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RESUMO 

 

O ensino da Sociologia em cursos de nível superior é uma realidade presente em diversas 

áreas do conhecimento. Normalmente, a disciplina é ofertada de forma obrigatória de acordo 

com as orientações presentes nas Diretrizes Curriculares de cada curso. A Sociologia 

caracteriza-se por proporcionar aos discentes uma visão crítica acerca da sociedade na qual o 

indivíduo está inserido. Corrobora ainda para uma formação cidadã e profissional ética, com 

senso crítico aguçado e visão humanística diante de um cenário de globalização e 

individualismo crescentes. Levando em consideração o perfil multidisciplinar do secretário 

executivo e a sua atuação em diversas áreas, verifica-se a importância do conhecimento 

proporcionado pela disciplina para a formação múltipla do profissional, já que este pode atuar 

como gestor, assessor, organizador de eventos, dentre outros campos, tendo assim que lidar 

com diversidades de pessoas, conhecimentos e experiências. O objetivo geral desta pesquisa é 

analisar as contribuições da Sociologia para a formação profissional do secretário executivo. 

Dessa forma, utilizou-se para esta investigação como principais fundamentos teóricos 

Giddens (2008), Nova (2006), Penna (2015) e Rego (2005) para a área de Sociologia, e 

Durante (2012), Nonato Júnior (2009), Sabino e Marchelli (2009), Santos e Caimi (2009) para 

área de Secretariado Executivo. Foram mapeados os cursos de Secretariado Executivo ativos 

no Brasil e selecionadas as Instituições de Ensino Federais que obtiveram conceito máximo 

no ENADE 2015. A pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa, descritiva e documental. As 

análises foram feitas a partir dos dados obtidos no site do e-MEC, e, posteriormente, por meio 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  A partir dos critérios pré-estabelecidos foram 

selecionadas duas universidades: a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal 

de Viçosa. Destaca-se como resultado obtido o reconhecimento da importância da Sociologia 

nas Diretrizes Curriculares dos cursos, bem como a existência da disciplina na grade 

curricular obrigatória dos mesmos visando a formação humanística do profissional. Percebe-

se também a Sociologia como disciplina relacionada a todas as áreas do saber, o que permite 

atender o caráter multidisciplinar do curso de Secretariado Executivo, permitindo ao 

graduando do curso sua atuação nas mais diversas áreas.  

 

Palavras-chave: Sociologia. Secretariado Executivo. Ensino. 



 

 

RESUMEN 

 

La enseñanza de la Sociología en cursos de nivel superior es una realidad presente en diversas 

áreas del conocimiento. Normalmente, la asignatura se ofrece de forma obligatoria de acuerdo 

con las orientaciones presentes en las Directrices Curriculares de cada curso. De haí, la 

Sociología se caracteriza por proporcionar a los alumnos una visión crítica acerca de la 

sociedad en la cual el individuo está inserto. Corrobora aún para una formación ciudadana y 

profesional ética, con sentido crítico más agudo y visión humanística ante un escenario de 

globalización e individualismo crecientes. En el caso de las mujeres, la mayoría de las veces, 

la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, campos, teniendo así que lidiar con 

diversidades de personas, conocimientos y experiencias. El objetivo general de esta 

investigación es analizar las contribuciones de la Sociología a la formación profesional del 

secretario ejecutivo. De esta maner a, se utilizó para esta investigación como principales 

fundamentos teóricos Giddens (2008), Nova (2006), Penna (2015) y Rego (2005) para el área 

de Sociología, y Durante (2012), Nonato Júnior (2009), Sabino y Marchello (2009), Santos y 

Caimi (2009) para área de Secretaría Ejecutiva. Se seleccionaron los cursos de Secretariado 

Ejecutivo activos en Brasil y además las Instituciones de Enseñanza Federales que obtuvieron 

nota máxima en el ENADE 2015. La investigación se caracteriza por ser cualitativa, 

descriptiva y documental. Los análisis se realizaron a partir de los datos obtenidos en el sitio 

del e-MEC, y posteriormente, a través de los Proyectos Pedagógicos de los Cursos. A partir de 

los criterios preestablecidos se seleccionaron dos universidades: la Universidade Federal de 

Ceará y la Universidade Federal de Viçosa. Se destaca como resultado obtenido el 

reconocimiento de la importancia de la Sociología en las Directrices Curriculares de los 

cursos, así como la existencia de la asignatura en la basis curricular obligatoria de los mismos 

visando la formación humanística del profesional. Se percibe también la Sociología como 

asignatura relacionada a todas las áreas del saber, lo que permite atender el carácter 

multidisciplinario del curso de Secretariado Ejecutivo, permitiendo al graduado del curso su 

actuación en las más diversas áreas. 

 

Palabras Clave: Sociología. Secretario Ejecutivo. Enseñanza. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os questionamentos acerca da profissão e da formação do secretário 

executivo. Atualmente, o Curso de Secretariado Executivo, tem em seu currículo disciplinas 

que vão desde a área de ciências humanas até ciências exatas. Assim, algumas dessas 

disciplinas ofertadas na graduação permeiam matérias como Sociologia, Filosofia, Português, 

Psicologia, Direito, Contabilidade até mesmo Sistemas de Informação e Banco de Dados. 

Essa diversidade de conhecimentos no curso busca oferecer ao discente amplas oportunidades 

no mercado de trabalho, podendo este se tornar um assessor, gestor, consultor, empreendedor, 

dentre outras possibilidades (SILVA, 2010). Através desse diálogo, entre as mais diversas 

áreas, pode-se trabalhar o lado ético, crítico e pensador do aluno.  

Para Sabino e Marchelli (2009), o Secretariado não deve ser considerado apenas 

como prática profissional, mas também como práxis que incorpora conceitos teóricos, 

consciência reflexiva e domínio de teorias científicas. E uma das disciplinas mais voltadas 

para a formação humana e reflexiva do aluno é a disciplina de Sociologia.  

Logo, cumpre destacar que a inclusão da disciplina de Sociologia no ambiente 

educacional brasileiro vem desde o início do século passado, sendo ofertada de forma 

obrigatória e prioritariamente desde o Ensino Médio (BRASIL, 2008), até os mais diversos 

cursos de graduação segundo as Diretrizes Curriculares de cada curso (inclusive no curso de 

Secretariado Executivo conforme o Projeto Pedagógico que será analisado mais adiante).  

Essa expansão da Sociologia (BRASIL, 2008), está vinculada à necessidade de 

formar profissionais mais conscientes e críticos, que possam viver e conviver em uma 

sociedade com mais igualdade e respeito ao próximo. Portanto, a oferta da disciplina parte da 

necessidade de proporcionar uma formação mais humana, e em relação ao curso de 

Secretariado, essa oferta está também atrelada a multidisciplinaridade, que é característica do 

curso. 

A formação do secretário executivo é voltada não só para a multidisciplinaridade, 

que é a junção de várias áreas, cada qual com sua teoria em um mesmo projeto, mas também 

para a interdisciplinaridade, que ocorre quando algumas disciplinas se unem em um propósito 

comum, havendo troca de conhecimento o que possibilita novos saberes de uma forma mais 

dinâmica, visando formar um profissional apto a desenvolver os mais diversos papéis dentro 

de uma organização. Segundo Sabino e Marchelli (2009), o fazer do secretário tem se baseado 

na aplicação de conhecimentos múltiplos, gerados como forma de interação entre disciplinas 

que possibilitam o entendimento da práxis de cada uma separadamente.  



 

 

Neste sentido, este trabalho tem como objeto de estudo a importância da 

Sociologia nos cursos de Graduação, especificamente nos cursos de Secretariado Executivo.  

A partir das reflexões acerca da Sociologia no curso de Secretariado Executivo definiu-se a 

seguinte questão norteadora: como a Sociologia contribui para uma formação profissional em 

Secretariado Executivo? O objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições da 

Sociologia para a formação profissional do secretário executivo. Para isso, foram definidos 

como objetivos específicos:  

a) Apresentar os cursos de Secretariado Executivo ofertados por Instituições 

Federais de Ensino Superior no Brasil que obtiveram conceito máximo no 

ENADE 20151; 

b) Identificar os enfoques sociológicos abordados a partir dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Secretariado Executivo que obtiveram conceito 5 

no ENADE 2015; 

c) Conhecer os aspectos sociológicos presentes na formação profissional em 

Secretariado Executivo.  

A pesquisa se justifica pela possibilidade de colaborar para as discussões acerca 

da construção de uma ciência própria do Secretariado, já que se trata de um curso novo frente 

aos demais, se comparado a cursos como Direito e Administração, por exemplo, e que não 

possui uma grande fundamentação teórica própria da área. Para Durante (2012, p. 07), no 

campo prático, a área ainda não possui uma cultura voltada à pesquisa científica, tanto que a 

literatura específica disponível é pequena e praticamente técnica. 

