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RESUMO 

O exercício de determinada profissão envolve vários fatores para que ela possa ser exercida 
de forma satisfatória. Quando um indivíduo opta por determinado ofício deve ter em mente 
seu papel e responsabilidades perante a sociedade onde está inserido e que se beneficiará 
desta  sua  escolha.  Para  o  exercício  profissional,  seja  ele  regulamentado,  ou  não,  é 
necessário além de vocação, certa capacitação através de uma formação que forneça ao 
indivíduo  subsídios  intelectuais  para  uma  atuação  ética  e  consciente.  Diante  de  tais 
alegações  e  dos  desafios  enfrentados  para  o  exercício  de  um ofício  nos  dias  atuais,  o 
objetivo  principal  desse  trabalho  é  refletir  sobre  a  motivação  dos  acadêmicos  de 
Secretariado Executivo para o exercício profissional. A pesquisa utilizou como referenciais 
teóricos  os seguintes  autores:  Medeiros  e  Hernandes,  Portela  e  Schumacher,  Natalense, 
entre outros autores conhecidos da área secretarial. A metodologia utilizada na pesquisa é 
qualitativa, exploratória e de campo, além de bibliográfica e documental. Para a coleta dos 
dados foi aplicado questionário junto aos estudantes do curso de Secretariado Executivo da 
UFC. Após a análise dos dados percebeu-se que o aluno do curso almeja exercer a profissão 
de secretário executivo apesar de alguns desafios e tabus ainda permearem a profissão.

Palavras-chave: Profissão; Exercício Profissional; Secretariado Executivo.



ABSTRACT 

The  Professional  exercice  involve  many  reasons  to  which  it  can  be  exercided  for  a 
satisfacty  way.  When  a  person  choice  a  occupation,  he  must  have  in  your  mind  your 
function and responsibility before to the society where he is inserted and which will be 
improve this your  choice.  For  a professional  exercice,  be it  regular  or don’t  regular,  is 
necessary,  over  vocacion,  capacitation  across  a  formation  which  provide  to  the  fellow 
intelectuals  subsidies  to  a  etical  and  conscious  actuaction.  In  front  this  arguments  and 
challenges to the professional exercice today,  the principal objective this work is reflect 
about  the  Secretariat  Executive’s  students  motivation  about  professional  exercice.  The 
search had like teoric referencials the immediate authors: Medeiros and Hernandes, Portela 
and Schumacher,  Natalense,  among others knowed authors secretarial’s  area.The search 
have like reference the ample sense of the professional exercice and secretariat and so like 
the necessary formation. The methodology used in this search is qualitative, explorative, of 
camp, bibliographic e documental. To information’s collect  was aplicated a questionary 
near the UFC Secretariat Executive’s. Was identify across the analyses of the informations 
colected which the student to hanker to practise the Secretariat Executive profession even 
the challenges and tabus of this profession.

Keywords: Profession; Professional Exercice; Executive Secretariate.
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1 INTRODUÇÃO 

A  profissão  de  secretário  é  de  fundamental  importância  para  as  organizações 

contemporâneas e vem recebendo maior destaque devido as constantes renovações pelas 

quais vem passando desde o seu surgimento até o perfil que tem hoje. Antes, considerado 

apenas executor de tarefas rotineiras, passou a condição de agente facilitador, agente de 

mudanças, agente de qualidade e agente de resultados, auxiliando na tomada de decisões e 

assessorando o time de staff dessas organizações.  

Nas  organizações  contemporâneas  o  profissional  de  Secretariado  conquistou  o 

espaço  que  lhe  é  devido,  demonstrou  que  suas  habilidades  vão  além  da  redação  de 

documentos e atendimento telefônico, pois estas são apenas algumas das muitas atribuições 

do profissional Secretário, ou seja, ele agregou novas competências, o que contribuiu para o 

surgimento de um novo perfil.

 Os egressos das faculdades e cursos de Secretariado Executivo têm encontrado um 

mercado de trabalho exigente e sujeito as constantes mudanças, fatores que tem demandado 

o desenvolvimento de múltiplas habilidades. Medeiros e Hernandes (2006. p. 313) afirmam 

que:

[...]Hoje, as tarefas de uma secretária compreendem gerenciamento e operação de 
sistemas  de  informação  (telefone,  fax,  copiadoras,  microcomputadores  ligados 
por modem e redes de informação); gerenciamento de serviços e de treinamento, 
atendimento  a  clientes,  objetivando  oferecer  maior  qualidade dos  produtos  ou 
serviços da empresa para a qual trabalha; apoio logístico a reuniões [...] Com toda 
essa  alteração  nos  requisitos  de  desempenho  de  uma  secretária,  nada  mais 
oportuno  que  uma  preparação  educacional  diferente  da  que  se  oferecia  às 
secretárias. [...]

Exercer  uma profissão  no mercado  de trabalho atual  requer  do indivíduo maior 

habilitação  e  capacitação  técnico  científica  e  para  conseguir  boas  oportunidades  de 

emprego  é  necessário  maior  dedicação  aos  estudos.  Prova  maior  disso  é  a  crescente 

demanda  por  mão  de  obra  especializada  e  o  crescimento  da  oferta  de  cursos 

profissionalizantes, técnicos e de nível superior. Conhecer ou ter domínio de um segundo 

idioma além da língua materna não é mais um diferencial e sim uma necessidade ou até 

mesmo um pré requisito para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. 



Hoje,  o  desafio  –  que  é  permanente  e  sempre  novo  –  é  estar  preparada,  como 

profissional, para responder às exigências de empregabilidade e sucesso (NEIVA; D’ELIA 

2009, p. 20).

O estudante  egresso  do ensino  médio,  muitas  vezes  não  está  preparado  para  se 

inserir no mercado de trabalho, haja vista as precárias condições da educação no Brasil, 

além disso,  alguns  nem sabem ao  certo  que  carreira  seguir  ou  com qual  profissão  se 

identificam mais, devido à falta de um acompanhamento e orientação vocacional muitos 

acabam optando por uma profissão para a qual não possuem nem vocação, nem aptidão. 

Quanto ao exposto Motta (1984) afirma que: 

[...] É tão importante este aspecto na vida de um profissional que toda profissão 
deveria ser o resultado de uma “opção autêntica” (nem sempre há oportunidade 
para isso). Vários fatores contribuem para que os jovens não possam fazer este 
tipo de opção: a falta de vagas nas faculdades oficiais; a interferência dos pais, 
ainda mal  orientados neste  assunto  e que desejam ver  no filho  ou na  filha  a 
concretização  de  ideais  profissionais  não  realizados;  a  ambição  excessiva  de 
muitos jovens que buscam uma profissão mais rendosa e não aquela para a qual 
tem  aptidões;  as  dificuldades  financeiras,  que  afetam  as  classes  menos 
favorecidas, não permitindo aos jovens se decidirem pela profissão pela qual se 
sentem inclinados. Em síntese, a vocação, tão real como são reais as leis da vida, 
é que de fato, conduz a pessoa humana ao seu verdadeiro destino profissional.

 Por  outro lado, aqueles  que têm a oportunidade de ingressar  na universidade o 

fazem sem identificar-se com a graduação escolhida, para adquirir um diploma de nível 

superior  ou para  atender  às  expectativas  de  sua  família,  o  que contribui  para  a  evasão 

escolar.  O  curso  de  Secretariado  Executivo,  assim  como  outros,  está  inserido  nesse 

contexto. A partir dessas reflexões emerge o seguinte questionamento: qual é a percepção 

dos acadêmicos de Secretariado Executivo sobre o curso e o exercício da profissão?

Este trabalho tem como objetivo geral refletir se a motivação dos acadêmicos de 

Secretariado Executivo para o exercício profissional e como objetivos específicos verificar 

se os alunos ingressos e os veteranos do curso de Secretariado Executivo da UFC almejam 

exercer a profissão; conhecer a opinião dos alunos do curso acerca da formação recebida 

durante a graduação e identificar quais as áreas de atuação de interesse dos estudantes de 

Secretariado  Executivo,  além  dos  fatores  preponderantes  que  motivam  o  estudante  de 

Secretariado Executivo no que diz respeito ao exercício profissional.

Partindo da premissa que o secretário executivo possui muito mais atribuições que 

antes e que desde os primórdios da humanidade representados pela figura do escriba, vem 

conquistando  seu espaço  como profissão de fundamental  importância  nas organizações, 



pode-se dizer que é praticamente impossível imaginar uma empresa – seja ela pública ou 

privada, prestadora de serviços, organizações não governamentais (ONG’s) ou qual seja seu 

segmento de mercado – sem a presença desse agente facilitador  e de assessoria,  isto é 

apenas para citar e enfatizar sua relevância.

Algumas empresas permanecem com uma visão distorcida do perfil da profissão e 

ainda vêem o secretário como mero executor de rotinas e apesar de sua importância para as 

empresas  modernas,  ele  ainda  sofre  com  os  esteriótipos  que  marcaram  o  passado  da 

profissão, Garcia (1999, p. 59 - 60) afirma que “[...] esse estereotipo leva muitas secretárias 

a mudarem de profissão, caso não consigam sentir-se valorizadas pelo que fazem”, além 

disso,  há  também a  idéia  arraigada  de  que  qualquer  pessoa  pode  assumir  o  cargo  de 

secretário e exercer suas funções, mas o dia a dia tem mostrado que são necessários cursos 

específicos de formação (técnico ou superior) e constante reciclagem profissional. 

Para Neiva e D’Elia (2009, p. 15) a profissão de secretário não só acompanhou a 

evolução gradativa da história, mas também criou a sua própria deixando um legado digno 

de orgulho para o cenário brasileiro e mundial. 

Dessa forma, uma pesquisa focalizada na percepção dos acadêmicos de Secretariado 

Executivo pode contribuir para as discussões sobre o exercício da profissão. 

Esta monografia está estruturada em 06 (seis) capítulos contados à partir da presente 

introdução que dá uma visão geral do tema pesquisado. 

O segundo capítulo trará uma visão geral sobre os conceitos de trabalho, profissão, 

exercício profissional, habilitação para exercer determinada profissão e a formação exigida 

e desenvolvida nos bancos acadêmicos.

O capítulo três versará acerca do exercício profissional em secretariado executivo, a 

regulamentação da profissão, seu código de ética, desafios e oportunidades no mercado de 

trabalho, áreas em que o secretário executivo pode atuar, a  formação exigida e recebida 

para aquisição do título de Bacharel em Secretariado Executivo.

O capítulo quarto traz os procedimentos metodológicos adotados para a efetivação 

da pesquisa, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário composto 

por  perguntas  desenvolvidas  para  coletar  informações  acerca  da  formação  acadêmica  e 

exercício profissional dos futuros secretários executivos.

O quinto capítulo refere-se à análise dos dados coletados.



O último capítulo é composto pelas considerações finais onde será mostrado se os 

objetivos da pesquisa foram efetivamente alcançados.



2 EXERCÍCIO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA

Antes de adentrar ao tema exercício profissional é necessário  que seja feita uma 

distinção entre os termos trabalho e profissão. Segundo Motta (1984, p. 78) “Trabalho – é a 

aplicação da energia humana, isto é, física e mental em uma atividade determinada e útil. 

[...]”.  Diante  dessa  definição  pode-se  afirmar  que  o  termo  trabalho  refere-se  a  algo 

relacionado a atividades que requeiram maior esforço físico e remete à idéia de algo penoso 

e difícil, podemos afirmar que é toda atividade humana.

Por outro lado o termo profissão tem o seu significado  voltado para a  ideia de 

qualificação  e  especificidade,  “Profissão  é  o  ato  ou  efeito  de  professar,  Atividade  ou 

ocupação  especializada,  da  qual  se  podem  tirar  os  meios  de  subsistência;  ofício, 

mister.[...]”  (FERREIRA, 2010, p. 614, grifo nosso).

Para  Le  Boterf  (2007,  p.  21),  o  exercício  de  uma profissão  está  relacionado  ao 

sentido de serviço, para ele, exercer um ofício refere-se à operacionalização de um “saber-

fazer” ou de uma especialização. Segundo o autor, “[...] se a profissão supõe o ofício, a 

relação inversa nem sempre pode ser afirmada.”. Ainda segundo o autor, ofício e profissão 

podem ser considerados diferentes pela relação de negociação comercial que a profissão 

supõe com um cliente. A seguir os aspectos conceituais sobre o tema serão abordados e 

aprofundados. 

2.1 Exercício profissional: aspectos conceituais básicos

Desde o seu surgimento na terra, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, 

teve  que  habituar-se  ao  trabalho.  Prova  maior  dessa  afirmação  encontra-se  na  Bíblia 

Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 17 à 19:

[...] 17 E para Adão Deus disse o seguinte:- Você fez o que a sua mulher disse e 
comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a 
terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a 
terra produza alimento suficiente para você.18 Ela lhe dará mato e espinhos, e 
você terá de comer ervas do campo. 19 Terá de trabalhar no pesado e suar para 
fazer com que a terra produza algum alimento,  isto  até que você volte  para a 
terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra 
vez. [...].(GÊNESIS, 2012, p.8 ).



 Inicialmente, o homem – usa-se o termo “homem” neste trabalho no sentido geral 

de humanidade, pois o gênero feminino, representado pela mulher, inclui-se neste contexto 

apesar de inicialmente ter sido relegada apenas ao ambiente doméstico – para a realização 

de seu trabalho, utilizava-se de técnicas primitivas e necessitou dominá-las, aprender caçar 

dominando assim os animais dos quais se servia da carne como alimento; desenvolveu a 

agricultura, aprendendo a distinguir as épocas certas para a colheita e o plantio; dominou o 

fogo.

Posto que o homem estivesse fadado ao trabalho,  após experimentar  e descobrir 

novas  técnicas  tratou  de  aperfeiçoá-las,  pois  foi  percebendo  com o  passar  do  tempo a 

necessidade  de  melhorias  que  facilitassem  seu  trabalho.  Mediante  essas  descobertas  e 

experimentos da humanidade, é que hoje conhecemos o conceito de ciências, que passou a 

desenvolver-se com a técnica. 

Com  o  aperfeiçoamento  das  técnicas  de  trabalho,  surgiram  aqueles  que  se 

destacavam  em  determinadas  atividades  e  técnicas,  através  de  suas  habilidades, 

capacidades,  práticas  constantes  e  profundos  conhecimentos,  realizando-as  de  modo 

constante, habituais e munidos dos quesitos citados, daí o surgimento do termo “profissão”, 

exemplos  disso são as  profissões  mais  antigas  artesãos,  alfaiates,  ferreiros,  entre  outras 

muito difundidas no decorrer da história da humanidade. 

Conforme Le Boterf (2007, p. 21, grifo do autor):

A  noção  de  profissão tem  sua  origem  nas  ordens  profissionais  em  que  o 
profissional presta juramento (profes) de respeitar um conjunto de regras, dentre 
as quais a do segredo profissional, ou seja, não revelar informações que ele tem 
o direito de possuir sobre seus clientes. Tal noção se refere às figuras típicas do 
médico, do tabelião, do advogado. Essa definição dizia respeito, na Idade Média, 
aos  saberes  intelectuais.  Desde  então,  estendeu-se,  sobretudo  às  profissões 
liberais. Existem tradicionalmente uma relação estreita, na profissão, entre ética 
e os saberes. A profissão é uma comunhão de valores e de vida. 

A sociedade por sua vez mudou e continua mudando sempre com o passar dos anos, 

os  valores  que  vogavam  anteriormente,  hoje  são  totalmente  diferentes,  pois  o  homem 

evoluiu,  mudou  suas  opiniões,  buscou  ampliar  seus  horizontes  e  cresceu  em todos  os 

aspectos imagináveis.

O  conceito  de  profissão,  aceito  atualmente  representa  o  trabalho  praticado 

habitualmente a serviço, é a prática constante de um ofício (Sá, 2007), entende-se então, 

diante dessa definição, que uma profissão é um dever social, pois é praticada de modo 



constante  à  serviço  da  sociedade.  Dessa  forma,  todo  indivíduo  no  desempenho  de  seu 

ofício,  deve  fazê-lo  com  esmero,  responsabilidade  e  ética,  além  de  estar  devidamente 

habilitado tanto teórica e praticamente quanto legalmente.

O conceito de trabalho e profissão tem mudado com o avançar do tempo, pois como 

já  foi  citado  anteriormente,  as  pessoas  estão  constantemente  buscando  crescimento, 

descobrindo novas técnicas, derrubando teorias e conceitos, e as exigências para o exercício 

profissional  acompanharam  essas  mudanças,  no  entanto,  o  quesito  aperfeiçoamento 

continua real para o exercício de determinadas profissões uma vez que é chegada a ‘era do 

conhecimento’,  e  o  profissional  que  quiser  acompanhar  as  exigências  do  mercado  de 

trabalho,  deve  buscar  maior  capacitação,  precisa  desenvolver  a  polivalência,  a 

multifuncionalidade  e  a  capacidade  de  cooperar,  além da  constante  reciclagem de  seus 

conhecimentos, pois aquele que detém o conhecimento tem lugar garantido no mercado de 

trabalho.

Para  o  exercício  de  qualquer  profissão  são  necessárias  qualidades  inatas  ou 

adquiridas,  como por exemplo,  vocação,  aptidões,  treinamento,  estudo, ética,  prudência, 

humildade,  coragem,  perseverança,  imparcialidade  e  otimismo,  para  enfrentar  todos  os 

desafios  que  uma  profissão  possa  trazer,  pois,  seja  ela  regulamentada  ou  não,  agrega 

direitos e deveres a aqueles que dela tiram a sua subsistência. 

