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RESUMO 

A região do Grande ABC é caracterizada por ser local que retrata, de forma singular, 
os conflitos, as mudanças e o impacto da globalização no País e no mundo. 
Diferentes setores, articulados, construíram o Planejamento Regional para a região, 
que se deparava com a flexibilização, o desemprego estrutural e a diminuição nos 
postos de trabalho das grandes montadoras, de indústrias de autopeças, entre 
outras, e descobriu caminhos de enfrentamento para o processo que avassalou o 
Brasil e o mundo.  Isso exigiu a profissionalização de quem ocupava a função de 
Secretário, para atender ao perfil das multinacionais. A partir daí, o Secretariado 
Executivo vem se consolidando como uma profissão de caráter inteligente e 
intelectual, considerado como analítico-simbólico. O Secretário rompeu com seu 
antigo perfil, enfrentando a concorrência de profissionais de outras áreas, e 
desempenha hoje um papel de assessoria adjunta, gerenciando processos e  
facilitando tomadas de decisão. É um profissional de formação intelectual 
diferenciada, com competências técnicas, comportamentais e estratégicas. Assim, 
esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo de construção da identidade 
do ser profissional Secretário na região do Grande ABC; levantar os espaços 
ocupados por esse profissional, através de mapeamento dos postos que ocupa, e 
construir uma linha do tempo dessa profissão na região. Para atender aos objetivos, 
foi utilizada pesquisa documental, a construção de uma linha do tempo e a história 
oral temática, procedendo-se à coleta e à análise dos dados de sete profissionais 
Secretários atuantes na região do Grande ABC. O diálogo interdisciplinar entre teoria 
e os discursos evidenciou que ainda existe um estereótipo cultural quanto à 
profissão nas organizações, mas há um respeito, ainda que velado, dos superiores e 
colegas, conquistado por sua persistência e profissionalização. Os resultados 
demonstram que a identidade do ser profissional Secretário é construída em suas 
experiências vividas no passado e no presente, o que lhe proporciona um esboço de 
valores individuais e profissionais que são revistos nas diversas organizações em 
que atuam ou atuaram e dentro do contexto regional estudado, gerando variações 
em suas identidades. 
 
 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas, Identidade profissional, Profissional 

Secretariado, Secretariado Executivo, Grande ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

The Great ABC Region is characterized by being the place which pictures in a 
singular way the conflicts, the changes and the impact of globalization in Brazil and in 
the world. Different and articulated  sectors built a  regional  planning, which  faced  
the flexibilization, structural unemployment and the reduction  of  work positions in 
the great assembly companies of  the spare parts industries, among others, and 
discovered ways of facing the process that spread throughout  Brazil and the world. 
This demanded the professionalization of those people who occupied the position of 
secretary to attend the needs of multinational companies.  From there the executive 
secretariat position is being consolidated as a profession of intelligent and 
professional character considered as analytical symbolic. Secretaries broke their old 
profile by facing the business competition from professional of other areas and it 
today plays the role of technical adviser dealing with processes and facilitating the 
taking of decisions. They are professionals of differentiate formation, with technical, 
behaviouristic and strategic competence.  So, this research has as its aim to analyze 
the process of constructing the identity of the professional secretary of the ABC 
region, to study the spaces occupied by these professionals through the mapping of 
the positions they occupy and to construct a time line of these professionals. To 
achieve this aim we used a documental research, the construction of a time line and 
he theme history in the region. To achieve these aims we used a time line and the 
oral theme history, a documental research using the collecting and analysis of data of 
seven professionals. The inter-disciplinary dialogue between theory and the 
discourses showed that there is still  a cultural stereotype of the profession in the 
companies  but that there is  a  respect even if veiled showed by superiors and 
colleagues conquered by the secretary´s persistence and professionalization. The 
results show that the identity of the secretaries is built by their live experience what 
gives them a view of individual and professional values that are updated in the many 
organizations where they work or had worked and within the studied regional context 
creating variations in their identities.  
 
 
KEY WORDS:  People Control - Professional Identity – Professional Secreariat – 
Executive Secretariat –– Great ABC  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



  

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................     17   
1.1 Questão de Pesquisa................................................................................. 20 
1.2 Objetivos ...................................................................................................  21  
2. A IDENTIDADE PROFISSIONAL COMO PARTE DA IDENTIDADE DE  
UM INDIVÍDUO  - REFERENCIAL TEÓRICO ................................................ 23 
2.1 IDENTIDADE ............................................................................................ 23 
2.1.1 A Identidade Organizacional .................................................................. 31 
2.1.2 A Identidade dentro de um Espaço: A Organização .............................. 33 
2.2 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO ................................................ 37 
2.2.1 Origem ................................................................................................... 38 
2.2.2 Breve Perfil Profissional de Secretariado Executivo através da  
História ....................................................................................................... .... 41 
2.2.3 Carreira e Empregabilidade ................................................................... 44 
2.2.4 A Legislação para o Exercício Profissional do Secretariado  
Executivo ......................................................................................................... 45 
2.2.5 A Formação em Secretariado ................................................................. 50 
2.3 A REGIÃO DO GRANDE ABC COMO PANO DE FUNDO ....................... 53 
2.3.1 A Globalização, a Realidade Brasileira e a Região do Grande ABC ...... 52 
2.3.2 Breve Histórico, Caracterização e Desenvolvimento da Região  
do Grande ABC ................................................................................................ 61 
2.3.3  Características Territoriais, Políticas e Sociais ...................................... 66 
3. O CAMINHO PERCORRIDO PARA OUVIR A VOZ DOS PROFISSIONAIS  
DE SECRETARIADO – METODOLOGIA ........................................................ 68 
4. A IDENTIDADE DO SER PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 
- RESULTADOS .............................................................................................. 79 
4.1 Núcleo Temático no Nível Individual .......................................................... 79 
4.1.1 Profissional Secretário 1 ......................................................................... 79 
4.1.2 Profissional Secretário 2 ......................................................................... 80 
4.1.3 Profissional Secretário 3 ......................................................................... 81 
4.1.4 Profissional Secretário 4 ......................................................................... 82 
4.1.5 Profissional Secretário 5 ......................................................................... 83 
4.1.6 Profissional Secretário 6 ......................................................................... 84 
4.1.7 Profissional Secretário 7 ......................................................................... 85 
4.2 Núcleo Temático no Nível Profissional ...................................................... 85 
4.2.1 Profissional Secretário 1 ......................................................................... 86 
4.2.2 Profissional Secretário 2 ......................................................................... 87 
4.2.3 Profissional Secretário 3 ......................................................................... 90 
4.2.4 Profissional Secretário 4 ......................................................................... 93 
4.2.5 Profissional Secretário 5 ......................................................................... 96 
4.2.6 Profissional Secretário 6 ......................................................................... 99 
4.2.7 Profissional Secretário 7 ......................................................................... 101 
4.3 Núcleo Temático no Nível Organizacional ................................................. 101 
4.3.1 Profissional Secretário 1 ......................................................................... 102 
4.3.2 Profissional Secretário 2 ......................................................................... 102 
4.3.3 Profissional Secretário 3 ......................................................................... 104 
4.3.4 Profissional Secretário 4 ......................................................................... 104 



  

4.3.5 Profissional Secretário 5 ......................................................................... 105 
4.3.6 Profissional Secretário 6 ......................................................................... 106 
4.3.7 Profissional Secretário 7 ......................................................................... 107 
4.4 Integração dos núcleos temáticos: o diálogo entre o empírico e  
o referencial teórico .......................................................................................... 108 
4.5 Mapeamento da profissão de Secretário na Região do Grande ABC ........ 133 
CONCLUSÃO ................................................................................................... 143 
REFERÊNCIAS ................................................................................................ 150 
APÊNDICES ..................................................................................................... 157 
ANEXOS ...........................................................................................................  185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LISTA DE APÊNDICES 

Apêndice A 
 
Apêndice B  
 
Apêndice C 
 
Apêndice D  
 
Apêndice E  
 
Apêndice F 
 
 
      
 
        

Linha do Tempo dos Acontecimentos na Região do ABC  
 
Linha do Tempo do Secretariado ............................................ 
 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  (TCLE) ............ 
 
Ficha de Identificação da Participante ..................................... 
 
Roteiro semiestruturado da Entrevista ................................... 
 
Pré-Análise dos Núcleos Temáticos ......................................... 
 
 

158 
 
159 
 
161 
 
163 
 
164 
 
166 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE ANEXOS  

 
 
Anexo A Lei 7.377 de 30/9/85........................................................................ 186 

Anexo B Lei 9.261 de 10/01/96...................................................................... 188 

Anexo C Portaria 3.103 de 29/4/87................................................................ 189 

Anexo D Código de Ética dos Secretários Brasileiros................................... 190 

Anexo E Relação das Entidades Representativas do Mundo........................ 192 

Anexo F Anel e Juramento da Profissão de Secretario................................. 193 

Anexo G Notícias sobre o Conselho Federal de Secretariado....................... 194 

Anexo H Resolução 3 de 23/6/05 do MEC..................................................... 197 

Anexo I Parecer Consubstanciado do CEP-UMESP.................................... 200 

Anexo J   Foto Diretoria da ASB-ABC ............................................................ 201 

Anexo K    Certidão da fundação do Sindicato das Secretárias do Município 

de Santo André e Região – SP ...................................................... 

 

202 

Anexo L    Certidão de alteração estatutária do Sindicato dos Profissionais 

de Secretariado dos Municípios de Santo André, São Bernardo 

do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires 

e Rio Grande da Serra – SINSEC-ABC ......................................... 

 

 

 

203 

Anexo M   Foto da Comemoração dos 10 anos do SINSEC-ABC e  

Selo Oficial ..................................................................................... 

 

204 

Anexo N    Foto da participação da Assoc. Secretárias do Brasil no 

Congresso Interamericano - FIAS .................................................. 

 

205 

Anexo O    Publicação no DOE do Extrato Estatuto Social da ASB-ABC ........ 206 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 Região do Grande ABC..................................................................... 63 

Figura 2 Dinâmica de organização, tratamento e análise dos relatos ............ 74 

 

 

 



  

LISTA DE QUADROS 
 
  
 
Quadro 1 Distinção entre os níveis de estudo da identidade.......................... 33 

Quadro 2 As Mudanças na Atividade Secretarial........................................... 45 

Quadro 3  Instituições de Capacitação Técnica de Secretariado – ABC......... 52 

Quadro 4 Instituições de Ensino Superior em Secretariado na região ABC... 53 

Quadro 5 

 

Análise das Experiências dos Profissionais de Secretariado:  

Convergências, Divergências e Idiossincrasias ............................. 

 

127 

 

 



  

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 
 
Gráfico 1 Empregos Ocupados por Setor....................................................... 65 

Gráfico 2 Valor Adicionado nos Serviços e na Indústria................................. 66 

 



  

LISTA DE TABELAS 
 
 
 
 
Tabela 1 Cursos de Bacharel Secretariado a partir de sua criação .............. 51 

Tabela 2     Extensão Territorial de cada Município do Grande ABC ...............   63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

O Secretário1 é hoje um profissional que atua em todas as esferas 

organizacionais, em todos os segmentos e níveis das estruturas das empresas.  

 

O Secretariado Executivo vem se consolidando como uma profissão de 

caráter inteligente e intelectual, considerado por Reich e Fullman (1994, p. 165), 

como “analítico simbólico”.  

 

 Este profissional rompeu com seu antigo perfil, enfrentando a concorrência 

de profissionais de outras áreas, e desempenha hoje um papel de assessor adjunto, 

gerenciando processos e facilitando tomadas de decisão com um alto grau de 

autogerenciamento, assimilação de informações e formação intelectual diferenciada, 

com competências técnicas, comportamentais e estratégicas (CARVALHO, 2005).  

 

O Secretário teve de apreender a utilizar as diferentes técnicas ao longo do 

tempo, bem como as ferramentas da era da informação, sob pena de desaparecer. 

Houve um tempo em que se dizia: Secretariado: uma profissão em extinção 

(RIBEIRO, 2005). Essa cogitação surgiu com a influência de modelos de empresas 

internacionais, como: o japonês, o norte-americano, o europeu e o latino e, também, 

com a própria evolução da tecnologia e do processo de globalização (RIBEIRO, 

2005).  

 

A globalização é um conceito, mas também um processo, relacionado, 

principalmente, à geografia, ao território (BECK 1999; BAUMAN, 1999; SANTOS, 

2007), ao desenvolvimento econômico (SANTOS, 2007) e ao componente  

estratégico (AGLE &   CALDWELL, 1999). Já (BERGER; LUCMANN,2004; CIAMPA, 

2001),   mostram o avanço da construção da identidade individual, profissional e 

coletiva em função de diversidades geográficas, econômicas e organizacionais, às 

quais os indivíduos se submetem. 

 

                                                                 
1 Dependendo das circunstâncias, algumas vezes foi utilizado o termo Secretário, no masculino, como uma referência mais 
geral ao profissional da categoria. Em outras situações, principalmente na análise, o termo foi utilizado no feminino,, já que 
foram sete mulheres as participantes da pesquisa. 
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Todo esse processo da globalização foi e é vivenciado de perto pela região 

denominada Grande ABC, que compreende as cidades de Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra, cidades do entorno da cidade de São Paulo. Toda a história e o 

desenvolvimento do Grande ABC traduzem, paulatinamente, a própria globalização. 

 

A região entrou em profunda crise econômica e, agravando-se os conflitos 

sociais  entre 1980 e 1992, a indústria de transformação teve sua produção reduzida 

em cerca de 8%2, o que gerou um aumento do desemprego e a desregulamentação 

das relações de trabalho, retração da organização sindical da região e um processo 

de evasão industrial. 

 

Ao final da década de 90 intensificam-se as discussões em torno de ações 

buscando alternativas para a recuperação da economia regional. Ações para o 

fortalecimento da política local se ampliam com a participação da sociedade civil, 

construindo-se, assim, uma nova identidade regional. Surge a implantação de 

políticas públicas de geração de trabalho e renda e ações de inclusão social, 

tentando-se diminuir os impactos negativos da globalização e da reestruturação 

produtiva (CÂMARA DO GRANDE ABC, 2008). 

  

A  compreensão do processo da globalização na região do Grande ABC é 

importante, pois é o contexto onde se desenvolve parte da vida social e profissional 

dos sujeitos deste estudo, os profissionais de Secretariado. Portanto, serve como 

fonte de entendimento das dificuldades, dos desafios, das oportunidades na 

construção de sua identidade profissional, tendo como base a linha do tempo 

(Apêndices A e B)  e os relatos dos próprios sujeitos desse processo (Apêndice F). 

 

Esta região também foi escolhida por atender a um dos pilares do planejamento 

estratégico da Universidade Metodista: inserção regional. Além disso, a 

compreensão das relações de trabalho, o mapeamento de território desse trabalho, 

o estudo das transformações - tanto no contexto regional como internacional -  

provocadas pela globalização nas organizações e nos indivíduos fazem parte da 

                                                                 
2 A Atividade Econômica nos Anos 90 no Grande ABC – Terceira análise dos resultados da PAEP/ABC, Agência de 
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 2002.In Relatório Planejamento Estratégico 2008 – Câmara Grande ABC. 
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linha de pesquisa de Gestão de Pessoas do Programa de Pós-Graduação de 

Administração da Metodista. 

Justifica também este estudo a constatação da pouca produção acadêmica e 

literária na área Secretarial. Em geral, profissionais ou alunos dos cursos de 

Secretariado, quando precisam estudar ou analisar o seu campo, baseiam-se em 

autores da área de Ciências Sociais Aplicadas de Administração, pois poucos são os 

exemplos da profissão que estão registrados e divulgados.  

 

Por isso, torna-se fundamental o estudo do processo de construção da 

identidade do ser profissional do Secretariado, bem como o levantamento dos 

espaços ocupados por esses profissionais -  com o mapeamento de seus postos na 

região do Grande ABC, através da construção de uma linha do tempo dessa 

profissão na região -  e a identificação dos fatores profissionais e organizacionais 

presentes no processo da construção da sua identidade profissional. Fundamental 

também, é o reconhecimento da importância dessa profissão no contexto 

organizacional e social,  que  raramente é lembrada,  senão em algumas datas 

comemorativas, assim como o entendimento do processo de formação dos futuros 

profissionais, alunos dos cursos de nível técnico e superior, de forma que eles 

possam atuar dentro do novo perfil exigido no mundo globalizado,  principalmente, 

na região do Grande ABC. 