Para a realização de uma pesquisa, segundo Martins (2012, p.50): 

 

O aluno deve aprender a ler, entender e reproduzir, fielmente, o que lê; tornar-se 

capaz de buscar informações importantes e coletar dados; relacionar as teorias e os 

dados empíricos; organizar informações, em vista da resolução de problemas e, 

finalmente, elaborar relatórios e outros trabalhos pertinentes. 
  

Algumas lacunas tornam-se visíveis acerca do assunto objeto desta pesquisa, tal 

qual a baixa produção acadêmica sobre o ensino de Sociologia em cursos de nível superior, 

bem como a relação entre essa área e o Secretariado Executivo. Conforme será demonstrado 

no decorrer da pesquisa, nota-se a insuficiência de informações sobre esse tema específico. 

A presente pesquisa está dividida em cinco capítulos. Inicialmente é feita uma 

introdução ao assunto, mostrando uma visão geral acerca da pesquisa, com os objetivos e a 

                                                 
1  Informações disponíveis em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 22 de setembro de 2017. 



 

 

justificativa para a realização desta. O segundo e terceiro capítulos trazem o referencial 

teórico que embasa a pesquisa e estão divididos entre as áreas de Sociologia, com subtópicos 

pertinentes à área em questão, e Secretariado Executivo. A metodologia utilizada, com o 

objeto de estudo, os instrumentos de coleta e a análise dos dados são abordados no capítulo 

seguinte, ressaltando que se trata de uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, pois 

serão feitas análises dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Secretariado Executivo ativos no 

Brasil, que obtiveram nota máxima no ENADE 2015, no qual o universo da pesquisa está 

restrito aos cursos de graduação federais. No capítulo cinco são apresentados o 

desenvolvimento da pesquisa e os seus resultados. No sexto e último capítulo, têm-se as 

considerações finais, seguida das referências.  

 



 

 

2 O ENSINO DE SOCIOLOGIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

A Sociologia é uma ciência que se preocupa em entender as relações sociais, 

desde um pequeno núcleo familiar até grandes grupos que vivem em sociedade. Seus objetos 

de estudo são vários, dentre eles a sociologia das organizações, sociologia política, sociologia 

do trabalho, sociologia das relações de gênero, religião e até mesmo sociologia médica. 

Assim, é uma área de estudo com aplicação pertinente em vários cursos, independentemente 

de ser da área de humanas, exatas ou outras. Para Nova (2006, p. 21): 

 

A Sociologia não é matéria de interesse apenas de sociólogos. Cobrindo todas as 

áreas do convívio humano – desde as relações na família até a organização das 

grandes empresas, desde o papel da política na sociedade até o comportamento 

religioso –, a Sociologia interessa de modo acentuado a administradores, políticos, 

empresários, professores em geral, publicitários, jornalistas, planejadores, 

sacerdotes, mas também, ao homem comum. 
 

Seguindo esta linha de pensamento, será apresentada uma análise teórica sobre a 

Sociologia e o seu ensino para buscar compreender a sua gênese e, consequentemente, a sua 

importância na formação profissional dos discentes em Secretariado Executivo.  

 

2.1 A Sociologia 

 

A Sociologia, enquanto ciência, surgiu no século XIX, numa época marcada por 

grandes transformações sociais, juntamente com o capitalismo. Com o advento da Revolução 

Industrial e da Revolução Francesa, fazia-se necessário entender a vida social que estava se 

formando a partir dessas mudanças, e com isso nasceu a Sociologia (PENNA, 2015).  

O termo “Sociologia” foi criado por Auguste Comte, que é considerado o pai do 

positivismo, um método que busca explicar os fenômenos através da observação e elaboração 

de leis imutáveis (PENNA, 2015). Mas é com Émile Durkheim que a Sociologia passa a ser 

considerada uma ciência. Durkheim buscou estabelecer um objeto de estudo para a 

Sociologia, e o seu pensamento marcou fortemente a sociologia contemporânea. Os três 

principais temas abordados por Durkheim foram: “a importância da Sociologia enquanto 

ciência empírica; a emergência do indivíduo e a formação de uma ordem social; e as origens e 

o caráter da autoridade moral da sociedade.” (GIDDENS, 2008, p. 08). Vale ressaltar que essa 

Sociologia que surgiu no século XIX buscava entender e explicar as problemáticas advindas 

das transformações políticas, econômicas e sociais da época (PENNA, 2015).  



 

 

Em oposição às ideias de Comte e Durkheim, têm-se outros pensadores 

mundialmente conhecidos, e que tem em suas teorias mais expressivas, um conhecimento 

sociológico crítico e contrário ao capitalismo: Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels 

(1820-1895).  

Karl Marx era contra o capitalismo e afirmava que esse era um modelo 

autodestrutivo, de exploração social, e que o capitalismo somente chegaria ao fim através da 

luta das classes sociais menos favorecidas contra a burguesia. Para ele, os modelos de 

produção e de distribuição econômica deveriam se modificar de tal forma que deixasse os 

homens em igualdade de bens materiais e sociais, libertando-os da alienação (ARAÚJO, 

2015). Sua principal obra foi “O Capital”.  

Já Friedrich Engels era um revolucionário que atuou junto com Marx na criação 

dessa corrente contra o capitalismo, mais conhecida como marxismo. Publicaram juntos o 

“Manifesto do Partido Comunista”, além de outras contribuições às obras de Karl Marx e à 

Sociologia.  

Outro grande pensador foi Max Weber que contribuiu para uma sociologia 

compreensiva que buscava analisar as emoções dos indivíduos e o sentido que esses dão à 

elas, de acordo com suas ações e, consequentemente, as influências dessas ações no contexto 

social (BETONI, 2014). A teoria desse pensador trazia ainda os tipos ideais, em que servia 

como parâmetro entre o que era observado e a teoria sobre determinadas ações humanas; 

tendo sua obra mais conhecida “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, que discorre 

sobre a relação entre religião e economia, analisando a influência da reforma protestante e 

suas doutrinas com o modo como as relações sociais se davam nesse cenário, acarretando na 

produção de excedentes, gerando um acúmulo de capital (RODRIGUES, 2017).  

De acordo com Penna (2015, p.07), a Sociologia: 

 

[...] estuda os homens em interdependência, os homens em sociedade, tendo o fato 

básico de que eles não vivem isolados, ao contrário, formam agrupamentos estáveis 

onde se dá o encontro do homem com o homem, ao estabelecimento de relações de 

corporação, luta e domínio entre os homens no interior desses agrupamentos, e o 

desenvolvimento ou destruição das culturas humanas que decorrem de tais relações. 

 

A partir dessa análise, pode-se definir a Sociologia como uma disciplina científica 

que estuda os fatos sociais e a relação entre comunidade e sociedade, buscando compreender e 

identificar os processos sociais. 

Segundo Giddens (2008, p. 19), “a Sociologia é fascinante e constrangedora, na 

medida em que o tema de estudo é o nosso próprio comportamento enquanto seres sociais.” 



 

 

Pesquisar e buscar entender a vida em sociedade é importante para ter uma compreensão do 

ambiente em que se vive e das pessoas que formam as relações sociais. Atualmente, a 

Sociologia é comumente vista em pesquisas de sociólogos em grandes empresas, nos partidos 

políticos, visando à preservação de estruturas políticas, econômicas e culturais do capitalismo 

moderno. As ciências sociais, de modo geral, passaram a ser usadas para produzir um 

conhecimento útil e necessário à dominação vigente (MARTINS, 2006).  

Como característica, a Sociologia apresenta-se por não ser valorativa, ou seja, por 

não atribuir valores aos fatos sociais, considerando-os a partir de uma neutralidade que 

também não é normativa (não estabelece regras para a sociedade). Deste modo, não cabe a 

Sociologia dizer o que é certo e o que é errado, mas apenas estudar e mostrar como 

determinada sociedade é e se comporta, ou como determinado fato social acontece. É uma 

ciência predominantemente indutiva, pois tem como pressuposto a observação sistemática dos 

fatos, além de não almejar explicar todos os fatos sociais, mas somente aquilo que é 

observável em um determinado momento (PENNA, 2015).  

Outra característica da Sociologia é a transitoriedade. Um sistema filosófico pode-

se manter inalterado durante séculos. Dificilmente isso acontecerá com a Sociologia, já que 

ela parte do pressuposto da observação dos fatos, do que é observável. Portanto, ela se 

transforma junto com a capacidade de observação (NOVA, 2006), já que o homem está em 

constante mudança, evoluindo, transformando hábitos e atitudes. O próprio pesquisador que 

participa daquilo que observa muda sua visão de acordo com as experiências adquiridas – 

embora não haja juízo de valor por parte do pesquisador. Dessa forma, a Sociologia não 

pretende e nunca pretendeu explicar toda a complexidade da vida em sociedade. Mas ela visa 

proporcionar uma visão simplificada da realidade, sem deixar de lado a riqueza dos fatos e a 

importância destes.   