No  momento  em  que  está  recebendo  capacitação  e  formação  profissional  é 

interessante que o indivíduo busque adquirir  conhecimentos não apenas em sua área de 

atuação, é importante que ele tenha noções de conhecimento em áreas afins, correlatas, e 

lance mão de todo um aparato humanístico de aprendizagem. 

É dever de todo profissional exercer sua profissão de forma ética, com habilidade, 

capacitação técnico-científica, competência e eficiência, a ausência de qualquer um desses 

atributos é responsável por prejuízos muitas vezes irreparáveis para a sociedade e para o 

indivíduo.

Além de uma boa conduta profissional pautada em princípios éticos, o trabalhador 

deve  demonstrar  competência  técnica  e  científica,  sendo  que  estes  dois  são adquiridos 

mediante muito esforço intelectual, sólidos conhecimentos teóricos e práticos nos bancos 

escolares,  possível  através  de  horas  de  dedicação  aos  estudos,  temática  que  será 

oportunamente aprofundada em trechos posteriores desta monografia.



O indivíduo tem o dever de desenvolver suas atividades profissionais mediante uma 

conduta  ilibada  e  pautada  em fortes  princípios  éticos,  não  só  perante  a  profissão  que 

escolheu, mas também, perante a classe profissional a qual pertence, a sociedade, aos seus 

clientes, aos colegas, a pátria e ao conhecimento adquirido nos bancos escolares, seja ele 

fundamental, médio, técnico ou superior(MOTTA, 1984).

A ética se constitui no conjunto de valores estabelecido como válido por uma 
coletividade  (comunidade,  sociedade,  empresa,  etc.).  Esses  valores  passam  a 
definir e espelhar o modo de ser e de pensar da coletividade a que pertencem e, 
quando não respeitados, geram conflitos e provocam ações no sentido de coibir 
os desvios ou o desrespeito aos mesmos (PORTELA; SCHUMACHER, 2009, p. 
73).

Uma postura ética observada ante a profissão escolhida,  no sentido de defesa da 

mesma, é quando o profissional zela pelo bom conceito desta junto à sociedade e luta pelos 

direitos da categoria, observando os preceitos do código de ética profissional. O código de 

ética profissional (CEP), por sua vez, dita as diretrizes morais e comportamentais que um 

profissional deve seguir e respeitar quando do exercício de determinada profissão, é ele que 

define como o profissional deve proceder perante a sociedade. Cada profissão possui um 

código de ética diferente,  variando em detalhes específicos  conforme a complexidade e 

contribuição  da  profissão  para  a  coletividade,  no  entanto,  basicamente  ele  consiste  em 

diretrizes  contendo princípios fundamentais,  direitos,  obrigações,  informações  acerca do 

sigilo profissional e infrações e penalidades previstas caso haja infração do código.

Motta  (1984,  p.  85,  grifo  do  autor)  faz  as  seguintes  considerações  acerca  dos 

códigos de ética profissional:

Os Códigos de Ética Profissionais não se limitam a uma enumeração de artigos, 
contendo normas de ação. Os CEP, em geral, expressam a filosofia de ação a ser 
seguida pelo profissional, filosofia, que dá o verdadeiro sentido da profissão, que 
se  traduz,  quase  sempre,  num posicionamento  ético  humanístico,  tendo como 
fundamentos a dignidade da pessoa humana e o bem estar social. Filosofia esta 
capaz de criar no profissional uma consciência profissional autêntica, em face dos 
valores contidos no seu CEP. [...] O CEP deve ser encarado como uma mensagem 
e não como um conjunto de direitos e deveres ou simples enumeração de artigos.
Os CEP têm força de lei, podendo ser punidos ou (sic) seus infratores.
As  medidas  disciplinares  poderão  ir  da  advertência (em  aviso  reservado)  à 
cassação do exercício profissional.

Os órgãos responsáveis pela fiscalização, regularização e legalização do exercício 

profissional são os conselhos regionais em instância estadual e os conselhos federais em 



instância  nacional,  são  esses  órgãos  também que fazem às  vezes  de Tribunal  de Ética 

Disciplinar, responsáveis por julgar os casos de infração à ética profissional.

2.2 Educação universitária e profissão

A educação,  sem dúvida,  é um dos pilares  para a construção de uma sociedade 

igualitária para todos, pois através dela o cidadão sai de um estado de total alienação e 

passa a ser conhecedor de seus direitos, deveres e obrigações,  tornando-se assim agente 

atuante e construtor de seu futuro.

Um cidadão educado é capaz de cuidar melhor de sua saúde, consegue melhores 

empregos no mercado de trabalho, uma vez que busca capacitação para exercer de uma 

maneira eficaz e eficiente suas funções. Uma vez consciente, este passa a cobrar também 

dos seus representantes públicos maiores resultados. 

Educar  no Brasil  torna-se um verdadeiro desafio em razão de vários fatores que 

atravancam o processo de ensino e aprendizagem no binômio professor e aluno, entre eles 

podemos citar a má remuneração dos professores, sucateamento das escolas, defasagem de 

livros, evasão, entre outros. Esses problemas são verificados em todos os níveis de ensino 

no Brasil. 

O aluno oriundo das escolas públicas brasileiras, muitas vezes, tem de lidar com 

certas limitações durante o percurso de seus estudos, dessa forma, ao chegar à universidade 

não está ou não se sente de fato,  preparado para a nova realidade acadêmica que o espera, 

uma gama maior de conhecimento e exigência de maior dedicação aos estudos, realidade 

totalmente diferente dos níveis da educação fundamental e média. 

O universitário que não se adapta a essa nova realidade muitas vezes abandona 

a universidade por não conseguir conciliar o estudo com suas outras obrigações, sejam elas 

sociais ou profissionais, uma vez que, muitos precisam trabalhar para ajudar no sustento de 

sua família ou então, por não ter adquirido bases educacionais sólidas em sua formação 

escolar.

[...] a formação universitária pressupõe um nível de instrução que a escola média 
brasileira está longe de oferecer. Às deficiências de um ensino médio de 1° e 2° 
graus  ressentidas  de  uma  maneira  dramática  nos  ciclos  gerais  de  estudos  da 
Universidade,  some-se  a  imponderabilidade  de  um  concurso  vestibular 
classificatório,  concebido como instrumento de seleção de massa,  que induz o 
estudante a um aprendizado dirigido, condicionado por regras estritas de questões 



de múltipla escolha, onde não há lugar para a reflexão, mas através do qual se 
exercitam manobras heróicas de memorização (MENEZES NETO, 1983, p.57).

Porém, a educação brasileira passou por mudanças radicais, o Governo Federal tem 

implantado melhorias em todos os níveis educacionais, criando e aprimorando programas, 

ações e leis – a mais recente ação federal nesse sentido foi a sanção da Lei de Cotas nas 

universidades  federais  -  que  visam  oferecer  maiores  e  melhores  oportunidades  de 

crescimento profissional para a nação e isso é o que é realmente necessário destacar nesta 

monografia, posto que este capítulo trata da formação profissional e acadêmica recebidas 

nas universidades brasileiras. O portal do Ministério da Educação (MEC) disponibiliza as 

diretrizes  básicas  para os  cursos  de graduação  nas  universidades  mediante resoluções  e 

pareceres que elencam os requisitos e exigências para que um curso seja ministrado nas 

universidades e faculdades brasileiras.

O  ensino  universitário,  assim  como  em  todas  as  áreas  na  atualidade,  teve  que 

acompanhar  e  adaptar-se às mudanças  do contexto social  onde está  inserido,  entre  elas 

destaca-se o mercado de trabalho, Marcovitch (1998, p. 24) afirma que:

A formação de bons profissionais com diploma de terceiro grau vem sendo, para 
a maioria da sociedade, o único aspecto relevante da missão acadêmica. É até 
provável, como querem alguns críticos, que boa parte dos professores brasileiros 
veja a universidade nessa restrita perspectiva.

No entanto sabe-se que o papel da universidade não é apenas conceder diplomas de 

terceiro  grau  para  seus  acadêmicos,  mas  também  proporcionar  ao  estudante  ingresso 

formação  ampla  em vários  aspectos,  onde  o  mesmo poderá  desenvolver  o  pensamento 

crítico, científico e perceber melhor seu papel na sociedade.

O jovem que procura a universidade buscando o conhecimento acaba também 
encontrando nela um quadro de referências para a sua vida futura. Vai aprender 
a definir objetivos, alcançar metas, resolver problemas. É evidente que cada uma 
dessas habilidades ele encontrará na área em que vocacionalmente se encaixar. 
[...] A universidade tem ainda o papel de formar a cidadania. Cabe-lhe, e talvez 
seja essa a sua principal função, desenvolver a inquietude do ser social. Espera-
se que cada jovem que integra a universidade se torne, para o meio em que vive, 
uma fonte de energia para as transformações históricas (MARCOVITCH, 1998, 
p. 23).

O estudante, por sua vez, também possui obrigações com relação à aprendizagem 

universitária, uma vez que todo conhecimento absorvido na graduação contribuirá para sua 

formação profissional e futuramente boa prestação de serviços à sociedade. Essa formação 

varia  de  acordo  com as  aptidões  e  a  graduação  escolhida,  mas  é  comum encontrar  na 



integralização  curricular  da  maioria  dos  cursos  universitários  disciplinas  de  Sociologia, 

Filosofia, Economia, noções de Administração, além de Estágio Supervisionado obrigatório 

e atividades complementares na área de formação do aluno distribuídas por seminários, 

feiras, workshops, congressos, entre outros.   

Além da universidade,  os  docentes,  por  sua  vez,  tem papel  fundamental  na 

formação dos futuros profissionais propondo atividades que estimulem o raciocínio crítico 

e científico de seus alunos.  Um docente universitário  tem um grau de responsabilidade 

muito maior uma vez  que cabe  a ele,  segundo Marcovitch (1998, p.  32)  “[...]  oferecer 

metodologias úteis no raciocínio disciplinado, sustentadas em valores que façam florescer a 

consciência e a intuição criativa do aluno.”

A convivência diária  com a juventude constitui para o professor um desafio 

permanente de renovação e exige uma capacidade incomum de rever ideias, preconceitos, 

verdades indiscutíveis, além de se abrir para um mundo novo e diferente do seu, mas que 

lhe  cabe  com  a  sua  lucidez  e  experiência  ajudar  a  construir,  uma  vez  que  os  jovens 

geralmente são insubmissos, inquietos e contestadores.

Uma  das  maiores  virtudes  do  magistério  é  procurar  entender  os  anseios  e 

expectativas  dos  jovens,  uma  vez  que  estes  apesar  dos  obstáculos  escolares  e  sociais 

conseguiram chegar ao ensino superior. O professor possui uma árdua tarefa e é necessário 

ter paciência, compreensão e equilíbrio no labor cotidiano em sala de aula.

Muitas vezes, o professor tem que lidar também com o desinteresse do aluno 

por suas obrigações para com a graduação e os estudos, a agressividade, o inconformismo e 

o  baixo  nível  intelectual  de  alguns  alunos.  Segundo  Menezes  Neto  (1983,  p.47)  “a 

competência,  a  seriedade,  o  elevado  sentido de  responsabilidade  que  o  seu papel  deve 

inspirar, o equilíbrio e a serenidade, o senso de justiça, a criatividade, o gosto da inovação e 

da experiência [...]” são alguns traços do perfil do professor.

Diante do exposto, é necessário rever os modelos de educação no Brasil, para que os 

jovens brasileiros recebam também formação profissional desde a mais tenra infância e não 

cheguem à fase adulta sem saber a qual profissão se dedicar ou que carreira seguir.



3  O  EXERCÍCIO  PROFISSIONAL  E  FORMAÇÃO  EM  SECRETARIADO 

EXECUTIVO

Segundo Natalense (1998) e Figueiredo (1987), o termo secretária é derivado 

das palavras latinas secretarium e secretum que significam, respectivamente, lugar retirado, 

conselho privado, retiro,  solidão, audiência secreta,  segredo,  mistério  ou “o que guarda 

segredos”.  Essas definições  expressam algumas das características  inerentes  à profissão, 

uma vez que o profissional secretário em seu dia a dia no trabalho imprime através de sua 

imagem e  conduta  certo  ar  de  mistério,  reserva  e  segredo.  Pela  grande  quantidade  de 

informações, muitas vezes confidenciais e estratégicas, administradas por este profissional, 

é justificável que ele desenvolva um perfil discreto e seja confiável em função do posto que 

ocupe dentro das organizações.

O Secretariado é regulamentado pela Lei n° 7.377 de 30 de setembro de 1985 e 

a Lei n° 9.261 10 de janeiro de 1996 fez alterações em alguns artigos da lei anterior o que 

ajudou na mudança do perfil do profissional secretário acompanhando as novas exigências 

do  mercado  que  por  sua  vez  pede  pró-atividade,  domínio  de  um segundo  idioma  (de 

preferência  o  inglês),  habilidade  para  administrar  conflitos,  bom  relacionamento 

interpessoal,  inteligência emocional,  trabalho em equipe,  visão holística da organização, 

além das conhecidas habilidades técnicas (BRASIL, 1985)

Apesar de ser uma profissão regulamentada, ainda continua a luta pela criação 

de um Conselho Federal  de Secretariado,  entidade de classe que seria  responsável  pela 

fiscalização do exercício profissional e daria maiores garantias de direitos e obrigações à 

categoria.

O mercado de trabalho moderno, competitivo e em constante mudança exige 

dos profissionais em geral maior capacitação e qualificação, além de dedicação maior de 

seu  tempo  à  reciclagem  de  seus  conhecimentos  através  de  cursos  profissionalizantes, 

técnicos e de nível superior , o indivíduo que almeja exercer o Secretariado deve iniciar sua 

formação na área com um curso técnico em secretariado voltado para aqueles que possuem 

certificado de conclusão do ensino médio e  caso queira  maior  aprofundamento  de seus 

conhecimentos na área é necessário cursar uma graduação. 



Conforme afirma Nonato Júnior (2009), a formação secretarial na evolução do 

conhecimento produzido e gerido pelas assessorias, passou a ser ministrada em instituições 

de  nível  superior  em  diversos  países,  em  cursos  de  Secretariado  que  variam  de 

nomenclatura conforme o estatuto das associações profissionais ou universidades da cada 

país,  podendo  ser  denominados  Secretariado  Executivo,  Secretariado  Administrativo, 

Assistência Administrativa, Assessoria Executiva ou Assessoria de Direção.

Após  a  conclusão  da  graduação  o  egresso  tem  à  sua  frente  inúmeras 

possibilidades de especialização e atuação em sua área de formação ou em outra de seu 

interesse em razão da diversidade de conhecimento adquirido por este e das disciplinas 

estudadas.

3.1  Exercício  profissional  do  Secretariado  Executivo:  desafios  e  oportunidades  da 

origem à atualidade

Exercer  o  Secretariado  é,  sem dúvida,  um desafio  diário.  Este ofício,  assim 

como qualquer  outro,  requer  de  quem o exerce  muita  dedicação  e habilidade,  além de 

possuir suas peculiaridades, técnicas, código de ética com direitos, obrigações e normas de 

conduta.

São atribuições do Secretário Executivo: planejamento, organização e direção de 
serviços de secretaria; assistência e assessoramento direto a executivos; coleta de 
informações  para a consecução de objetivos e metas  de empresas;  redação de 
textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro; interpretação 
e  sintetização  de  textos  e  documentos;  taquigrafia  de  ditados,  discursos, 
conferências, palestras de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; versão e 
tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da 
empresa;  registro  e  distribuição  de  expediente  e  outras  tarefas  correlatas; 
orientação  da  avaliação  e  seleção  da  correspondência  para  fins  de 
encaminhamento à chefia; conhecimentos protocolares (BRASIL, 1985, p. 1- 2)

Além das atribuições citadas, devido ao conhecimento adquirido através de sua 

formação durante a graduação, o profissional  de Secretariado acaba incorporando novas 

atribuições, funções e atividades ao seu dia a dia, uma vez que este ocupa hoje, dentro das 

organizações o papel de assessor, exemplo disso é a requisição de sua pessoa para organizar 

eventos,  atuar  como mestre  de  cerimônias  ou ainda  como gestor  de  recursos  materiais 

(controle de estoque usado no escritório ou empresa) e financeiros (controle de fluxo de 

caixa, contas à pagar e contas à receber).



Não obstante a exigência de que deva dispor de grande soma de conhecimentos, 

a secretária só obtém êxito se se dedicar ao conhecimento do serviço que deve realizar. E 

uma das condições para alcançar bom êxito é ter consciência de que o começo pressupõe 

obstáculos  e exige perseverança,  aprendizagem, coragem para rejeitar  práticas  antigas  e 

determinados  vícios  adquiridos  na  constância  do desempenho  do  trabalho.  A secretária 

deve  manter-se  aberta  para  novas  aprendizagens  na  execução  das  tarefas  que  lhe  são 

confiadas. (MEDEIROS; HERNANDES, 2006). Além disso, também deve haver constante 

busca por novos conhecimento,  reciclagem contínua através de cursos e implemento de 

suas habilidades.

A  profissão  de  secretária  exige  discrição.  Muitas  informações  que  lhe  são 
confiadas,  ela  não  as  pode  divulgar.  Embora  seja  de  seu  conhecimento 
informações sobre o que acontece em toda a empresa, se quiser manter alto grau 
de  profissionalismo  e  a  estima  de  todos,  deverá  manter-se  calada  sobre  tais 
notícias, principalmente sobre aquelas conhecidas pelo nome de fofoca. [...]. Esse 
procedimento garante a confiança de todos da empresa e permite ao executivo a 
que atende trabalhar tranquilamente, cuidar de qualquer negócio, mesmo que ela 
esteja diante dele (MEDEIROS; HERNANDES, 2006, p.315, grifo dos autores).