 

A formação não se limita aos aspectos profissionais, mas também aos 

pessoais, pois se entende que o profissional de Secretariado é uma pessoa, e parte 

dessa pessoa é o profissional de Secretariado (CARVALHO, 2005). 

 

No meio acadêmico, como lembra Carvalho (2005, p.4), “são escassos os 

estudos científicos. Os trabalhos de conclusão de curso dos alunos de Secretariado 

Executivo não são divulgados nem encarados como produção científica. E a 

documentação que conta à história dos acordos que propiciaram o início da 

profissão de Secretariado Executivo no Brasil é escassa e carente de 

sistematização.” 

Na literatura Internacional e nacional, há poucos artigos, livros e pesquisas 

acadêmicas sobre o tema. A busca pela palavra-chave descritora Secretariado ou 



20 
 

Secretariado Executivo  traz como resultado, na maioria das vezes, divulgação de 

cursos e livros técnicos,  como Bertocco e Loyola, 1979; Figueiredo, 1987; Carvalho, 

1998; Maerker, 1999; Ribeiro, 2005, além de algumas publicações de artigos, como 

os da Revista Expectativa, do Curso de Secretariado Executivo Bilíngüe da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e os dos  sites dos Sindicatos Regionais 

e da Federação Nacional dos Profissionais de Secretariado. O único livro encontrado 

e que, além de vários assuntos como economia, tecnologia, aprimoramento técnico 

e comportamento , apresenta assuntos relacionados ao tema, é o  do prof. Antonio 

Pires de Carvalho – Talentos Brasileiros do Secretariado Executivo, publicado em 

2004. O livro, como ele mesmo diz, teve o objetivo de: “produzir uma peça inédita no 

mercado e que fosse um marco nas relações acadêmicas e empresariais, pois traz o 

depoimento de profissionais da área, histórias reais de sucesso, lições de vida” 

(p.11). 

Além disso, temos hoje um cenário em que as organizações estão diante de 

um mercado sem fronteiras, em que a tecnologia da informação é a técnica que 

ocupa posição de destaque em praticamente todos os segmentos. As empresas 

atuam além de suas fronteiras, em função de otimizar seus recursos, e reduzem 

custos para se manterem competitivas (MCLOUGHLIN e CLARK, 1994). 

Competitivos também devem ser os profissionais: essa é a exigência atual para 

todos. Do Secretário também se espera e se exige o mesmo. Esse profissional que, 

por vezes, adentra na profissão meio sem querer, sem saber ao certo que as 

atividades que realiza fazem parte de uma profissão que, desde 1985, já é 

reconhecida. 

Nessa perspectiva, desenvolve-se este estudo no Programa de Pós-

graduação em Administração da Universidade Metodista de São Paulo, tendo como 

propósito responder à seguinte questão:  

 

1.1 Questão de Pesquisa 

 

“Como o profissional de Secretariado constrói sua identidade profissional na Região 

do Grande ABC?”  

 

 



21 
 

1.2 Objetivos 

As proposições do estudo em que delimitou-se o objetivo geral em  -  analisar 

o processo de construção da identidade do ser profissional do Secretariado na 

região do Grande ABC -  e foram delineados os objetivos específicos: 

1. Levantar os espaços ocupados pelos profissionais de Secretariado, pelo 

mapeamento dos postos ocupados; 

2. Construir uma linha do tempo da profissão na região do Grande ABC, a 

partir da base documental,  em diálogo com as histórias de vida temática dos 

sujeitos da pesquisa; 

3. Identificar fatores profissionais e organizacionais presentes no processo de 

construção da identidade profissional do ser Secretário na região do Grande ABC. 

 

Uma das formas de investigar a identidade do ser profissional do Secretariado 

é pela reconstrução do passado a partir da perspectiva do presente (MEIHY, 1991).  

 

Para atender aos objetivos propostos, o caminho escolhido, nessa pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, foi a pesquisa documental e as técnicas de 

história oral temática.  

 

Neste estudo, para entender o processo de construção da identidade do ser 

profissional secretário, estabeleceu-se a concentração nos níveis individual, 

profissional e organizacional.  

 

No nível individual constituem-se as experiências da vida familiar e da 

primeira fase de socialização, como lembra Berger e Luckmann (2005). 

São os relatos dos “eventos que asseguram a caracterização do “eu” e do 

“nós” da sociedade na qual interage” (MARASCHI, 2006, p. 17). 

 

No nível profissional, estão concentradas as vivências nos papéis 

profissionais, os desafios enfrentados, os conflitos, a trajetória profissional e o 

registro do sentimento de pertença de uma categoria profissional, traços de uma 

socialização secundária (BERGER; LUCKMANN, 2004). 
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O nível organizacional é caracterizado como ambiente de conflito, de embates 

culturais. Nele o indivíduo “negocia constantemente sua identidade como forma de 

legitimar perante os outros (pares, colaboradores, superiores, etc.) o seu lugar na 

sociedade”, o seu espaço (MARASCHI, 2006, p. 17). Aqui, além da observação da 

cultura, serão analisadas as transformações ocorridas com o processo de 

globalização nas empresas e nas funções desempenhadas pelos profissionais.  

Acredita-se que a análise sobre a construção da identificação profissional do 

Secretariado contribuirá para a relevância da pesquisa, tanto do ponto de vista 

científico, quanto social, político, profissional e dos sujeitos.  

O relato da pesquisa foi estruturado em capítulos.  Após este capítulo 

introdutório, está o segundo capítulo, que se constitui da fundamentação teórica que 

dá sustentação a esta pesquisa. Nele são tratados os temas: Identidade nas 

socializações como parte de um indivíduo, à luz dos principais conceitos sobre 

Identidade, Identidade nos processos de socialização, como diferença,  como 

sistema de valores culturais, a Identidade dentro de uma Organização e a  

Identidade do Profissional de Secretariado. Nele também há um breve histórico da 

profissão e ainda o perfil exigido no mundo globalizado, além das exigências para a 

formação desse profissional segundo as Leis de Regulamentação e o MEC.  

A articulação desses conceitos ocorre tendo como pano de fundo a região do 

Grande ABC, por ser o contexto onde essa pesquisa é realizada. 

Já o terceiro capítulo, “O Caminho Percorrido para Ouvir a Voz dos 

Profissionais de Secretariado”, aborda a trajetória metodológica da pesquisa; traz o 

seu desenvolvimento, os relatos com o uso técnica da história oral temática,  as 

técnicas empregadas para a análise dos resultados e a qualificação dos sujeitos da 

pesquisa. 

O quarto capítulo, “A Identidade do Ser Profissional de Secretariado”, traz a 

análise das trajetórias dos profissionais entrevistados. Nele se identificam os níveis 

individuais, profissionais e organizacionais, analisando-se a construção da 

identidade do “Ser Profissional Secretário”. 

Seguem-se-lhe as considerações finais, as referências, os anexos e os 

apêndices. 



23 
 

2.  A IDENTIDADE PROFISSIONAL COMO PARTE DA IDENTIDADE  

DE UM INDIVÍDUO - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresentam-se as perspectivas teóricas sobre a construção da 

identidade. Relacionam-se os conceitos e a distinção entre os principais níveis de 

seu estudo; conceito complexo, de muitas dimensões e utilizado de diversas formas. 

Entende-se o indivíduo como um produto de sua história, de sua cultura, agente de 

construção e de transformação de sua própria identidade.  

2.1  Identidade 
 

A identidade que uma pessoa constrói durante a sua vida tem uma dupla 

composição. De um lado é a autoidentificação, a identidade para si. De outro é a 

posição relativa que a sociedade estabelece para o indivíduo, o reconhecimento 

para o outro (THIRY-CHERQUES e RODRIGUES, 2006). Consciência da 

persistência da própria personalidade - depende da percepção subjetiva da situação 

de cada um e das relações com os outros (THIRY-CHERQUES e RODRIGUES, 

2006).  

 

Ciampa (2001) diz que as relações sociais configuram a identidade pessoal 

de cada um e que o conjunto das identidades constitui a sociedade, que por sua vez 

está constituída em cada um de nós. Lembra também Ciampa (2001) que a 

identidade é uma questão não só para a ciência, mas também uma questão social e 

política.  

 

“Identidade é metamorfose. E metamorfose é vida”. Essa tese, defendida por 

Ciampa (2001, p. 141), está presente em outros trabalhos que serviram de base 

para este estudo, como: 

 
1. BENADIBA, Moses – De Contador a Professor de Ciências Contábeis: Uma 

Investigação (Auto) Biográfica a partir das Problemáticas da Prática Pedagógica e da 

Pesquisa.  

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo em 2008. O autor escolheu o método 
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autobiográfico para contar sua trajetória e identificar os elementos na formação de um 

professor de Ciências Contábeis, apontando se o exercício da pesquisa esteve presente 

nesta formação e na prática docente. 

 
2. MARASCHI, Kátia. A construção/reconstrução de identidades no contexto 

 migratório: a narrativa de dirigentes imigrantes na cidade de Pomerode.  

Dissertação de Mestrado apresentada em 2006, ao programa de Pós-Graduação em 

Administração da UNIVALI, Santa Catarina. Este estudo objetivou construir a identidade dos  

dirigentes imigrantes de pequenos negócios na região. 

 

3. GARAVATÍ, Frederico. O professor de Odontologia: Histórias de Vida.  

Dissertação de Mestrado apresentada em 2002 ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação, utilizando a metodologia da história oral de vida, analisando como é ser professor 

na história da  Odontologia no Brasil.  

 
4. CARVALHO, Antonio Pires de (org.). Talentos Brasileiros do Secretariado 

 Executivo.  

Livro organizado e publicado em 2004 pelo organizador, que é professor de várias 

universidades e palestrante na Área Secretarial. O livro traz relatos da história profissional 

de várias Secretárias, comentados por vários professores, consultores, empresários. Não 

tem o rigor acadêmico, mas é uma contribuição importante para a categoria. 

 
 

Todos esses trabalhos têm um ponto em comum: além da metodologia 

baseada nas técnicas de história de vida, tentam retratar a representação social de 

um indivíduo num determinado contexto, como o profissional, o organizacional, o 

cultural, além de mostrar o processo de personalização, de individualização, de 

metamorfose, que leva à constituição da identidade do “eu” (GOFFMAN, 2001). 

 

O termo “personalidade” foi historicamente empregado para significar o que 

hoje se conhece por “identidade”, não só na perspectiva individualista como na visão 

da medicina, que sustentava a proposta de compreensão desse ser. (MARASCHI, 

2006). Esse conceito de personalidade classificava os indivíduos em categorias, 

confirmando-os como sujeitos em detrimento das diversidades dos ambientes 

sociais. A Psicologia usava a história social e singular do indivíduo como pano de 

fundo para a expressão dos comportamentos conhecidos (MARASCHI, 2006). 
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A Psicologia Social, preocupada em considerar o homem como sujeito social, 

inserido num contexto histórico, adotou o termo “identidade”.  

 

Para Dubar (2005), a identidade é aquilo que os indivíduos têm de mais 

precioso, e sua perda acarreta sofrimento, alienação, angústia e morte. Para ele, a 

identidade humana não é algo nato, ela é construída e reconstruída de modo 

dialético no decorrer da vida dos indivíduos. 

 

Já Castells (2002) definiu a identidade como um processo de construção de 

significado, tendo como base um atributo cultural ou, ainda, um conjunto de atributos 

inter-relacionados que prevalecem sobre outras fontes de significado. Para construir 

esse processo, os sujeitos sociais se organizam no tempo e no espaço. Por isso, 

neste estudo, aborda-se a construção da identidade do ser profissional de 

Secretariado dentro de um tempo e de um espaço. 

 

Ciampa (2001) afirma ainda que há duas categorias anteriores à identidade 

humana que são fundamentais para a Psicologia Social estudar: a atividade e a 

consciência.  A Atividade assumiria, inicialmente, a forma de um nome próprio. É 

como se fosse uma personagem. É como somos chamados, nomeados, 

interpelados. Aqui o indivíduo não é mais algo: ele é o que faz. Tentando trazer isso 

para o profissional sujeito deste estudo, vamos dizer que temos duas secretárias, 

que o papel de ambas é o mesmo, mas, como personagens,  são distintas, uma é 

diferente da outra. Essa é a identidade de cada uma delas. A atividade, o ser 

secretária, também é a sua identidade. É necessário “(...) atentarmos para o fato de 

que, se o indivíduo não é algo, mas sim o que faz, o fazer é sempre atividade no 

mundo, em relação com outros” (CIAMPA, 2001, p. 137). 

 

Quanto à Consciência, afirma o autor, vai sendo ela tomada por nós ao longo 

da nossa existência e de fato passa a existir quando nós mesmos já nos chamamos, 

podemos falar conosco, refletir.  

 

O nosso nome - que também é formado por um prenome e sobrenome -  

também nos classifica dentro da família, igualando-nos ou separando-nos ou 

confundindo-nos. “Cada nome completo indica um indivíduo particular, como a 
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unidade do singular (nome próprio) e do geral (nome de família)”. (CIAMPA, 2001, p. 

138). Conforme o autor, isso revela um dos segredos da identidade: “ela é a 

articulação da diferença e da igualdade”. 

 

Mas a nossa identidade não ocorre somente com o nosso nome. Além de nos 

identificar, ele transmite outras informações: de que família somos, se somos 

casadas, a cultura a que pertencemos, se temos raízes. Refere-se também à nossa 

localização na sociedade. Então, a partir do próprio nome pode haver um 

desvelamento do que se mostra velado, oculto. 

  

Habermas (1990) explica que, quando uma pessoa se define como diferente, 

ou quando reafirma sua identidade, há uma autoidentificação predicativa e que isso, 

de certa forma, gera condições para que essa pessoa possa ser identificada pelas 

demais. Isso quer dizer que a identidade, por mais mutável e inconstante que seja, 

ou metamorfose, é uma relação dialética e não absoluta entre o indivíduo e a 

sociedade, entre as identificações colocadas por ele e as reconhecidas pelos outros.  

 

Para Berger e Luckmann (2004), a sociedade é uma realidade ao mesmo 

tempo objetiva e subjetiva, e qualquer compreensão dela deve abranger ambos os 

aspectos. Para eles, o indivíduo, como membro de uma sociedade, exterioriza, 

simultaneamente, seu próprio ser no mundo social e interioriza este mundo como 

realidade objetiva. Só que o indivíduo toma parte na lógica da sociedade numa 

sequência temporal, pois é assim sua existência. 

 

 Os autores dizem que o ponto inicial desse processo está na interiorização.  

A interiorização é o apreender ou o interpretar de um acontecimento objetivo que 

tem um sentido, como manifestação de processos subjetivos de outros e que se 

torna subjetivo para si mesmo. Esse processo pode ser observado em Ciampa 

(2001, p. 143) quando diz: “aprender e ser, então, é  o mesmo”.   e: “A unidade da 

subjetividade e da objetividade”. E ainda, em: “sem essa unidade, a subjetividade é 

desejo que não se concretiza, e a objetividade é finalidade sem realização” CIAMPA 

(2001, p. 145). 
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O processo pelo qual este movimento se realiza é a socialização, definido por 

Berger e Luckmann (2004) como a introdução de um indivíduo no mundo objetivo de 

uma sociedade, ou de um setor dela, de forma ampla e consistente, e a que 

chamaram de socialização primária e socialização secundária. A primária é a 

primeira socialização, aquela que o indivíduo vivencia na infância. É através dela 

que se torna membro da sociedade. A socialização secundária é qualquer processo 

subsequente à primária. É o que introduz o indivíduo já socializado em novos 

setores do mundo objetivo de sua sociedade. Segundo os autores, “a socialização 

primária produz na criança uma abstração progressiva dos papéis e atitudes 

particulares dos outros para os papéis e atitudes em geral, dando significado à 

realidade na consciência do indivíduo” (p.178). 

 

Na socialização primária a família introduz a criança no mundo social e 

estabelece regras para que possa conviver em uma sociedade que é tida como 

certa, pois já existia antes de seu nascimento. Essa socialização é carregada de 

emoções, e a criança se identifica com os outros significativos, como os pais e 

parentes, absorvendo seus papéis e atitudes, tomando-os, muitas vezes, como seus. 

 

É a partir dessa identificação que a criança começa a se identificar consigo 

mesma. Essas identificações podem, segundo os autores, se prolongar até a idade 

adulta.  

