foi construído em 2016 e é 

destinado a todos os colaboradores com cozinha gourmet, sofás, mesas confortáveis, ar 

condicionado e TV. Esse espaço oportunizou o convívio entre os colaboradores e 

proporcionou uma estrutura confortável para o descanso.  



 

A humanização no trabalho é enfatizada por Costa (2002), como um novo paradigma 

organizacional. Para Vergara e Branco (2001, p. 20), “Entende por empresa humanizada 

aquela que, voltada para seus funcionários e/ou para o ambiente, agrega outros valores que 

não somente a maximização do retorno para os acionistas.” Assim, esses autores consideram 

as empresas que, “no âmbito interno, promovem a melhoria na qualidade de vida e de 

trabalho, visando à construção de relações mais democráticas e justas” (Ibidem), possibilitam 

a diminuição desigualdades e diferenças entre os envolvidos no ambiente organizacional, 

além de colaborarem para o desenvolvimento e crescimento dos seus colaboradores. 

 Ao enfocar o ambiente de trabalho, as ações das empresas que adotam o modelo de 

humanização no trabalho, tendem a buscar “a eliminação de desequilíbrios ecológicos, a 

superação de injustiças sociais, o apoio a atividades comunitárias, enfim, o que se 

convencionou chamar de exercício da cidadania corporativa” (VERGARA e BRANCO, 2001, 

p. 20). 

Faz-se necessário ressaltar que um dos desafios atuais nas organizações é o 

gerenciamento do capital humano, mais especificamente, o da empresa responder às 

necessidades dos seus colaboradores em relação a uma melhor QVT (HOFFMAN, 2007). 

Estudos de Walton (1976), nas reflexões de Hoffman (20071, p. 24), sobre a QVT 

indicam alguns fatores dentre eles as condições de trabalho aliado a um ambiente físico 

seguro e agradável. 

Portanto, a motivação para este estudo surgiu das discussões ocorridas entre os 

próprios funcionários administrativos da FASAM se sentem acolhidos no espaço conviver ou 

não, culminando na indagação: qual a percepção dos colaboradores administrativos em 

relação ao espaço de convivência dessa instituição?  

 

Metodologia 

 

 E com base na questão central supracitada o objetivo desse trabalho é apresentar 

como a área de convivência da FASAM pode ser entendida como espaço para uma prática de 

relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. 

Assim, para alcançar essa finalidade os percursos metodológicos delineados se 

caracterizam como uma investigação alicerçada nos pressupostos da abordagem qualitativa na 

perspectiva de Lüdke e André (1986) e Bogdan e Biklen (2010), do tipo etnográfico de acordo 

com as reflexões de André (1995). 

Lüdke e André (1986), definem claramente as etapas da pesquisa qualitativa, onde 

encontramos o estudo do tipo etnográfico, sendo elas: a observação participante que permite 



 

ao pesquisado o contato direto com a realidade, a entrevista que proporciona aprofundar as 

informações e a análise documental que completa e complementa os dados coletados, assim, 

nessa somatória, podemos propor novas perspectivas para a realidade pesquisada. Nessa 

abordagem, o pesquisador deve presenciar o maior número possível de situações presentes no 

cotidiano, através do seu contato direto o que o ajudará a compreender as situações e suas 

manifestações, buscando as respostas para o problema inicialmente formulado.  

Na abordagem qualitativa “os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas” 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16). Esses dados são geralmente recolhidos buscando 

apreender as diversas perspectivas dos sujeitos e os fenômenos em sua complexidade. Bogdan 

e Biklen (1994, p. 11), afirmam que a investigação qualitativa surgiu de um campo 

inicialmente dominado por práticas de mensuração, elaboração de testes de hipóteses 

variáveis entre outros, da qual “[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais”. 

Em se tratando das percepções pessoais este trabalho considerou as apreensões dos 

colabores administrativos da FASAM em relação ao espaço de convivência e se o mesmo é 

um espaço de interação ou não. 

O tipo etnográfico de acordo com as reflexões de André (1995), no meio acadêmico o 

tempo de permanência em campo pode ser reduzido, se o pesquisador fizer parte do mesmo 

universo cultural do campo pesquisado. Para essa mesma autora o tempo de permanência em 

campo da pesquisa do tipo etnográfica pode variar conforme os objetivos da pesquisa, a 

disponibilidade do pesquisador, as experiências que tem com pesquisa e o número de pessoas 

envolvidas no estudo. A pesquisa se torna do tipo etnográfica por não haver intervenção do 

pesquisador no campo de pesquisa. 

Esse tipo de pesquisa possibilita partir do particular e chegar ao geral, através da 

teorização, analisando os aspectos sociais, as condutas, os sentimentos, as relações, 

considerando a subjetividade, tanto do pesquisador quanto do pesquisado. A questão ou 

problema da pesquisa pode ser refeito no campo, o planejamento é flexível permitindo ao 

pesquisador revisão e aprimoramento do problema inicial. O trabalho de campo implica 

contato direto do pesquisador com a realidade estudada e a compreensão do fenômeno exige 

intensa imersão na realidade em estudo. O estudo dos contrastes entre culturas permite 

entender melhor o comportamento do grupo estudado, a coleta de dados combina 

instrumentos como: observação direta, questionários, fotografias, videotape, entre outros e na 

exposição e a análise apresenta vários dados primários que são produzidos pelos informantes 



 

(depoimentos e frases). Assim, o pesquisador busca o sentido que os sujeitos envolvidos 

atribuem ao que está sendo investigado, (SOUZA, MAGALHÃES e SGUAREZI, 2011). 