No ambiente organizacional  o profissional  secretário necessita  o tempo todo 

interagir com pessoas, ou seja, atender ao público seja pessoalmente, por escrito ou por 

telefone, e como prestador de serviços, esse profissional deve buscar a excelência, posto 

que seus clientes e parceiros são todos os que fazem parte ou estão ligados à organização de 

alguma forma (clientes externos e internos).

O quadro à seguir elenca os clientes do profissional secretário:

Quadro 1 - A secretária e seus fornecedores, clientes e parceiros

Fornecedores Clientes Parceiros
Externos: outras  empresas; 

consultorias contratadas para 

diversos projetos, como o de 

qualidade e certificados ISO.

Internos: as  diversas  áreas 

prestadoras  de  serviço  na 

empresa,  como  as  de 

Recursos  Humanos, 

Compras,  Financeira, 

Externos: os  próprios 

clientes da empresa.

Internos: os  executivos 

assessorados  pela  secretária, 

as  áreas  e  as  pessoas  que 

dependem do secretário para 

realizarem  seu  próprio 

trabalho.

Áreas  e  pessoas  que  atuam 

em  conjunto  com  o 

secretário,  fazendo  parte  da 

sua  equipe,  como,  por 

exemplo,  telefonista, 

recepcionista,  motorista, 

office-boy etc.



Informática,  Serviços  Gerais 

etc. 
Fonte: Natalense (1998 apud NEIVA; D’ELIA, 2009. p. 134) – continuação do Quadro 1.

Medeiros  e  Hernandes  (2006),  afirmam que são qualidades  indispensáveis  à 

uma  secretária  a  segurança  profissional,  a  habilidade  e  intuição  para  tomar  decisões 

corretas  e  nos  momentos  mais  adequados,  ponderação  diante  de  situações  complexas, 

humildade  para  reconhecer  limites  e  aceitar  críticas,  organização,  capacidade  de 

planejamento,  disponibilidade  para  executar  trabalhos  que  não  estão  diretamente 

relacionados a sua descrição de cargo, discrição e senso de humor.

Um secretário ou assessor que deseja ser um bom profissional deve sempre se 
recordar destas regras básicas: segurança profissional; capacidade de liderança; 
moderação perante situações delicadas; agilidade para tomar decisões certas; bom 
senso  e  equilíbrio  emocional;  humildade  para  admitir  seus  limites  e  aceitar 
críticas;  ser  simpático,  agradável,  prestativo  com  todos;  cooperação  e 
compreensão  com  seus  colegas;  organização  e  capacidade  de  planejamento; 
pontualidade em seus compromissos; discrição e responsabilidade no trabalho. A 
vida em uma empresa é também uma vida em comunidade.  Para ter uma boa 
convivência um secretário ou assessor deve ter capacidade de bem se relacionar 
com  os  executivos,  auxiliares,  colegas,  visitantes  e  subalternos  (PORTELA; 
SCHUMACHER, 2006). 

A profissão de secretária é uma das mais atraentes na área econômica. Poucas 

são as profissões que, com ou sem formação superior, deixam um grande espaço aberto 

para o enriquecimento do trabalho sem vínculo com nenhum ramo de atividade específico. 

Precisa-se de uma secretária em qualquer lugar, nas empresas, escolas, repartições públicas 

(GARCIA,  1999,  p.63),  no  entanto,  mesmo  sendo  uma  profissão  muito  antiga  só  foi 

regulamentada  há  pouco  tempo,  mais  precisamente  há  27  anos,  em  1985  pelo  então 

presidente José Sarney através da Lei n° 7.377 de 30 de setembro de 1985, no entanto, está 

lei passou por alterações e complementos acrescentados pela Lei n° 9.261 de 11 de janeiro 

de 1996, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

Portela e Schumacher (2006, p. 18) afirmam que  “a profissionalização faz com 

que o secretário passe à exercer sua profissão com muito mais responsabilidade, buscando 

maior  aprimoramento,  conscientização  profissional,  formação  técnica  e  aperfeiçoamento 

cultural. A Lei 7.377/85 é dividida em oito artigos nos quais estão elencadas as atribuições 

do Secretário Executivo e do Técnico em Secretariado, profissionais de nível superior e 

médio respectivamente (BRASIL, 1985).



Segundo a citada lei,  é considerado Secretário  Executivo, o profissional  que 

possui  diploma  de  curso  superior  de  Secretariado  Executivo  no  Brasil  ou  no  exterior 

revalidado no Brasil.  Ainda conforme a lei, também é considerado Secretário Executivo 

aquele  que  portar  qualquer  diploma  de  curso  superior  e  que  comprove,  mediante 

declarações de empregadores, exercício efetivo da profissão durante pelo menos três anos 

(BRASIL, 1985).

No entanto, a mesma lei que preceitua as condições para o Secretariado, faz 

ressalvas assegurando o direito de exercer a profissão aos não habilitados, desde que os 

mesmos tenham desempenhado atividades na área secretarial por pelo menos cinco anos 

ininterruptos ou dez anos intercalados.

O  exercício  do  Secretariado,  levando  em  consideração  a  ética  profissional, 

também possui uma deontologia própria, o que segundo Motta (1984, p. 68) é: “[...]  o 

conjunto dos deveres exigidos do homem, quando no exercício de determinada profissão.

[...]”

A palavra ética é de origem grega,  ethos, e significa costume; a ética deve ser 

entendida  como  um  conjunto  de  princípios  básicos  que  visa  disciplinar  e  regular  os 

costumes,  a moral e a conduta das pessoas (MEDEIROS; HERNANDES, 2006, p.349), 

assim pode-se afirmar que, ética profissional são os princípios que regem o exercício de 

uma profissão e que regulam a conduta do profissional que a exerce no que diz respeito sua 

relação com a sociedade, com seus colegas de profissão e as leis.

O código de ética que rege a profissão de secretariado foi publicado no Diário 

Oficial  da  União  (DOU)  no  ano  de  1989,  quatro  anos  após  sua  regulamentação  como 

profissão  e  é  dividido em oito  capítulos  que  versam sobre  os  princípios  fundamentais, 

direitos, deveres fundamentais, sigilo,  relações entre os profissionais e os demais membros 

da  categoria,  relações  com  a  empresa  e  com  as  entidades  da  categoria  e  obediência, 

aplicação  e  vigência  do  código  de  ética.  Cabe  ao  profissional  secretário  observar  as 

diretrizes  deste  código,  zelando  pela  boa  reputação  individual  quanto da  categoria  que 

representa.

Sá  (1998 apud DURANTE; FÁVERO, 2009, p. 110) afirma que “a escolha da 

profissão implica o dever do conhecimento e o dever do conhecimento implica o dever da 

execução adequada”, isso significa que o profissional secretário tem o dever de observar o 



que preceitua o código de ética para que não venha futuramente ser prejudicado ante uma 

postura inadequada, no entanto, há aqueles que ainda não conhecem a fundo seu conteúdo o 

que  pode  levar  o  Secretário  a  agir  de  maneira  equivocada  e  despreparada  diante  de 

situações  no  ambiente  corporativo.  Manter  sigilo  sobre  determinadas  informações  que 

detém é uma das formas de agir eticamente.

O Capítulo IV, arts. 6º e 7º do Código de Ética preceitua que é um dever do 

profissional secretário guardar  sigilo absoluto sobre assuntos e documentos que lhe são 

confiados, assim como é vedado ao mesmo assinar documentos que possam resultar no 

comprometimento de sua dignidade profissional,algo de suma relevância, tendo em vista a 

sua  responsabilidade  pela  gestão  de  uma  série  de  informações  sigilosas  tanto  da 

organização  onde  trabalha,  quanto  particulares  dos  executivos  aos  quais  assessora 

(BRASIL, 1989).

O Secretariado, mesmo após 27 anos de regulamentação, ainda encontra muitos 

desafios pela frente para alcançar o devido e merecido reconhecimento perante a sociedade 

brasileira, um deles é a inexistência do Conselho Federal de Secretariado e dos respectivos 

Conselhos Regionais representantes da categoria nos 26 Estados da Federação e no Distrito 

Federal,  entidades  de  classe  responsáveis  pela  fiscalização  do  exercício  profissional, 

defensoras dos interesses da categoria e grande responsável pela observação dos preceitos 

do Código de Ética. A entidade que atualmente desempenha esses papéis e representa a 

categoria é a Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), criada em 31 

de agosto de 1988, em Curitiba, Paraná.

É  uma  entidade  sindical  de  segundo  grau,  de  direito  privado,  sem  fins 

lucrativos, representativa da categoria secretarial em todo território nacional. Legalmente 

reconhecida  pelo Ministério do Trabalho  em 07 de março de 1990, é constituída para fins 

de estudo, coordenação, proteção, defesa e orientação geral e legal da categoria profissional 

diferenciada  de  secretárias  e  secretários.  [...]  É  composta  de  vinte  e  quatro  sindicatos, 

trabalhando juntos dentro de uma mesma linha de ação e com os mesmos objetivos, tendo 

como  princípio  básico  a  liberdade  e  a  autonomia,  preservando  a  unicidade  sindical,  a 

solidariedade profissional e social e é regida por Estatuto (FENASSEC, 2012).

A  Federação  continua  a  batalha  pela  criação  do  Conselho  Federal  de 

Secretariado, iniciada em 1997, apesar do veto do projeto apresentado em 2000, a atual 



presidente da federação reapresentou um anteprojeto ao Ministério do Trabalho e Emprego 

e juntamente com os sindicatos estaduais elaborou dez razões para justificar a criação do 

Conselho Federal de Secretariado. As dez razões seguem expostas logo à seguir:

Quadro 2 -  Razões justificando a criação do Conselho Federal de Secretariado

Fonte: Adaptado de Neiva e D’Elia (2009, p.18)

Para Durante e Stocco (apud Alves 2012, p. 31), a luta pela criação do Conselho 

Profissional de Secretariado Executivo é árdua, mas não impossível,uma vez que, à partir 

do  momento  da  criação  do  citado  Conselho,  a  profissão  terá  um órgão  regulador  que 

fiscalizará  os  profissionais  sem  habilitação  assim,  como  os  empregadores.  Com  esta 

fiscalização a categoria buscará maior profissionalização e as vagas de emprego serão ainda 

maiores, além de imprimir à profissão maior credibilidade e valorização.

Atualmente, segundo o site da Federação, o que falta é o decreto da presidência 

da república quanto à matéria.  Espera-se que realmente haja a aprovação da criação do 

Conselho Federal de Secretariado, pois uma profissão que remonta desde a antiguidade e 

regulamentada há décadas necessita de um Conselho que vete o exercício profissional aos 

não habilitados e dê maiores garantias à categoria.

A categoria está regulamentada há 23 anos. Somos 800 mil profissionais de Secretariado 
no Estado de São Paulo e 2 milhões em todo  país. O profissional de secretariado exerce 
função de confiança, em razão de suas atribuições. Somos gestores de informação em um 
mundo em que a era do conhecimento tem valor imensurável. Somos gestores de resultado, 
porque assessoramos os níveis decisórios, monitoramos objetivos e metas, fazendo a gestão 
de pessoas e processos de trabalho. Somos agentes de mudança, porque a atuação como elo 
nos confere o papel de formadoras de opinião e de facilitadoras da gestão da mudança nas 
organizações.  Somos  agentes  de  responsabilidade  social,  porque  agregamos  ao  papel 
profissional a missão de cidadãs, usando da nossa influência para disseminar atitudes éticas 
e saudáveis, em prol da sustentabilidade. A sociedade moderna exige que o código de ética 
dos  profissionais  que gerenciam informações  tenha força  de lei.  Existem em todo país 
cursos de secretariado:  técnicos,  tecnólogos,  executivos (bacharelado) e Pós-Graduação. 
Somos  profissionais  altamente  qualificados  e  maduros  para  a  autoregulamentação  e 
fiscalização. 



3.1.1 Origem e evolução

Vários autores como Nonato Júnior (2009) e Natalense (1998), concordam que 

a figura que melhor representa o antepassado do profissional de secretariado é o escriba e a 

Bíblia Sagrada relata a existência dessa figura na antiguidade:

E PASSADAS estas cousas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho 
de Seraías[...] subiu de Babilônia: e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo 
Senhor Deus de Israel; e, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre 
ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira[...] (ESDRAS, 2007, p.451).

Segundo a Bíblia, os escribas eram os intérpretes da lei deixada por Moisés e 

encarregados de ensiná-la ao povo, também citados no livro sagrado como “doutores da lei” 

ou “homens da grande sinagoga” para os judeus e desfrutavam de muito status tanto quanto 

os profetas. 1

Não há muitos registros históricos sobre a origem da atividade secretarial, mas é 
de se imaginar que ela deva ter surgido com o homem das cavernas. Quando o 
primeiro troglodita (sic) resolveu encarregar um membro da tribo de desenhar 
pelas paredes da gruta o resultado de suas caçadas, de forma a controlar o registro 
da produção de abastecimento daquele grupo humano[...] (FIGUEIREDO, 1987, 
p.13).

Esdras, escriba e sacerdote do rei Artaxerxes, é um dos exemplos citados na 

Bíblia e era encarregado pelo rei  de proclamar os estatutos de Deus ao povo e detinha 

grande autoridade junto à este dada pelo próprio rei:

[...] Está é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o 
escriba  das  palavras  dos  mandamentos  do  Senhor,  e  dos  seus  estatutos  sobre 
Israel.
[...] Por quanto  da parte do rei e dos seus sete conselheiros és mandado, para 
fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme à lei do teu Deus, que está 
na tua mão; (ESDRAS, 2007, p. 451).

O escriba  era  figura  que  gozava  de  grande  prestígio  devido  a  sua  gama  de 

conhecimento, domínio da escrita e por este encontrar-se sempre na companhia dos mais 

altos escalões das autoridades que detinham o poder naquela época (reis, faraós, generais, 

entre outros) assessorando-os. Além de assessorar os poderosos, este personagem muitas 

vezes era requisitado para estar nos campos de batalhas lutando e também para registrar os 

fatos ocorridos e “[...] por centralizar tamanha gama de conhecimentos, o escriba se firmou 

como uma das primeiras categorias intelectuais da história.[...]” (NONATO JÚNIOR, 2009, 

p. 82).

1 Informação encontrada no site  Arca Universal



 Com o passar  dos  anos o  trabalho do escriba se modificou no entanto,  sua 

essência que é secretariar  continuou. Na Idade  Média o secretariado era representado e 

como que  exercido  pelos  monges  copistas  encarregados  de  copiar  e  arquivar  os  livros 

escritos e guardados “à sete chaves” nos mosteiros, monastérios e sociedades intelectuais e 

religiosas.

Há que se observar que até meados do século XIX o Secretariado é exercido 

apenas pela figura masculina, situação que irá mudar drasticamente com a explosão das 

duas grandes Guerras Mundiais que, obrigaram os homens a assumir o front e as mulheres a 

assumir os postos de trabalho, fato este que causou grande revolução tanto no modo de vida 

feminino, anteriormente relegada apenas aos afazeres domésticos, quanto no mercado de 

trabalho  e  no  exercício  do  Secretariado,  conforme  afirmam  Nonato  Júnior  (2009)  e 

Natalense (1998).

Nonato Júnior (2009, p. 89) afirma o seguinte com relação ao ingresso da figura 

feminina no mercado de trabalho:

 [...]  a  entrada  da  mulher  no  mundo  de  trabalho  do  Secretariado  ocorreu 
intensivamente em países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos e Canadá. 
No início, a maioria das mulheres exercia cargo de confiança em escritórios de 
amigos ou familiares e ganhava um ordenado muito inferior ao que era pago aos 
homens. 

  Atualmente,  a  grande  maioria  de  profissionais  de  Secretariado  é  do  sexo 

feminino, mas os homens ainda se fazem presentes no exercício da profissão apesar de em 

menor número. No Brasil, a trajetória da profissão começa a se delinear à partir dos anos de 

1950, período de grande crescimento e industrialização do país, e as mulheres já inseridas 

no mercado de trabalho começaram à ocupar os cargos e desempenhar funções haja vista a 

escassez de mão de obra masculina devido as duas grandes guerras mundiais, no entanto, as 

atividades desenvolvidas pela secretária eram meramente operacionais e técnicas que não 

geravam resultados. Muitos acreditavam que esta profissional era considerada um “artigo 

de luxo”, “braço direito do chefe” ou até mesmo “cartão de visita” dentro das organizações. 

Atividades como atender telefonemas, anotar recados, arquivar documentos e servir café 

eram consideradas atribuições dessa profissional , ou seja, atividades que não demandavam 

esforço intelectual. No entanto estava patente que este cenário mudaria drasticamente no 

despontar  de um novo milênio devido as constantes  mudanças pelas quais  passaram as 

organizações  em sua estrutura física,  hierárquica e de valores (Benchmark, Downsizing, 



Reengenharia, Programas de Qualidade Total e Normas ISO, para citar alguns exemplos) 

conforme Medeiros e Hernandes (2006, p. 342):

A evolução da profissão de secretária, com as transformações que isto acarretou, 
é  um fato,  como  é fato  as alterações  que  ocorreram em todas  as profissões. 
Muitas atividades que faziam parte do quotidiano das empresas simplesmente 
desapareceram,  em  virtude  sobretudo  da  introdução,em  larga  escala,  dos 
microcomputadores;  outras  atividades  evoluíram,  ganharam  novas 
características.[...].
 