 

Portanto, a sociedade apresenta ao indivíduo um conjunto já definido de 

significados que ele tem de aceitar, sem possibilidade de opção. No decorrer de seu 

desenvolvimento e de sua interação com a sociedade, o indivíduo é moldado pela 

atividade cultural de outros com quem se relaciona. E, nesse processo progressivo, 

começa a demonstrar comportamentos aceitos pelos outros e pela sociedade. Aí 

termina a socialização primária:  

 
A socialização primária termina quando o conceito do outro 
generalizado (e tudo quanto o acompanha) foi estabelecido na 
consciência do indivíduo. Neste momento é um membro efetivo 
da sociedade e possui subjetivamente uma personalidade e um 
mundo. Mas esta interiorização da sociedade, da identidade e 
da realidade não se faz de uma vez para sempre (BERGER; 
LUCKMANN 2004, p. 184) 
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Na socialização secundária, o indivíduo buscará por condutas estabelecidas 

como certas e socialmente aceitas, e ainda estabelecerá relações cooperativas com 

os outros indivíduos ou grupos semelhantes. Nessa fase, os significativos se 

ampliam, podendo ser representados por outros indivíduos, grupos, organizações e 

instituições (BERGER; LUCKMANN, 2004).   

 

Para os autores, a socialização secundária se inicia na complexidade da 

divisão social do trabalho. Também Habermas (1990) afirma que um ponto 

importante neste estágio é a identidade coletiva: ela dá sentido de continuidade aos 

indivíduos, por adotarem papéis, normas e valores válidos para todos os 

componentes do grupo. Para Berger e  Luckmann (2004, p.185), “é a aquisição do 

conhecimento de funções específicas, direta ou indiretamente ligadas na divisão do 

trabalho.”  

 

Entre autores como Ciampa (1984) e Laurenti e Barros (2000), há um ponto 

em comum, quando falam a respeito da identidade como diferença. Essa diferença 

está na evidência de que a identidade seja um atributo social, pois, segundo eles, 

não é possível haver comparação senão na interação social com outros indivíduos 

na sociedade. As determinações, as possibilidades ou impossibilidades, os modos e 

as alternativas da identidade decorrem do contexto histórico e social (MARASCHI, 

2006). 

 

Para entender essa diferença de que tratam os autores, na construção da 

identidade do ser profissional Secretário, buscou-se identificar os processos de 

socialização primária e secundária, através dos níveis individual e profissional nas 

entrevistas. Também a linha do tempo, construída através dos episódios que foram 

relatados pelos sujeitos, dão conta desse processo, especificamente, o de 

socialização secundária.  
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 A idéia de diversidade valoriza e respeita a diferença entre os indivíduos e as 

sociedades - o multiculturalismo3 -, que valoriza a diferença, reafirmando aquilo que 

a pessoa é, ou seja, concebe a identidade de forma positiva :  

 

A cultura aparece como um espaço simbólico em constante 
transformação e movimento, onde se colocam em evidência os 
sentidos da diferença, da diversidade, das similaridades e das 
desigualdades. É nesse espaço que se formam as identidades 
(GONZÀLEZ, 1987, p.8). 
 
 

Nessa perspectiva, cultural, a identidade é constituída ou construída na 

interação social, pois nela as pessoas podem reconhecer as outras existindo na 

sociedade, de forma pessoal ou coletiva, tornando-se concreta a interação.  

 

Podemos entender a cultura como um sistema de significados comunicados 

através de processos de simbolização e que constituem o “princípio organizador da 

experiência mediante a qual organizamos e estruturamos nosso presente, a partir do 

lugar que ocupamos nas redes de relações sociais” (MARASCHI, 2006, p.26). A 

cultura define os sentidos de inclusão e exclusão dos indivíduos em determinado 

meio social. Esse sentimento de inclusão e exclusão se dá quando o indivíduo 

dialoga com o que está à sua volta, quando dá sentido à sua existência e constrói 

sentido e significados para o seu mundo, criando valores que o identificam como 

pertencente a determinada sociedade.  

 

Macedo (2002) apresenta a cultura como um conjunto de modos de pensar, 

de sentir e de agir mais ou menos formalizado, os quais, tendo sido aprendidos e 

sendo partilhados por uma pluralidade de pessoas, servem, de maneira ao mesmo 

tempo objetiva e simbólica, para integrar estas pessoas em uma coletividade distinta 

de outras. Trata-se do resultado de comportamentos cujos componentes e 

determinantes são compartilhados e transmitidos pelos membros de um dado grupo.  

 

Defendendo um conceito de cultura essencialmente semiótico,  Geertz (1989, 

p.4) diz: “acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 

                                                                 
3 Multiculturalismo (ou pluralismo cultural) é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa 
localidade, cidade ou país , sem que uma delas predomine, porém separadas geograficamente e até 
convivialmente no que se convencionou chamar de “mosaico cultural”. (WWW.WIKIPÉDIA.ORG) 
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teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo estas teias 

e sua análise”. Metaforicamente, o autor entende a cultura como um texto ou um 

conjunto de textos lidos pelos atores sociais, com os quais eles dão sentidos às suas 

ações sociais (JAIME JUNIOR, 2002). 

 

Os fenômenos culturais estão inseridos em contextos e processos 

socialmente estruturados, implicados em relações de conflito e poder. Barbosa 

(2001, p.122) discute este conceito. Segundo ela, a cultura compreende regras de 

interpretação da realidade, sistemas de classificação que permeiam os grupos 

sociais e instauram os domínios da experiência humana.  

 

Essas regras e sistemas criam condições para o compartilhamento de 

sentidos e representações comuns nos grupos sociais, e são o substrato a partir do 

qual a interação humana ganha significados específicos. Como aponta  a autora, a 

cultura deve ser entendida como “redes” de significados que “se combinam e se 

recombinam, gerando sempre novos padrões que formam os contextos nos quais se 

desenrolam e se tornam significativas as ações sociais” (BARBOSA, 2001, p. 142). 

 

A cultura é apreendida pelo homem por meio do processo de aculturação, a 

partir do qual aprende ou adquire os valores do grupo ou sociedade em que está 

inserido. Somente a partir do conhecimento dessa sociedade é que se poderá 

compreender o comportamento dessa pessoa dentro dos grupos. O processo de 

aculturação se encarrega de transmitir ao sujeito, tanto objetiva quanto 

subjetivamente, os valores, as crenças, os mitos presentes na cultura de um 

determinado grupo. E essa cultura internalizada influenciará esse sujeito em suas 

relações sociais, podendo ser modificada a partir de suas experiências em diversos 

grupos, ao longo do tempo.  

 
Cultura, então, é um conjunto comum de premissas, crenças e linguagens 

que é passado e, às vezes, modificado de geração a geração. Assim como,  

expressão associativa do homem, sua identidade (BARBOSA, 2001). 
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2.1.1  A Identidade Organizacional 
 

A identidade organizacional é outra variável importante. As organizações são 

elementos fundamentais nesta análise social da atualidade. pois a habilidade de 

comunicação, ou seja, a capacidade de interação que as organizações desenvolvem 

com o ambiente que as cerca é frequentemente considerada como ponto de partida 

para a identidade organizacional (RUÃO, 2005). 

Essa temática começou a ser aplicada no âmbito organizacional na década 

de 90. Pesquisas sobre a identidade organizacional iniciaram-se a partir do trabalho 

desenvolvido por Albert e Whetten (1985), na Universidade de Illinois, nos EUA, que 

consideravam que a identidade organizacional seria um autorreflexo do que 

acontecia no interior das instituições, captando o essencial de suas características 

(MARASCHI, 2006). A identidade organizacional constitui uma forma de as 

organizações afirmarem sua diferença relativamente às outras, com as quais se 

relacionam no mercado, buscando, assim, a afirmação da sua reputação e a 

fidelização de funcionários e consumidores (MARASCHI, 2006). 

Ruão (2005) considera que os discursos fazem parte tanto da identidade 

individual como da identidade organizacional. Afirma que as organizações deveriam 

ser analisadas numa perspectiva metafórica, assim como Morgan (1996) defendeu e 

analisou em seu estudo, pois as organizações são estruturas portadoras de sentido 

semelhantes aos seres humanos.  

Também Barnard (1971) define organização formal como um sistema de 

atividades ou de forças, de duas ou mais pessoas, conscientemente coordenadas. 

Um sistema cooperativo é um complexo de componentes 
físicos, biológicos, pessoais e sociais, que se encontram numa 
relação sistemática específica, em virtude da cooperação de 
duas ou mais pessoas visando a um alvo definido, pelo menos. 
Sob um ponto de vista, tal sistema é evidentemente uma 
unidade subordinada a mais amplos sistemas; de outro ponto 
de vista ele abrange sistemas subsidiários, físico, biológicos etc. 
Um dos sistemas compreendidos dentro de um sistema 
cooperativo – aquilo que se acha implícito na frase “cooperação 
de duas ou mais pessoas” é chamado “organização”  
(BARNARD, 1971, p.87). 
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A identidade organizacional está ligada, ainda,  a diferentes identidades - à 

liderança (como é a contribuição dos líderes para a organização); à personalidade, 

associada a tendências, atitudes, valores e sentimentos (o conceito de 

personalidade parece bem mais fiel à sua etimologia, não dependendo tanto do 

reconhecimento do outro para atuar como significação autônoma) e ainda à cultura, 

já discutida anteriormente (IASBECK, 1999). 

Em relação à cultura, Barbosa (2001) diz: 

A cultura, tal como a entendem os antropólogos, não é algo que 
se produz numa empresa ou se leva para dentro dela. É um 
sistema de símbolos e significados do domínio público, em cujo 
contexto as tarefas e práticas de determinado grupo podem ser 
descritas de forma inteligível para as pessoas que dela 
participam ou não  (p.142). 
 

Barnard (1971) aponta as funções do executivo, ou de quem tem funções 

executivas: a responsabilidade e a liderança (esta tem um aspecto essencial no seu 

processo, que é o sentido ou a percepção da organização como um todo). Isso, 

segundo o autor, transcende a capacidade de lidar com métodos somente 

intelectuais ou com técnicas. São muito mais adequados os termos percepção, 

julgamento, sentido, proporção, equilíbrio, propriedade. “É uma questão mais de arte 

do que de ciência, é mais estética do que lógica” (BARNARD, 1971, p.231). 

Portanto, é uma função mais percebida do que descrita. Mais conhecida por seus 

efeitos do que pela sua análise.  

A identidade organizacional aproxima-se do conceito de metamorfose, pois 

também é adaptação e é afinidade,  como abordam Ciampa (2001) e  Maraschi 

(2006). As organizações, assim como as pessoas, estão em constante mutação, 

sendo a comunicação bastante dinâmica e fluida, proporcionando frequentes 

alterações exigidas pela evolução dos mercados ou da globalização, ou da 

economia de mercado.  

Quanto à afinidade, é uma característica comum à vida cotidiana, conforme 

Maraschi (2006), pois reconhecer-se no ambiente de trabalho e no ambiente social, 

que por vezes não é percebido naturalmente, estimula os processos de colaboração 

e adaptação identitárias. “A procura pelo reconhecimento, pela aceitação e, portanto, 
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pelas afinidades, compatibilidades e igualdades é que move o homem à procura do 

outro, de seu espaço social e profissional” (MARASCHI, 2006, p.38). 

Nesta revisão da literatura, algumas das formas mais comuns de análise da 

identidade foram levantadas e encontram-se sintetizadas no Quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Distinção entre os níveis de estudo da identidade 
Identidades Definição  Processo  Níveis 

Identidade como 

Diferença 

Contraste entre o que é 
semelhante e o que é 
diferente. 
 

Reafirmação da 
identidade – 
identificação genérica 
pelas demais pessoas do 
grupo. 

Individual 

Identidade no  

processo de 

Socialização 

Socialização primária 
(fundamentos culturais 
na infância) e 
socialização secundária  
(viver em sociedade). 

Busca de condutas tidas 
como certas e 
socialmente aceitas.  
 

Individual/Coletivo 

Identidade  

Cultural 

Identificação com o 
sistema de valores e 
crenças. 
 

Alinhamento de 
sentimentos e objetivos 
com os lugares que 
ocupam na vida social. 

Individual/ 
Coletivo 

Identidade 

Organizacional 

Relaciona-se a 
personalidade, 
liderança, adaptação  
e afinidade (dialética de 
relacionamento). 

Processo comunicativo 
entre emissores e 
receptores que torna 
inteligível a mensagem 
organizacional. 

Coletivo/ 
Organizacional 

Fonte: Adaptado de MARASCHI (2006, p.51) pela autora. 
 

Por ser um processo em construção, não se deve analisar a identidade 

desses atores de forma estanque. Na síntese que se apresenta no Quadro 1, pode-

se destacar que os indivíduos não têm uma identidade única, mas um conjunto de 

identidades. 

2.1.2  A Identidade dentro de um Espaço: A Organização 
 
 

Mesmo que dispersos em determinada área geográfica, territórios ou 

espaços, os grupos podem formar uma identidade dentro da corporação. Vivendo 

sob determinados signos, como o vestuário, o código verbal, as aspirações sociais 

etc., são, em geral, grupos que detêm algum tipo de privilégio social e, portanto , não 

necessariamente restringem seu confinamento a determinados sítios espaciais. 

Como Haesbaert (2006, p.94) afirma, “os atributos desses grupos permitem não só 

uma controlada e relativa dispersão espacial, como também indicam que esta 

dispersão constitui a própria afirmação de seu prestígio.” E continua: 
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Todo grupo se define essencialmente pelas ligações que 
estabelece no tempo, tecendo seus laços de identidade na 
história e no espaço, apropriando-se de um território (concreto 
e/ou simbólico) onde se distribuem os marcos que orientam 
suas práticas sociais (HAESBAERT, 2006, p.96). 
 

De forma semelhante,  Barnard (1971) lembra que o indivíduo, algumas 

vezes, no trabalho do dia-a-dia, é alguém absolutamente único e com uma história 

especial criada para cada ponto de vista: 

É este, geralmente, o sentido em que olhamos para nós 
próprios, bem como para nossas relações mais próximas, 
depois para nossos amigos e associados, em seguida para os 
que encontramos ocasionalmente, mais tarde para aqueles de 
que conhecemos algo, posteriormente para aqueles de que 
ouvimos alguma coisa, e só então para aqueles que fazem 
parte da multidão, ou são apenas representados por estatísticas 
etc.  E quanto mais longe de nós vamos afastando a palavra 
“indivíduo”, tanto menos ela significa o que significava quando 
aplicada ao leitor ou a mim, e tanto mais ela significa um ponto, 
mostrando determinado aspecto do mundo que atrai a nossa 
atenção. Então, um indivíduo deixa de ser um homem 
particular, para ser apenas um trabalhador, um cidadão, um 
homem desfavorecido, um soldado, um oficial, um cientista, um 
doutor, um político, um economista, um executivo, um membro 
de uma organização  (BARNARD, 1971, p. 30). 

 

A organização se apresenta atualmente como um sistema cultural, simbólico 

e imaginário. Como sistema cultural, a organização “oferece uma cultura, uma 

estrutura de valores e de normas, uma maneira de pensar, um modo de apreensão 

do mundo que orientam a conduta de seus diversos autores” (ENRIQUEZ, 1997, 

p.33). 

 

 A organização aperfeiçoa uma estrutura que se cristaliza em uma 

determinada cultura, atribuindo postos na expectativa de cumprimento de papéis, 

condutas mais ou  menos estabilizadas e hábitos e ações que devem facilitar a 

construção de uma “obra coletiva” (OP.CIT.). 

 

O sistema cultural organizacional desenvolve um processo de formação e de 

socialização dos diferentes atores a fim de que cada qual possa se definir em 

relação ao ideal estabelecido. Esses diversos aspectos da cultura podem ser 

coerentes ou, por vezes, entrar em contradição (quando, por exemplo, há valores 
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que exaltam o respeito ao indivíduo) e ser malvistos numa organização de estrutura 

autoritária ou em culturas ou modos de socialização coercitivos. Mas são, de 

qualquer maneira, importantes para a permanência da organização. São os 

“fiadores” da identidade da organização (ENRIQUEZ, 1997, p.34).  