Cumpre sinalizar que no Brasil o surgimento da Sociologia não se deu de forma 

gradual. Houve diversas etapas, porém duas se destacam: a etapa da herança histórico-cultural 

da Sociologia, e a etapa contemporânea da Sociologia. Na primeira etapa, houve um período 

dos pensadores sociais que foi marcado pelas temáticas da formação do Estado brasileiro e do 

problema da identidade nacional, influenciados pelo iluminismo, o darwinismo e o 

evolucionismo. Já o período posterior é marcado pela adoção da Sociologia como disciplina 

em determinadas faculdades, com influências de Durkheim e do filósofo norte-americano 

John Dewey. Ressalta-se aqui que essa adoção se deve à influência do movimento da Escola 

Nova no Brasil, movimento esse que visava um sistema de educação que considerasse a 



 

 

realidade concreta da sociedade brasileira para assim poder transformar a própria realidade 

(MENEZES, 2015).  

Somente com a fase contemporânea da sociologia no Brasil é que se inicia a 

pesquisa e o ensino de Sociologia, não como ciência auxiliar de outras disciplinas, mas como 

ela própria sendo a ciência. A partir desse momento diversos temas passaram a ser estudados 

visando produzir conhecimento científico e intelectual, bem como procurar entender um 

pouco mais o povo brasileiro. Temas como a sociedade escravocrata brasileira, o modelo 

político, a militância, a reflexão sobre o desenvolvimento, os dilemas sociais e as classes 

trabalhadoras passaram a ser estudadas profundamente (PENNA, 2015).  

Compreende-se, portanto, que com a expansão sobre estudos pertinentes à 

sociedade, chega-se ao momento em que a disciplina de Sociologia passa a ser lecionada nas 

faculdades brasileiras. Ponto esse que será discorrido na próxima seção desta investigação. 

   

 

2.2 O Ensino de Sociologia nos cursos de Graduação 

 

A nível mundial, o ensino de Sociologia nas universidades se deu a partir do 

século XIX para o século XX. Foi na Europa e Estados Unidos onde nasceram as principais 

teorias, com os grandes pensadores da época como Max Weber e Georg Simmel. No Brasil, 

como foi visto no capítulo anterior, a introdução da Sociologia como disciplina nas 

universidades foi a partir do século XX (PENNA, 2015). 

Inicialmente, de acordo com Rego (2005), a disciplina foi incluída nos currículos 

do ensino médio e nas escolas normais, e, posteriormente chegou às universidades, com o 

objetivo de difundir uma nova visão de mundo do país e contribuir para o questionamento das 

ideias que davam sustentação à antiga ordem social. 

Vale ressaltar que a Sociologia surge como uma disciplina voltada para o lado 

humanístico, uma ciência que busca formar no cidadão uma consciência crítica, reflexiva, já 

que: 

 

Além das suas aplicações no planejamento social, na pesquisa, na orientação das 

relações sociais na empresa, na condução dos programas de intervenção social, o 

conhecimento sociológico também funciona, mais do que como ciência, como uma 

disciplina humanística, como argumenta Peter Berger, no sentido originalmente 

renascentista dessa expressão. A Sociologia não é apenas um tipo de transformação e 

controle da sociedade, mas também um meio de possível aperfeiçoamento do 

espírito, na medida em que ela pode auxiliar as pessoas a, de algum modo, 

compreenderem mais claramente o comportamento dos outros, a sua própria 

situação e o seu comportamento em relação aos outros, aos grupos aos quais 



 

 

pertence e à sociedade como um todo. Por tudo isto, a Sociologia não é, hoje, apenas 

um conhecimento de interesse restrito a quem a usa profissionalmente. É um 

conhecimento que interessa a todos. Sendo uma disciplina humanística, a Sociologia 

é, consequentemente, uma forma significativa de consciência social (NOVA, 2006, 

p. 41). 
 

Observa-se, que a Sociologia não é mais somente uma disciplina específica do 

curso de Ciências Sociais. Ela é hoje uma disciplina voltada para a formação humana, crítica, 

reflexiva dos mais diversos profissionais e, consequentemente, nas mais diversas áreas, pois a 

Sociologia se tornou uma disciplina comum à vários cursos, deixando de ser apenas uma área 

que estuda os fatos sociais. Mas que passou a ser uma ciência que busca através do estudo 

desses fatos fazer o homem pensar no indivíduo e no coletivo, levando em consideração as 

consequências de suas ações neste mundo repleto de egoísmo, guerra, valores invertidos ou 

até falta deles.    

Para Rego (2005), os conteúdos e experiências proporcionados aos alunos no 

contexto de uma instituição de ensino atuam no sentido da construção de determinadas 

identidades individuais e coletivas. A autora defende que o ensino de Sociologia não só nas 

Ciências Sociais, como também nos demais cursos, é significativo, pois tem como um dos 

seus objetivos formar cidadãos capazes de exercer uma cidadania crítica, responsável e 

combativa e uma prática profissional de forma contextualizada. Assim, os futuros 

profissionais serão capazes de construir uma sociedade com menos desigualdade, mais justa e 

consequentemente, contribuir na luta para a transformação da realidade social, realidade esta 

permeada do discurso neoliberal e da cultura global. A Sociologia, portanto, se coloca como 

uma disciplina essencial para a realização deste trabalho pedagógico de luta contra-

hegemônica num mundo globalizado e individualista. 

Nesse mesmo sentido, uma das mais fortes razões para a inclusão da disciplina de 

Sociologia em currículos de cursos universitários, não somente o de Ciências Sociais, deve-se 

pelo contato proporcionado com as teorias sociológicas como uma oportunidade de formar 

atitudes particulares, diferentes do modo de ver do senso comum (NOVA, 2006, p. 21). Em 

outras palavras, a disciplina é importante por ajudar na formação de pessoas com senso crítico 

e opinião própria. 

Segundo Ianni (1997 apud REGO, 2005, p. 10), as três teorias sociológicas que 

mais influenciam as interpretações da globalização, as três poderosas matrizes do pensamento 

científico predominantes nos trabalhos e pesquisas do campo sociológico são: o 

funcionalismo, o marxismo e a teoria weberiana, exclusivas ou misturadas.  



 

 

A primeira dessas matrizes, o funcionalismo, entende que a sociedade se 

assemelha a um organismo humano-biológico, no qual se uma das partes deste corpo não está 

bem, o todo também não estará, ou seja, se uma parte da sociedade não vai bem, todo o resto 

entrará em declínio e/ou sofrerá com isso (PENNA, 2015). Já o marxismo e a teoria 

weberiana, conforme já exposto, tratam da luta de classes contra o capitalismo e de tipos 

ideais para as ações do homem, respectivamente. 

Sobre o funcionalismo, segundo explicitado, este é uma das três teorias mais 

fortes que influenciaram na interpretação da globalização. Entre os funcionalistas mais 

conhecidos estão Comte e Durkheim – precursores da Sociologia.  Essa corrente está presente 

no pensamento científico sociológico e segundo Giddens (2008, p.16): 

 

O funcionalismo defende que a sociedade é um sistema complexo cujas partes se 

conjugam para garantir estabilidade e solidariedade. Segundo esta perspectiva, a 

Sociologia, enquanto disciplina, deve investigar o relacionamento das partes da 

sociedade entre si e para com a sociedade enquanto um todo. (...) Estudar a função 

de uma instituição ou prática social é analisar a contribuição dessa instituição ou 

prática para a comunidade da sociedade. 

 

  

O funcionalismo, portanto, está relacionado a aplicação da disciplina de 

Sociologia na formação profissional do secretário executivo. Nessa linha de pensamento, sua 

respectiva importância para o discente e a sociedade está como um todo, tendo em vista que a 

disciplina busca formar cidadãos críticos, éticos e conscientes do seu papel em um mundo 

globalizado, onde as demandas das empresas requerem cada vez mais profissionais aptos a 

exercerem diversos papéis e estejam preparados para lidarem com diversas situações.  

Os principais temas da Sociologia, como o Estado nacional e o indivíduo, foram 

substituídos pelo globalismo. O ensino de Sociologia do século XXI tem, portanto, como 

objetivo estudar, entender e explicar os fenômenos, as problemáticas da globalização, e com 

isso formar cidadãos críticos, reflexivos e participativos dessa nova ordem social, no qual as 

relações sociais são redefinidas e redimensionadas. 

Cumpre destacar que a globalização emerge juntamente com o capitalismo, na 

busca por novos mercados, visando ampliar as relações internacionais e a vantagem 

econômica das nações. Com a crescente globalização vieram também o aumento das 

desigualdades sociais, a miséria, a fome, bem como a aproximação de culturas, o avanço 

tecnológico, o aumento e diversidade das relações comerciais. O impacto que a globalização 

exerce na sociedade, seja ele qual for, é extremamente importante e vital para todo o mundo. 