A regulamentação e reconhecimento como profissão só aconteceram no Brasil 

em 1985 através da sanção da Lei nº 7.377/85 pelo então presidente José Sarney, para o 

exercício do Secretariado, segundo a lei, além de formação específica – a lei faz algumas 

ressalvas-   é  necessário  ter  registro  nas  Delegacias  Regionais  do  Trabalho  (DRT’s) 

(BRASIL, 1985).

Muitos anos já se passaram desde a invenção e teste da máquina de escrever, 

símbolo que ainda remonta o passado da profissão, e assim como a máquina evoluiu e foi 

aos poucos substituída pelo computador, a profissão de Secretariado também mudou e teve 

que acompanhar  as  novas  tendências  e exigências  do mercado o que contribuiu para o 

surgimento de um novo perfil  para este  profissional  altamente importante e  requisitado 

pelas organizações e por seus executivos.

Para Medeiros e Hernandes (2006) os executivos dão preferência à secretárias 

que tenha sólidos conhecimentos entre eles saber sobre Administração, falem inglês, que 

tenham domínio acerca de planilhas eletrônicas e processadores de textos, além de entender 

também  sobre  organização  do  trabalho,  matemática  financeira,  operem  calculadoras  e 

tenham  interesse  por  marketing.  Nunes,  Araújo  e  Tchemra  (1994  apud  Medeiros; 

Hernandes,  2006,  p.  343)  afirmam  o  seguinte  quanto  ao  novo  perfil  secretarial  nas 

organizações:

o  modelo  de  secretária  mais  atuante,  que  propõe  soluções,  sugere  idéias 
alternativas, analisa os problemas e ajuda nas decisões é decorrência da empresa 
moderna , que exige profissionais mais ágeis e comprometidos, que transferem 
as tarefas mais rotineiras e simples a equipamentos eletrônicos e de automação 
de escritórios.

Diante dos fatos afirma-se que o profissional secretário devido sua polivalência, 

tem diante de  si  um infinito  de  possibilidades  e  áreas  de  atuação  só  cabe  a  este  estar 

constantemente atualizado, bem informado e em busca de constante conhecimento.



3.1.2 Ascensão profissional: Áreas e formas de atuação profissional

Segundo Natalense (1998, p. 97),  até sua regulamentação a carreira secretarial 

dividia-se  em  Secretária  Júnior,  Secretária  Sênior  e  Secretária  Executiva,  após  1985 

passaram a existir somente Técnico em Secretariado (nível médio) e Secretário Executivo 

(nível  superior).  Em 2002,  a  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO)  atualizou o 

registro  da  profissão  e  após  esse  fato  os  profissionais  de  Secretariado  passaram  à  ser 

classificados da seguinte forma:

Quadro 3 - Nomenclaturas da profissão conforme CBO.

CBO- Classificação Brasileira de Ocupações

Técnico em Secretariado – Secretariado: 3515-05

Técnico  em  Secretariado  –  Secretária  (técnico  em  secretariado  –  português),  Secretário 

(técnico  de  nível  médio),  Secretário-assistente  administrativo  (técnico),  Técnico  em 

secretariado (português).

Secretária (o) Executiva (o): 2523-05

(Secretária executiva- Assessor de diretoria, Assessor de presidência, Assistente de diretoria, 

Assistente de presidência,  Auxiliar administrativo de diretoria,  Auxiliar administrativo de 

presidência,  Secretário  de  diretoria,  Secretário  de  gabinete,  Secretário  de  presidência, 

Secretário pleno, Secretário sênior)

Secretária (o) Bilíngüe – 2523-10

(Assessor bilíngüe, Assistente bilíngüe, Auxiliar administrativo bilíngüe, Secretário bilíngüe 

de diretoria, Secretário bilíngüe de gabinete, Secretário bilíngüe de presidência, Secretário 

pleno bilíngüe, Secretário senior bilíngüe).

Secretária (o) Trilíngue – 2523-15

(Assesor  trilingue,  Assistente trilingue,  Auxiliar  administrativo trilingue,  Secretário  pleno 

trilingue, Secretário sênior trilingue, Secretário trilingue de diretoria, Secretário trilingue de 

gabinete, Secretário trilingue de presidência).
Fonte: Adaptado de Nonato Júnior (2009, p. 116 e 117) 



O profissional de Secretariado devido ao vasto conhecimento adquirido durante 

a graduação tem inúmeras possibilidades e pode atuar em qualquer organização seja ela 

pública, privada,  em qualquer ramo ou seguimento uma vez que, sempre é necessário a 

presença de alguém para assessorar os responsáveis pela tomada de decisões, ou seja, os 

gestores e esta é uma das funções inerentes ao secretariado.

É conhecido que a Lei nº 9.261/96 faz ressalvas na lei nº 7.377/85 quanto ao 

exercício  do secretariado em seu art.  3º  assegurando  o direito àqueles  que embora não 

tenham formação  específica,  possam atuar  como secretário,  desde que comprovem que 

desenvolveram atividades próprias de secretária por pelo menos cinco anos ininterruptos ou 

dez anos intercalados, através de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou declarações das empresas onde trabalharam (BRASIL, 1985). 

Este fato, definitivamente, pode dificultar um pouco a colocação profissional do 

secretário no mercado de trabalho, pois muitas empresas não respeitam a classificação da 

Classificação Brasileira de Ocupações e registram na carteira de trabalho do candidato à 

vaga  uma ocupação  qualquer  que não caracteriza o mesmo como secretário  oferecendo 

salário inferior ao do mercado ou que desmerecem os anos empregados pelo profissional 

em uma graduação ou curso técnico em busca de maiores conhecimentos e capacitação. 

Além disso há o problema de alguém com formação em outra área ocupar a 

vaga de um profissional realmente habilitado formado em Secretariado, corroborando com 

o que afirma Nonato Júnior (2009 apud ALVES, 2012 p. 37) que atenta para: “[...] o fato de 

diversos profissionais de outro ramos acadêmicos acharem que mesmo não estudando nada 

a  respeito  e  sem  jamais  ter  trabalhado  na  área  acharem-se  aptos  para  exercerem  a 

profissão.” 

Quanto às formas de  atuação, como já foi citado no quadro anterior, há grande 

diversidade de perfis relativos à secretária e com diversos graus de instrução. A profissão é 

exercida por pessoas às vezes despreparadas e também por pessoas altamente qualificadas. 

Secretária júnior, sênior ou executiva podem realizar as mesmas tarefas, mas agem com 

metodologias de trabalho diferentes, com performance diversa. As dificuldades existem nos 

diversos  níveis  de  secretariado.  Uma  pequena  característica  diferenciadora  de 

comportamento de  uma e outra secretária  reside na atitude profissional,  nos hábitos  de 



trabalho,  na  forma  de  encarar  as  dificuldades,  nas  tarefas  que  tem  por  realizar,  na 

capacidade de tornar a rotina menos fatigante (MEDEIROS; HERNANDES, 2006, p. 348).

Por  atuar  nas  mais  diversas  frentes  de  trabalho,  a  secretária  tem  uma 

possibilidade  de  atuação  muito  ampla,  exercendo  funções  técnicas,  desenvolvendo 

habilidades  comportamentais  e  apresentando  uma  série  de  qualidades  como  disciplina, 

organização, flexibilidade, adaptabilidade e criatividade.[...]. A secretária pode migrar para 

diversas áreas de uma empresa, pois seu trabalho sempre se adequará à nova linguagem. É 

possível  ainda  optar  pelo  exercício  da  profissão  em  sistema  de  home  Office 

(MAZULO;LIENDO, 2010. p. 180 -181).

Além das possibilidades já citadas, o profissional de secretariado pode também 

desenvolver e ministrar cursos nas mais diversas áreas organizacionais, pode atuar como 

personal  organizer (o   responsável  por  organizar  espaços  físicos  em  âmbito  social  e 

corporativo), pode prestar consultoria, atuar como gestor em razão das funções gerenciais 

que  acaba  desenvolvendo  no  ambiente  organizacional,  além  de  atuar  no  universo 

acadêmico como pesquisador e docente universitário.

No entanto, todas essas oportunidades dependerão grande parte do profissional 

secretário não deixando que o comodismo diminuam o comprometimento consigo e com 

sua carreira, e buscando ampliar seus horizontes mediante a busca continua e incesante por 

novos conhecimentos em sua área de atuação.

3.2 A formação em Secretariado para o exercício profissional

Para o exercício do Secretariado é necessária  aquisição de diploma de curso 

técnico ou superior, seja sua modalidade tecnológica ou bacharelado. É o que preceitua a lei 

que  regulamenta  a  profissão,  apesar  de  algumas  ressalvas.  A formação  do  profissional 

secretário  é  bastante ampla,  o  que contribui  para  que ele  tenha  uma visão holística da 

organização onde atuará e possa se adequar à diversas áreas e setores.

Além  das  disciplinas  técnicas  onde  ensina-se  redação  técnica,  comercial  e 

oficial, técnicas de arquivamento, atendimento ao cliente, entre outras, o estudante entra em 

contato  com  disciplinas  de  outros  ramos  das  ciências.  Após  pesquisas  em instituições 

públicas federais, foi constatado que o curso de  Secretariado é ministrado atualmente em 

nove  universidade  públicas  federais  são  elas:  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC), 



Universidade  Federal  de  Roraima  (UFRR),  Universidade  Federal  do  Amapá  (UFAP), 

Universidade  Federal  de Pernambuco (UFPE),  Universidade  Federal  da Bahia  (UFBA), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Viçosa (UFV), 

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)  e  Universidade  de  Brasília  (UnB). 

Algumas peculiaridades os diferenciam, entre elas pode-se observar a nomenclatura e em 

algumas disciplinas de suas respectivas integralizações curriculares.

No geral  todas  elas possuem em sua integralização  curricular  disciplinas em 

comum  em  diferentes  áreas  das  Ciências:  Administração,  Contabilidade,  Economia, 

Finanças,  Matemática  Financeira,  Direito,  Filosofia,  Psicologia,  Sociologia,  Línguas 

Estrangeiras  (Inglês,  Francês,  Espanhol),  Português,  Marketing,  Informática,  além  das 

disciplinas Técnicas de Secretariado, conforme pode ser observado nos sites e nos projetos 

políticos  pedagógicos  das  instituições  citadas.  Para  Nonato  Júnior  (2009,  p.  33),  assim 

como no Brasil, a formação em Secretariado passou a ser realizada em instituições de nível 

superior,  em cursos de Secretariado Executivo,  Secretariado Administrativo,  Assistência 

Administrativa, Assessoria Executiva ou Assessoria de Direção. 

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que  norteiam as  instituições  de  ensino 

superior  para  o ensino do Secretariado Executivo foram homologadas  pelo Ministro  da 

Educação em 2/6/2003 e 12/4/2004, instituindo linhas gerais a serem seguidas pelas IES e 

os componentes curriculares, abrangendo o perfil, competências e habilidades, conteúdos 

curriculares e duração do curso.

3.2.1 O Curso de Secretariado Executivo da UFC

No  Estado  do  Ceará,  o  curso  de  Secretariado  Executivo  é  ofertado  pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e em outras instituições privadas de ensino superior. 

O curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará foi implantado em 

1995.2, é ministrado pela Faculdade de Economia, Administração, Atuarias, Contabilidade, 

Secretariado  e  Finanças  (FEAACS),  localizada  no Campus do Benfica,  e  Regido pelos 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) N° 146, de 3 de abril de 2002 

(Revogado pelo Parecer CNE/CES N° 67, de 11 de março de 2003);   CNE/CES N° 102, de 

11 de março de 2004 e pela Resolução CNE/CES N° 3/2005, de 23 de junho de 2005, os 



quais aprovam e instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Secretariado Executivo e dão outras providências.

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso, o mesmo é denominado 

Secretariado Executivo, tem a duração de quatro anos ou oito semestres com prorrogação 

de até quatro anos,  possui carga horária de 2.176horas - aula, oferta quarenta vagas anuais 

e formou sua primeira turma em 1999 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006).

A forma de ingresso no curso, atualmente, é mediante participação no Exame 

Nacional  do Ensino Médio (ENEM),  através  do Sistema Seletivo Unificado  (SISU).  A 

proposta do curso,  ainda conforme o projeto  é  formar  Secretários  Executivos  flexíveis, 

críticos e sensíveis às variações do mercado empresarial e tem como missão “[...] formar 

profissionais  éticos  capazes  de  atuar  nos  mais  diversos  segmentos  organizacionais, 

prestando  assessoria  gerencial  às  instituições,  mantendo  visão  holística,  promovendo 

sinergia, compreendendo e disseminando informações” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2006, p. 13).

Os objetivos geral  e específicos do curso são:

Objetivo Geral:Proporcionar aos ingressos do Curso de Secretariado Executivo 
da  UFC  um ensino  de  qualidade,  capacitando-os  para  o  exercício  pleno  das 
funções  de  assessoria  nas  mais  diversas  organizações,  enfatizando  o 
desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à prática profissional, 
potencializando seu desenvolvimento pessoal e compreendo (sic) os fenômenos 
do universo empresarial. Objetivos Específicos:a) Formar profissionais capazes 
de  interagir  nas  diversas  situações  no  mercado  de  trabalho;b)  Estimular  o 
raciocínio  crítico-reflexivo  dos  fenômenos  organizacionais;c)  Proporcionar 
subsídios  para  o  desenvolvimento  da  formação  continuada  em articulação  às 
instituições de fomento mercadológico;d) Capacitar o profissional a desenvolver 
atitudes éticas de intervenção e transformação da realidade social;e) Estabelecer 
relações de reciprocidade e visão holística frente ao desenvolvimento de ações 
culturais e intelectuais;f) Gerir e assessorar administrativamente, com base em 
objetivos e metas departamentais e empresariais;g)  Promover  a capacidade de 
reflexão e análise para o trabalho em equipe;h) Exercer funções gerenciais, com 
sólido  domínio  sobre  planejamento,  organização,  direção  e  controle 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2006, p. 13-14).

Ainda segundo o Projeto Político Pedagógico, os conteúdos do curso conforme 

norteado pelas diretrizes curriculares estão organizados em três categorias: conhecimentos 

de  formação  geral  de  natureza  humanística  e  social,  conhecimentos  de  formação 

profissional  e  específica  e  conhecimento  ou  atividade  de  formação  complementar e  as 

disciplinas dividem-se em obrigatórias e optativas, distribuídas entre os oito semestres de 



duração  da  graduação  (UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  CEARÁ,  2006).  Frente  aos 

requisitos necessários para o exercício profissional em  Secretariado observa-se que uma 

sólida formação facilita  o exercício da profissão,  além de abrir  diante do acadêmico de 

Secretariado Executivo, amplos e diversos horizontes de atuação e realização profissional 

uma vez que este pode atuar em organizações de qualquer área ou segmento.



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Uma pesquisa científica para inspirar maior credibilidade necessita de métodos 

comprovados, eficientes e eficazes e para isso existe um processo criterioso com o intuito 

de alcançar  os  objetivos à quê se propõe.  Schlitter (2008, p.  40) descreve  metodologia 

como “[...]  o  estudo  científico  dos  métodos;  seu  propósito  é  indicar  ao  pesquisador  o 

caminho para investigar a verdade. [...]” e na presente monografia foram utilizados métodos 

diversos para o alcance dos objetivos que a nortearam. 

 Marconi e Lakatos (2010, p.65) emprega a palavra método e o descreve como: “ 

[...]  o  conjunto  das  atividades  sistemáticas  e  racionais  que,  com  maior  segurança  e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”  “[...] Por 

método entende-se o dispositivo ordenado, o procedimento sistemático, em plano geral. O 

processo (a técnica), por sua vez, é a aplicação específica do plano metodológico e a forma 

especial  de o executar.[...].  O processo está  subordinado ao método, sendo seu auxiliar 

imprescindível (CERVO; BERVIAN, 1983, p. 25). Este trabalho está fundamentado em um 

levantamento teórico, bibliográfico bem como na realização de pesquisa documental e de 

campo.

4.1 Delineamento da Pesquisa

Primeiramente  é  necessário  que  seja  feita  uma  definição  do  que  é  pesquisa 

científica,  segundo  Santos  (2007,  p.17,  grifo  do  autor)  “pesquisa  científica  pode  ser 

caracterizada como atividade intelectual intencional que visa a responder às necessidades  

humanas.”,  ou  seja,  é  a  atividade  que  utiliza-se  de  métodos  diversos  e  de  eficiência  e 

eficácia  para  responder  aos  questionamentos,  encontrar  soluções  e  elucidar  dilemas  da 

humanidade e da vida em sociedade. Para o alcance dos objetivos, esta monografia utilizou-

se de pesquisas científicas denominadas como exploratórias, explicativas e descritivas.

A pesquisa que norteou este trabalho caracteriza-se como descritiva porque utilizou-

se de materiais e informações bibliográficos e documentais já disponíveis sobre o tema, 



tanto no contexto geral quanto no contexto da profissão de Secretário Executivo. Além de 

exploratória, a pesquisa denomina-se também como explicativa, pois visou identificar os 

fatores preponderantes que levam os estudantes egressos e ingressantes à exercer ou não a 

profissão  de  Secretariado  Executivo.  Santos  (2007,  p.  28)  define  que  são  pesquisas  

explicativas (grifo do autor) aquelas que se ocupam com o porquê dos fatos/fenômenos/ 

processos  que  preenchem  a  realidade,  isto  é,  com  a  identificação  dos  fatores  que 

contribuem para a ocorrência ou  os determinam, ou com o modo pelo qual acontecem os 

fatos/fenômenos/processos. 