 

Já no sistema simbólico, a organização não pode viver sem formar mitos, 

heróis que vão tutelar uma saga que se instituirá na memória coletiva. “Esses heróis 

têm por função sedimentar a ação dos membros da organização, de lhes servir de 

sistema de legitimação e de dar assim uma significação preestabelecida às suas 

práticas e à sua vida.”(ENRIQUEZ, 1997, p.34).  O autor diz ainda que, se a 

organização não pode criar para si mesma um sistema simbólico tão fechado e tão 

“coagente” relacionado a seus membros, ela procura inconsciente ou 

conscientemente arquitetá-lo. Isso será uma forma de controle sobre os seus 

membros, um controle afetivo e intelectual. 

 

No sistema imaginário, Enriquez (1997) mostra que é o sistema imaginário, de 

certa forma, o ambiente onde o sistema cultural e o sistema simbólico vão se 

desenvolver. O autor apresenta ainda duas formas de sistema imaginário: o 

enganador e o motor, opções de formas de desenvolver o imaginário.  

 

No sistema imaginário enganador, a organização tenta prender os seus 

membros em uma “armadilha” de seus próprios desejos de afirmação, na imagem 

criada de onipotência. À medida que a organização protege os indivíduos do “risco 

da quebra de sua identidade”,  das agruras da vida em sociedade, possibilitando 

construir uma armadura solidificada nos estatutos do papel e da identidade da 

organização, ela tende a substituir seu próprio imaginário pelo deles. De um lado a 

organização se apresenta como mãe provedora e benevolente e, de outro, mãe 

englobadora e devoradora. “De um lado, genitor castrador e simultaneamente pai 

simbólico” (ENRIQUEZ, 1997, p.35).  

 

A organização passa a ser vista como ameaçada ou perseguida interna e 

externamente por outros que estão desejosos de impedi-la de cumprir da melhor 

maneira a sua missão. “Aparecendo ao mesmo tempo como superpoderosa e de 
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uma extrema fragilidade, ela visa a ocupar a totalidade do espaço psíquico das 

pessoas” (ENRIQUEZ, 1997, p. 35). 

 

No imaginário motor, a organização permite que seus membros se deixem 

levar por sua imaginação criativa no trabalho sem se sentirem reprimidos pelas 

regras.  

 

O imaginário motor tem três tipos de sentido: a) introdutor da diferença,  em 

que se apresentam o desejo e os objetos de desejo; invenção de imagens que visam 

modificar ou modelar a realidade; b) adiador -  está ao lado do projeto, raiz das 

utopias, das práticas sociais inovadoras; c) criador da ruptura - ruptura da 

linguagem, que leva os membros a falar sobre a vida organizacional de um modo 

particular e percebê-la sob outro aspecto.  

 

Portanto, o imaginário motor oferece aos indivíduos a possibilidade de criar 

uma imagem “fantasmática” comum que vai autorizá-los a uma experiência com os 

outros, sempre revalidada. “Ele preserva pois a parte do sonho e a possibilidade de 

mudança e mesmo a mutação” (ENRIQUEZ, 1997, p. 36). 

 

Enriquez (1997) diz que, dos dois tipos de imaginário possíveis, a 

organização tem a preferência de desenvolver o imaginário enganador e não o 

motor, pois o motor, em geral, se apresenta como um desafio às regras de 

funcionamento das organizações. Ele favorece a criatividade feliz, a expressão oral 

livre, o comportamento questionador, transgressor; desejo de construir objetos 

estéticos, prazer de viver em conjunto, o humor,  etc.  

 

É um “espaço transicional”, uma “área de jogo”. Mas uma organização, como 

argumenta Enriquez (1997), não pode se desenvolver sem admitir, em alguns 

momentos, o imaginário motor.  Afirma ainda o autor que o domínio sempre será do 

imaginário enganador, pois “é graças a esse engodo que um grupo social 

estabilizado pode aparecer a seus olhos como aos olhos de seus membros como 

comunidade.” (ENRIQUEZ, 1997, p. 36). 
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O autor afirma ainda que as organizações, não só as empresas, sempre 

reafirmaram seus valores pensando em dar sentido à ação de seus membros.  A 

organização é considerada um lugar de projeção de “fantasmas individuais e 

coletivos”.  

[...] Se elas são elevadas a proceder assim, isto é porque 
buscam converter-se em verdadeiras microssociedades que 
sejam ao mesmo tempo comunidades: em uma palavra, elas 
visam a substituir a identificação como nação e com o Estado 
pela identificação com a organização, que se torna assim o 
único sagrado transcendente ao qual é possível se referir e se 
crer  (ENRIQUEZ, 1997, p. 37). 
 

 
Segundo o autor, é graças à interiorização desses valores da organização 

que os seus  membros poderão “viver dos sentimentos de pertença, experimentar a 

admiração (e às vezes o temor) pelos seus chefes, deixando para esses últimos 

pagar-lhes em troca pelas vantagens ou as possibilidades de dominação com 

relação aos seus subordinados” (ENRIQUEZ, 1997, p. 37).  

Mostra-se aí certo masoquismo, que é considerado “perfeitamente funcional”. 

 

Assim, podemos analisar o Secretario Executivo em uma empresa formando 

sua própria identidade, adotando signos específicos, idealizados ou impostos,  como 

no vestuário, na linguagem, no comportamento e, por vezes, desfrutando algum 

privilégio dentro dela. Constituem grupos que ocupam ou tentam ocupar seu 

espaço/território. São profissionais que detêm ou devem deter a técnica atual, a 

técnica da informação, que,  de certa forma, lhes dá um caráter hegemônico. Mas, 

por vezes também, dependendo da cultura da empresa, esses profissionais não 

conseguem ocupar seus espaços, construindo sua identidade, pois a empresa tem 

suas normas e as próprias técnicas também são normas. Cada técnica propõe uma 

maneira particular de comportamento, envolve suas próprias regulamentações e, por 

conseguinte, traz para os lugares novas formas de relacionamento, alterando, por 

vezes, as relações sociais dentro de cada comunidade.  

 
 
 

2.2 O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 
 

Aqui se apresentam a origem e o desenvolvimento da profissão de Secretário, 

abordando a sua regulamentação, bem como a formação desse profissional de 
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acordo com documentos do MEC e autores como Sabino, 2006; Carvalho, 1998; 

Carvalho, 2004; Carvalho, 2005; Reich; Fullmann, 1994,  entre outros.  

2.2.1 Origem 
 

A redação e a organização de um serviço público ou privado são identificadas 

como ocupações de um secretário na sua definição profissional contemporânea. 

Essas tarefas se reportam à origem da profissão, surgida com a invenção da escrita 

pelos sumérios (LISSNER, 1968).  

O Dicionário Houaiss (2008)4 define Secretário como:  

substantivo  masculino - 1  aquele que anota as deliberações de 
uma assembléia; 2  pessoa encarregada de certas redações, da 
organização e do funcionamento de uma sociedade, de um 
serviço administrativo ou de uma assembléia; 3  funcionário 
capaz de datilografar, estenografar e/ou utilizar computador, 
classificar a correspondência, redigir cartas, tomar notas etc. e, 
comumente, se desincumbir de alguns afazeres pessoais de 
seu chefe ou patrão; 4 pessoa encarregada dos afazeres 
particulares e da correspondência de alguém (...).  
  

O uso da escrita em outras profissões já foi atribuída originalmente à 

secretária. A figura do escriba com o aspecto de assessoria aos seus líderes surge 

como precursora do Secretário atual. O escriba era, socialmente, um funcionário que 

colocava o conhecimento da escrita a serviço da administração real e sacerdotal 

(SABINO, 2006). 

 

A história da Dinastia Macedônica mostra que,  durante seu reinado,  

Alexandre Magno (356 a.C – 323 a. C), imperador e fundador da cidade de 

Alexandria, cercava-se de secretários que o ajudavam tanto na composição dos 

seus exércitos, defendendo seus interesses, como nos registros dos seus feitos.  

Essa posição, tão próxima e ligada aos governantes, permitia aos 

escribas/secretários, trabalhadores valiosos e requisitados para as primeiras ações 

de organização burocrática na história social, o privilégio da leitura de obras 

cerceadas ao povo. Por se tratar de profissão especializada, o escriba, primeiro 

secretário, na Era Egípcia, usufruía a oportunidade de carreira no serviço público, 

ou, ainda, como administrador de propriedades, já que possuía conhecimentos de 

                                                                 
4 Dicionário eletrônico http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=secret%E1rio&stype=k 
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matemática, contabilidade, processos administrativos e até outras bem específicas, 

como agrimensura, desenho arquitetônico, etc.  

 

Poder-se-ia questionar se, com tanta diversidade de conhecimentos que o 

escriba necessitava ter ou desenvolver para exercer sua profissão, essa não seria 

também o berço de várias outras profissões da atualidade. Ocorre que as 

características das práticas dessa profissão definem-se, particularmente, como 

aquelas ligadas ao Secretariado: a assessoria direta a seu superior, principalmente 

na escrita. 

 

A profissão, como lembra Sabino (2006), foi ganhando espaço nas 

organizações sociais, comerciais e políticas, assumindo diferentes nomenclaturas, 

mas sempre mantendo a administração e a escrita, as principais características. 

 

Já nos séculos XVII e XVIII, vários nobres tiveram secretários que exerciam 

tarefas bastante parecidas com as que são hoje exigidas pela profissão, mas sem 

equipamentos que lhes facilitassem a rotina. A maioria dos secretários, ainda 

homens, dominava vários idiomas, como o latim.  Esses atributos garantiram a esses 

profissionais a confiabilidade de seus empregadores que, no final do século XVIII, 

criaram o cargo de secretário do bem-estar.  

 

Os secretários do bem-estar ou secretários-sociais amenizavam os problemas 

humanos trazidos pela Revolução Industrial, para que os empresários da época 

pudessem buscar formas de atender às necessidades dos seus trabalhadores, 

tentando impedir a organização de sindicatos em suas empresas. Assim, os 

secretários do bem-estar 

 

ajudavam os empregados com problemas pessoais, tais como 
instrução, habitação e necessidades médicas. Os secretários sociais, 
que foram os precursores dos especialistas de pessoal, também 
procuravam melhorar as condições de trabalho para os empregados 
(SABINO, 2006, p. 13 ).5  

 

                                                                 
5 Apud WERTHER Jr , William B.; DAVIS, Keith. Administração de pessoal e recursos humanos. Tradução de 
Auríphebo  Berrance Simões. São Paulo: Makron Books, 1983, 500 p. , pg. 25 e 26. Título Original: Personnel 
management and human recourses. 
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A atuação profissional das mulheres na profissão de Secretário também está 

atrelada ao início da atuação feminina na economia, no século XVIII, por extensão 

de suas funções como organizadora do lar: na ausência do proprietário, suas 

esposas organizavam a contabilidade e dirigiam os empregados (SABINO, 2006). 

Ainda segundo a autora, este início de atuação feminina na economia deu-se como 

uma extensão das tarefas na família: tinha ela o dever de manter o lar e o conforto 

dos seus entes.  

 

Essa cultura justificou, por muitas décadas do século XX, a exigência do perfil 

maternal e passivo para as secretárias, atribuindo-se à natureza feminina o dom 

natural para o desempenho da profissão. Em certas culturas e organizações, ainda 

hoje essa profissão é associada a essas “qualidades” da mulher, além de trazer 

implicações da dupla jornada de trabalho. 

 

Há registros de que, em 1812, Napoleão Bonaparte, general do exército 

francês, ao reunir seus homens para invadir a Rússia, tinha uma secretária particular 

(cujo nome não é registrado) entre seus assessores diretos. No entanto, por objeção 

de sua esposa, Josefina, Napoleão contratou, em 1816, como seu secretário 

particular, Jean-François Champollion, considerado gênio linguístico e decifrador de 

hieróglifos, o que confirma ainda mais a habilidade da escrita dos secretários. 

 

Na segunda fase da Revolução Industrial, em 1867, o inventor Christopher 

Sholes criou um tipo de máquina que se tornaria fundamental para as atribuições 

dos secretários: o Typewriter, testado por sua filha Lilian Sholes. Ela foi a primeira 

mulher a utilizar em público uma máquina de escrever, que começaria a ser 

fabricada em grande escala pela Remington em 1873. 

 

Após as duas Guerras Mundiais, ampliou-se consideravelmente o mercado de 

trabalho dessas profissionais, registrando-se,  em 1940, a presença de 20 milhões 

de secretárias no mundo. Nesse momento, a profissão tornou-se 

predominantemente  feminina. 

 

Outra confirmação do reconhecimento da profissão como restrita às mulheres 

foi o fato histórico de 1950, em homenagem ao centenário de nascimento de Lilian 
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Sholes, primeira datilógrafa . As indústrias fabricantes de máquinas de escrever 

organizaram nesse ano o primeiro concurso de datilógrafos, uma das denominações 

que o secretariado ganhou ao longo da história. Devido à presença maciça de 

mulheres no concurso realizado em 30 de setembro daquele ano, passou a data a 

ser comemorada como o  Dia da Secretária.  

 

2.2.2  Breve Perfil Profissional do Secretário Executivo através da história 
 

O cenário empresarial, marcado pelos períodos da Revolução Industrial, das 

Teorias da Administração (Taylor, Fayol, Ford, entre outros), com certeza foi 

caracterizado pelo surgimento de grandes complexos industriais e empresas 

multinacionais, bem como pela automação da produção, com a evolução da indústria 

química e da eletrônica. Também os avanços da robótica e da engenharia genética, 

incorporados ao processo produtivo, que dependeu cada vez menos de mão-de-

obra e mais da alta tecnologia, trouxeram, como conseqüência, nos países de 

economia mais desenvolvida, o desemprego estrutural (RIFKIN, 1996). 

 

 Com a concorrência de mercado, principalmente entre Japão e Estados 

Unidos, verificou-se a necessidade de melhorar as relações entre os empresários e 

seus funcionários, pelo vínculo do salário e desempenho, pela ênfase na qualidade e 

pelo estilo participativo. Esses fatores mudaram as condições e as relações de 

trabalho. Diante da concorrência, a improvisação e a falta de especialização 

passaram a comprometer os resultados das empresas. Foi então que os 

funcionários passaram a ser alvo de investimento das organizações. Investimentos 

nos treinamentos e capacitação dos funcionários trariam às suas empresas o 

diferencial no desenvolvimento de produtos e serviços. Esse modelo de 

administração foi fundamental para o Secretariado, ampliando o diálogo entre 

Executivos e Secretários.  

 

Mudou também o perfil profissional do Secretariado Executivo, ou do 

Secretário, que passou da eminência parda, como executora de atividades 

meramente técnicas - datilografia, arquivo, anotações na agenda e raros casos de 

redação, nas décadas de 50 e 60 -, a ter o seu potencial reconhecido atualmente, o 
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que possibilitou a construção de uma carreira promissora, com sua atuação mais 

próxima do nível estratégico da organização.  

 

As forças que impulsionaram esse desenvolvimento do trabalho secretarial 

foram a regulamentação profissional em 1985 com a Lei de Regulamentação 7.377 

de 30/9/85 e Lei 9.261 de 10/1/96. (Anexos 3 e 4). 

 

I – Secretário-Executivo: a) o profissional diplomado no Brasil por 
Curso Superior de Secretariado, legalmente reconhecido, ou 
diplomado no exterior por Curso Superior de Secretariado, cujo 
diploma seja revalidado na forma da lei; II – Técnico em 
Secretariado: a) o profissional portador de certificado de conclusão 
de Curso de Secretariado, em nível de 2º. Grau; (Redação dada pela 
Lei no. 9.261, de 10.1.1996). 

 
 

Contrariando as previsões, a globalização, a reengenharia, a qualidade total e  

a tecnologia não extinguiram a profissão, mas sim deram a ela contribuições para 

mudança, redefinindo seu papel/perfil. Toda a transformação desse cenário 

empresarial possibilitou também à Secretária a queda do mito de função maternal, 

passiva e supérflua:  

 

Fazem parte do passado e do folclore todas as analogias sobre o 
posicionamento inadequado da secretária, no relacionamento com o 
seu superior. Esse mito foi decorrente da falta de formação 
adequada, da falta de critérios para recrutamento e seleção, e do fato 
de o mercado se pautar por critérios femininos e não profissionais 
(CARVALHO; GRISSON, 1998, p. 486). 

 
 

Na década de 1990, com as previsões para o atual século, quando se 

anunciava a imprescindível automação dos escritórios, um levantamento divulgado 

nos Estados Unidos pela ONU considerou o Secretário como a terceira profissão 

mais próspera no mundo todo.  