 

 

Rego (2005) afirma que os objetivos da Sociologia incluem fornecer ao futuro 

profissional e ao cidadão o instrumental conceitual e metodológico das principais correntes 

sociológicas, possibilitando-lhe: 

 

Reconhecer as características da condição humana e respeitar a diversidade de 

formas de organização social, econômica, política e cultural assumida pela 

humanidade nos diferentes espaços/tempos; Analisar o dinamismo e a complexidade 

da realidade social, alcançando a compreensão dos processos sociais e de seus 

mecanismos e a percepção de sua própria condição enquanto ator social capaz de 

intervir na configuração da sociedade; Desenvolver sua prática profissional de forma 

democrática, responsável, crítica e contextualizada; Construir sua identidade social e 

política, viabilizando o pleno exercício da cidadania brasileira e planetária (REGO, 

2005, p. 13). 
 

Logo, percebe-se o papel da disciplina Sociologia na formação humana e 

profissional independente da área de atuação. A Sociologia dialoga com todas as áreas, com o 

objetivo de analisar, entender e tentar explicar os fatos em seus mais diversos ambientes. Isso 

é fundamental para construir perfis (pessoais e profissionais) com uma ampla visão de mundo. 

Otávio Ianni afirma a importância da Sociologia como: 

 

[...] forma de autoconsciência científica da realidade social [...] que expressa o 

entendimento que a sociedade, no seu todo ou em segmentos mais importantes, 

desenvolve a propósito de sua organização e seu funcionamento, refletindo o modo 

pelo qual ela se produz e reproduz, forma e transforma (IANNI, 1997 apud REGO, 

2005, p. 10). 
 

Vale ressaltar, porém, que entre alguns discentes existe uma cultura de 

desvalorização da Sociologia, evidenciando em colocações que expressam que a disciplina 

não reprova, depreciando uma disciplina que permite que o aluno tenha uma visão ampla da 

complexidade da realidade, para que ele possa compreender a realidade social, esteja ele 

inserido nela ou não. Sobre essa falta de reconhecimento da importância da disciplina, Silva 

(2010, p. 30) afirma que:  

 

Uma das dificuldades encontradas pelo acadêmico, quanto às disciplinas das 

Ciências Sociais, é a compreensão imprecisa de que elas oferecem a capacidade de 

entender as questões complexas enfrentadas pela sociedade e a racionalidade para 

lidar com elas, tanto no âmbito profissional como no pessoal. 
 

Entende-se, portanto, a importância da disciplina nos currículos tanto no ensino 

médio, como, principalmente, no ensino superior, pois ajuda e influencia positivamente a 

formação de profissionais com visão mais humana, crítica, reflexiva, questionadora e 

participativa, buscando chegar ao tipo ideal de sociedade justa e igualitária. 



 

 

Na área do Secretariado Executivo, a Sociologia, como será abordado no capítulo 

3, está presente como formação humanística para o graduando do curso. É uma disciplina que 

consta na integralização curricular junto com outras disciplinas de áreas distintas, 

caracterizando a multidisciplinaridade (comum ao Secretariado Executivo), bem como sua 

oferta se dá pela importância de formar um profissional reflexivo, capaz de atuar em diversas 

áreas e saber lidar com os fatos sociais inerentes a cada situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

  

A origem da profissão de secretário executivo vem desde a antiguidade com os 

escribas. Os escribas eram homens que assessoravam os regentes da política, da filosofia ou 

da guerra. Esses dominavam amplos conhecimentos intelectuais e exerciam funções como 

copista, geógrafo, arquivista, historiador, linguista e escritor. Quanto a inserção da mulher no 

mercado de trabalho na área de Secretariado, essa se deu somente no século XIX, uma vez 

que, devido às guerras, fez-se necessária a mão de obra feminina para ajudar nas mais 

diversas áreas do trabalho comercial e industrial (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Com o passar dos anos e os avanços tecnológicos, humanos e organizacionais, a 

profissão do secretário executivo foi ganhando espaço no mercado de trabalho, até ser 

reconhecida oficialmente. No Brasil, a Lei N° 1.421/77 de 20/09/1977, oficializou o Dia do 

Profissional de Secretariado em 30 de setembro, sendo que, internacionalmente, essa data é 

comemorada na última quarta-feira do mês de abril (BRASIL, 1977).  

Outras conquistas do secretário executivo no Brasil são as leis que regulamentam 

o exercício da profissão sendo elas: a Lei n° 7.377 de 30/09/1985, complementada pela Lei n° 

9.261 de 10/01/1996 (BRASIL, 1996), além do Código de Ética do Profissional de 

Secretariado, datado de 07 de julho de 1989 (BRASIL, 1989). De acordo com a Lei n° 

7.377/85, Art. 4°, são atribuições do secretário executivo:  

 

I – planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; II – assistência e 

assessoramento direto a executivos; III – coleta de informações para a consecução 

de objetivos e metas de empresas; IV – redação de textos profissionais 

especializados, inclusive em idioma estrangeiro; V – interpretação e sintetização de 

textos e documentos; VI – taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras 

de explanações, inclusive em idioma estrangeiro; VII – versão e tradução em idioma 

estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação da empresa; VIII – 

registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas; IX – orientação da 

avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a chefia; X – 

conhecimentos protocolares (BRASIL, 1985, p. 1). 

  

Por tratar-se de uma Lei elaborada em 1985 e alterada posteriormente em 1996, 

percebe-se como atribuições do secretário executivo atividades mais técnicas do que 

intelectuais, já que, antigamente, o profissional era visto como executor de tarefas 

operacionais, não participando dos níveis estratégicos e táticos das organizações. 

A partir da década de 1990, após a instituição dos principais documentos exigidos 

a uma categoria profissional no país, passou-se a desenvolver o conhecimento das assessorias 

através da intensificação dos debates profissionais e a expansão do Ensino Superior em 



 

 

Secretariado Executivo (NONATO JÚNIOR, 2009). Era o início da expansão do Secretariado 

Executivo no Brasil. 

 

Quadro 1 – Fatos que contribuíram para o reconhecimento profissional do secretário 

executivo no Brasil 

Data Fato Consequência para a área secretarial 
30/09/1985 Lei n° 7.377/85 – 

Regulamentação da profissão 

Exigência do curso de nível superior em Secretariado 

Executivo e para ser reconhecido como técnico em 

Secretariado Executivo exige-se o curso técnico em 

Secretariado Executivo. 
29/04/1987 Portaria n° 3.103/87 – 

Enquadramento sindical 

Melhor organização da categoria secretarial, impedindo, 

assim, a multiplicidade de nomenclaturas. 
31/08/1988 Surgimento da Federação 

Nacional de Secretários 

(Fenassec) 

A Fenassec vem lutando para defender os direitos da 

profissão e de conquistar um Conselho Federal de 

Secretariado. 
07/07/1989 Publicação no Diário Oficial da 

União do Código de Ética do 

Secretário Executivo 

Desenvolvimento das áreas do conhecimento em 

secretariado, facilitando, assim, a definição dos direitos e 

deveres de um profissional de secretariado executivo. 
25/06/2005 Promulgação das diretrizes 

curriculares do profissional de 

secretariado executivo 

Reenquadramento dos projetos políticos pedagógicos das 

instituições que ofertam o curso.  

Fonte: Elaborado pela autora com base nas Leis que regulamentam a profissão. 
 

Percebe-se, portanto, a evolução pela qual a área de Secretariado Executivo 

passou desde a sua origem, até o seu reconhecimento institucional através da elaboração e 

promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicas ao curso, que serão 

abordadas adiante.  

O primeiro curso de Secretariado Executivo no Brasil foi criado em Salvador, na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ano de 1969, e somente em 1978 houve o 

primeiro reconhecimento oficial, por ocasião sendo o curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Pernambuco. Após a década de 90, é que foram sendo criados e 

instalados cursos por todo o Brasil tendo em vista a demanda existente no mercado e o intuito 

de fortalecer a profissão (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Ainda de acordo com Nonato Júnior (2009, p.114), “o crescimento do 

Secretariado teve o papel de divulgar a profissão, superar estigmas, alargar campos de 

trabalho e inaugurar um domínio acadêmico de atuação das assessorias”. Dando continuidade, 

de acordo com esse crescimento do curso nas universidades brasileiras, o autor afirma que: 

 

Esta expansão acadêmica foi muito importante para o desenvolvimento do 

conhecimento em Secretariado no Brasil, pois ao passo em que os cursos superiores 

foram sendo criados, livros passaram a ser produzidos para este público e 

profissionais buscaram formação intelectual, passando a atuar como docentes e 

pesquisadores. Assim, ao passo em que os trabalhos acadêmicos em Secretariado 

iam se complexificando, aumentava a demanda por uma teoria cientifica que 



 

 

legitimasse o Secretariado Executivo como área de conhecimento acadêmico 

(NONATO JÚNIOR, 2009, p. 114). 
 

Ressalta-se aqui, a importância da criação de órgãos e da elaboração e execução 

de eventos que ajudaram e ajudam a lutar pela área e permitem desenvolvê-la cada vez mais. 

A Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC) é a principal entidade do 

Secretariado no Brasil e foi criada em 31 de agosto de 1988 (NONATO JÚNIOR, 2009). É 

constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, defesa e orientação geral e legal da 

categoria profissional. A Federação conta hoje com 24 sindicatos trabalhando em conjunto 

pela categoria secretarial em todo território nacional (FENASSEC, 2017)2.  

Há também a Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC)3 

fundada em 2013, com o intuito de lutar pelo reconhecimento da área como conhecimento 

científico. 

Em relação aos eventos, cita-se o Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado 

(ENASEC), o Encontro Nacional dos Estudantes de Secretariado (ENESEC), o Congresso 

Nacional de Secretariado (CONSEC), dentre outros, todos com o objetivo de compartilhar 

conhecimentos, vivências, experiências e pesquisas na área do Secretariado.  

Através da Resolução nº 3, de 23 de junho de 2005, foram instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) que regem os cursos de graduação em Secretariado 

Executivo. Essas atuam como princípio norteador para os cursos de graduação em 

Secretariado e permitem aos cursos elaborarem seus próprios Projetos Pedagógicos tendo em 

vista a necessidade de relacionar o conteúdo oferecido (teoria) com a demanda do mercado 

(prática). Elas orientam acerca do perfil, conteúdo, duração do curso, regime de oferta, com o 

intuito de proporcionar consistência aos Projetos, dando liberdade as Instituições, mas sem 

que perca a qualidade do ensino (BRASIL, 2005).  

As DCNs do curso de Secretariado Executivo, de acordo com o Parágrafo 2º, 

permitem e estimulam a interdisciplinaridade característica da área, bem como a produção de 

pesquisas científicas e a integração entre teoria e prática, graduação e pós-graduação, 

possibilitando a formação de um profissional com diversos perfis, podendo atuar em linhas de 

gestão, assessoramento, empreendedorismo e consultoria (BRASIL, 2005).  

Para proporcionar um caráter multidisciplinar e multifacetário que o mercado de 

trabalho necessita, segundo o artigo 3º da Resolução n° 3, de 23 de junho de 2005:  

                                                 
2  Informações disponíveis em: <http://www.fenassec.com.br/site/>. Acesso em: 03 de novembro de 

2017. 
3  Informações disponíveis em: <http://www.abpsec.com.br/>. Acesso em: 03 de novembro de 2017. 



 

 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões que envolvam 

sólidos domínios científicos, acadêmicos, tecnológicos e estratégicos, específicos de 

seu campo de atuação, assegurando eficaz desempenho de múltiplas funções de 

acordo com as especificidades de cada organização, gerenciando com sensibilidade, 

competência e discrição o fluxo de informações e comunicações internas e externas 

(BRASIL, 2005, p. 2). 
 

Na atualidade, a formação do secretário executivo deve abranger todas as grandes 

áreas do conhecimento, passando por disciplinas como Português, Inglês, Psicologia, 

Sociologia, Filosofia Administração, Logística, Comércio Exterior, Contabilidade, 

Matemática Financeira, Sistemas de Informação e Banco de Dados, Relações Públicas, além 

de Técnicas em Secretariado, Organização de Eventos, Estágio Supervisionado e Monografia. 

Percebe-se, portanto, a importância dada a uma formação amplamente diversificada, a fim de 

permitir ao discente todo tipo de conhecimento que ele poderá se deparar no exercício da 

profissão.  

O perfil do secretário executivo se explica pela necessidade de suprir as demandas 

do século XXI, numa sociedade cada vez mais avançada tecnológica e cientificamente, no 

qual saber um pouco de tudo vale mais do que saber muito sobre um único assunto. 

Assim o secretário executivo é um profissional multidisciplinar que está apto a 

exercer as mais diversas funções dentro de uma organização. Santos e Caimi (2009) afirmam 

que devido às mudanças pelas quais o mercado de trabalho tem passado, o secretário 

executivo passa a atuar em diversas atividades:  

 

Assessoria, atuando como agente executor mais próximo dos processos de decisões 

e deliberações; gestão, atuando em funções de cunho gerencial; empreendedor, 

transmitindo ideias, sugestões e práticas inovadoras e; consultor, norteando a 

empresa, seus objetivos, sua missão e a cultura organizacional, transformando os 

pontos fracos em fortes e as ameaças em oportunidades, utilizando seu amplo 

conhecimento para criar estratégias e aumentar a eficácia e qualidade da empresa 

(SANTOS; CAIMI, 2009, p. 37).  
 

Nas Diretrizes Curriculares os cursos são orientados a elaborarem seus projetos 

pedagógicos relacionando os seguintes eixos: 

 

Conteúdos Básicos: estudos relacionados com as ciências sociais, com as ciências 

jurídicas, com as ciências econômicas e com as ciências da comunicação e da 

informação; Conteúdos Específicos: estudos das técnicas secretariais, da gestão 

secretarial, da administração e planejamento estratégico nas organizações públicas e 

privadas, de organização e métodos, de psicologia empresarial, de ética geral e 

profissional, além do domínio, pelo menos, uma língua estrangeira e o 

aprofundamento da língua nacional; Conteúdos Teórico-Práticos: laboratórios 



 

 

informatizados, com as diversas interligações em rede, estágio curricular 

supervisionado e atividades complementares, especialmente a abordagem teórico-

prática dos sistemas de comunicação, com ênfase em softwares e aplicativos 

(BRASIL, 2005, p. 03).  

 

Por meio da interligação entre diversas áreas do saber, as DCNs orientam a 

formação profissional com perfis diferentes, para que estes sejam capazes de se adaptarem e 

atenderem às necessidades do mercado e às diferenças econômico-culturais da região 

(RODRIGUES; DIAS, 2016, p. 25).  

A atuação do secretário atualmente abrange não somente, mas também muito mais 

do que arquivar documentos ou organizar uma agenda. Ele orienta, analisa, estuda casos, 

situações, teorias, para que possa auxiliar o seu chefe em todos os setores das organizações, 

agindo muitas vezes também como um gestor, dependendo do seu ambiente de trabalho.  

Cabe ao secretário executivo atuar como um “filtro” na diretoria de uma 

organização, em que a maior parte dos problemas deve ser selecionada por ele mesmo, sem 

que precise levar pequenos problemas para o executivo. A esse, cabe à decisão final apenas 

em casos de extrema importância e que representem algum tipo de risco para a organização. 

Logo, o secretário executivo é um profissional consciente e sua postura irá refletir a realidade 

de toda uma organização, bem como, fortalecer ou prejudicar a imagem da mesma.  

Com a crescente demanda por serviços especializados nas mais variadas áreas do 

conhecimento humano, as organizações sejam elas grandes e já bem estabelecidas como 

também as de menor porte, têm se deparado com novos e muitas vezes complexos desafios, 

tendo em vista a necessidade de oferecer uma melhor confiabilidade dos seus serviços 

prestados. Para tanto, as organizações estão cada vez mais exigentes na escolha e formação do 

seu capital humano.  

Na busca por um profissional com um perfil multidisciplinar, as empresas não 

economizam esforços, cada vez mais crescentes e dinamizados, para a obtenção deste 

trabalhador em seus quadros. Dentro desta perspectiva, surge a figura do Secretário 

Executivo, profissional que agrega valores e conhecimentos de diversas áreas do saber 

humano, e que como nenhum outro está apto para desenvolver a função de assessoria e/ou 

consultoria geral ou específica junto ao grupo de gestores nas organizações. 

O perfil profissional que é almejado é aquele profissional: 

 

Proficiente, criativo, participativo, conhecedor de gestão estratégica, articulador em 

negociações que precedam à tomada de decisões, facilitador das relações 

interpessoais e intergrupais, revelando eficiente domínio de técnicas de 

sensibilização e de fácil domínio dos diferentes meios de comunicação dentro da 



 

 

organização e com diferentes grupos de clientela e de demanda (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2006, p. 12).  
 

Por seu turno, a exigência de um profissional com competências e habilidades 

funcionais que estejam harmonizados com os objetivos organizacionais de determinada 

empresa fica cada vez mais acentuada, quando da demanda, preeminente, esboçada no cenário 

nacional. 

O profissional de Secretariado Executivo possui uma gama de conhecimentos que 

o torna habilitado para desempenhar tarefas cada vez mais complexas nas corporações 

modernas tais como: visão generalista, habilidades sociais, políticas e comunicativas 

necessárias para o uso das novas tecnologias de informação no âmbito gerencial. 

A busca por uma ciência do Secretariado aponta diversos questionamentos acerca 

da formação dos profissionais nessa área. De acordo com Sabino e Marchelli (2009), o 

secretário executivo se vale fundamentalmente da ciência administrativa para o desempenho 

da sua função. Mas além da Administração, a área do Secretariado envolve uma complexidade 

de conhecimentos necessários ao exercício da profissão, o que a assemelha a uma composição 

interdisciplinar, muito mais do que uma ciência independente. O secretariado é, portanto uma 

área do conhecimento interdisciplinar, no qual abrange as mais diversas áreas passando pela 

Administração, Psicologia, Direito, Linguística, Sociologia, entre outras, mas com forte 

“aplicação” das teorias organizacionais. 