Para  a  obtenção  de  informações  acerca  do  tema  foram utilizadas  pesquisas  em 

documentos e bibliográfica,  ou seja,  foram observados alguns artigos da lei que rege o 

exercício  profissional  e  o  Código de Ética,  assim como livros  e  artigos  científicos  que 

versam sobre as prerrogativas para o exercício de determinada profissão em âmbito geral, 

assim como livros e artigos científicos específicos da área secretarial. 

Quanto à obtenção das informações foi realizada pesquisa de campo. Pesquisa de 

campo  é  aquela  que  recolhe  os  dados  in  natura,  como  percebido  pelo  pesquisador. 

Normalmente, a pesquisa de campo se faz por observação direta, levantamento ou estudo 

de caso [...] (SANTOS, 2007, p. 2).

A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  por  meio  de  observação  direta  e  extensiva 

mediante  aplicação de questionário junto à amostra de alunos estudantes de Secretariado 

que  ingressaram  no  primeiro  semestre  de  2012  e  veteranos  que  ingressaram  em anos 

anteriores e que ainda não colaram grau.

4.2 Instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa adotado para a coleta dos dados foi o questionário. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 53, grifo do autor): “O questionário é 

a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o que se 

deseja.  Em geral,  a  palavra  questionário refere-se a  um meio de  se  obter  respostas  às 

questões por uma fórmula que o próprio informante preenche[...]” ou ainda:

Questionário corresponde a uma técnica de coleta de dados utilizada em pesquisa 
de campo que envolve a observação direta da realidade [...] de forma extensiva, 
razão  pela  qual  está  intrinsecamente  associada  aos  métodos  subordinados  à 
abordagem quantitativa. É resultado da formulação e da aplicação de uma série 
ordenada  de  questões  e  alternativas  de  respostas  cujo  teor  detalha  aspectos 



relativos à hipótese verificada e às variáveis privilegiadas. Ghiglione e Matalon 
(apud LIMA, 2008, p. 71).

As  perguntas  formuladas  no  instrumento  de  pesquisa  focaram  a  coleta  de 

informações acerca do grau de aprendizagem dos estudantes durante a graduação, fatores 

que motivam ou desmotivam o exercício profissional e possíveis áreas de atuação.

O questionário  foi  composto por 19 (dezenove)  questões objetivas,  fechadas, 

dicotômicas, além de questões discursivas e foi divido em 3 partes assim distribuídas:

a) Parte I - PERFIL:  coletou informações acerca do perfil  dos ingressos e veteranos do 

curso de Secretariado Executivo, como idade, sexo, ano de ingresso no curso, previsão para 

conclusão e  informações acerca da atuação na área de secretariado.

b) Parte II - FORMAÇÃO SUPERIOR EM SECRETARIADO EXECUTIVO: essa parte 

colheu dados acerca da formação superior em Secretariado Executivo, a opinião dos alunos 

sobre  as  disciplinas  ministradas  durante  a  graduação  e  sobre  e  sua  relevância  para  o 

exercício  profissional,  assim  como  possíveis  sugestões  para  melhorar  o  processo  de 

aprendizagem e capacitação profissional durante a graduação.

c)  Parte  III  -  MOTIVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL:  foram coletadas 

informações sobre o exercício profissional, vocação, razões que levaram estes estudantes a 

escolher a profissão de secretário, além de  averiguar se os alunos do curso em questão 

almejavam atuar como secretários após formados e que fatores os impulsionaram ou não ao 

exercício profissional.  

Os  discentes  responderam o  questionário  durante  o  período  de  realização  do  II 

Seminário de Secretariado Executivo e do II Seminário de Assessoria e Gestão Pública e 

Privada, evento realizado nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013, e também via 

correio eletrônico, conforme o retorno dos questionários respondidos foi constatada uma 

amostra de 40 (quarenta) alunos distribuídos entre os citados semestres.

4.3 Universo e amostra

Universo refere-se à “[...] um conjunto de pessoas, de animais ou de objetos que 

possuem as mesmas características definidas para um estudo.[...] Amostragem é, pois, uma 

parte da população, selecionada segundo critérios que garantem sua representatividade.” 

Selltiz (1957 apud CERVO; BERVIAN, 1983, p. 61). O universo da pesquisa foram os 



alunos recém ingressos e veteranos do curso de Secretariado Executivo da UFC, totalizando 

o  quantitativo  de  161  (cento  e  sessenta  e  um)  alunos  regularmente  matriculados  na 

Instituição  no presente  período  letivo,  conforme informado pela coordenação  do curso. 

Através da pesquisa de campo foi utilizado o questionário como instrumento para coletar 

dados.

 Como se trata de uma pesquisa de campo, foi necessário coletar as informações 

no  local  de  estudo  dos  acadêmicos  do  curso,  ou  seja,  na  Faculdade  de  Economia, 

Administração, Atuarias, Contabilidade, Secretariado executivo e Finanças, durante os dias 

31 de janeiro de 2013 e 01 de fevereiro de 2013, quando aconteceram o II Seminário de 

Secretariado Executivo (SEMES) e II Seminário de Assessoria e Gestão Pública e Privada 

(ASSEGEP), ambos realizados nas citadas datas. O critério para a seleção da amostra foi 

acessibilidade. Além da aplicação do questionário durante o evento, o mesmo também foi 

enviado via correio eletrônico para outros alunos do curso responderem.

Diante do exposto e após retorno dos questionários devidamente respondidos foi 

possível constatar uma amostra quantitativa de 40 (quarenta) alunos, ou seja, cerca de 25% 

(vinte e cinco por cento) dos alunos regularmente matriculados e ficaram distribuídos da 

seguinte forma:

a) 2º semestre: 11 (onze) discentes;

b) 4º semestre: 03 (três) discentes;

c) 6º semestre: 09 (nove) discentes; e

d) 8º semestre: 17 (dezessete) discentes; 

Após  coleta  dos  dados  foi  realizada  análise  de  cada  questionário  e 

processamento das respostas dos indivíduos que foram reproduzidas conforme respondido 

no questionário, sem omissão de nenhuma informação ou fato relevante.

A análise qualitativa confrontou seus resultados com o que outros autores já 

escreveram e pesquisaram sobre o assunto, no entanto, o tema deste trabalho é fonte para 

posteriores pesquisas.



5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Este capítulo apresenta os dados coletados e a análise dos resultados.  Para melhor 

compreensão  está  dividido  em três  partes:  perfil  dos  estudantes,  formação  superior  em 

Secretariado Executivo e motivações para o exercício da profissão. 

 A pesquisa  que se segue  foi  realizada  e possível  através  da  aplicação  de um 

questionário composto por dezenove questões, junto aos alunos do curso de Secretariado da 

UFC.  Conforme  exposto  no  capítulo  anterior,  do  universo  de  estudantes  do  curso  foi 

escolhida  uma  amostra,  aleatoriamente,  entre  todos  os  semestres  cursados  no  período 

2012.2, respectivamente, segundo, quarto, sexto e oitavo semestres.

Os discentes responderam o questionário durante o período de realização do II 

Seminário de Secretariado Executivo e do II Seminário de Assessoria e Gestão Pública e 

Privada, evento realizado nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013, e também via e-

mail, conforme o retorno dos questionários respondidos foi constatada uma amostra de 40 

(quarenta) alunos distribuídos entre os citados semestres.

 Esta primeira etapa corresponde à parte I do questionário.

A tabela seguinte demonstra o perfil  da amostra que respondeu o questionário, 

foram coletados dados acerca da faixa etária dos alunos do curso e constatado o seguinte:

5.1 Perfis dos estudantes de Secretariado Executivo

Tabela 1 - Faixa etária

FAIXA ETÁRIA
FAIXA QUANTIDADE MARGEM %

18-20 anos 6 15
20-25 anos 20 50
25-30 anos 8 20
30-35 anos 3 7,5
Acima de 35 anos 3 7,5
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012)

Conforme  a  tabela  1  é  possível  observar  que  a  parcela  mais  significativa  dos 

alunos que responderam o questionário está localizada entre a faixa etária de 20 (vinte) e 25 

(vinte e cinco) anos, representando um percentual de 50% da amostra. 15% dos discentes 



tem faixa etária entre 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos e 20% tem entre 25 (vinte e cinco) e 30 

(trinta) anos. Houve um empate entre o percentual de indivíduos que tem entre 30 (trinta) e 

35 (trinta e cinco) anos e acima de 35 (trinta e cinco) de 7,5% respectivamente.

A  próxima  tabela  expõe  os  dados  acerca  do  gênero  dos  componentes  da 

amostra, observando-se o seguinte:

Tabela 2 - Sexo

SEXO
NOME QUANTIDADE MARGEM %
MASCULINO 3 7,5
FEMININO 37 92,5
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012)

92,5% dos  indivíduos  que  responderam  a  pesquisa  é  do  gênero  feminino  e 

apenas  7,5% dos discentes  são do gênero masculino,  corroborando com o que afirmam 

Natalense (1998) e Veiga (2010) quando afirmam, respectivamente,  que,  a profissão de 

Secretariado mantém-se eminentemente masculina até o século XX e que à partir desse 

momento  com  o  advento  da  1ª  e  2ª  Guerra  Mundial,  tornou-se  predominantemente 

feminina, apesar dos homens exercê-la mesmo que em menor número. 

A tabela que se segue, expõe os meios pelos quais os alunos componentes da 

amostra, tomaram conhecimento acerca do curso de Secretariado Executivo. 

Tabela 3 - Conhecimento acerca do curso
CONHECIMENTO ACERCA DO CURSO
NOME QUANTIDADE MARGEM %
Internet 14 35
Formulário vestibular 7 17,5
Na Instituição 4 10
Através de conhecidos 10 25
Outros meios 5 12,5
TOTAL 40 100

Fonte: Pesquisa de campo (2012) – continuação da Tabela 3

Após  análise  das  respostas  concluiu-se  o  seguinte  que  dos  40  questionários 

respondidos, 14 (quatorze) discentes informaram que conheceram o curso de Secretariado 

Executivo da UFC através da Internet, diante disso é possível concluir que a Internet teve 

grande  influência  na  opção  pelo  curso.  10  (dez)  estudantes  souberam  acerca  do  curso 

através  de conhecidos,  7 (sete)  através  do Formulário  de Inscrição quando o acesso ao 



curso  era  mediante  vestibular,  4  (quatro)  conheceram  através  da  própria  Universidade 

Federal  do  Ceará  e  5  (cinco)  tomaram conhecimento  através  de  outros  meios  (cursos, 

análise da lista de cursos ofertados pela UFC, Feira das Profissões, SISU e professores), 

diante  disso  conclui-se  que  a  maioria  dos  jovens  ingressou  na  graduação  com  algum 

conhecimento acerca da profissão ou do que estudaria durante o curso.

O período de ingresso na graduação também foi um dos questionamentos feito 

aos componentes da amostra e os dados coletados são informados logo em seguida pela 

tabela 4.

Tabela 4 - Ano de ingresso no curso
ANO DE INGRESSO NO CURSO
ANO QUANTIDADE MARGEM %
2007 4 10
2008 2 5
2009 11 28
2010 9 23
2011 4 10
2012 10 24
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012)

Quanto  ao  período  de  ingresso  na  graduação  em Secretariado  Executivo,  4 

(quatro) discentes entraram no ano de 2007, 2 (dois) em 2008, 11 (onze) em 2009, 9 (nove) 

ingressaram em 2010, 4 (quatro) em 2011 e 10  (dez) tiveram acesso ao curso em 2012 o 

que equivale em termos percentuais aproximadamente aos valores de 10%, 5%, 28%, 23%, 

10% e  24% respectivamente.  É  interessante  observar  que  entre  os  que  responderam o 

questionário há estudantes que ainda não concluíram o curso no período normal de duração, 

ou seja, quatro anos, mas que pretendem concluí-lo em 2012.2, conforme aponta a próxima 

tabela.

O fato de alguns discentes permanecerem ainda buscando concluir a graduação, 

mesmo após o tempo normal de duração do curso, desperta a curiosidade e abre espaço para 

uma futura pesquisa acerca do tema. Dessa forma fica o questionamento de quais seriam os 

reais motivos para postergar a conclusão. 

Segundo Oliveira e França (2007, apud STALLIVIERI, 2010, p. 140) algumas 

razões  que  podem influenciar  no desempenho do  estudante  seriam questões  pessoais  e 



outras variáveis, como por exemplo, falta de motivação, incompatibilidade com o horário 

de  trabalho,  a  imaturidade  no  momento  de  optar  pelo  curso,  o  desprestígio  da  futura 

profissão, a falta de orientação no ensino médio, a não adaptação aos métodos da IES, a 

repetência, as demandas familiares, entre outras.

Outro  questionamento  feito  aos  discentes  investigados  foi  acerca  do  prazo 

previsto  por  eles  para  concluir  a  graduação  e  foram levantados os dados elencados  na 

seqüência.

Tabela 5 - Previsão de conclusão da graduação.
PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO
ANO QUANTIDADE MARGEM %
2012 8 20
2013 16 40
2014 3 7,5
2015 8 20
2016 2 5
2017 1 2,5
Não responderam 2 5
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012).

Ao serem perguntados  acerca  da  previsão  de  conclusão  do  curso,  40% dos 

discentes  responderam  no  questionário  que  colariam  grau  somente  em  2013,  mesmo 

aqueles que responderam cursar o oitavo semestre. Cerca de 20% afirmaram que concluirão 

no presente período (2012.2) e cerca de 20% somente concluirão em 2015. Três alunos 

(7,5%) concluirão em 2014, dois em 2016 (5%), um em 2017 (2,5%) e apenas dois (5%) 

não responderam à questão. 

O semestre cursado atualmente pelos investigados são respectivamente o que 

demonstra a tabela 6:

Tabela 6: Semestre atual
SEMESTRE ATUAL
SEMESTRE QUANTIDADE MARGEM %
2º 11 26
4º 3 8
6º 9 23
8º 17 43
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 



Dos  alunos  que  responderam  ao  questionário,  11  (onze)  estão  cursando  o 

segundo semestre, 3 (três) cursam o quarto semestre, 9 (nove) atualmente estão no sexto 

semestre e 17 (dezessete), a maioria dos respondentes, está no oitavo semestre, conforme 

ilustra a Tabela 06. 

A atuação na área de Secretariado por parte dos estudantes da graduação foi um 

dos objetivos que nortearam a presente pesquisa, dessa forma foram coletados os dados 

expostos na tabela 7:

Tabela 7 - Atuação na área de Secretariado
ATUAÇÃO NA ÁREA DE SECRETARIADO
NOME QUANTIDADE MARGEM %
Sim 19 47
Não 21 53
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de campo (2012)

Na sétima questão do questionário foi perguntado aos discentes se os mesmos 

atuavam ou não, na área de secretariado, caso respondessem “sim” à questão,  deveriam 

apontar há quanto tempo atuavam, se possuíam vínculo empregatício,  à qual  segmento/ 

área/ ramo pertence a empresa e se a mesma é pública ou privada, além de informar se 

estavam satisfeitos com as perspectivas que a profissão de Secretário Executivo podiam 

lhes trazer.

De  outra  forma,  se  a  resposta  à  questão  fosse  “não”,  deveriam  informar  se 

atuavam em outra área, qual e justificar por que não atuavam na área de secretariado. 

A  Tabela  07  indica  que  cerca  de  47%  dos  estudantes  atuam  na  área  de 

secretariado, sendo que destes 06 (seis) atuam em empresas privadas e 13 (treze) atuam em 

órgãos ou instituições públicas. 

Aqueles  investigados  que  responderam  afirmativamente  ao  questionamento 

quanto ao tempo de atuação há 14 (quatorze) estudantes que trabalham com secretariado há 

mais de um ano e 05 (cinco)  apenas  há alguns meses.  Existem casos interessantes  que 

relatam mais de cinco ou até quinze anos de atuação, com ou sem vínculo empregatício 

(estágio), dessa forma é possível concluir que aqueles que atuam há mais de cinco anos já 

trabalhavam como secretárias antes de ingressar na graduação de Secretariado Executivo e 

certamente resolveram solidificar ou atualizar seus conhecimentos acerca da profissão para 

um exercício mais efetivo da mesma, o que vai ao encontro do que afirma Garcia (1999) 



quando afirma que muitas secretárias autodidatas resolvem retomar seus estudos buscando 

um diploma de nível técnico ou superior com o intuito de aprimorar seus conhecimentos e 

obter o registro de secretária junto a Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Foi  possível  identificar  ramos/segmentos  diversos  de  atuação  desses  futuros 

profissionais secretários, tanto em órgãos públicos como em empresas privadas, entre eles 

foram  citados:  associação,  indústria,  transportadora,  confecção,  prestadora  de  serviços 

contábeis, IES, prestadora de serviços públicos, entidade de classe, banco e tecnologia da 

informação. Diante do exposto é possível visualizar  a variedade de ramos onde se encaixa 

o profissional secretário.

Acerca  da  não  atuação,  foi  identificado  que  21  (vinte  e  um)  discentes  não 

trabalham com secretariado mas, com vendas, atendimento bancário, RH, cobrança, área 

comercial, comércio exterior, finanças,  são funcionários públicos e desempenham outras 

funções ou não trabalham de forma alguma. 

As razões mais comuns para não atuar na área de Secretariado, citadas pelos 

próprios  estudantes  foram  falta  de  interesse,  falta  de  experiência,  salário  inferior  ao 

recebido atualmente, falta de oportunidade e não identificação com a profissão. Apenas um, 

não respondeu ao questionamento.