 

As Secretárias Brasileiras receberam o título de “as mais bem treinadas do 

mundo” em matéria publicada no jornal britânico The Guardian, em 30 de abril de 

2001,  que se contrapôs à previsão de Bill Gates que, em 1997, anunciou para o ano 

2000 a extinção da profissão, alegando que os computadores muniriam os 

empresários para a sua própria organização de tarefas e compromissos, além de 
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“alforriá-los” da dependência dos trabalhos das suas assistentes (SABINO, 2006). O 

que ele não considerou na época, e pelo que se retratou depois, foi a multiplicidade 

do trabalho secretarial, que engloba tanto tarefas repetitivas como também 

complexas, exercidas com competência nas relações interpessoais, na análise e na 

resolução de problemas, antes mesmo que estes cheguem à chefia. Classificar, 

distribuir informações envolve conceitos de tomada de decisão, demandando bom-

senso e conhecimento.  

 

Assim, Reich e Fullmann (1994, p. 168) nomeiam esses trabalhadores 

inteligentes e intelectuais de “analistas simbólicos”, já que  

 

[...] apenas algumas das pessoas que são classificadas como 
“secretárias”, por exemplo, executam estritamente tarefas rotineiras, 
como introduzir a recuperar dados em um computador. Outras 
“secretárias” executam serviços pessoais, como marcar 
compromissos e servir café. Um terceiro grupo de “secretárias” 
executa tarefas simbólicas analíticas estreitamente ligadas ao que 
fazem seus chefes. Classificá-las todas como “secretárias” encobre 
as diversas funções que têm dentro da economia [...]  

 

Essa nova categoria de trabalhador, o analista simbólico,  é originada a partir 

do aumento da complexidade e da abstração no trabalho.  

 

Corroborando com Reich, diz Wood Jr (2001, p.161) que os analistas 

simbólicos “são os profissionais essenciais para fazer frente à complexidade da 

gestão das empresas contemporâneas. Eles constituem parte importante da mão-

de-obra das organizações espetaculares.”  

 

Os analistas simbólicos identificam e solucionam problemas através da 

manipulação de símbolos. Suas habilidades podem ser altamente diferenciadas, 

indo desde atividades matemáticas e financeiras até conceitos de psicologia social:  

Trabalhando em ambientes complexos e caóticos, analistas 
simbólicos não podem ater-se apenas ao estoque de conhecimento 
existente. Eles têm de lidar criativamente com esse estoque de 
conhecimento, mas têm também de enfrentar a fragmentação da 
informação e a obsolescência das soluções conhecidas (WOOD JR, 
2001, P. 162). 
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Também a IAAP – International Association of Administrative Professionals -,   

instituição americana que atua na área secretarial desde 1951, objetivando capacitar 

e certificar a qualidade profissional dos secretários no mercado mundial, resume o 

perfil do secretário atual como um “indivíduo que possui um domínio de habilidades 

de escritório, demonstra a habilidade para assumir responsabilidade sem supervisão 

direta, com iniciativa de exercícios e julgamento, e toma decisões dentro do âmbito 

de autoridade” (IAPP, 2008, p.2). 

 

Mesmo com todo esse histórico da evolução, o profissional de Secretariado 

ainda sofre preconceitos e também ainda persiste o desconhecimento de muitos 

empresários a respeito da sua capacidade, atribuindo-lhe tarefas simplistas, 

deixando de lado, muitas vezes, o potencial desses profissionais. Muitos centralizam 

as decisões e até o gerenciamento das rotinas administrativas, o que também, é 

claro, pode ser um espaço a ser conquistado pelos profissionais.  

 

2.2.3 Carreira e Empregabilidade 

 
Para London e Stumph (1982),  

Carreira são as seqüências de posições ocupadas e de trabalhos 
realizados durante a vida de uma pessoa.  A carreira envolve uma 
série de estágios e a ocorrência de transições que refletem 
necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e 
imposições da organização e da sociedade.  Da perspectiva do 
indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de sua experiência 
profissional, enquanto da perspectiva da organização engloba 
políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, 
níveis organizacionais, compensação e movimento de pessoas.  
Estas perspectivas são conciliadas pela carreira, dentro de um 
contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança (apud 
DUTRA, 2002, p. 100). 

 
 

Segundo esses autores, há três etapas que são de responsabilidade do 

indivíduo no planejamento de sua carreira: a auto-avaliação – avaliação de suas 

qualidades, interesses e potencial nos diversos espaços organizacionais; o 

estabelecimento de objetivos de carreira – identificação de seus objetivos, baseados 

na auto-avaliação e nas oportunidades oferecidas pela empresa e pelo mercado; a 

implementação do plano de carreira – obtenção da capacitação necessária e 

oportunização  das experiências profissionais para atingir as metas de carreira. 



45 
 

Nesse contexto é imprescindível para o profissional de Secretariado Executivo 

tomar como sua responsabilidade o planejamento de sua profissão, de sua carreira, 

fazer sua auto-avaliação, planejando a estratégia, construindo uma visão baseada 

nas competências, em seus recursos, bem como nas oportunidades de mercado, e 

construir um plano de implementação que deve começar de imediato. 

 

Para se analisar melhor a mudança na atividade profissional e, portanto, em 

seu perfil, pode-se comparar, no Quadro 2, as atividades anteriores do secretariado 

(década de 1950/60) com as atuais, observando-se a grande influência da 

tecnologia da informação e comunicação nesta área:  

 

Quadro 2. As Mudanças na Atividade Secretarial 

O QUE SE FAZIA ANTES O QUE SE ESTÁ FAZENDO HOJE 

Datilografia Gerenciamento de sistemas de informação por 
meio do controle de rotinas automatizadas 
multimídia (editores de texto, agendas e 
planilhas eletrônicas, bancos de dados, etc). 

Envio e recebimento de correspondências Coordenação de fluxo de informações e de 
papéis no departamento, muitas vezes 
encaminhado-os para uma equipe de apoio. 
Muitas vezes dando o encaminhamento/resposta 
necessário para a solução do problema. 

Provisão de Material Coordenação de compras, cotação de materiais 
com fornecedores alternativos e administração 
dos custos do departamento. 

Coordenação de viagens Organização de todo o processo em viagens 
nacionais e internacionais (incluídos no segundo 
item) 

Atendimento de telefones e visitas Atendimento com enfoque de qualidade total a 
clientes internos e externos. 

Manutenção de arquivos Organização de sistemas de dados e 
informações em arquivos físicos e eletrônicos, 
com agilidade na consulta e na localização das 
informações. 

Agendamento de  reuniões Apoio e muitas vezes participação nas reuniões. 
Muitas vezes os executivos agendam suas 
reuniões utilizando sistemas informatizados de 
comunicação. 

Fonte: Adaptado de Guimarães (2001, p. 38) pela autora. 
 

2.2.4 A Legislação para o Exercício Profissional do Secretário Executivo 
 

A primeira organização de secretárias no Brasil foi fundada em dezembro de 

1967 e denominava-se Clube das Secretárias Executivas do Rio de Janeiro. 
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Segundo Figueiredo (1987), como a profissão não era reconhecida por lei, não tinha 

amparo jurídico, representava mais um emprego que uma profissão.  

 

Em 4 de maio de 1968, em Porto Alegre - RS, surgiu a primeira associação 

brasileira – Associação das Secretárias do Rio Grande do Sul – ASERGS, atuando 

como entidade civil, reunindo a categoria e realizando eventos culturais, mas sem 

representatividade legal na sociedade. Várias outras associações de secretárias 

foram surgindo no Brasil. Em 15 de dezembro de 1970, o Clube transformou-se em 

Associação das Secretárias do Rio de Janeiro, primeira associação com objetivos de 

conscientização e aperfeiçoamento profissional da categoria.  

 

A união dessas associações sedimentou a fundação da Associação Brasileira 

de Entidades de Secretárias – ABES, em 7 de setembro de 1976, com a participação 

dos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de 

Janeiro e Sergipe. Aos poucos, outros foram se unindo à ABES, com exceção do 

Acre e Goiás, pois não contavam com representação da categoria. Atualmente, 

somente o Acre ainda não possui órgão representante de Secretários 

(FIGUEIREDO, 1987). 

 

Com a Lei nº 1421/776 instituindo o 30 de setembro como Dia da Secretária, 

mesmo em se tratando de uma legislação estadual - Estado de São Paulo -,  a data 

foi adotada nacionalmente. Esse fato mostrou que a sociedade reconhecia a classe 

secretarial, que já era constituída e representativa nas organizações.  

 

Vivia-se uma contradição legal, pois foi estabelecida uma data para 

comemoração, mas não uma regulamentação profissional,  que só aconteceria em 

1978, através da Lei nº 6.5567. Essa lei ainda não conseguia atender às aspirações 

do Secretariado, pois, entre outros fatores, não havia distinção entre o Secretariado 

Técnico e o Executivo, de nível superior, que já existia na época, devidamente 

reconhecido desde 19708. Era clara a dissonância entre as divisões governamentais,  

                                                                 
6 SÃO PAULO. Lei no. 1.421, de 20 de setembro de 1977. Institui o “Dia da Secretária”, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 30 de Setembro. Diário Oficial do Estado. São Paulo, 27 out. 1977, Seção I. 
7 BRASIL. Lei no. 6.556, de 5 de setembro de 1978. Dispõe sobre a atividade de Secretariado e dá outras 
providências. DOU. Brasília, 5 set. 1978, Seção 1, p.14321. 
8 Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Pernambuco. 
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que criava uma instituição federal para a formação de um profissional que não 

existia oficialmente.  

 

Várias são as contradições da referida Lei. Uma delas se refere ao que está 

disposto no artigo 4, que diz que ela se aplica à iniciativa privada, às empresas com 

maioria de ações do Estado ou da União, às empresas públicas e às fundações, 

mas, em seu parágrafo único, exclui a administração direta e as autarquias da 

União, talvez porque eximiria o Governo de contratações de profissionais habilitados, 

ou por outra razão, como, por exemplo, pelo fato de ser a formação específica 

indispensável em alguns segmentos.  Esse artigo foi eliminado na Lei 7.377 de 1985 

(Anexo A), que foi interpretada pela classe como uma falha, pois não havia agora 

mecanismos que obrigassem as empresas a cumpri-la.   

 

A Lei também diferenciou o secretário técnico e o executivo, preservando o 

direito dos secretários que já atuavam na área (SABINO, 2006). Ficou a cargo das 

DRTs – Delegacias Regionais do Trabalho -, hoje SRTE,  a responsabilidade pelo 

registro profissional, através da apresentação dos documentos comprobatórios, ou 

seja, carteira de trabalho e diploma e/ou certificado. Esse procedimento é adotado 

até hoje e é visto como prejudicial à categoria, pois depende do julgamento de cada 

Delegacia.  

 

Mesmo com todos esses obstáculos, a categoria lutou buscando uma 

legislação satisfatória e, com a democracia restabelecida no país, a ABES iniciou a 

discussão de projetos que atendessem à classe. Um deles foi a criação de 

sindicatos para a categoria como forma de ter maior poder em negociações com o 

Governo e a sociedade. 

 

Em 1987, através da portaria 3.1039 (Anexo C) do Ministério do Trabalho, 

efetivou-se o enquadramento sindical, criando-se, no segundo grupo da 

Classificação Brasileira de Ocupações de “empregados de agentes autônomos do 

                                                                 
9 BRASIL. Portaria 3.103, de 29 de abril de 1987. Dispõe sobre o enquadramento sindical das secretárias. DOU. 
Brasília, 30 abr. 1987, Seção 1 p.6200. 
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comércio – do plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio”,  a 

categoria diferenciada “secretárias” 10. Sabino (2006, p. 26) explica que, 

 

embora essa portaria apresente um erro de grafia, citando a 
profissão no feminino, ela não exclui os homens da categoria, 
mesmo porque isto seria contrariar a realidade do mercado. Apesar 
da profissão contar com a presença majoritária de mulheres, ela é 
exercida, atualmente, por 10% de homens.11  

 

O primeiro sindicato a ser formado foi o SISERGS – Sindicato do Rio Grande 

do Sul, que recebeu das mãos do Ministro Almir Pazzianotto a primeira Carta 

Sindical da classe entregue durante o XI Encontro de Dirigentes de Entidades 

Sindicais, em Brasília, em 1987. 

 

Já no final daquele ano, o Secretariado contava com 16 sindicatos, 

extinguindo-se a ABES e criando-se, em 31 de agosto de 1988, a Federação 

Nacional de Secretárias e Secretários – FENASSEC - atualmente com sede 

itinerante, de acordo com o sindicato a que o membro que ocupar a presidência 

estiver vinculado (SABINO, 2006), e que teve como um dos primeiros atos a criação 

do Código de Ética da categoria. (Anexo D).  

 

Somente no Brasil e na Espanha há legislação específica para a profissão, 

mas a classe secretarial tem entidades representativas em todos os continentes.  

(Anexo E). 

 

A FENASSEC e os diversos Sindicatos da categoria promovem diversos 

congressos nacionais,  realizados em vários estados, nos quais se articula a  

mobilização da categoria, buscando a melhoria das condições tanto da formação do 

profissional quanto das condições do emprego. Foi durante um desses congressos 

que se formalizou o juramento de colação de grau do Secretariado em nível técnico 

e superior, bem como foram escolhidos o símbolo e a cor da profissão (conforme 

Anexo F). 

                                                                 
10 A definição legal do artigo 511, parágrafo 3º. Da Consolidação das Leis do Trabalho: “categoria profissional 
diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de 
estatuto profissional especial ou em conseqüência de condições de vida singulares”. 
11 Estatística da FENASSEC, baseada nos registros nas DRT de todos os Estados, no ano de 2003.  
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Em 1996, houve nova alteração da legislação, pela  Lei 9.261 (Anexo B), com 

o objetivo de sanar as dificuldades que vinham se apresentando na interpretação da 

Lei 7.377/85 pelas DRTs (Delegacias Regionais do Trabalho) em todo o Brasil, em 

relação à concessão do registro profissional para os secretários que já exerciam a 

profissão. Segundo Sabino (2006, p. 29), “a vigência da lei constituiu-se em mais um 

entrave para uma regulamentação satisfatória, pois o Ministério do Trabalho 

entendeu e determinou que a data de vigência seguisse a Lei 7.377 de 1985”. 

 

Esse fato dificultou e dificulta até hoje a regularização de profissionais e 

também sua fiscalização,  por não haver com um órgão fiscalizador como os 

Conselhos Regional e Federal,  que têm sido objeto da categoria desde 1998,  com 

processos apresentados ao Congresso Nacional. O primeiro processo foi vetado 

pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 10 de maio de 

2000, sob o fundamento de que a iniciativa para a criação de autarquias era privativa 

do Chefe do Poder Executivo.  

Vários políticos têm apoiado o movimento , como o ex-presidente José 

Sarney:  

[...] sou pessoalmente favorável à criação dos Conselhos 
Profissionais, mas é preciso encontrarmos uma fórmula que, ao 
assegurar e ampliar os direitos das que trabalham, mantenha a porta 
aberta para as que, sem uma preparação formal, se engajem nesta 
carreira tão difícil[...]12.  
 
 

Em 26 de fevereiro de 2003, a FENASSEC ingressou com um novo projeto 13 

de criação dos Conselhos Federais e Regionais para a categoria. A proposta 

recebeu o apoio explicito do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 

e da Câmara dos Deputados.  

 

Além da regulamentação, a formação desses profissionais também é fator 

importante e passa a atender as demandas de mercado, que exige novos modelos 

organizacionais, passando a requerer profissionais que administrem uma nova 

competência de aprendizagem e de tratamento analítico-conceitual diferenciado 

                                                                 
12 Revista Excelência. Senador José Sarney: favorável à criação dos Conselhos Profissionais. Recife: 
FENASSEC, n. 2, p.4, jan. 2004. 
13 Processo no. 46000.003854/2003,  Ministério do Trabalho e Emprego 
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(CARVALHO, 2005). Por isso, incluem-se algumas informações sobre a formação 

desses profissionais. 

2.2.5  A Formação em Secretariado  
 

Na formação em Secretariado nas ciências técnicas e administrativas, 

destacou-se o Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT –, fundado 

em São Paulo em 1931. Dentre suas atribuições, estava a divulgação dos cursos 

preparatórios para técnicos de Secretariado Executivo, objetivando o 

aperfeiçoamento do desempenho das técnicas necessárias para assessorar os 

grandes executivos que estavam surgindo. Esses cursos foram sendo aprimorados, 

tornando-se cursos referenciais na formação do secretário. 