Sobre a construção de uma área do conhecimento Evensen (1998 apud 

NASCIMENTO, 2012, p. 100) afirma que “a definição de uma disciplina ou área do 

conhecimento passa, pelo menos, por três questões básicas: a epistemologia, a história da 

ciência e a sociologia do conhecimento.” 

A epistemologia consistiria em compreender a fundamentação que permeia o 

desenvolvimento do conhecimento de uma área, a história da ciência explicaria como uma 

determinada área surgiu e se desenvolveu, já a sociologia do conhecimento auxiliaria na 

estrutura organizacional da investigação intelectual e na institucionalização da ciência.  

Partindo desse ponto de vista é que o presente trabalho se desenvolve na 

possibilidade de colaborar para as discussões acerca da construção de uma ciência própria do 

Secretariado Executivo. Para tanto visa investigar a atuação de outras áreas, no caso a 

Sociologia, na formação do profissional. A seguir serão apresentados os procedimentos 

metodológicos para a realização da pesquisa. 

 



 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa científica é importante para o aluno de graduação para que se conheça 

sobre a realidade da profissão, fazendo com que o aluno busque conhecimentos e saiba 

utilizá-los na vida acadêmica e profissional. A pesquisa também é importante por estimular a 

produção acadêmica, iniciando novos pesquisadores. Para Minayo (2002, p. 17) é a pesquisa 

que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. É através da 

pesquisa que o aluno aprende a lidar com o novo, enfrentando as adversidades que possam 

aparecer durante o percurso da produção do conhecimento.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 139), a pesquisa é um procedimento 

formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se 

constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. A partir 

dessa definição, verifica-se a importância e a necessidade das pesquisas para que se conheça 

mais o perfil do secretário executivo, bem como refletir e buscar mais conhecimentos sobre a 

área, que abrange tantos setores e ganha cada vez mais espaço nas organizações. 

Para desenvolver a pesquisa, faz-se necessário a escolha de procedimentos 

metodológicos para obtenção dos resultados propostos. “A metodologia é o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade.” (MINAYO, 2002, p. 16). Neste 

sentido, o presente trabalho visa analisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Secretariado 

Executivo em atividade no Brasil, que obtiveram nota máxima no ENADE 2015. Inicialmente 

foi realizada uma triagem de quantos cursos obtiveram essa nota. A partir dessa seleção, 

foram analisados os projetos dos cursos, verificando qual o conteúdo está sendo ofertado 

visando à formação humana e profissional do discente, ou seja, qual o enfoque sociológico 

está sendo abordado hoje nos cursos para que o profissional de secretariado seja mais 

consciente e tenha uma visão mais humana nas suas relações.  

Tratando-se da classificação desta investigação, esta é uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e documental. A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que, 

diferentemente do método quantitativo, não se baseia em números, e sim na subjetividade das 

ações, se preocupando com o que não pode ser quantificado e sim observado nas entrelinhas. 

Ela “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não 

perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2002, p. 22). Essa 

análise subjetiva foi feita através da observação direta não participante, onde o pesquisador 



 

 

entra em contato com a realidade estudada, mas não participa dela, não se deixando envolver 

pelas situações que presencia (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 176).  

É uma pesquisa descritiva, pois tem como objetivo a “descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (GIL, 2009, p.46), no caso o enfoque sociológico nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação em Secretariado Executivo no Brasil, e os aspectos sociológicos da 

formação profissional em Secretariado Executivo.  

A pesquisa caracteriza-se também como uma pesquisa documental já que foram 

analisadas as Leis que regulamentam a profissão do secretário executivo, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para a realização da pesquisa, 

no qual, diferentemente da bibliográfica, “valem-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, as fontes são diversificadas e dispersas, não ficando restrita à consulta de 

materiais impressos”. (GIL, 2009, p. 46 e 47).  

 

4.1 Objeto da pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir uma 

representatividade (MINAYO, 2002, p. 43). Para a delimitação do universo desta pesquisa 

foram estabelecidos os seguintes critérios: a) ser curso de Graduação em Secretariado 

Executivo; b) ser ofertado por Instituição Federal de Ensino; c) ter obtido conceito 5 na última 

avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), em 2015. O 

ENADE avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, concluintes, em relação aos 

conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados (INEP, 2015, p. 7).  

A partir desses requisitos, foram selecionados para a pesquisa os cursos de 

Secretariado Executivo de duas instituições, a saber: Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Essa delimitação se justifica pelo fato de que o ENADE afere a qualidade do 

curso, ou seja, se o curso tira nota máxima no ENADE, pressupõe-se que é um curso com alto 

nível4. Portanto, serão analisados os cursos com alto nível acadêmico. O ENADE tem notas 

que variam de 1 a 5, e quanto mais próximo a 1, menor a qualidade do curso. É um exame 

realizado a cada três anos e é dividido por áreas do conhecimento. Nele o aluno deve 

responder sobre questões de conhecimentos gerais e específicos do curso. 

                                                 
4  Informação disponível em: <http://portal.mec.gov.br/enade>. Acessado em: 22 de setembro de 2017. 



 

 

Outro motivo foi a possibilidade de uma análise mais profunda dos Projetos 

Pedagógicos destes cursos, tendo em vista que é uma análise mais criteriosa, para se chegar 

aos objetivos propostos, pois a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade 

do problema investigado em suas múltiplas dimensões (MINAYO, 2002, p. 43). 

   

4.2 Coleta e análise dos dados 

 

Por tratar de uma pesquisa documental onde as fontes são diversas, inicialmente 

foi acessado o site do INEP, onde constaram 61 cursos, públicos e privados, de Secretariado 

Executivo que realizaram o último ENADE em 2015. Foram identificados três cursos que 

obtiveram conceito 5, sendo que destes apenas dois cursos eram federais, sendo a outra 

Instituição estadual. A partir desta constatação, foram então acessados os sites das Instituições 

de Ensino (IES) selecionadas, tendo em vista buscar informações acerca do curso e dos 

Projetos Pedagógicos dos mesmos. 

Ressalta-se que, em algumas instituições, foi necessário contatar com a 

coordenação do curso através de e-mail para obtenção do Projeto Pedagógico. De posse do 

material, passou-se a análise dos dados, onde foi feita uma leitura criteriosa das informações 

contidas nos documentos pesquisados. 

A técnica de análise utilizada nesta pesquisa foi a análise de conteúdo. Ela foi 

definida tendo em vista os objetivos da pesquisa que inclui a análise dos Projetos Pedagógicos 

dos cursos. Vale destacar que a análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de 

pesquisa que tem por objetivo a busca pelo sentido ou os sentidos de um documento 

(CAMPOS, 2004, p. 611). 

A análise de conteúdo ganhou notoriedade no século XX e é caracterizada pelo 

rigor e objetividade de sua aplicação e por ser baseada na análise de textos. Inicialmente, 

Bardin defende a análise de conteúdo através de uma célebre definição elaborada por B. 

Berelson, auxiliado por P. Lazarsfeld, no final dos anos 40-50, que diz que “a análise de 

conteúdo é uma técnica que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa 

do conteúdo manifesto da comunicação.” (BARDIN, 1977, p. 42).  

Posteriormente, foram feitas tentativas de aprimoramento e aprofundamento sobre 

o tema e Bardin passou a definir a análise de conteúdo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 



 

 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 1977, p. 42).  
 

Ou seja, através do processo de comunicação, do conteúdo fornecido pelas 

mensagens emitidas, é que a análise de conteúdo acontece. Para Bardin (1977, p. 49) a 

formação da análise de conteúdo se faz pela prática, não só pela teoria, modelos e técnicas. É 

preciso ir para o campo prático da análise para exercitá-la e colocá-la em ação.  

Outra definição pertinente à pesquisa salienta que: 

 

Atualmente podemos destacar duas funções na aplicação da técnica. Uma se refere 

à verificação de hipóteses e/ou questões. Ou seja, através da análise de conteúdo, 

podemos encontrar respostas para as questões formuladas e também podemos 

confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação 

(hipóteses). A outra função diz respeito à descoberta do que está por trás dos 

conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado 

(MINAYO, 2002, p. 74).  
 

Nessa linha de raciocínio, entende-se a análise de conteúdo como o método mais 

adequado para a pesquisa qualitativa, já que pretende validar ou não as hipóteses inicialmente 

propostas, além de encontrar informações ocultas ou que não são visualizadas facilmente se 

analisadas de forma superficial.  

Após a coleta dos dados, passou-se para a análise dos dados essencialmente 

qualitativa e descritiva. Algumas informações foram dispostas em quadros e tabelas a fim de 

facilitar a visualização e o entendimento do conteúdo, conforme se expõe na próxima seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os cursos de graduação em Secretariado Executivo, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, devem proporcionar ao aluno graduando do curso diversas linhas de 

formação específicas, nas diversas áreas [...] para melhor atender às necessidades do perfil 

profissiográfico que o mercado ou a região exigem (BRASIL, 2005, p. 2). Neste sentido, a 

pesquisa apresenta as contribuições do ensino de Sociologia para a formação profissional do 

secretário executivo.  