O instrumento utilizado para o levantamento de dados foi um questionário com 

questões fechadas e abertas com os colaboradores administrativos da FASAM buscando a 

opinião dos mesmos sobre o espaço de convivência desta instituição. As questões fechadas 

indagavam sobre o tempo de serviço na instituição e se o colaborador utiliza o espaço de 

convivência. Por meio de questões abertas foi pesquisado sobre a mudança no ambiente de 

trabalho com a implantação do espaço conviver e também foi solicitado que o colaborador 

relacionasse os desafios e os pontos positivos desse espaço.  

 

Resultados 

 

O estudo do tipo etnográfico enfatiza os aspectos subjetivos do comportamento 

humano, as interações sociais presentes no cotidiano, relacionando as perspectivas 

qualitativas da pesquisa. Concordamos com André (1995, p. 19), quando afirma que “a 

principal preocupação da etnografia é com o significado que têm as ações e os eventos para as 

pessoas ou os grupos estudados” na tentativa compreender seus significados. Neste sentido, o 

saber cotidiano é fundamental, pois é nele que as ações se concretizam e que os conflitos 

ocorrem, tornado-se fonte preciosa de significados e interpretações. 

Ao indagar sobre o tempo de serviço na instituição somente dois colaboradores 

começaram a trabalhar na instituição depois de 2016, ou seja, já encontrou o espaço de 

convivência funcionando. E na questão sobre a utilização ou não do espaço 100% dos 

pesquisados responderam que sim, utilizam diariamente. Vale retomar a visão de Vergara e 

Branco (2001, p. 20), que enfatiza que as empresas humanizadas “no âmbito interno, 

promovem a melhoria na qualidade de vida e de trabalho”. 

Sobre a mudança no ambiente de trabalho com a implantação do espaço conviver 

obtivemos algumas considerações conforme alguns fragmentos apresentados a seguir: 

 

O espaço conviver trouxe maior conforto para o horário de intervalo. Trouxe 

também  maior conforto para eventos da instituição como reuniões, 

confraternizações em geral como a comemoração dos aniversários do mês, etc. É 

diferencial positivo entre as demais empresas. (Colaborador A). 

Esse tipo de ambiente em uma empresa é importante, pois além de aumentar o 

vínculo com outros funcionários, vemos o cuidado que a empresa teve em 

disponibilizar um espaço para que nós funcionários pudéssemos desfruta. 

(Colaborador B). 

Ter um espaço privativo é muito recompensador é uma forma também de nos sentir 

ainda mais motivados. (Colaborador C). 

Depois da sua contrução o relacionamento entre os funcionários melhorou. 

(Colaborador D). 



 

Houve mais interação entre os funcionários o que consequentemente melhorou o 

convívio na ambiente de trabalho. (Colaborador E). 

Acredito que o conforto e a privacidade disponibilizada com a abertura do espaço 

conviver trouxe maior interação entre os funcionários técnico-administrativos da 

FASAM, pois os mesmos passaram a conviver nos períodos de descanso, o que só 

melhora a convivência profissional no horário laboral. (Colaborador F). 

O espaço conviver mudou tudo pois temos a disposição um lugar amplo para as 

refeições e descanso. (Colaborador G). 

A mudança que teve foi que aproximou mais os funcionários, pois antigamente não 

havia isso. (Colaborador H). 

Um ponto que admiro na FASAM é de atentar e se preocupar com seus funcionários 

é o relacionamento interpessoal e humanizado. Foi feito uma pesquisa de campo 

com os fincuinários e pedimos um espaço com mais conforto para os horários de 

intervalos e a FASAM se preocupou com todos nós fuincionários. (Colaborador I). 

    

Ao solicitar que o colaborador relacionasse os desafios e os pontos positivos do 

espaço conviver, foram pontuados 

 

Pontos positivos: espaço para descanso e lugar para armazenar e aquecer os 

alimentos. Não há pontos negativos. (Colaborador A). 

O lugar é amplo, com cadeiras e sofás confortáveis. O ambiente é super adequado e 

superou as expectativas para uma boa convivência facilitando em tudo o nosso 

momento de descanso. (Colaborador B). 

Conforto para os momentos de descanso e ambiente propício para realizar as 

refeiçõs. Não há sugestões ou desafios. (Colaborador C). 

Pontos positivos: conforto para os funcionários no horário de intervalo, convívio 

entre o ambiente de trabalho e melhor rendimento nos serviços prestados. 

(Colaborador D). 

Privacidade, conforto e segurança. (Colaborador E). 

Eu acho positivo o espaço pois ajuda os funcionários a se conhecerem melhor. Um 

local apropriado para descanso e aconchegante com tv, ar condiocionado, sofá e 

poltrona. (Colaborador F). 

Este lugar o espaço conviver, atende as minhas necessidades: conforto, limpeza, 

aconchego, preparo das refeições, sala de descanso. Considero minha casa fora de 

casa! (Colaborador G). 

Acho como ponto postivo: privacidade, tranquilidade, motivador, reconhecimento 

por parte da direção. (Colaborador H). 

Pontos que considero positivo: produzir ou esquentar o alimento, espaço para 

descanso, interação entre os funcionários, gerou privacidade e tranquilidade, 

segurança. (Colaborador I). 

 

 Não terminando... 

        

Opatamos pela expressão não terminando porque de diante dos dados acima 

apresentados, é possível adentrar em outros temas que não seria possível abarcá-los neste 

momento. 

Portanto, com a pesquisa realizada com os colaboradores da Fasam, percebemos que o 

espaço favorece um bem estar nos mesmos, possibilindo assim, mais disponibilidade e 

disposição para o trabalho, além da interração interpessoal entre eles. Assim, guanha a 

instituição que tem em seu quadro de servidores, colaboradores mais motivados. 
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