 

As organizações começaram a se desenvolver, e surgiu a necessidade de se 

ter secretários com competências e habilidades diferenciadas. Com o crescimento 

das exigências de se atingir excelência no trabalho de assessoria, a partir de 1960 

surgiram os primeiros cursos universitários no Brasil (CARVALHO, 2005),  como, por 

exemplo, o Pólo Petroquímico de Camaçari,  na Bahia, impulsionou a criação do 

curso de Secretariado Executivo na Universidade Federal da Bahia14 em 1969. No 

ano seguinte, a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE - criou o curso em 

nível superior, tendo sido a primeira instituição pública a ter o curso reconhecido pelo 

Governo Federal15.  

 

As Diretrizes Curriculares16 fixadas pelo MEC foram implementadas para os 

cursos de Secretariado Executivo no Brasil, para torná-los mais adequados e 

competitivos para o mercado: 
 

Competências e Habilidades 
O Secretário Executivo deverá ser preparado para desempenhar, 
com alto padrão de competência, as tarefas peculiares à profissão, 
contribuindo para melhoria da qualidade nas relações pessoais, 
interpessoais e com o mundo exterior, bem como para maior 
produtividade nas organizações, devendo revelar, pelo menos, as 
seguintes competências e habilidades: -exercício profissional com 
iniciativa, criatividade, bom senso, discrição, maturidade emocional, 

                                                                 
14 Criado pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. 
15 BRASIL. Decreto 82.166, de 24 de agosto de 1978. Concede reconhecimento ao curso de Secretariado da 
Universidade Federal de Pernambuco, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Diário Oficial da 
União. Brasília, 25 ago. 1975, Seção 1, p. 13831. 
16 PARECER No. CES/CNE 0146/2002 
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sólidos e atualizados conhecimentos gerais; -capacidade de 
articulação com diferentes níveis de empresas e instituições públicas 
ou privadas ou diferentes clientes; -visão generalista da organização 
e das peculiaridades relações hierárquicas inter-setoriais; -
administração eficaz do tempo; -exercício de funções gerenciais, com 
domínios sobre planejamento, organização, controle e direção; -
utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 
valores e estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos 
e situações organizacionais; -habilidade de lidar com modelos 
inovadores de gestão; -valorização e domínio dos princípios que 
informam eficaz sistema de comunicação; -receptividade e liderança 
para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; -sensibilidade para 
a adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da 
qualidade e da produtividade dos serviços; -controle e gerenciamento 
do fluxo de informações, assegurando uniformidade de referencial 
para diferentes usuários: -eficaz utilização de técnicas secretariais, 
com renovadas tecnologias, imprimindo segurança, credibilidade e 
fidelidade no fluxo de informação; -utilização de tecnologias da 
informação com suas permanentes inovações. 

 
A formação profissional vem crescendo muito, como se observa na Tabela 1: 
 
 

          Tabela 1. Cursos de Bacharel em Secretariado Executivo, a partir do ano de criação 

Ano Número de cursos 
Até 1979 02 

1980 – 1989 12 
1990 – 1999 60 
2000 – 2005 43 

Total 117 
        Fonte: SABINO, 2006, p. 39 - MEC 

 
 
Em relação aos projetos pedagógicos dos cursos, Carvalho (2005, p.8) diz 

que “os projetos pedagógicos das Instituições de Ensino - IES devem ter como 

objetivo assegurar uma ação educativa que possibilite não só a formação do aluno 

para o mundo do trabalho, mas para o exercício crítico da sua condição profissional, 

pessoal e de cidadania.” 

 

Com efeito, os seus objetivos vão além da transmissão do conhecimento 

científico, mas devem alcançar o futuro profissional de Secretariado Executivo como 

um ser humano e cidadão.  

 

A educação é um fenômeno social, portanto, quando se elabora um projeto 

pedagógico de um curso, deve-se pensar em todos os fatores que nela interferem e 
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que convivem com ela, ou seja, deve-se levar em conta que o processo de 

aprendizagem é, sobretudo, uma autoria do aluno.  

 

A formação do profissional de Secretariado, prevista em lei, é realizada tanto 

no nível técnico como no superior. Pouco se fala sobre a formação técnica 

específica, a maioria dos trabalhos e artigos volta-se à formação superior. Também 

são as IES que, juntamente com as entidades de classe, mais se integram na 

solução dos problemas e luta da categoria. Porém, como neste estudo há a 

participação de profissionais que atuam ou atuaram como Secretários, alguns sem 

ainda a devida regulamentação, ou sem a formação específica da profissão,  tanto 

de nível técnico como de nível superior, na região do Grande ABC, faz-se pertinente 

apresentar os cursos existentes na região. 

 

De acordo com o Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo, das 

instituições de capacitação técnica e profissional da região do Grande ABC que 

oferecem o curso de Secretariado,  um pertence à esfera privada e quatro à pública, 

conforme Quadro 3: 

 

Quadro 3. Instituições de Capacitação Técnica e Profissional  em Secretariado 

Município Instituição Público/privado 

Santo André E.P.S.G. Senador João Galeão Carvalhal público 

São Bernardo ETE Lauro Gomes 
 
Colégio Brasília 

público 
 
privado 
 

São Caetano Centro Interescolar Munic. Profa.  Alcina Dantas 
Feijão 

E.P.S.G.Cel. Bonifácio de Carvalho 

 

público 
 
 
público 

Fontes: SINSESP, 2008 (Adaptado pela autora). 
 
 

Já no nível superior, os cursos de bacharelado e tecnológico em Secretariado 

são oferecidos por instituições privadas, conforme se observa no Quadro 4 : 
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Quadro 4. Instituições de Ensino Superior em Secretariado 
Município Faculdade/ Universidade 

Santo André   Centro Universitário Santo André – UNIA – Atualmente Universidade 
Anhanguera - TECNÓLOGO  
 

São Bernardo Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)  - BACHAREL  
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quanto aos cursos de Pós-Graduação em Secretariado, há somente um, no 

município de São Bernardo do Campo, oferecido pela Universidade Metodista de 

São Paulo. 

 

Em 12 de novembro de 2006 foi a primeira vez que o curso de Secretariado 

foi incorporado ao ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, tendo 

sido o resultado dos alunos da região avaliado como bom.  

 

Toda essa transformação do perfil profissional do Secretário - e também o 

desenvolvimento da sua formação - deve-se à evolução que foi mostrada neste 

capítulo e também a fatores/fenômenos como a globalização, que serão 

apresentados no próximo capítulo, principalmente na região do Grande ABC. 

 

2.3  A REGIÃO DO GRANDE ABC COMO PANO DE FUNDO 

 

Para melhor entender essa importante região que foi escolhida como objeto  

de estudo para análise do profissional de secretariado, é necessário abordar seu 

processo de globalização. O Grande ABC já operava em termos globais na década 

de 50, com a instalação das montadoras multinacionais, passando a viver uma 

transformação histórica globalizadora. 

   

2.3.1  A Globalização, a Realidade Brasileira e a Região do Grande ABC 
 
 

“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização 

do mundo capitalista” (SANTOS, 2007, p. 23). 
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A globalização está vinculada à história do capitalismo que, segundo Santos 

(2007),  pode ser dividida em períodos. Cada um desses períodos, até recentemente 

eram antecedidos e sucedidos por crises. Hoje, contudo, temos  um período e uma 

crise, com as características de cada um ao mesmo tempo. Santos (2007, p.34) diz: 

“Como período e como crise, a época atual mostra-se, aliás, como coisa nova.” 

Como período, é denominada globalização, pois suas variáveis instalam-se por toda 

a parte e, direta ou indiretamente, a tudo influenciam. Já como crise, essas variáveis 

vão continuamente chocando-se e exigindo novas definições, arranjos e posturas.  

 

Ianni (1998, p.1) afirma:  

 

A globalização do mundo pode ser vista como um processo 
histórico-social de vastas proporções, abalando mais ou menos 
drasticamente os quadros sociais e mentais de referência de 
indivíduos e coletividades. Rompe e recria o mapa do mundo, 
inaugurando outros processos, outras estruturas e outras 
formas de sociabilidade, que se articulam e se impõem aos 
povos, tribos, nações e nacionalidades. Muito do que parecia 
estabelecido em termos de conceitos, categorias ou 
interpretações, relativos aos mais diversos aspectos da 
realidade social, parece perder significado, tornar-se anacrônico 
ou adquirir outros sentidos. Os territórios e as fronteiras, os 
regimes políticos e os estilos de vida, as culturas e as 
civilizações parecem mesclar-se, tensionar-se e dinamizar-se 
em outras modalidades, direções ou possibilidades. As coisas, 
as gentes e as idéias movem-se em múltiplas direções, 
desenraízam-se, tornam-se volantes ou simplesmente 
desterritorializam-se. 
 
 

Em outras palavras, o autor comenta que, com a globalização, um novo 

mundo se põe à nossa frente, nunca antes vivido. É um termo, e um fenômeno,  que 

provoca sentimentos fortes nas pessoas, pois invade fronteiras, modifica costumes, 

abre novos mercados, assim como os fecha, dificulta o controle estatal, reduzindo 

sua autonomia, modifica as relações de emprego, de produção, de distância, de 

tempo, modifica o fluxo de capitais, abre novas oportunidades de conhecimento, de 

emprego e de investimentos, modifica a relação centro-periferia, torna os conceitos 

aceitos e cristalizados obsoletos, enfim, modifica grandemente  nossas vidas 

(IANNI,1998). 
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Por sua vez, Harvey (2004) afirma que a globalização foi um projeto 

geopolítico empreendido pelos Estados Unidos com apoio de alguns aliados, como a 

Inglaterra, e que, desde 1945, os Estados Unidos vêm pensando localmente e 

agindo globalmente, principalmente por meio de suas políticas externa, militar e 

comercial. 

 

A globalização da economia tem como principal objetivo o lucro, mediante 

menores custos, sem preocupação com o desenvolvimento humano e social. Por 

isso os efeitos mais gritantes da globalização são o surgimento de uma cultura 

mundial padronizada, que não respeita a cultura local, mudando o cotidiano das 

relações de produção e consumo, criando uma política de produção internacional 

voltada à competitividade e uma cultura de consumo que cria desejos, sonhos e 

necessidades que antes não existiam, desrespeitando as condições sociais locais e 

de desenvolvimento de suas estruturas políticas, sociais, culturais e econômicas, 

fazendo surgir, dessa forma, uma nova ordem internacional econômica e jurídica 

mundial que não respeita os direitos locais. 

 

No que diz respeito ao Grande ABC, de acordo com Daniel (1997,p.46)17, na 

década de 80, chamada de década do nacional desenvolvimentismo, a região vivia o 

envelhecimento da matriz industrial e uma dependência tecnológica, enquanto nos 

países desenvolvidos havia “uma terceira revolução tecnológica”, responsável por 

mudanças tanto nas formas de organização do trabalho quanto nas tecnologias, que 

não estavam sendo incorporadas pela nossa matriz industrial.  

 

De acordo com Alves et al. (2008, p.11), o processo de globalização tornou 

complexo o papel dos governos e não deu espaço de participação àqueles que 

tinham a experiência vivenciada na cultura do trabalho: “Com a adesão ao modelo 

neoliberal, na década de 90, a gestão do processo se aproximou do modelo 

empreendedor da cidade-região, que utiliza o marketing para se vender aos 

interesses econômicos e financeiros.” 

 

                                                                 
17 Texto elaborado por Celso Augusto Daniel para subsidiar os Cursos de “Conjuntura Econômica Brasileira” 
(jul./ago/1999) e “Uma Visão Crítica do Neoliberalismo” (dez. 1997) por ele ministrados no Instituto de Governo e 
Cidadania do ABC – Escola de Governo de Santo André – SP,  publicado pela Cátedra Prefeito Celso Daniel de 
Gestão de Cidades/ organização de Luiz Roberto Alves. São Bernardo do Campo:UMESP, 2003. 
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As empresas hoje vivem num cenário extremamente globalizado e 

competitivo, numa economia baseada em conhecimento, em que as atividades 

inteligentes são as que mais agregam valor (FLEURY e FLEURY, 2000). A 

aceleração desse processo de globalização tem alterado rapidamente o cenário 

enfrentado pelas empresas e, consequentemente, também a identidade dos 

territórios, tanto sob os aspectos organizacionais quanto profissionais dos indivíduos 

que nelas atuam.  

 

Mais competitivas entre si, as organizações são forçadas a se tornar mais 

enxutas e cada vez mais exigentes em relação ao desempenho de seus 

profissionais. Precisam de resultados efetivos e rápidos para permanecerem em 

condições de competir, crescer e assegurar a longevidade do negócio (MINARELLI, 

2001). As atividades rotineiras, mecanizadas, são cada vez menos valorizadas.  

 

As mudanças no contexto externo também provocam mudanças internas nas 

empresas quanto  à sua forma de encarar seus objetivos, a tecnologia, a estrutura, 

no relacionamento com os funcionários, nos processos de reestruturação do próprio 

trabalho e, ainda, em criar vantagem competitiva frente a seus concorrentes. À 

medida que as empresas se reorganizam, vão solidificando a aprendizagem sobre 

as estruturas e os fluxos de informação, tanto horizontalmente quanto verticalmente, 

desde o nível estratégico até o operacional.   

 

O mundo atual é um mundo fabricado pelo homem. A realidade em que o 

mundo  se apresenta, seus fundamentos, são a informação e o seu poder, que lidam 

com a produção de imagens e do imaginário que se colocam a serviço do poder do 

dinheiro (capitalismo), monetarializando a vida social e pessoal (SANTOS, 2007). 

 

Segundo Santos (2007), há três mundos a serem considerados na tentativa 

de uma nova interpretação do processo de globalização: o mundo tal qual nos fazem 

vê-lo, a globalização como fábula/criação histórica; a globalização como 

perversidade e aquela globalização... que poderíamos construir. 

 

A globalização como fábula é uma composição de elementos criados para a 

manutenção e a continuidade do sistema. A idéia de difusão de informação e 
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encurtamento de distâncias, por exemplo, “da aldeia global”, dá uma falsa idéia de 

cidadania e, na verdade, é um culto ao consumo. O Estado vê seu fortalecimento 

atendendo a interesses internacionais em detrimento das suas populações. 

 

A perversidade da globalização está se impondo à maior parte da 

humanidade. Há desemprego, pobreza, perda da qualidade de vida, fome e 

desabrigo, instalação de novas enfermidades e o retorno das velhas, como a 

mortalidade infantil. A educação de qualidade é cada vez mais para poucos, além, 

claro, dos males do espírito, como o egoísmo, a corrupção, o cinismo, a 

desumanização. 

 

A perversidade da globalização é sistêmica, e sua raiz está na adesão 

desenfreada aos comportamentos competitivos da humanidade. 

 

Contudo não se pode deixar de pensar em construir um mundo com uma 

globalização mais humanizadora e sustentável.  Segundo Santos (2007), esse 

período se baseia na unicidade da técnica (como da informação/informática, por 

exemplo), na convergência dos momentos e no conhecimento do planeta. É nessas 

bases que o capital se apóia para construir a perversidade. Mas elas poderão servir 

a outros objetivos com fundamentos mais sociais e políticos, pois hoje se observam 

fenômenos como a mistura de povos e raças, culturas, crenças em todo o mundo. 

Há a possibilidade, conforme Ortega e Gasset (1987), da aglomeração de uma 

população diversificada em pequenas áreas, aumentando a possibilidade de mistura 

entre pessoas e filosofias. Como afirma Santos  (2007, p. 21): 

 

É sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez, afinal 
descoberta pelas massas. A população aglomerada em poucos  
pontos da superfície da Terra constitui uma das bases de 
reconstrução e de sobrevivência das relações locais, abrindo a 
possibilidade de utilização, ao serviço dos homens, do sistema 
técnico atual. 

 

Com a globalização, todo e qualquer pedaço da superfície da Terra se torna 

funcional às necessidades, aos usos e aos apetites de Estados e empresas nesta  

fase da história (SANTOS, 2007). Seu conteúdo e definição variam através dos 

tempos, mas sempre revelam um cotidiano compartido e complementar, ainda que 
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também conflitivo e hierárquico, um acontecer solidário identificado com o meio, 

ainda que sem excluir relações distantes. Tal solidariedade e identificação 

constituem a garantia de uma possível regulação interna.  