 

5.1 Cursos de Secretariado Executivo ofertados por Instituições Federais de Ensino 

Superior no Brasil que obtiveram nota máxima no ENADE 2015 

 

Os cursos de Secretariado Executivo que realizaram o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) em todo o Brasil, em 2015, perfazem um total de 61 

cursos. Destes, conforme a Tabela 1, 07 (sete) não obtiveram conceito, e os outros 54 cursos 

se dividiram entre os conceitos 1 e 5. Ressalta-se a forma de avaliação do ENADE, onde as 

notas 1 e 2 são consideradas insatisfatórias, supõe-se que é menor a qualidade do curso. E 

quanto mais próximo de 5, ou seja, as notas 4 e 5, maior o nível do curso em relação aos 

demais.  

 

Tabela 1 – Conceitos dos Cursos em Secretariado Executivo no ENADE 2015 

CONCEITO QUANTIDADE DE CURSOS PORCENTAGEM 
Sem conceito 07 12% 

1 03 5% 
2 11 18% 
3 27 44% 
4 10 16% 
5 03 5% 

Total 61 100% 
Fonte: Elaborado pela autora com base no INEP (2015). 

 

Observa-se que apenas 5% dos cursos obtiveram conceito 5, ou seja, nota 

máxima. Enquanto que mais de 2/3 dos cursos ficaram com o conceito de 3 para baixo, ou 

nem mesmo obtiveram conceito.  

Percebe-se ainda que mais da metade dos cursos, 65%, estão com conceito acima 

de 3, o que é um dado relativamente positivo, pois demonstra que a mais da metade está 



 

 

preocupada com o ensino de qualidade proporcionado aos discentes. Contudo, não pode ser 

considerado totalmente positivo porque este índice poderia e deveria ser bem maior. 

Partindo para o universo desta pesquisa, que consiste nos cursos de Graduação à 

nível Federal, que obtiveram conceito 5 (nível de excelência), têm-se de acordo com o Quadro 

2, três instituições que alcançaram este conceito, sendo duas federais: A Universidade Federal 

do Ceará e a Universidade Federal de Viçosa. 

A seguir, o quadro com as informações acerca das Instituições Federais que 

prestaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 2015: 

 

Quadro 2 – IES Federais que ofertam o Curso de Secretariado Executivo e que fizeram o 

ENADE 2015 

INSTITUIÇÃO (IES) NOME DO CURSO ENADE 

2015 

VAGAS 

AUTORIZADAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE (UFS) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

3 

 

50 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

VIÇOSA (UFV) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

5 

 

25 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA (UFBA) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

4 

 

80 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

5 

 

50 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

4 

 

40 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RORAÍMA (UFRR) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

2 

 

48 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAPÁ (UNIFAP) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

2 

 

50 
INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO MATO 

GROSSO (IFMT)  

SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 

3 

 

70 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA (UFPB) 

SECRETARIADO 

EXECUTIVO BILÍNGUE 

 

2 

 

100 
Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações disponibilizadas no e-MEC (2017). 

 

Conforme o Quadro 2, a Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal 

de Viçosa, encaixam-se no universo proposto como recorte de investigação desta pesquisa. 

Partindo desse critério de seleção, o próximo passo foi selecionar o Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) de cada Instituição, para verificar se a disciplina de Sociologia é ofertada e quais 

suas características dentro do curso, partindo do que foi elaborado no PPC respectivo.  

 

5.2 Enfoques sociológicos abordados nos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Secretariado Executivo  

 



 

 

A abordagem sociológica permite muito mais do que um olhar sobre determinado 

fenômeno. “A esfera de ação do estudo sociológico é extremamente abrangente, podendo ir da 

análise de encontros casuais entre indivíduos que se cruzam na rua até a investigação de 

processos sociais globais.” (GIDDENS, 2008, p. 01).  

Identificar os aspectos sociológicos presentes na formação do secretário executivo 

possibilita conhecer uma visão macro do profissional que o curso deseja formar. Que tipo de 

profissional ele quer atuando no mercado de trabalho, e para isso faz-se necessário uma 

análise do Projeto Pedagógico, tendo em vista que este é o documento oficial que serve de 

fundamentação para os componentes curriculares do curso.   

Portanto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC): 

 

[...] deve ser elaborado partindo de um referencial do presente e visa à formação de 

indivíduos aptos a atuar com eficiência em momentos futuros. Dessa forma, é 

primordial que os conhecimentos previstos nos PPC, além de fornecerem aptidões 

práticas relacionadas com a profissão dentro de contextos regionalizados, propiciem 

ao formando conhecimentos que estimulem o senso crítico para torná-lo um 

profissional sempre flexível e com habilidades e competências para enfrentar, se 

adaptar e ser agente de transformações (RODRIGUES; DIAS, 2016, p. 26).   
 

O PPC deve, então, estar sempre atualizado, proporcionando aos discentes 

conhecimentos gerais e específicos à formação, possibilitando ao aluno adquirir senso crítico, 

bem como estabelecer relação entre teoria e prática através das disciplinas ofertadas.  

Dessa forma, analisando o Projeto Pedagógico do curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), do ano de 2006 (vigente), o curso deve desenvolver 

atividades que atendam as Diretrizes Curriculares, dentre elas: 

 

Os atributos de natureza humana: dizem respeito à formação do profissional como 

indivíduo a ser aperfeiçoado, na sua excelência humana, devendo o currículo incluir 

disciplinas de caráter humanístico que o capacitem a ter senso de responsabilidade, 

condições de julgamento, habilidade para resolver problemas, consideração com as 

pessoas, sentido de qualidade, capacidade de produção, criatividade, discrição, ética, 

conhecimento de seus pontos fortes e fracos, espírito de equipe, participação e 

engajamento, respeito ao próximo, consciência de contribuição individual e 

condições de fazer crítica construtiva (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2006, p. 15). 
 

Enquanto que o Projeto Pedagógico do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV) aborda toda a caracterização do profissional que a 

Instituição visa formar, com objetivos muito semelhantes aos estabelecidos no PPC de 

Secretariado da UFC, no qual verifica-se que: 

 



 

 

A organização curricular tem por característica: atendimento às demandas dos 

cidadãos, do mercado e da sociedade; conciliação das demandas identificadas com a 

vocação, com a capacidade institucional e com os objetivos da Universidade Federal 

de Viçosa (a estrutura curricular evidencia as competências gerais da área 

profissional e específicas de cada habilitação); articulação curricular das 

competências e flexibilidade curricular que permita a ênfase profissional ao término 

do curso, possibilitando maior capacitação proporcionada a um conjunto de 

competências técnicas, identificadas no mercado de trabalho, permeadas por 

competências que complementam a formação profissional. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE VIÇOSA, 2013, p. 18). 
 

Observam-se nesses atributos a proposta de formar cidadãos éticos, com 

capacidade de julgamento, com espírito de equipe, críticos e conscientes da sua contribuição 

em sociedade e respeito ao próximo. Todas essas características visam proporcionar ao 

formando em Secretariado Executivo uma visão humanística, o que nos remete a Rego 

(2005), quando aborda que um dos objetivos da Sociologia é reconhecer as características da 

condição humana e respeitar a diversidade de formas de organização social, econômica, 

cultural e política.  

De acordo com os Projetos Pedagógicos, a disciplina de Sociologia é ofertada, 

porém em semestres distintos, conforme é possível verificar nos Quadros 3 e 4.  

 

Quadro 3 – Estrutura Curricular do Curso de Secretariado Executivo da UFC 

SEMESTRE DISCIPLINA 

PROPOSTA 

CRD. REQUISITO STATUS ESTRUTURA 

ATUAL 
1° Português 

Instrumental I 

4  Mantida Português 

Instrumental 

1° Introdução à 

Sociologia 

4  Mantida Introdução à 

Sociologia 
1° Introdução à 

Filosofia 

4  Mantida Introdução à 

Filosofia 
1° Introdução à 

Administração 

4  Remanejada do 

2 sem 

Introdução à 

Antropologia 

(Suprimido) 
1° Técnicas de 

Secretariado I 

4  Remanejada do 

7 sem 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Secretariado Executivo da UFC (2006, p. 22). 
 

Na Universidade Federal do Ceará (UFC), a disciplina de Sociologia é ofertada no 

primeiro semestre, num total de 04 créditos, que totalizam 64 horas de aula da disciplina. Ela 

é ministrada junto com outras disciplinas introdutórias como Introdução à Filosofia, 

Português Instrumental I e Introdução à Administração, além da própria disciplina do 

Secretariado (Técnicas de Secretariado I), como mostra o Quadro 3.  

Percebe-se a proposta do Projeto em colocar a disciplina na formação inicial, 

como forma de servir de base para os conhecimentos a serem adquiridos posteriormente. 