5.2 Formação Superior em Secretariado Executivo

Esta fase  da pesquisa é composta pela Parte II  do questionário  e teve como 

objetivo  principal  colher  informações  acerca  da  formação  superior  em  Secretariado 

Executivo,  a  opinião  dos  investigados  com  relação  às  disciplinas  ministradas  e  sua 

relevância  para  o  exercício  profissional  em Secretariado,  além de  receber  sugestões  de 

novas  disciplinas  que  possam  ser  agregadas  à  integralização  curricular  da  graduação 

futuramente.  

Foi  também  interrogado  aos  investigados  se  os  mesmos  acham  se  há  relação  entre  a 

formação acadêmica e o exercício da profissão.

5.2.1  Opinião  dos  discentes  de  secretariado  acerca  da  formação  superior  em 

Secretariado Executivo para o exercício profissional



O primeiro questionamento que foi feito nesta etapa da pesquisa foi a seguinte: 

“Qual sua opinião acerca do curso de Secretariado Executivo da UFC?” . Haja vista que, 

cada indivíduo tem opiniões diferentes sobre determinado assunto algumas preferem não 

manifestá-la ou torná-la púbica, assim alguns alunos não quiseram expor o que acham do 

curso, foram o caso dos alunos 1 e 7, quanto aos demais foi possível detectar opiniões bem 

parecidas e concordância de modo geral.  

O  Aluno  15  opinou  que  “O  curso  é  bem  qualificado,  realmente  prepara  o 

discente para o exercício da profissão”, corroborando com o que respondeu o Aluno 4, que, 

acha que o curso de Secretariado Executivo da UFC é importante por formar profissionais 

capacitados para o exercício da profissão de modo eficiente e competente.

Quanto  à  isso,  Durante  e  Fávero  (2009)  afirmam  que  o  perfil  desejado  do 

secretário  executivo,  segundo as Diretrizes Básicas  deve englobar  capacidade e aptidão, 

além de compreender questões  que envolvam sólidos domínios, tanto acadêmicos, quanto 

científicos,  tecnológicos  e  de  estratégia  para  desempenhar  suas  múltiplas  funções  no 

ambiente organizacional em todas as suas especificidades.

A graduação em Secretariado Executivo da UFC “É um curso bastante amplo 

que reúne uma gama de conhecimentos e prepara o profissional para atuar em várias áreas.” 

(ALUNO 12).  “É ótimo,  é  voltado  para  a  área  e  cumpre  o  seu  objetivo  que  é formar 

secretários.” (ALUNO 2). “É uma visão de mercado excelente” (ALUNO 6).

Em minha opinião, é um curso muito bom, claro que tem problemas, como todos 
os cursos (falta de professores efetivos, pouco acervo bibliográfico da área para 
pesquisa) mas é um curso que nos prepara para o cotidiano de trabalho e me 
sinto satisfeita em estar me formando nesse curso. (ALUNO 30)

O  mercado  de  trabalho  atualmente  tem  exigido  muito  dos  profissionais, 

multifuncionalidade e amplos e também abrangentes conhecimentos são apenas alguns dos 

requisitos  exigidos.  É necessário  ter  visão holística da organização,  ou seja,  enxergá-la 

como um todo integrado, assim o profissional secretário que ingressa agora nesse mercado 

tem que deter  sólidos  conhecimentos  técnicos,  práticos  e  teóricos  e  uma formação  que 

abrange todas as possíveis áreas do conhecimento é desejável.



As  instituições  de  ensino  superior  que  oferecem  o  curso  de  Secretariado 

Executivo correlacionam as funções para o novo perfil do secretário no currículo e exigem 

deste  um  trabalho  interdepartamental  e  interdisciplinar  visando  ao  embasamento  em 

idiomas,  seja  este  o  português,  a  língua  materna,  quanto  línguas  estrangeiras,  além de 

arquivística,  redação  empresarial,  Administração,  Direito,  Economia,  Psicologia,  Ética, 

Informática,  técnicas  e  Tecnologia  da  comunicação,  Relações  Internacionais,  Recursos 

Humanos,  Contabilidade,  Teoria  e  Gestão  Secretarial.  A  profissão  de  Secretariado, 

atualmente engloba diversidade de tarefas dentro das empresas. (DURANTE; FÁVERO, 

2009)

Resumindo,  de  modo  geral,  as  opiniões  semelhantes  de  alguns  alunos,   é 

possível observar que para estes o curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

do  Ceará  é  um  curso  que  agrega  informações  e  conhecimentos  gerais  da  área 

administrativa, é muito bom para o segmento de assessoria.

O curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará, desde sua 

fundação  em  1995  passou  por  mudanças  significativas  entre  elas  melhorias  na 

administração da coordenação do curso. Em 2010, foi criado o Núcleo de Ensino e Pesquisa 

em Secretariado (NEPES), onde muitos alunos aprofundam seus conhecimentos na área, 

além de buscarem maior integração com a vida acadêmica através de pesquisas e produções 

científicas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2010). 

Ainda respondendo ao questionamento acerca da opinião sobre o curso, alguns 

investigados citaram a integralização curricular:

 
É um curso de grade leve, de certa forma, que possibilita especialização noutras 
áreas (ALUNO 9).

A grade do curso é muito ampla, o curso não tem uma ciência própria, um objeto 
de estudo próprio, os discentes acabam por estudar de tudo um pouco, mas, em 
contrapartida, desse pouco que é estudado, devem saber muito (ALUNO 27).

É um bom curso, mas tem muita coisa a ser melhorada na grade curricular 
(ALUNO 29).

Em minha opinião, é um curso muito bom, claro que tem problemas, como todos 
os cursos (falta de professores efetivos, pouco acervo bibliográfico da área para 
pesquisa) mas é um curso que nos prepara para o cotidiano de trabalho e me 
sinto satisfeita em estar me formando nesse curso (ALUNO 30).



O curso em si é ótimo, possui disciplinas bem dinâmicas que nos preparam para 
qualquer área. Porém, poderia melhorar quanto ás disciplinas de inglês, acredito 
que o foco deveria ser para o nosso curso (ALUNO 38).

Recentemente o curso conquistou novas instalações no novo bloco didático da 

faculdade, o que vem contribuindo para melhorar o aprendizado dos discentes, uma vez que 

a estrutura física  do prédio é excelente (elevadores, salas de aula mais amplas e arejadas, 

novos  recursos  multimídia,   amplo  auditório,  novo  laboratório  de  informática  com 

computadores  modernos  e  a  atualização  do  acervo  da  biblioteca).Todas  as  melhorias 

implantadas contribuem para um maior conceito do curso junto aos discentes, como fica 

evidente diante da opinião do Aluno 21: “Creio que é um ótimo curso cuja tendência é 

somente crescer, valorizando ainda mais a profissão.”

O que corrobora com o que responderam os Alunos 14 e 26:

O  curso  apesar  de  relativamente  novo  tem  apresentado  um  crescimento  e 
desenvolvimento  visível.  É  um  curso  diversificado  e  abrangente  quanto  ao 
conteúdo (ALUNO 14).

Teve uma grande progressão desde o ano em que eu ingressei, agora temos uma 
coordenação mais comprometida, o que favorece muito o curso (ALUNO 26).

No entanto há divergências de opinião acerca do curso como podem ser 
observadas à seguir: 

Infelizmente,  a  proposta  de  uma  formação  abrangente,  conforme  projeto 
pedagógico do curso relata, não atende a necessidade de mercado, que necessita 
de uma formação abrangente, ao passo que cada vez mais requer especialistas. 
Acredito  que  isso  mantêm  a  Secretária  ainda  na  posição  de  Assistente, 
principalmente técnica, uma vez que o programa Multidisciplinar não produz um 
aperfeiçoamento em área alguma. O profissional  sai sem uma segmentação do 
que pretende seguir,  daí as inúmeras pessoas que optam por outra graduação, 
talvez  por  insatisfação,  ou  por  opção  como  aprofundamento  teórico  para 
empreender numa assessoria mais objetiva (ALUNO 33).

Pela instituição é bom tem um nome forte, mas pelo currículo acho que precisa 
melhorar pois tem muitas disciplinas repetitivas que tratam do mesmo assunto 
(ALUNO 34).

Satisfatório, mas acredito que há disciplinas que de certa forma foge da proposta 
do curso. Poderiam ser incluídas outras no lugar (ALUNO 35).

Alguns discentes responderam que o curso é ótimo mas, poderá crescer muito 

ainda, pois há muita teoria, a grade é atrativa mas, há falta de conhecimento do mercado 



acerca da profissão e da formação, há também falta de professores efetivos para o próprio 

departamento e livros.

Outros alunos como Aluno 11 e Aluno 24, responderam que o curso precisa de 

mais atenção por parte da UFC, melhor divulgação, mais reconhecimento e que não há 

valorização por parte do mercado de trabalho, além de exigir mais do aluno e ter mais aulas 

práticas.

O Aluno 5 expressou a seguinte opinião acerca do curso:

Eu acho um curso excelente. Porém, existem ainda muitos tabus! Se ao menos o 
nome do curso mudasse para Assessoria Executiva ou Ciências da Assessoria, 
creio  que  o  curso  teria  um maior  espaço no  mercado.  Assim como o maior 
envolvimento de perfis masculinos. “Secretariado”. Além do mais é confundido 
com Secretariado Escolar!

Alunos  opinaram  levando  em  conta  o  ensino  de  algumas  disciplinas  que, 

segundo  os  mesmos  são  ensinadas  de  modo  precário,  repetitivo  e  cansativo,  além  de 

iniciarem, muitas vezes no meio do semestre pela falta de professores que as ministrem. As 

disciplinas mais citadas foram na área de idiomas e informática como é observado nas 

seguintes respostas:

O  curso  tem  melhorado  muito,  os  estudantes  tem  um  nível  muito  bom  de 
conhecimento,  mas  o  curso  em  si  precisa  capacitar  melhor  os  graduandos 
principalmente nas cadeiras de idiomas (ALUNO 3).

Pouco  conhecimento/divulgação  acerca  do  curso,  pouco  reconhecimento  da 
profissão, falta de professores efetivos, pouca atividade prática durante o curso, 
muita  mudança  de  professores  principalmente  línguas  e  na  área  de 
conhecimentos de informática deixa a desejar. (ALUNO 37)

Há  diferenças  de  metodologias  de  ensino  na  Universidade  pois,  dentro  da 

mesma há cursos diversos quanto à modalidade (bacharelado e licenciatura), horário e que 

demandam mais atenção, entre outros requisitos, dessa forma, é possível observar algumas 

“deficiências”  em cursos  ministrados  no  período  noturno,  uma  vez  que  o  público  que 

geralmente os freqüenta tem um perfil diferente daqueles que freqüentam um curso diurno 

ou vespertino. 

Quanto  à  este  aspecto  do  ensino  superior  Marcovitch  (1998)  afirma que  os 

cursos  noturnos  são  vistos  muitas  vezes  como  um  fracasso  dentro  das  universidades 

públicas brasileiras, uma vez que, os freqüentadores destes cursos geralmente são menos 



disponíveis,  posto  que,  estes  tem  maior  vivência  de  trabalho,  enquanto  que  os 

freqüentadores  de  cursos  diurnos  são  mais  jovens,  tem  mais  tempo  livre  e  menos 

experiência de vida. Esse fato obriga os professores de cursos diurnos utilizar métodos de 

ensino diferentes, como falar de suas experiências para ilustrar suas aulas enquanto que os 

professores de cursos noturnos estimulam os próprios a fazer a ponte entre os conceitos e 

suas experiências acumuladas.

Diante  do  exposto  é  necessário  observar  sob  a  luz  de  uma  futura  pesquisa, 

questões acerca dos cursos ministrados no período noturno, verificar qual o perfil do aluno 

que  estuda  à  noite,  razões  pelas  quais  ele  optou  pelo  curso  noturno,  entre  outros 

questionamentos que cabem aos futuros pesquisadores da temática sugerida.  

5.2.2 Opinião acerca da relação entre as disciplinas ministradas sob o ponto de vista  

profissional e  mercado de trabalho para o Secretariado

Ainda coletando dados sobre a formação superior em Secretariado Executivo da 

UFC, foi  perguntado aos investigados se as disciplinas ministradas durante a graduação 

satisfazem  as  exigências  do  mercado  de  trabalho  para  o  exercício  do  secretariado,  se 

haveriam outras disciplinas ou temas relevantes que poderiam ser agregados ao currículo do 

curso e qual  a opinião dos mesmos acerca  da relação  entre  a  formação acadêmica e  o 

exercício profissional.

5.2.2.1 Disciplinas e as novas exigências do mercado de trabalho

Após análise dos questionários foi observado o que expõe a Tabela 8 a seguir.

Tabela 8 - Disciplinas e as exigências do Mercado
DISCIPLINAS E AS EXIGÊNCIAS DO MERCADO
NOME QUANTIDADE MARGEM %
Sim 31 77,5
Não 8 20
Nenhuma das opções 1 2,5
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

31  (trinta  e  um)  alunos,  ou  seja,  77,5%  da  amostra,  responderam  que  as 

disciplinas satisfazem as exigências do mercado de trabalho, as justificativas mais citadas 



foram o  fato  de  serem vistas  disciplinas  que  trouxeram conhecimentos  que  podem ser 

usados  no  dia  a  dia  dando  uma  base  excelente  do  que  é  demandado  do  profissional 

secretário nas organizações contemporâneas.

Alunos opinaram que a integralização curricular é diversificada, abrangente e há 

disciplinas  indispensáveis  vista  em  sala  de  aula  que,  possibilitam  um  embasamento  e 

preparo para o exercício da prática profissional e facilitam na atuação, corroborando com a 

opinião dos alunos à seguir:

Atuo a pouco tempo na área, porém consigo identificar c/ facilidade questões das 
disciplinas  estudadas  durante  o  desenvolvimento  de  minhas  atividades  (sic) 
(ALUNO 11).

O curso satisfaz bastante as exigências do mercado, pois comecei na profissão e 
ao mesmo tempo cursando a graduação e foram poucos os momentos que senti 
prejudicada por falta de conhecimento na área (ALUNO 28).

Todas  as  disciplinas  que  estudei  ao  longo  do  curso  me  prepararam  para  o 
mercado de trabalho. Claro que, ao levar a teoria para a prática, é necessário 
esforço pessoal para adaptar-se, mas tudo que estudei pude aplicar ao dia a dia 
de trabalho nas empresas onde trabalhei (ALUNO 30).

No entanto, houve investigados que, apesar da resposta ter sido positiva “Sim”, 

fizeram certas ressalvas sugerindo melhorias em algumas disciplinas e sobre o aprendizado 

na prática:  “Satisfazem por englobar,  mas a realidade sempre exige mais, portanto é na 

prática que vem o verdadeiro aprendizado.” (ALUNO 26). “O inglês precisa ser melhor 

trabalhado”  (ALUNO  17),  “Satisfazem,  mas  pode  ser  melhorado,  só  há  2  cadeiras  de 

técnicas secretariais e apenas 2 de português instrumental, isso poderia ser ampliado (sic)” 

(ALUNO 10). O Aluno 12 respondeu da seguinte maneira:

A maioria das disciplinas prepara o profissional, exceto as de língua inglesa que 
não possuem um foco para o profissional de secretariado, as aulas deveriam ser 
voltadas para o inglês de negócios.

O Aluno 32, que corresponde à  2,5% dos investigados não marcou nenhuma 

das opções, mas escreveu a justificativa reproduzida abaixo:

Essa resposta não dá pra ser respondida com SIM ou NÃO na minha opinião 
porque vai depender d empresa q você vai atuar se for uma empresa de pequeno 
porte o curso está bom até demais mas se for uma empresa maior  é necessário o 
profissional se especializar, fazer cursos de línguas, informática avançada dentre 
outros para poder exercer a atividade.



Quanto  aos  investigados  que  responderam  “Não”  ao  questionamento,  estes 

correspondem a 20% da  amostra,  ou seja,  8  (oito)  estudantes,  estes  acreditam que  são 

necessárias melhorias e que algumas disciplinas necessitam ser repensadas e adaptadas à 

esse  novo  perfil  do  secretariado.  O  Aluno  9  respondeu  que  não  é  totalmente  que  as 

disciplinas não satisfazem às exigências do mercado, mas, poderia haver ênfase nas novas 

tecnologias.  Novamente é possível observar que uma das grandes deficiências do curso no 

quesito disciplinas, segundo os investigados, é a cadeira de línguas estrangeiras, no caso, o 

inglês e também a disciplina de informática. A maioria dos estudantes comentou sobre esse 

problema o que corrobora com o que responderam os Alunos 27, 34 e 36.

Como foi dito na questão anterior, a grade do curso é muito ampla, vê-se uma 
disciplina de cada área/assunto, tudo é introdução, e nada se desenvolve, porém 
os secretários precisam se desenvolverem, e deve, fazer isso  por conta própria. 
As disciplinas de língua estrangeira, que deveriam ser o diferencial do curso, de 
nada servem,  pois  as turmas  são numerosas  e  o aproveitamento  acaba sendo 
quase  insignificante,  os  professores  adequam  o  ritmo  do  ensino  ao  nível  de 
conhecimento da turma, a turma chega ao 6º semestre de inglês sem saber o que 
viu no 1º ou no 2º (ALUNO 27).

Secretariar é muito mais que conhecer a teoria, acho que no curso falta 
aprofundar os conhecimentos em informática por exemplo (ALUNO 34).

O mercado busca profissionais com experiências, que o curso não proporciona, 
aulas praticas. Busca profissionais com conhecimento em línguas estrangeiras e 
o  curso  oferece  disciplinas  de  baixa  qualidade.E  não  absorve,  nem  valoriza 
graduados e graduandos no curso (ALUNO 36).