 

A palavra-chave para a globalização é o desrespeito às sociedades 

constituídas de valores, usos e costumes, leis que passam a deixar suas raízes para 

se moldarem à nova ordem global. Marras (2005, p. 40) nos alerta que a 

globalização opera uma grandiosa mudança nas sociedades, e que essas mudanças 

são irreversíveis: as sociedades se submetem às frias leis do mercado e não têm 

alternativa senão a de aceitar e acatar as normas impostas, que as controlam e 

auto-regulam com base em parâmetros puramente produtivos e econômicos. 

 

Ao longo da história o homem foi desenvolvendo famílias de técnicas, como a 

foice, a enxada, o ancinho, entre outras (SANTOS, 2007). Cada sistema técnico 

representa uma época. Atualmente, o que é representativo do sistema de técnicas é 

a informação, através da cibernética, da informática e da eletrônica. Essa técnica 

permite que as outras diversas existentes se comuniquem. Quando surge uma nova 

família de técnicas, as outras não desaparecem, mas o novo conjunto de 

instrumentos passa a ser usado pelos atores hegemônicos18, enquanto os demais 

atores continuam a utilizar as técnicas menos atuais e poderosas.  

 

Hoje, as técnicas da informação alcançam a totalidade de cada país, direta ou 

indiretamente, contudo, há, nesse contexto, uma hierarquização, porque todos os 

outros lugares são avaliados perante aqueles dotados das técnicas hegemônicas. 

Segundo Santos (2007), as técnicas só se realizam na história com a intermediação 

da política, tanto das empresas quanto as do Estado, conjunta ou separadamente. 

 

Outra característica do sistema técnico atual é que ele é invasor e busca 

espalhar-se na produção e no território, como, por exemplo, as empresas globais 

(SANTOS, 2007), o que também influencia na percepção do tempo, que resulta na 

utilização de múltiplos relógios, permitindo que as empresas globais funcionem em 

todo o planeta, revolucionando as finanças dos mercados em diversos lugares o dia 

                                                                 
18 Hegemônicos: relativo a hegemonia – preponderância de um povo sobre outro – supremacia. Dicionário 
AURELIO (1986) 
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inteiro. Múltiplos relógios em múltiplos lugares, a partir de um só, de forma 

concatenada e eficaz, traduz-se em unicidade do tempo ou convergência dos 

momentos. Embora esse fator, fisicamente, exista para todos, socialmente ele é 

excludente e assegura privilégios para poucos (SANTOS, 2007). 

 

A competitividade feroz que se observa atualmente se tornou possível pela 

mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo e da 

informação.  Resistem e sobrevivem as empresas que obtêm a mais-valia.  

 

O conhecimento do nosso planeta e dos outros, através do desenvolvimento 

técnico-científico atual, como pesquisas em laboratórios de última geração, satélites,  

etc, também permitem às empresas a busca da mais-valia desejada, valorizando 

diferentemente as localizações.  

 

O conhecimento do planeta constitui dado essencial à operação das 

empresas e à produção desse nosso sistema histórico, que é considerado um 

período, com suas características de influência diretas ou indiretas (globalização), e 

também uma crise, pois essas características estão continuamente chocando-se e 

exigindo novas definições, novos arranjos e novas posturas. Em outras palavras: a 

frase ”pensar globalmente e agir localmente” pode levar a uma situação precária, 

seja porque os resultados localmente obtidos são menores,  seja porque os agentes 

são permanentemente ameaçados pela concorrência das mais poderosas.  

 

Portanto, a globalização se justifica por um sistema ideológico, visto como 

única solução ou caminho e, diante da crise, a aceitação dos remédios impostos. E 

todos passam a aceitar a crise como algo comum. Na verdade, a única crise que se 

quer afastar é a financeira, quando a nossa crise real e atual é econômica, social, 

política e moral.  

 

Harvey (2004) afirma que as contradições e os paradoxos da globalização 

oferecem oportunidades para que uma política mais progressista e alternativa possa 

surgir, criando condições para uma mudança racial. O autor diz também que ser uno 

como membro de um conjunto pode ser a solução para as questões de conflitos 

existentes no mundo. Para ele, “[...] há a necessidade de persuadir as pessoas a ver 
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para além das fronteiras do míope mundo da vida cotidiana que todos habitamos 

necessariamente” (HARVEY, 2004, p. 310). 

 

Também a personalidade hipermoderna, termo usado por Haroche (2004), 

sofre os efeitos da “globalização”. Aparece como sendo sem engajamentos – o 

indivíduo está “ligado, mas distante”. Ele experimenta “a necessidade da presença 

dos outros, mas afastado desses outros” (Haroche, 2004, p.222), abstratos, 

inconsistentes, permutáveis, inexistentes. Sem continuidade, sem aspirações 

afirmadas na duração, desengajado, o indivíduo hipermoderno, “na aderência de si” 

e no deslocamento incessante, consegue ser ele mesmo apenas “na medida em que 

pode se desprender de todo modelo ou adesão, qualquer que seja”. Ele se comunica 

ou se vincula apenas sob o modo da prudência, do controle de si, da dominação: 

“ele se afirma não ao se comprometer”, observa ainda a autora, “mas ao se 

destacar” (HAROCHE, 2004, p. 224). 

 

Bauman (1999)  enfatiza um desengajamento também nos comportamentos, 

vendo na mobilidade, no deslocamento incessante, uma das essências do poder nas 

sociedades contemporâneas.  Ele descreve a atmosfera do funcionário e seu modo 

de vida, o trabalho, a cidade, percebendo que “nada permanece parecido, imutável, 

durante muito tempo; nada dura o suficiente para se tornar familiar, acolhedor e 

tranqüilo” (1999,p.8). Não há aspirações de vínculo e necessidade de pertencimento.  

Segundo o autor,  desaparece “tudo o que é contínuo, estável e sólido [...] que 

poderia sugerir a existência de um quadro social durável, seguro, pacífico e 

pacificador” (1999, p. 8). Esmaece também o poder de se rever regularmente. 

 

Haroche (2004) aponta os fundamentos de Dick Pountain e David Robins, 

para quem o descomprometimento, o desengajamento, o frio, definem no presente o 

espírito do tempo:  “Os engajamentos duráveis, que constroem vínculos, em que a 

individualidade é valorizada pela exigência, foram substituídos por encontros breves, 

banais e intercambiáveis, encontros em que as relações começam tão rápido quanto 

terminam” (HAROCHE, 2004, p. 229). Os vínculos são mais frágeis e efêmeros.  

 

Hoje, o “estar junto” tende a ser breve, de curta duração e desprovido de 

projetos: o desengajamento aparece assim como um novo modo de poder e 
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dominação. A competitividade comanda nossas formas de ação e o consumo de 

nossas formas de inação, gerando a confusão dos espíritos, impedindo nosso 

entendimento do mundo, do país, do lugar da sociedade e de cada um de nós 

mesmos (SANTOS, 2007). 

 

2.3.2  Breve Histórico,  Caracterização e Desenvolvimento da Região do 
Grande ABC  
 

De acordo com o INPES – Instituto de Pesquisa da Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS, o início da história dos municípios de Santo André, São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul está relacionado, em um primeiro 

momento, à formação da Vila de Santo André da Borda do Campo, fundada por 

João Ramalho em 1554, que mais tarde foi abandonada e acabou destruída em 

1560, tendo seu nome substituído pelo de Vila de São Paulo de Piratininga. A 

denominação Santo André, originada da antiga e desaparecida Vila, foi retomada 

apenas em 1910, com a criação do Distrito de Santo André, instalado em 18 de abril 

de 1911 no então denominado Bairro da Estação, hoje conhecido como Centro de 

Santo André.  No século XIX, com o avanço do plantio de café, a ferrovia, novidade 

tecnológica daquela época, apresentava-se como a melhor alternativa para 

transporte de grandes cargas, e a linha inaugurada em 1867, ligando Santos a 

Jundiaí, mudou consideravelmente o perfil da região, iniciando um segundo 

momento da história da cidade. 

A atual estação ferroviária de Santo André teve muita influência para a 

formação do núcleo urbano, porque, além de modernizar o meio de transporte, 

propiciou a vinda e a instalação de várias indústrias, que ali dispunham de muitas 

vantagens,  como a disponibilidade de áreas planas e próximas ao Rio Tamanduateí, 

incentivos fiscais municipais e mão-de-obra barata e abundante.  O perfil industrial 

da cidade, na década de 1940, era basicamente formado por tecelagens e fábricas 

de móveis, mas foi se alterando com a instalação de indústrias automobilísticas e de 

autopeças a partir da década de 1950.  

De 1939 a 1944, toda a região do ABC se chamava Santo André. Em 1944, 

após muitas movimentações, ocorreu a emancipação político-administrativa de São 
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Bernardo, que se tornou Distrito.  O designativo “do Campo”, aplicado ao Distrito de 

São Bernardo do Campo, surge com a instalação do atual município, em 1º. de 

janeiro de 1945.  

O perfil econômico do município de São Bernardo do Campo sofreu 

alterações com a inauguração da Via Anchieta, em 1947, fazendo uma nova e mais 

rápida ligação rodoviária entre o planalto e a Baixada Santista. Assim, a partir da 

década de 50, muitas indústrias começaram a se instalar nas vastas áreas livres 

junto à auto-estrada e tendo nas montadoras automobilísticas um pólo multiplicador: 

a industrialização se intensifica de forma diversificada, provocando grandes 

transformações no perfil da cidade, com reflexos em toda a região.  Quanto à 

terceira grande cidade do ABC, em 1916, pela Lei Estadual no. 1512, de 4 de 

dezembro, foi criado o Distrito de Paz de São Caetano, que coincidiu com a fixação 

das primeiras indústrias. 

A indústria Pamplona foi a primeira fábrica instalada, vindo a seguir a fábrica 

de Formicida Paulista, de Serafim Constantino.  Em 1947, o movimento liderado pelo 

Jornal de São Caetano colheu 5.197 assinaturas em documento que solicitava à 

Assembléia Legislativa do Estado a realização de um plebiscito para a sua 

emancipação,  o que deu origem ao C da região conhecida com ABC. Em 30 de 

dezembro de 1953, foi criada a Comarca, instalada no dia 3 de abril de 1955.  

O Grande ABC, como é conhecido, é hoje formado por sete municípios: Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão 

Pires e Rio Grande da Serra.  

Juntos, os municípios compõem uma extensão territorial de 841 km2. São 

Bernardo do Campo (411 km2) é o maior e São Caetano do Sul (12 km2) é o menor 

em extensão territorial. (INPES). 
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Tabela 2 – Extensão Territorial de cada Município do Grande ABC 
 

Localidade Área (em km2) 
Estado de São Paulo 248.600 
Região Metropolitana de São Paulo 8.051 
Região Analisada (Grande ABC) 841 
São Bernardo do Campo 411 
Santo André 181 
Ribeirão Pires 107 
Mauá 67 
Diadema 32 
Rio Grande da Serra 31 
São Caetano do Sul 12(*19) 

Fonte: INPES – Instituto Pesquisa da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS-SP.(Adaptado pela autora) 
 
 

 

Figura 1. Região do Grande ABC 
 

Fonte: Fórum Regional de Inovação Tecnológica, Inclusão Social e Redes de Cooperação 

 

 O Grande ABC, núcleo da industrialização brasileira, possuía 2,35 milhões de 

habitantes em 2000. A Região, eminentemente industrial, abriga atualmente os 

seguintes pólos setoriais: automotivo, químico, de máquinas e equipamentos, de 

plásticos e borracha, entre outros. Seu produto interno bruto representa 2.43% do 

                                                                 
19 Diverge de informação da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul – SP que é de 15 km², disponível no 
site http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/pagina.asp?ID_Pagina=1393, acesso em 21 de janeiro de 2009. 



64 
 

PIB nacional. A participação na atividade industrial da Região Metropolitana de São 

Paulo é de 22.8%; no Estado de São Paulo, de 13.8% ; no Brasil, de 7.0%20. 

 

Os sete municípios do ABC fazem parte da Região Metropolitana de São 

Paulo. (INPES). Sua importância industrial data desde o início do século XX, já que a 

região foi beneficiada pela ferrovia já citada e por sua localização estratégica: entre 

a Cidade de São Paulo e o Porto de Santos. No entanto, foi só a partir da metade 

dos anos 1950 que o Grande ABC assumiu as feições de centro industrial de 

destacada dimensão. Nesse período, grandes empresas multinacionais produtoras 

de veículos automotores e autopeças estabeleceram-se na região.  

 

Uma década depois, instalou-se na região o Pólo Petroquímico de Capuava 

que, mais tarde, seria núcleo de um robusto complexo químico. Segundo pesquisa 

do INPES, além da indústria automobilística e metalúrgica, destacam-se, em 

Mauá, as indústrias petroquímica e química; em Ribeirão Pires,  a indústria de 

móveis, plásticos, artefatos de cimento, cerâmica, alimentos e vestuário; em São 

Caetano do Sul, a indústria de alimentos, cerâmica e química; em São Bernardo do 

Campo, a indústria moveleira e a produção química; em Diadema,  a indústria 

química e cosmética (EMPLASA, 2002). 

 

Nas últimas décadas do século XX a região entrou em profunda crise 

econômica e agravaram-se os conflitos sociais. Entre 1980 e 1992, a indústria de 

transformação teve sua produção reduzida em cerca de 8%21, gerando aumento do 

desemprego, desregulamentação das relações de trabalho, retração da organização 

sindical da região e um processo de evasão industrial. 

 

Ao final da década de 90, se intensificam as discussões em torno de ações 

buscando alternativas para a recuperação da economia regional. Ações para o 

fortalecimento da política local se ampliam com a participação da sociedade civil, 

construindo-se, assim, uma nova identidade regional. Surge a implantação de 

                                                                 
20 Fonte: PIM (Pesquisa Industrial Mensal) IBGE; SEADE/PAEP 1996 in Relatório Final  Planejamento Regional 
Estratégico 2008 – abril 2008 – Câmara do Grande ABC 
21 A Atividade Econômica nos Anos 90 no Grande ABC – Terceira análise dos resultados da PAEP/ABC, Agência 
de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 2002.In Relatório Planejamento Estratégico 2008 – 
Câmara Grande ABC. 
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políticas públicas de geração de trabalho e renda e ações de inclusão social, 

tentando-se diminuir os impactos negativos da globalização, da reestruturação 

produtiva (CÂMARA DO GRANDE ABC, 2008). 

 

O cenário econômico nacional e internacional, já comentado no início desse 

capítulo , proporcionando a intensificação da abertura da economia nacional e, 

conseqüentemente, a exposição das empresas a um grau de competição mais 

acirrado, imprimiu um conjunto de transformações na estrutura de produção de bens 

e serviços na região. 

 

O ajustamento das empresas do setor industrial, em busca de maior 

competitividade, moveu-se em direção a novas formas de organização gerencial e 

produtiva com intensidades e velocidades diferentes em termos de inovações, o que 

gerou reflexos sobre o mercado de trabalho, tendo como um dos resultados a 

redução do número médio de pessoas ocupadas em muitos setores industriais na 

década de 90.  

 

Gráfico 1. Empregos Ocupados por Setor 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - Rais/ Ministério do Trabalho Ano Base: 2003 
 

 

Por outro lado, nesse período ocorre significativa expansão do setor terciário 

com a abertura de empresas voltadas para a prestação de serviços empresarias e, 

ainda, a intensificação do trabalho autônomo. 
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Gráfico 2. Valor Adicionado nos Serviços e  na Indústria 
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Fonte: SEADE e Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Ano Base: 2002 

 
 

Os reflexos das transformações do ambiente produtivo nacional e 

internacional sobre o ABC vêm estimulando a prática de uma ação integrada entre 

os Poderes Municipais e a Sociedade, a partir da constituição de fóruns de debates 

dos problemas socioeconômicos regionais e o encaminhamento de alternativas de 

soluções e, ainda, a criação de entidades que se caracterizam como braço 

institucional das ações de desenvolvimento a serem implementadas regionalmente, 

caso típico da implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande 

ABC, como o FÓRUM REGIONAL DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, A INCLUSÃO 

SOCIAL E REDES DE COOPERAÇÃO entre governo estadual, municipais, 

entidades representativas das indústrias e instituições educacionais. 