 

 

Mesmo sendo de áreas diferentes, devido o caráter multidisciplinar do curso, “a composição 

das disciplinas segue uma linha direcionada à formação de profissionais de inserção no 

contexto organizacional” (UFC, 2006, p. 25).  

A disciplina de Introdução a Sociologia, que é uma disciplina obrigatória ao curso, 

encontra-se na Categoria I do projeto, que se refere ao Conhecimento de Formação Geral de 

Natureza Humanística e Social. Segundo o próprio Projeto, as disciplinas obrigatórias foram 

escolhidas de acordo com os critérios das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Verifica-se que o Projeto busca manter as áreas do saber interligadas, procurando 

mesclar as disciplinas entre os semestres, fazendo com que o discente entre em contato com 

os três tipos de conteúdos elaborados no Projeto de forma simultânea: conteúdo básico, 

conteúdo específico e conteúdo teórico-prático.  

Com relação ao outro curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de 

Viçosa, temos o seguinte quadro:   

 

Quadro 4 – Estrutura Curricular do Curso de Secretariado Executivo da UFV 

SEMESTRE DISCIPLINA PROPOSTA CRD. REQUISITO TOTAL HORAS 
3º Sociologia 4  60 
3º Instituições de Direito 4  60 
3° Língua Francesa III 4 Língua Francesa II 60 
3° Redação Empresarial 4  60 
3° Inglês Empresarial I 4 Língua Inglesa II 60 

Fonte: Currículo do Curso de Secretariado Executivo Trilíngue da UFV (2014, ANEXO, p. 3). 
 

Na Universidade Federal de Viçosa (UFV) a disciplina de Sociologia é ofertada 

no 3° semestre, em conjunto com disciplinas como Direito e Línguas. Na UFV, a disciplina de 

Sociologia também é de 04 créditos, mas com uma carga horária total de 60 horas/aula. 

Observam-se duas diferenças básicas entre os Projetos das duas Universidades: o 

semestre em que a disciplina é ofertada e a carga horária. No curso de Secretariado Executivo 

da UFC, a disciplina de Sociologia é ofertada no 1° semestre e tem carga horária de 64h/aula. 

No curso de Secretariado Executivo da UFV, a disciplina é ofertada somente no 3° semestre, 

com carga horária inferior, no caso 60h/aula. Além de ser ofertada com disciplinas da área de 

Letras e Direito.  

Pode-se atribuir a essa diferença a questão da cultura, já que os cursos estão 

localizados em regiões bem distintas, Nordeste e Sudeste do país, como também a 

necessidade do tipo de profissional a ser formado, e o Departamento a que o curso está 

vinculado. Na UFC o curso de Secretariado Executivo está vinculado ao Departamento de 



 

 

Administração, enquanto que o curso de Secretariado Executivo da UFV está vinculada ao 

Departamento de Letras.  

 Com relação aos objetivos, notam-se semelhança, porém no momento da divisão 

das disciplinas, percebe-se que cada curso tem a liberdade de elaborar o Projeto de acordo 

com a sua realidade e necessidade, sem que haja prejuízo de outros aspectos que tornem 

consistente o projeto pedagógico (BRASIL, 2005).  

  

5.3 Aspectos sociológicos presentes na formação profissional em Secretariado Executivo 

 

Conforme Nova (2006), a Sociologia não é matéria de interesse apenas de 

sociólogos, ficando restrita apenas ao curso de Ciências Sociais. É explícito a sua importância 

na aplicação nos currículos de Secretariado Executivo, pois surge como uma disciplina 

voltada para o lado humanístico, visando proporcionar uma consciência crítica e reflexiva 

acerca do mundo em que o indivíduo está inserido, não só a nível organizacional, mas 

também a nível global. 

Assim a Sociologia é hoje uma disciplina voltada para a formação humana, 

crítica, reflexiva dos mais diversos profissionais e nas mais diversas áreas. Ela tornou-se uma 

disciplina comum à vários cursos, pois passou a ser uma ciência que busca através do estudo 

dos fatos sociais fazer o homem pensar no indivíduo e no coletivo.  

Presente nos currículos dos cursos de Secretariado Executivo analisados, e aliado 

a isso, o próprio perfil almejado do profissional da área – ético, dinâmico, proativo, 

articulador e criativo, disciplina e curso se complementam na formação do profissional 

solicitado hoje pelo mercado de trabalho. 

Em relação ao currículo, “este é fundamental dentro do processo educativo” 

(BRANDÃO, 2016, p. 81). A história das disciplinas acadêmicas está ligada à dos currículos e 

o processo de sua elaboração. Os currículos deverão estabelecer as condições para sua efetiva 

conclusão e integralização curricular de acordo com seu regime acadêmico – semestral, anual, 

de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos (BRASIL, 2005). A 

disposição das disciplinas fica a critério de cada IES, conforme visto nos quadros 3 e 4. 

Os aspectos sociológicos presentes na formação do secretário executivo são os de 

caráter humanístico, que proporcionam visão crítica e reflexiva do formando acerca dos 

assuntos tratados em sala de aula, mas que perpassam as paredes das universidades, através do 

conhecimento adquirido pelo aluno e compartilhado através das interações sociais. 



 

 

Os conteúdos e experiências proporcionados aos alunos no contexto de uma 

instituição de ensino atuam no sentido da construção de determinadas identidades individuais 

e coletivas (REGO, 2005). Assim, os futuros profissionais serão capazes de construir uma 

sociedade com menos desigualdade, mais justa e consequentemente, contribuir na luta para a 

transformação da realidade social. Em outras palavras, a disciplina é importante por ajudar na 

formação de pessoas com senso crítico e opinião própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um primeiro momento o ensino de Sociologia em cursos de Graduação pode 

ser entendido como uma disciplina para formação humana dentro da formação profissional. 

Ao serem analisados os projetos pedagógicos dos cursos, verificou-se que a Sociologia está 

presente logo no Projeto, como embasamento para a construção do currículo do curso, tendo 

em vista que a formação humanística está incluída nas Diretrizes Curriculares Nacionais que 

norteiam os cursos de graduação em Secretariado Executivo. 

No decorrer da pesquisa, observou-se que a Sociologia não está inserida apenas 

para a formação humana do profissional, mas também para proporcionar consciência crítica e 

reflexiva, estando diretamente relacionada com todas as áreas do saber, pois visa atender ao 

perfil multidisciplinar, capaz de atuar nas mais diversas áreas e lidar com as mais diversas 

situações.  

A pesquisa secretarial está em crescimento nos últimos anos, graças ao incentivo 

de grupos de pesquisa e a formação voltada para o estímulo da produção intelectual. Por esse 

motivo, esta pesquisa se justificou pela possibilidade de contribuir para a ciência do 

Secretariado Executivo. 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou o mapeamento dos cursos de 

Secretariado Executivo ofertados por Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil que 

obtiveram nota máxima no ENADE 2015. Percebeu-se que dentre as 61 Instituições de 

Ensino que realizaram o ENADE em 2015, sendo 09 (nove) federais, apenas 02 (duas) 

Instituições obtiveram conceito máximo, no caso a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a 

Universidade Federal de Viçosa (UFV).  

Identificou-se que os enfoques sociológicos abordados a partir dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Secretariado Executivo que foram identificados estão presentes na 

formação humanística que os cursos oferecem aos alunos e futuros profissionais. Por meio das 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de graduação em Secretariado 

Executivo devem proporcionar ao aluno sólida formação geral e humana que o permitam ter 

senso crítico e reflexivo diante das situações que ele irá enfrentar.  



 

 

Com relação aos aspectos sociológicos presentes na formação profissional em 

Secretariado Executivo, observou-se que estes estão extramamente relacionados com o perfil 

almejado do secretário executivo.  

Conclui-se, portanto, que as contribuições da Sociologia para a formação 

profissional do secretário executivo, através dos resultados da pesquisa, são satisfatórias e 

essenciais, tendo em vista que atende aos objetivos propostos nas DCNs, estando presente nos 

projetos dos cursos. 

 Vale pensar no cenário futuro no qual o currículo está sendo trabalhado nas 

demais Instituições que fizeram com eles não conseguissem alcançar conceito 5. Se fossem 

analisados os Projetos dos cursos que obtiveram também conceito 4, entrariam na pesquisa 

apenas mais duas Instituições. Ou seja, menos da metade dos cursos federais contemplariam a 

proposta do ENADE de cursos de qualidade.  

Por esse motivo a pesquisa apresentou limitações quanto ao objeto pesquisado, já 

que ao selecionar apenas cursos com conceito máximo, o número de IES pesquisadas foi 

mínimo. O que poderá servir de base para um estudo futuro. 

Cumpre ressaltar de igual forma, a necessidade de ampliar o estudo numa 

perspectiva interdisciplinar e assim (re)conhecer as características do próprio curso do 

Secretariado Executivo. Uma vez que, neste estudo, buscou-se alinhar a sociologia com essa 

área de formação. Incentiva-se, assim, ampliar por meio de futuros estudos as análises dos 

currículos dessas instituições. 
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