Acerca da importância da Língua Inglesa para o profissional de Secretariado, 

Veiga (2010) comenta que em meados da década de 1980, o idioma era considerado um 

diferencial competitivo e que na atualidade ele é pré-requisito para exercer o Secretariado e 

que há algumas empresas que já exigem o mandarim.

Diante dessa nova realidade a qual o profissional de secretariado tem que se 

adaptar, disciplinas como língua estrangeira, não só o inglês, mas, também espanhol e até 

francês  deveriam ser  ministradas  também nas universidades  como é o  que acontece no 

curso  de  Secretariado  Executivo  Trilingue  da  Universidade  Federal  de  Viçosa  (UFV), 

segundo informações que constam no site da própria instituição.

O Aluno 37 ao responder “Não” ao questionamento, fez o seguinte comentário:

O curso deixa um pouco a  desejar durante  todo o curso sendo que o estágio 
prático somente acontece nos semestres finais do curso não sendo possível um 
prévio sondamento da parte prática em momentos anteriores além de não termos 



disciplinas específicas que trabalhem com informática, internet e equipamentos 
eletrônicos tão importantes para o uso rotineiro de uma secretária.

Dessa forma, observa-se também a importância da informática na formação em 

secretariado,  assim  como  do  estágio,  seja  ele  obrigatório  supervisionado  ou  atividade 

extracurricular.

O estágio supervisionado é constituído como componente curricular obrigatório 

e  indispensável  aos  desempenhos  profissionais  desejados,  inerentes  ao  perfil  do 

Secretariado,  assim como as  atividades  curriculares  complementares  que possibilitam o 

reconhecimento,  por avaliação, das habilidades, conhecimentos e competências do aluno 

adquiridas fora do ambiente acadêmico (DURANTE; FÁVERO, 2009).

 Conforme Veiga (2010), nas últimas décadas, a profissão de secretária foi a que 

mais  passou  por  mudanças  em  razão  das  novas  tecnologias  implantadas  no  ambiente 

organizacional  fazendo  com que a  rotina dessa  profissional  se  modificasse  e  as  tarefas 

fossem  realizadas  de  maneira  mais  eficiente  e  eficaz,  contribuindo  para  uma  melhor 

administração do tempo.

Deve-se  atentar  não  somente  para  o  uso de softwares  e  hardwares  –  pacote 

Office e sistemas operacionais ou computadores pessoais – mas, também o uso de tablets,  

ipads,  notebooks,  netbooks,  laptops,  palmtops,  retroprojetores,  assim  como  softwares 

sofisticados e modernos que certamente já fazem ou farão parte da rotina do profissional de 

secretariado.

5.2.2.2 Acréscimo de outras disciplinas à Grade Curricular do Secretariado Executivo

Ao serem questionados acerca do acréscimo de outras disciplinas ao currículo 

do curso, os alunos responderam da seguinte forma, conforme expõe a Tabela 09.

Tabela 9 - Acréscimo de outras disciplinas à Grade Curricular

ACRÉSCIMO DE OUTRAS DISCIPLINAS À GRADE CURRICULAR
NOME QUANTIDADE MARGEM %

Sim 27 72,25
Não 10 24
Outras respostas 1 1,25
Não responderam 2 2,5



TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

A maioria dos investigados, cerca de 72,25% responderam “Sim”, ou seja, que 

segundo o ponto de vista deles há outras disciplinas que devem ser agregadas ao currículo 

de Secretariado Executivo. E sem dúvida as disciplinas mais recomendadas pelos alunos 

foram de idiomas, eles pedem docentes mas especializados, que a disciplina de inglês tenha 

foco em negócios e que sejam ministrados outros idiomas como espanhol, francês e até 

libras como pode ser observado na resposta dada pelo Aluno 24: 

Deveria  haver  mais  disciplinas  de  línguas  além  do  inglês,  deveriam  ofertar 
espanhol, francês e libras, que deveria ser uma disciplina obrigatória, uma vez 
que  é  cada  vez  maior  a  tendência  de  PNE’s  (Portadores  de  Necessidades 
Especiais) nas organizações.

A  disciplina  de  informática  foi  a  segunda  mais  comentada,  aqueles  que 

comentaram sobre esta disciplina pedem que a informática seja aplicada ao Secretariado e 

também voltada à tecnologia da informação, além treinamento no pacote Office.

Foram  sugeridas  disciplinas  como  Oratória,  Administração  Pública,  Ética 

aplicada  ao  Trabalho,  Laboratório  de  Técnicas  Secretariais,  Gestão  do  Conhecimento, 

Cerimonial  e  Protocolo,  Mídias  Sociais,  Gestão  de  Processos,  Cultura  Geral,  Etiqueta, 

ampliação da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, além de Docência e outras 

mais voltadas para Assessoria, o que corrobora com a resposta do Aluno 4: “Disciplinas 

que  envolvam docência  e  mais  assessoria,  já  que parte  das  disciplinas  são  técnicas  ou 

relevantes.” O Aluno 12 sugeriu que a disciplina Inteligência Competitiva seja obrigatória e 

que haja uma disciplina de Espanhol Instrumental.

O Aluno 33 escreveu a seguinte resposta:

O desenvolvimento direcionado a Assessoria específica voltada ao segmento de 
mercado ao qual o discente opte por atuar.  Por exemplo, em outras disciplinas o 
estudante  ao  final  do  curso  pode  optar  por  uma  segmentação  de  Mercado. 
Assessoria Executiva em Empresas Públicas, quais as necessidades especificas 
desse  Mercado.  Empresas  Privadas,  quais  as  necessidades  desse  público. 
Trabalhar com uma formação mais sólida, ao invés de algo mais generalista.

Segundo esse aluno, o curso deveria ter disciplinas menos generalistas, ou seja, 

verificar as formas de atuação e necessidades do profissional de secretariado nas empresas 

públicas e privadas, uma vez que, há diferenças no sistema de gestão dessas organizações e 

o Secretário tem de se adaptar à essas duas realidades.  



Da amostra analisada três estudantes responderam “Sim”, mas não justificaram 

a  resposta  dada  e  dois  não  responderam ao  questionamento.  Quanto  aos  discentes  que 

responderam  “Não”  equivalem à  cerca  de  24%,  ou  seja,  10  (dez)  alunos,  o  Aluno  28 

justificou que por enquanto não há necessidade de novas disciplinas no currículo do curso, 

talvez  futuramente.  Os  restante  dos  respondentes  não  justificou  a  resposta  negativa.  O 

Aluno 27 respondeu que não sabia e “talvez sim”. 

5.2.2.3 Opinião sobre a relação Formação Acadêmica versus Exercício Profissional em 

Secretariado

Foi indagado aos respondentes qual sua opinião sobre a relação entre a formação 

acadêmica e o exercício profissional em Secretariado Executivo, em sua maior parte os 

alunos opinaram que é uma relação imprescindível contribuindo de maneira significativa, 

uma  vez  que  alia  a  teoria  à  prática  e  que  a  formação  está  relacionada  ao  exercício 

competente da profissão oferecendo conhecimentos  base para a  atuação na área  e  bom 

desempenho no mercado de trabalho. Para exemplificar estas opiniões seguem abaixo as 

respostas dadas pelo Aluno 3: “É de extrema importância para capacitar de forma adequada 

(na área) para a atuação desse profissional no seu ambiente organizacional.”,  e do Aluno 

14, que acredita que a formação acadêmica contribuiu totalmente para o desenvolvimento 

das habilidades e competências que serão desempenhadas.  O Aluno 21 opinou que acha 

essencial  essa relação e é  impossível  a existência de um sem o outro.  O Aluno 30 foi 

enfático ao responder o seguinte:

Acho  que,  conforme  descreve  nossa  lei  de  regulamentação,  existem  certas 
funções que somente o secretário executivo pode realizar. Acredito que o curso 
está  crescendo  e  o  mercado  de  trabalho  está  carente  de  profissionais 
qualificados. Claro que, como em toda profissão, o aluno não pode se limitar 
somente ao conteúdo acadêmico da faculdade, tem que buscar qualificação em 
outros cursos complementares (ALUNO 30).

 Corroborando com a resposta do Aluno 30, Durante e Fávero (2009) enfatiza a 

importância da formação superior para o desempenho da profissão de Secretariado o que 

incentiva os próprios secretários a buscar qualificação, uma vez que, uma das funções do 

secretário  executivo  é  o  atendimento  ao  executivo  e  seus  clientes.  Com  as  vivências 



cotidianas  da  profissão,  percebe-se  a  necessidade  de  buscar  mais  subsídios  teóricos  e 

científicos, aumentando, assim, as chances de empregabilidade no mercado de trabalho. 

Houve estudantes que concordam que a relação entre a formação e o exercício 

da  profissão  de  secretariado  é  essencial,  mas,  com  certas  ressalvas,  pois,  segundo  os 

mesmos há certos obstáculos quanto a formação recebida durante o curso e o mercado de 

trabalho, os mais citados segundo os estudantes são: “A formação é indispensável para a 

nomenclatura de Secretário Executivo, porém, existem grandes profissionais com cursos 

técnicos, já antigos no mercado, que desempenham as mesmas funções que um graduado” 

(ALUNO  5),  “Tem total  relação,  pena  que  o  mercado  não  exija  a  formação  adequada 

quando contratam um assessor.” (ALUNO 26), “A formação em termos de grade oferecida, 

satisfazem as necessidades do mercado. Porém, como toda universidade existem carências 

e ineficiências em termos de docência que atrapalham/ prejudicam a formação.” (ALUNO 

11).

Concordando com a resposta do Aluno 11, Durante e Fávero (2009, p. 32, grifo 

nosso)  consideram  de  suma  importância  a  presença  de  professores  universitários 

comprometidos e  atentos  aos  requisitos  do  mercado  de  trabalho  para  a  profissão  de 

secretariado, e destaca a importância da experiência profissional destes professores, uma 

vez que, estes estão à frente dos cursos de formação e precisam visualizar, além da prática, 

as  exigências  do  mercado  de  trabalho,  orientando  com  segurança  os  futuros 

profissionais que estão formando.

Os Alunos 32 e 33 destacaram os seguintes obstáculos:

Muitas  empresas  ainda  não  possuem  conhecimento  de  que  um  profissional 
graduado  em  secretariado  deve  desempenhar  funções  mais  conceituais,  mais 
intelectualizadas  pode-se  assim  dizer,  e  não  essas  funções  que  já  estão 
estereotipadas no senso comum das pessoas. Por isso acredito que o curso da 
UFC deveria ter mais divulgação para mudar o conceito da sociedade em relação 
a profissão (ALUNO 32).

Acredito que por desconhecimento, ou por inadequação do funcionário em ser 
um Consultor, Assessor, o mercado ainda age de forma a alocar o profissional de 
Secretariado  em  outras  atuações  que  não  lhe  digam  respeito,  e  também 
consideradas tecnicistas como em setores financeiros, contábil, ou simplesmente 
como recepcionista e controladora de agendas, ou mesmo da vida pessoal e etc. 
Muitos são os casos em que isso acontece. Acredito que uma formação baseada 
na  Assessoria  poderia  definir  o  profissional  de  Secretariado   como  peça  de 
Gestão  e de Tomada de Decisão na Empresa, afinal não é necessário estudar 04 
anos numa faculdade para atender telefone, ou registrar eventos em uma agenda 
(ALUNO 33).



Para o Aluno 38, a formação abre horizontes,  mas,  com relação à profissão, 

ainda faltam muito reconhecimento á conquistar. Diferentemente dos alunos citados que 

acreditam  na  relação  formação  X  exercício  profissional,  há  aqueles  que  discordam  e 

responderam que há um grande distanciamento entre o que a universidade ensina e o que é 

vivido na prática, além do curso não satisfazer aos interesses do mercado de trabalho. 

Para  o  Aluno  25,  secretariado  é uma profissão  muito  empírica  e  segundo  o 

mesmo,  só  dá  para  crescer  como  profissional  com  bastante  experiência.  O  Aluno  24 

acredita que “o curso não prepara o aluno cem por cento para o exercício profissional e que 

o dia a dia mostrará se o conhecimento adquirido na graduação foi sólido ou não.” Da 

mesma  forma  que  nos  questionamentos  anteriores,  alguns  estudantes  se  abstiveram  de 

responder à questão em pauta.

5.3 Motivação para o exercício profissional

A presente etapa da pesquisa corresponde a Parte III do questionário onde foram 

levantadas  questões  acerca  de  teste  vocacional,  razões  que  levaram  os  investigados  a 

escolher a profissão de Secretariado Executivo assim como opinião em relação à profissão 

antes e depois de ingressos no curso.

Foi perguntado também se os investigados pretendem exercer a profissão após a 

conclusão da graduação e quais os principais fatores que os levaram a essa decisão, além de 

sondar  quais  áreas  de  atuação  em Secretariado  Executivo  seriam  interessantes  para  os 

investigados e quais os planos dos mesmos ao concluir a graduação. O resultado é mostrado 

na próxima tabela.

Tabela 10: Orientação/Teste Vocacional

ORIENTAÇÃO/ TESTE VOCACIONAL
NOME QUANTIDADE MARGEM %

Sim 20 50
Não 20 50
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Segundo a tabela  10,  metade dos  investigados,  ou seja,  20 (vinte)  alunos já 

haviam feito algum tipo de teste vocacional para identificar habilidades e talentos e, a outra 

metade 20 (vinte) alunos não haviam feito testes vocacionais.



Para Bock (2006, p. 65): “[...] a orientação profissional teria como tarefa clarear 

as determinações subjetivas e objetivas da escolha, tendo uma função meramente descritiva 

e explicativa. O indivíduo teria maior consciência dos motivos que o levam a se aproximar 

de  uma  profissão.”  As  inclinações  pessoais  de  cada  indivíduo,  para  uma  profissão,  se 

manifesta  desde  cedo  para  alguns,  mas,  para  outros  é  um pouco  difícil  perceber  qual 

profissão lhe é mais interessante e se o mesmo tem vocação para exercê-la.

Algumas  pessoas  já  sabem,  desde  cedo,  que  profissões  querem  seguir,  no 

entanto,  a  maioria  das  pessoas  não  tem  esse  conhecimento.  A  escolha  profissional 

acompanha uma pessoa pelo resto de sua vida, e tal escolha parece cada vez mais complexa 

e cheia de fatores que precisam ser considerados:  a vocação de cada um, o mercado de 

trabalho, e uma visão do  futuro que a carreira escolhida reserva são alguns fatores que 

devem ser observados para o sucesso da escolha profissional (ALVES, 2012).

Diante disso é muito importante a orientação profissional e vocacional, uma vez 

que,  através de análises de fatores psicológicos,  habilidades pessoais e outros fatores,  é 

possível nortear uma escolha profissional satisfatória.

Muitos  indivíduos,  às  vezes  por  falta  de  uma  orientação  profissional  e 

vocacional  acabam escolhendo uma profissão em função das tendências  do mercado de 

trabalho, ou seja, escolhem seguir determinada carreira visando o status, os altos salários 

que a profissão pode proporcionar ou levado por modismos. Por outro lado, há indivíduos 

que  fazem a  escolha  influenciados  ou  pressionados  pelos  pais  para  que  ingressem  de 

imediato no mercado de trabalho para ajudar nas despesas familiares, ou porque desejam 

realizar nos filhos seus próprios anseios profissionais, como é o caso do pai que quando 

jovem desejava  muito  ser  médico,  porém devido problemas  pessoais,  suas  expectativas 

foram frustradas e acaba interferindo na escolha profissional do filho.

Ao  conquistarem  a  independência  financeira  através  do  trabalho,  os  filhos 

liberam seus familiares de diversos gastos e da preocupação com seu futuro. Nesse sentido, 

a indecisão quanto a escolha da profissão pode ser interpretada como perda de tempo, por 

representar mais gastos com a preparação para o trabalho e com o atraso no acesso ao 

mundo profissional. Por conseqüência, aumenta a busca pelo acesso à educação superior 

como forma de colocação profissional. Essa procura é elaborada tanto pelos pais quanto 

pelos próprios jovens que, terminam acolhendo as exigências dos familiares como suas.



Pode ainda  acontecer  o  fato  dos pais,  baseados em suas  próprias  histórias  e 

idealizações,  passarem  a  almejar  que  os  filhos  concretizem  aquilo  que  não  tiveram 

oportunidade  de  concretizar  profissionalmente,  em  suas  próprias  vidas  (MANSANO, 

2003).

Esses fatores podem atrapalhar o indivíduo em sua escolha levando alguns a se 

tornarem  indivíduos  infelizes  e  não  realizados  profissionalmente.  Diante  dos  diversos 

fatores  que  influenciam a escolha  profissional  de um indivíduo,  seria  interessante  uma 

pesquisa aprofundada acerca dessa problemática.

5.3.1 Escolha, motivação e  exercício da profissão de Secretariado Executivo

No quesito  escolha  da  profissão  de  Secretariado  Executivo foram apontadas 

pelos investigados como razões para a escolha a grade curricular do curso de Secretariado 

Executivo da UFC, a amplitude do mercado de trabalho e  a quantidade de vagas ofertadas, 

a  interdisciplinaridade,  oportunidade de viagens,  os  desafios  e  dinamismo da profissão, 

identificação, aptidão, as atividades desenvolvidas pelo profissional de secretariado e falta 

de opção profissional. Foi possível observar que alguns investigados não conheciam ou não 

tinham informações acerca da profissão, enquanto alguns responderam que já trabalhavam 

na área.

Para Nasser (2010 apud ALVES 2012),  a escolha profissional é pautada por 

dúvidas e questionamentos, no entanto, quando há discernimento das escolhas feitas, estas 

deverão  ser  realizadas  com maturidade,  ponderando  prós  e  contras.  Este  fato  engloba, 

também, os indivíduos que escolhem o Secretariado Executivo, pois devem estar cientes 

que o secretariado é um ofício que exige características e aptidões inerentes à profissão, 

formação acadêmica e capacitação.

O  Aluno  33  respondeu  que  as  razões  da  sua  escolha  foram  as  atividades 

descritas como humanistas e ao mesmo tempo sociais, a definição do curso como na Área 

de Social Aplicada, e as manchetes  que muito enaltecem o profissional de Secretariado. A 

idéia  de  uma  profissão  emergente  e  promissora.  A  possibilidade  de  atuação  em áreas 

diversas. 



Ao questionados acerca da opinião sobre a profissão de Secretariado Executivo 

antes  e  depois  de  ingressar  na  graduação,  foi  possível  inferir  que  a  visão  de  alguns 

estudantes  mudou  significativamente  é  o  que  pode  ser  observado  diante  das  opiniões 

reproduzidas à seguir:

Mudou completamente, e para melhor: pude observar que a profissão trata muito 
além de atividades meramente mecânicas, o quanto de informação, atualização 
são necessários para que o trabalho seja bem executado, pude ver a importância 
de  um  profissional  como  esse  dentro  de  uma  organização  bem  como  a 
desvalorização do mesmo.(ALUNO 37).

Antes,  eu  achava  que  era  uma  profissão  de  atividades  bem  simples  e 
operacionais, como uma recepcionista, por exemplo, agora sei que a secretária 
não  executa  atividades  operacionais,  pelo  contrário  ela  é  gestora  do 
conhecimento e das atividades que executa (ALUNO 27). 

Ainda   acredito  que  o  profissional   tenha  a  sua  disposição  uma  gama  de 
oportunidade ainda por descobrir,  assim como na Gestão Pública,  o cargo de 
Secretário  Executivo,  é  um  cargo  de  gestão,  estratégico.  Contudo,  há  esse 
desapontamento com relação a formação do profissional. Essa dificuldade de se 
tornar um Assessor ainda na Faculdade (ALUNO 33).

Antes eu tinha a uma visão que o profissional  era valorizado na organização 
,depois  ao  ver  a  realidade,  é  totalmente  diferente  não  existe  a  valorização 
profissional (ALUNO 40).

Antes, acreditava que existia um Conselho, era reconhecida pela sociedade, mas 
na realidade não é assim (ALUNO 2).

Estudantes relataram que puderam perceber  a importância  do profissional  de 

Secretariado Executivo dentro do ambiente organizacional bem como sua desvalorização e 

a falta de perspectivas de crescimento profissional. No entanto, apesar de alguns alunos 

demonstrarem,  de certa  forma,  uma desilusão  quanto à  profissão,  houve alunos que  se 

manifestaram de maneira otimista e realizada, mediante tais respostas foi possível inferir 

por parte destes estudantes que estes almejam exercê-la, como é o caso das respostas dos 

alunos abaixo descritas:

Não  conhecia  nada  sobre  o  curso.  Depois  que  passei  e  conheci  o  ramo  de 
atividade da  profissão,  não tive  dúvidas  de  que  era  o  que  eu queria.  É uma 
profissão que está em crescimento e está muito mais valorizada do que a 10 anos 
atrás (ALUNO 30).

Sem dúvidas mudou bastante, pude perceber que o secretário não é apenas um 
assistente, mas sim um facilitador na empresa (ALUNO 35).

A visão quanto á profissão muda bastante, e a preparação também, claro, após o 
curso, certamente seremos profissionais realmente capacitados para atender as 
exigencias das organizações (ALUNO 38).



Tenho bastante interesse pela formação e atuação em Secretariado (ALUNO 15).

A visão  mudou quando  passei  a  vivenciar  a  prática  do Secretariado.  Alguns 
tabus são quebrados diariamente, a cada nova descoberta sobre as conquistas e 
os problemas da área (ALUNO 11).

Diante da resposta do Aluno 11 é possível perceber a importância do estágio 

durante a graduação, pois este permite que o discente vivencie, na prática, toda a teoria 

ensinada em sala de aula, além do mesmo, verificar se o conhecimento adquirido é sólido e 

se saberá  aplicá-los  no dia  a  dia  profissional,  além de ajudá-lo  discernir  se  esta  é  sua 

verdadeira vocação e profissão.

5.3.1.1 Intenções de exercer a profissão de Secretariado Executivo

A  tabela  11  reflete  as  pretensões  dos  investigados  quanto  ao  exercício  da 

profissão de Secretariado Executivo, os dados coletados apontam o seguinte:

Tabela 11 - Intenções de exercer o secretariado

INTENÇÕES DE EXERCER O SECRETARIADO
NOME QUANTIDADE MARGEM %

Sim 23 61,5
Não 15 36
Outras respostas 1 1,25
Não responderam 1 1,25
TOTAL 40 100
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Da  amostra  de  estudantes  analisada,  retirada  do  universo  de  161  (cento  e 

sessenta e um) alunos matriculados regularmente na graduação, 23 (vinte e três) indivíduos 

responderam que almejam exercer o Secretariado, entre os fatores principais mais citados 

no  questionário,  que  os  levaram  a  almejar  ser  Secretário  foram,  praticar  a  formação 

acadêmica  recebida,  a  percepção  de  que  esta  é  a  área  certa  para  si,  a  importância  do 

profissional como facilitador dos processos corporativos, a possibilidade de crescimento na 

profissão, concursos públicos, possibilidade de aumento salarial e identificação por já atuar 

na área.



O Aluno 30 respondeu que os fatores que pesaram mais em sua decisão foram 

“Realização pessoal e profissional, salário e o mercado de trabalho abundante.”, já o Aluno 

31 apontou a aptidão como fator principal de influência em sua escolha. 

Para escolher seguir o Secretariado Executivo, nos dias atuais, se faz necessário 

uma  análise  profunda   há  alguns  anos.  O  secretário  é,  atualmente,  polivalente  e  com 

responsabilidades de cunho gerencial e de assessoramento (ALVES, 2012).

Dos estudantes  que  responderam ao  questionário  15 (quinze)  não pretendem 

exercer a profissão, os fatores principais que levaram os mesmos à esta decisão foram o 

mercado  de  trabalho  que,  segundo  alguns  investigados,  não  valoriza  o  profissional 

secretário.

Outro fator citado foi o fato de a profissão de secretariado executivo ser uma 

opção secundária, uma vez que o entrevistado já possui formação e profissão em outra área.

O Aluno 26 respondeu que não exerceria a profissão, somente se fosse mediante 

concurso público na área. O Aluno 25, por sua vez respondeu da seguinte forma: “Acho 

uma profissão complicada, que ‘quebra muito a cabeça’, mas que não é valorizada.” Diante 

das  respostas  apresentadas  é  possível  observar  a  falta  de  motivação  por  parte  destes 

estudantes para o exercício do secretariado, Robbins (2009, p.48) descreve motivação como 

“a disposição para fazer alguma coisa, que é condicionada pela capacidade dessa ação de 

satisfazer  uma  necessidade  do  indivíduo.”,  segundo  a  Teoria  da  Hierarquia  das 

Necessidades de Abraham Maslow, dentro de cada indivíduo há uma hierarquia de cinco 

necessidades:  fisiológicas,  segurança,  sociais,  estima  e  auto-realização,  sendo  que  esta 

última representa a intenção de tornar-se aquilo que se pode ser, nessa necessidade também 

pode incluir-se a realização profissional.

Diante  das  respostas  “Não”  dadas  por  36%  dos  investigados,  ou  seja,  15 

(quinze) alunos, é possível observar em alguns,  necessidade de auto-realização profissional 

a  qual  não  está  sendo  encontrada  na  profissão  escolhida.  Nesse  quantitativo  de  quinze 

alunos que não tem a intenção de exercer o Secretariado, estão inclusos alunos que já atuam 

na área, mas não pretendem continuar após a conclusão do curso, e também aqueles que 

não atuam na área no presente momento.  

Tal  desmotivação  também  pode  ser  observada  nas  respostas  dos  seguintes 

Alunos,  respectivamente  que  responderam  não  almejar  o  exercício  profissional  em 



secretariado executivo: “Porque não me identifico muito. Gosto muito da profissão, acho 

espetacular a atuação, mas não me satisfaz como profissional.” (ALUNO 3), e também por: 

Desestímulo profissional, baixa remuneração, falta de reconhecimento tanto do 
mercado  quanto  das  empresas,  pois  muitos  ainda  acreditam  que  ‘qualquer 
pessoa’ não habilitada pode exercer o secretariado, isso sem falar na péssima 
faixa salarial ofertada pela maioria das vagas de emprego (ALUNO 24)

A resposta dada pelo Aluno 24 traz a debate o salário ofertado pelo mercado de 

trabalho atual ao profissional de Secretariado, acredita-se que seja necessário pesquisa junto 

às empresas cearenses,  mais especificamente de Fortaleza com o intuito de averiguar as 

razões de tal faixa salarial, a qual não aparenta remunerar satisfatoriamente os secretários.

5.3.1.2 Possíveis áreas de atuação e planos profissionais após conclusão da graduação

Nesta etapa final da pesquisa foi questionado aos estudantes do curso, em quais 

áreas de atuação em Secretariado Executivo, os mesmos tinham interesse de atuar, por que 

e caso não tivessem interesse na área secretarial, em quais áreas gostaria de atuar. Foram 

identificadas, segundo as respostas dos alunos, interesse em atuar em assessoria pública, 

consultoria, gestão de pessoas, comércio exterior, docência, gestão secretarial, marketing, 

didática em Secretariado, educação, gestão de projetos, mercado financeiro e área jurídica.

O Aluno 24 respondeu que gostaria de atuar como  home office  ou intérprete/ 

tradutora ajudando no intercâmbio entre organizações e empresas estrangeiras. O Aluno 3 

respondeu  da  seguinte  maneira:  “Pretendo  fazer  outra  faculdade,  de  Direito,  pois,  me 

apaixonei  pelas  disciplinas  de direito que fiz  no curso de Secretariado.”  Diante  de tal 

resposta  foi  possível  observar  que  alguns  estudantes  pretendem  cursar  uma  segunda 

graduação, além de especializar-se e até buscar ingressar em um mestrado. Outros já visam 

uma possível aprovação em concursos públicos.

Alguns  alunos,  como  nas  etapas  anteriores,  recusaram-se  a  responder  aos 

questionamentos da presente etapa.

Durante  a  análise  dos  questionários  foi  possível  observar  nos  investigados 

razões  diversas  diante  das  perspectivas  profissionais  em  Secretariado  Executivo, 

relacionados à reconhecimento, remuneração, realização, vocação, entre outras razões. 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O   exercício  profissional,  mais  especificamente  a  profissão  de  Secretariado 

Executivo é de fundamental  importância para o mercado de trabalho. Diante desse fato 

irrefutável, é importante destacar a relevância dessa pesquisa junto aos discentes do curso 

de Secretariado Executivo da UFC, para realmente verificar se os mesmos acreditam na 

profissão que escolheram e se almejam exercê-la de forma ética e eficiente. 

Observou-se que os alunos ingressos e os veteranos do curso de Secretariado 

Executivo  da  UFC, almejam exercer  a  profissão,  apesar  da persistência  permanente  de 

alguns  tabus  e  fatos  que  estigmatizam  a  profissão,  da  inexistência  de  um  Conselho 

Profissional de Secretariado Executivo e dos inúmeros desafios que a profissão impõe aos 

que a exercem, sendo necessário real identificação com a mesma.

Com relação à opinião dos alunos do curso acerca da formação recebida durante 

a  graduação  percebeu-se  que  apesar  da  integralização  curricular  do  curso  ser  bastante 

abrangente,  há  deficiências  em alguns  aspectos  e  disciplinas  como  é  o  caso  daqueles 

voltadas para o ensino de idiomas e informática, além de se fazer necessário o acréscimo de 

outras disciplinas relevantes ao aprendizado em Secretariado Executivo.

Identificou-se que as áreas de atuação do Secretariado Executivo, de interesse 

dos estudantes que responderam à pesquisa são: assessoria pública, consultoria, gestão de 

pessoas,  comércio  exterior,  docência,  gestão  secretarial,  marketing,  didática  em 

Secretariado, educação, gestão de projetos, mercado financeiro e área jurídica.

Quanto aos  fatores  preponderantes  que motivam o estudante de Secretariado 

Executivo  ao  exercício  profissional,  a  maioria  dos  investigados  citou  como  fatores 

principais praticar a formação acadêmica recebida, a percepção de que esta é a área certa 

para  si,  a  importância  do  profissional  como  facilitador  dos  processos  corporativos,  a 

possibilidade de crescimento na profissão, concursos públicos, possibilidade de aumento 

salarial e identificação por já atuar na área.

Infere-se portanto, a respeito da questão que norteou a realização desta investigação 

que  na  percepção  dos  acadêmicos  de  Secretariado  Executivo  o  curso  escolhido  para 

capacitação  profissional  atende  ao  que  é  demandado do Secretário  Executivo  atual,  no 



entanto  ainda  são  necessárias  muitas  melhorias  quanto  à  integralização  curricular  e 

contratação de um maior número de docentes da área secretarial.

Além disso, pode-se afirmar que, é fato que os estudantes do curso almejam exercer 

o Secretariado, mas o mercado apesar de todas as demandas de um novo perfil secretarial, 

necessita  observar  melhor  as  perspectivas  que  vem oferecendo  para  a  motivação  à  um 

exercício  profissional  satisfatório  da  categoria.   Considerando-se  que  este  trabalho  não 

pretende exaurir o tema proposto, sugere-se que sejam realizadas outras investigações, tal 

como  investigar  as  possíveis  razões  que  levam  alguns  acadêmicos  de  Secretariado 

Executivo a não concluir a graduação no tempo hábil, ou seja, no período de quatro anos. 

Uma pesquisa acerca dos cursos ministrados no período noturno, verificando qual o perfil 

do aluno que estuda à noite e as razões pelas quais ele optou pelo curso noturno seria de 

notável relevância. Outro tema sugerido seria analisar os diversos fatores que influenciam a 

escolha profissional de um indivíduo.
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APENDICES



APENDICE A- Questionário 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 
SECRETARIADO EXECUTIVO – FEAACS.
CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO

Instrumento de Pesquisa – Questionário

PARTE I – PERFIL

1 - Faixa etária
a) 18-20 anos
b) 20-25 anos
c) 25-30 anos
d) 30-35 anos
e) acima de 35 anos

2 - Sexo
a) Feminino
b) Masculino

3 - Como tomou conhecimento acerca do curso ofertado pela UFC?
a) Internet
b) Formulário de Inscrição para o vestibular
c) Na própria instituição
d) Através de conhecidos
e) Outros _________________________________________________________________

4 - Período de ingresso na Graduação: ____________________________

5- Previsão de conclusão da Graduação: _____________________________

6- Semestre que está cursando atualmente no Curso de Secretariado 
Executivo:____________

7- Você atua na área de Secretariado? 
a) Sim
b) Não

8- Caso tenha respondido “Sim” à questão 7:
a) Há quanto tempo atua na área? __________________________________________
b) Possui vinculo empregatício? Qual?______________________________________
c) Qual o segmento/área/ ramo da empresa?

____________________________________________________________



d) Esfera pública ou privada?______________________________________________

e) Está satisfeito (a) com as perspectivas que a profissão de Secretário 
Executivo pode lhe trazer? Justifique sua resposta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9- Caso tenha respondido “Não” à questão 7:
a) Atua em outra área? Qual?______________________________________________
b) Por que não atua na área de Secretariado?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________

PARTE II – FORMAÇÃO SUPERIOR EM SECRETARIADO EXECUTIVO

1- Qual sua opinião acerca do curso de Secretariado Executivo da UFC?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2- Segundo seu ponto de vista e vivências profissionais na área de Secretariado 
Executivo,  as disciplinas e os conteúdos ministrados durante o curso satisfazem as 
exigências  do  mercado  de  trabalho  para  o  exercício  profissional  do  Secretariado? 
Justifique sua resposta, caso responda sim ou não.
a) Sim (   )
b) Não (   )

Justificativa:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Segundo seu ponto de vista e conforme sua percepção do mercado de trabalho 
para o profissional secretário haveriam outras disciplinas e/ou temas de relevância 
que poderiam ser agregados ao currículo do curso? 
a) Não (   )
b) Sim (   ) Quais?
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
4. Qual é a sua opinião acerca da relação entre a formação acadêmica e o exercício 
profissional em Secretariado Executivo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PARTE III – MOTIVAÇÃO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

1-Já fez algum teste vocacional ou recebeu alguma orientação profissional para 
identificar suas habilidades e talentos?
a) Sim (   )
b) Não (   )

2- Que razões o(a) levaram a escolher a profissão de Secretariado Executivo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3- Qual sua opinião em relação à profissão de Secretariado Executivo, ANTES e 
DEPOIS de ingresso no curso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4- Após concluir a graduação você pretende exercer a profissão de secretário 
executivo? 
(   ) Sim
(   ) Não
Quais os fatores principais que o (a) levaram a essa decisão?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5- Quais as áreas de atuação em Secretariado Executivo que você tem interesse? Por 
que?Caso não tenha interesse na área, escreva abaixo em qual(is) área(s) gostaria de 
atuar.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6 - Quais seus planos profissionais ao concluir a Graduação?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Obrigada pela sua colaboração!