2.3.3 Características Territoriais, Políticas e Sociais 

 
[...] Hoje, a região conta com cerca de cinco mil indústrias22 e mais 
de vinte mil estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 
sendo que 46% dos empregos ainda são oferecidos nas grandes 
indústrias de transformação. Da força de trabalho de cerca de um 
milhão e duzentas mil pessoas, pelo menos 20% encontraram-se 
desempregadas no correr dos anos 90, diminuindo à metade nos 
últimos dez anos, sem esquecer da informalidade e do trabalho 
precário. Além desse quadro, tem-se o fato de que 56% da área total 
de 742 km² são protegidos como reserva ambiental da Mata Atlântica 
e sofrem de especulação imobiliária e de invasões dos que reclamam 
moradia. A renda per capita regional mantém-se no dobro da renda 
nacional. O país tem a taxa de 17% de analfabetos e a região do 
Grande ABC alcança cerca de 8%. Torna-se, porém, mais agudo o 
analfabetismo funcional e tecnológico, dadas as exigências da nova 

                                                                 
22 De acordo com os boletins econômicos da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, uma das instâncias de 
institucionalização regional, criada nos moldes das agências italianas, notadamente da região toscana e da Grande Milão. 
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indústria e dos novos serviços, interessados em disputar o terceiro 
mercado potencial de consumo do país. Os dados de economia 
informal são similares aos da capital paulista, 55% das pessoas 
ocupadas com o processo produtivo (ALVES ET AL., 2008, p.5). 

 
  

Ainda segundo Alves et al. (2008, p. 5), “a região cruzou três ciclos e se 

encontra, hoje, no quarto período histórico-cultural”.  

 

O autor denomina o primeiro ciclo como o das passagens, pois, segundo ele, 

foi caminho das mercadorias e produtos naturais para o primeiro ciclo de intercâmbio 

comercial dos séculos XVIII e XIX.  

O segundo ciclo foi denominado de construção da identidade industrial, que o 

autor associa à autonomia política das diversas cidades, concluída nos anos 1950. 

Nesse ciclo, conforme o autor, consolida-se a simbolização do espaço inquieto, 

reivindicador, berço de movimentos sociais e políticos, que ajudariam sobremaneira 

a garantir a redemocratização do Brasil nos anos 1970 e 1980.  

 

O terceiro ciclo foi o do conflito agudo entre capital e trabalho, concluído no 

início dos anos 1990, que sinalizou intensas perdas sócio-urbanas, enquanto ajudou 

o Brasil a construir sentidos para a cidadania e a participação social, acumulando 

valores para a criação dos novos consensos da sociedade microrregional, inserida já 

no quarto ciclo, em processo acelerado de globalização e suas conhecidas 

consequências (ALVES ET AL., 2008). 

 

Apresentado o embasamento teórico nas vozes de diversos autores, que 

permite situar a delimitação do que se compreende por identidade; a origem e o 

desenvolvimento tanto da carreira profissional do Secretário como o da região do 

Grande ABC, no próximo capítulo se dará a voz aos profissionais inseridos no 

Grande ABC, por meio da história oral temática.  

 

No método que se escolheu para desenvolver este trabalho, buscou-se que o 

relato de cada uma das histórias dos entrevistados chegasse ao coletivo, ou à 

identidade do ser profissional Secretário, como diz Ciampa (2001, p. 129), contando 

a história de Severina: “Ela falou de nossa sociedade, de nossa época; falou de nós, 

falando dela. O singular materializa o universal.” 
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3. O CAMINHO PERCORRIDO PARA OUVIR A VOZ DOS 

PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO - METODOLOGIA 
 
 
 

Na sociedade do conhecimento,o traço mais visível é a capacidade 
crescente de dirigir-se com autonomia. Não cabe à tecnologia porque 
o conhecimento não inventa apenas a emancipação, mas igualmente 
a colonização. Imbecilizar os outros é a mesma qualidade, ainda que 
pelo avesso, da emancipação.” [...] “Faz parte da qualidade do ser 
humano ter inventado a democracia os direitos humanos, o 
associativismo, a educação básica obrigatória, e assim por diante. 
Por isso é sempre possível dizer que a referência central da 
qualidade humana é a participação, pois a sociedade mais desejável, 
pelo menos mais suportável, é aquela em que há maior participação 
por parte de todos.  

 
Pedro Demo 

 

Em virtude dos objetivos pretendidos e a natureza do fenômeno, esta pesquisa 

caracterizou-se por um estudo qualitativo.  

Comumente se descrevem os métodos qualitativos como modelos 
diferenciados de abordagem empírica, especificamente voltada para 
os chamados “fenômenos humanos”, ou seja, como métodos que 
fogem da tradicional conexão com aspectos empíricos, tais como 
medição e controle  (HOLANDA, 2006, p. 363). 

 

As pesquisas qualitativas estão geralmente mais preocupadas com o 

processo social do que com a estrutura social. Seu objetivo é, nesse sentido, o 

desenvolvimento de estudos que colaborem para a compreensão de um fenômeno 

social num cenário natural em vez de experimental, dando ênfase às experiências 

dos participantes (RICOUER, 1991).  

 

Demo (2004) diz que a generalização é um dos principais desafios da pesquisa 

qualitativa. Por mais que seja aprofundada a pesquisa, jamais poderá estabelecer 

regras gerais. Um outro limite nesse tipo de pesquisa é a subjetividade. Demo (2004, 

p.98) lembra que “a história é constituída de fenômenos únicos que não se repetem, 

portanto todo fenômeno é novo e nada está fora da história.”  

O presente estudo caracteriza-se ainda como exploratório, que segundo Vieira 

(2002), ela expõe as características de determinada população ou de determinado 
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fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação. O autor afirma ainda que a pesquisa 

exploratória proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade com o problema 

em estudo.  

Por esse motivo, procurando analisar o processo de construção da identidade 

do ser profissional do Secretariado Executivo, este tipo de pesquisa é a mais 

apropriada, visto que, dada a complexidade do fenômeno, são os próprios indivíduos 

que relatam suas experiências. Quer sejam Secretários, quer sejam Secretários 

Executivos, as estruturas individuais, profissionais e organizacionais existem e 

devem ser conhecidas; no entanto, é a ação humana e a interação social que 

constituem o fundamento de sua história (HAGUETTE, 2005). Nesta dissertação, o 

estudo da trajetória desses profissionais através de uma linha do tempo, e tendo 

como pano de fundo a região do Grande ABC, revela a especificidade histórica do 

seu parecer, de sua essência, compreendendo como sua identidade é construída. 

Em complemento à metodologia, foi  adotada a estratégia da história oral. 

 

De forma mais específica, Meihy (1991, p.18) conceitua história oral como 

“[...] uma alternativa para estudar a sociedade por meio de uma documentação feita 

com o uso de depoimentos gravados em aparelhos eletrônicos e transformados em 

textos escritos.” Na utilização dessa estratégia esteve-se consciente de que, quando 

um sujeito conta fragmentos de sua vida, de seu passado, de suas experiências, 

somente se pode observar parte da mesma, representada por determinados 

processos e relações sociais que o sujeito deseja destacar por uma ou outra razão 

(HAGUETTE, 2005). Por esse motivo, mesmo reconhecendo que a estratégia da 

história oral pode permitir o acesso à vida do indivíduo, entende-se que tal acesso 

concretiza-se de forma parcial. Thompson (1992) também defende a importância da 

história, que depende de sua finalidade social.  

 

No passado e em algumas comunidades, ainda hoje, a história é passada de 

uma geração a outra pela tradição oral e pela crônica escrita. Mas sua utilização é 

contestada por alguns, rechaçada por outros, mal utilizada, principalmente por 

políticos. Contudo, por meio da história as pessoas podem compreender os 

acontecimentos, as mudanças por que passam em suas próprias vidas e aceitar ou 



70 
 

provocar mudanças. O desafio da história oral relaciona-se, em parte, com essa 

finalidade social e essencial da história, como sustenta o autor.   

 

Para Thompson (1992), a história oral não é necessariamente um instrumento 

de mudança, e isso está diretamente relacionado ao espírito ou ao objetivo com que 

é utilizada.  Ela pode ser um meio de transformar o conteúdo e a finalidade da 

história, de alterar o enfoque da própria história, revelar tantos outros campos  de 

investigação ou, ainda, de derrubar barreiras existentes entre profissionais, 

professores, empresários, enfim, o mundo exterior, além de dar lugar fundamental 

aos participantes da história.  

 

O autor argumenta que a história oral é tão antiga quanto a própria história. 

Segundo ele, Marx e Engels , em seus livros O Capital e Condição da classe operária 

na Inglaterra de 1844, respectivamente, utilizaram documentação bibliográfica, teoria 

e comentários políticos e econômicos e descrições da época, muitas vezes com 

relatos pitorescos, extraídos de jornais, além das próprias experiências pessoais e 

de operários.  

 

Justificando a importância da história oral, Thompson (op. cit), diz que ela 

oferece fonte bastante semelhante à autobiografia publicada, como algumas que 

foram consultadas e relatadas neste trabalho. Só que a autobiografia nem sempre 

fornece -  ou fornece bem pouco -  informações sobre o tema objeto deste estudo. 

 

 Na história oral, comenta o autor, os historiadores orais podem escolher 

exatamente a quem entrevistar e a respeito do que perguntar.  A entrevista será um 

meio de descobrir documentos escritos, fotos que poderiam não ser localizados. 

 

Neste estudo houve a preocupação de dar voz aos entrevistados, para que 

falassem de suas experiências, de seu perfil pessoal e profissional, apresentando-se 

a executivos e professores, para seu conhecimento e reconhecimento. Recorrendo-

se à história oral, foi abordada a vida dessas pessoas para buscar significados 

profissionais mais amplos (HAGUETTE, 2005).  
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Foram estudados somente os aspectos da trajetória de profissionalização dos 

Secretários, e não toda a sua biografia. O objetivo desse procedimento foi ampliar o 

conhecimento sobre um fenômeno social, analisando-se os relatos da vida dos 

indivíduos nos níveis individual, profissional e organizacional, à luz da teoria. Como a 

teoria deve ser aberta e abranger os prós e os contras, não existe certo ou errado 

(MEIHY, 1991).  

  

Haguette (2005) sugere que o pesquisador procure não se posicionar em 

relação a uma teoria quando utiliza a história oral temática, ou seja, aquela que 

aborda a vida do indivíduo para inferir significados sociais mais amplos e na qual 

geralmente se trabalha com mais de um informante.  

 

O objetivo não foi testar a teoria, e sim confrontá-la em processo dialético com 

a realidade.  Segundo Bosi (1994, p.68), “a narração da própria vida é o testemunho 

mais eloquente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória”.  

 

“A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 

vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis 

vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo“ 

(THOMPSON, 1992, p.337).  

 

Assim, é a partir dos relatos dos profissionais de Secretariado que 

vivenciaram e vivenciam todo o desenrolar histórico do desenvolvimento da região e 

da profissão, que se apresenta um pouco mais sobre esse profissional.  

 

No entanto, o fato de os relatos dos profissionais de Secretariado sujeitos 

deste estudo conter questões subjetivas, não significa que não apresentem pontos 

comuns, pois o que envolve cada relato é uma questão profissional e cultural, 

embora se tenha consciência de que o modo como cada um absorve essas 

questões seja particular (MARASCHI, 2006). 

 

Para desenvolver a pesquisa com profissionais de Secretariado que atuam no 

Grande ABC, adaptaram-se os critérios para a definição dos participantes de autores 

sobre história oral (MEIHY, 1991; HAGUETTE, 2005; OLIVEIRA, 2004; 
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THOMPSON, 1992 e CIAMPA, 2001),  bem como foram levados em conta outros 

aspectos, como: geográficos, delimitando a região de estudo; personagens 

específicos e os níveis de hierarquia e de representantes de uma determinada 

atividade. 

 

Em consideração às recomendações dos autores, os critérios foram definidos 

em razão dos seguintes aspectos: 

 

(a) ser profissional de secretariado (e aqui se subentendem os profissionais 

habilitados ou não, com registro na DRT ou não, mas que exercem atividades 

reconhecidas como próprias dessa profissão, independentemente do nome dado ao 

cargo exercido);  

(b) ter tempo de trabalho nessa profissão/cargo no mínimo há 20 anos (ou 

seja, desde a década de 1980, marco da regulamentação da profissão – 1985 e a 

concentração das forças do processo de globalização);  

(c) estar trabalhando atualmente ; ou ser aposentado; ou demissionário;  

(d) atuar na região compreendida pelo estudo;  

(e) atuar em empresas de grande porte, preferencialmente em multinacionais; 

(f) ter idade mínima de 40 anos. 

 

Com esses critérios, chegou-se aos nomes de 10 (dez) pessoas, fornecidos 

pelo Sindicado dos Profissionais Secretários do ABC – SINSEC-ABC.  Elas foram 

contatadas por telefone e e-mail e 7 (sete) profissionais se disponibilizaram a 

participar da pesquisa.  (Sobre a quantidade de indivíduos a serem entrevistados, 

vale ressaltar que o objetivo da pesquisa é analisar um fenômeno complexo 

profunda e qualitativamente. Por este motivo, entende-se que o que deve ser levado 

em consideração na utilização da estratégia de pesquisa é a qualidade dos 

depoimentos obtidos com as entrevistas, não o número de entrevistados.) 

 

Aqui, em primeiro lugar, buscou-se ouvir a pessoa como tal, sua identidade de 

ser social que exerce a profissão de Secretário.  Embora os critérios para a seleção 

dos sujeitos deixassem aberto à participação da pesquisa, profissionais de ambos os 

sexos, os participantes deste estudo são mulheres, pois não há registros, segundo a 

entidade representante da categoria, do exercício de profissional do sexo masculino. 
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Acredita-se que se deva registrar o fato de que as sete entrevistadas manifestaram 

pronta disponibilidade para participar do estudo. 

 

As histórias orais temáticas foram coletadas por meio de entrevistas em 

profundidade, seguindo um roteiro semiestruturado (Apêndice E) (HAGUETTE, 

2005). Os depoimentos foram organizados orientados pelos três níveis de análise do 

processo de construção da identidade do ser profissional Secretário: individual, 

profissional e organizacional. 

 

A entrevista em profundidade se caracteriza por ser de corte qualitativo e 

holístico: a vida, as experiências, as ideias, os valores constituem o objeto de 

investigação (MEIHY, 1991).  

 

Sintetizando, os procedimentos metodológicos na realização da pesquisa 

seguiram a dinâmica representada na figura 2: 
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Figura 2 – Dinâmica de organização, tratamento e análise dos relatos .  
Fonte: Adaptado de MARASCHI, 2006 pela autora. 
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Para poder identificar os fatores individuais, profissionais e organizacionais 

presentes no processo em questão, foi construída uma linha do tempo (Apêndices A 

e B), a partir de marcos legais e históricos da profissão de Secretário e da região 

estudada, obtidos através de documentos (leis, decretos, publicações, etc.)  e 

também dos relatos das profissionais Secretárias.  

 

Essa linha do tempo teve como objetivo analisar os fatos relatados, dentro de 

uma seqüência cronológica. Ela permite que uma sequência temporal seja 

estabelecida, pois dificilmente as pessoas narram fatos obedecendo a uma ordem 

cronológica em que de fato ocorreram (MEIHY, 1991). Também ajuda a ligar 

determinados fatos na vida dos profissionais Secretários durante sua trajetória 

profissional, com os marcos históricos colhidos.  

 

Os níveis individual, profissional e organizacional constituem os núcleos 

temáticos que direcionaram a organização das narrativas de uma forma cronológica, 

buscando responder à pergunta da pesquisa. No nível individual circunscreveram-se 

as experiências da vida familiar, da vida escolar e da primeira fase de socialização, 

como lembram Berger e Luckmann (2004). São os relatos dos “eventos que 

asseguram a caracterização do ‘eu’ e do ‘nos’ na sociedade da qual interage” 

(MARASCHI, 2006, p. 17). 

 

No nível profissional, circunscreveram-se as vivências nos papéis 

profissionais, os desafios enfrentados, os conflitos, a trajetória profissional e o 

registro do sentimento de pertença de uma categoria profissional, como a  

socialização secundária (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

 

No organizacional - caracterizado como ambiente de conflito, de embates 

culturais, em que o indivíduo “negocia constantemente sua identidade como forma 

de legitimar perante os outros (pares, colaboradores, superiores, etc) o seu lugar na 

sociedade, o seu espaço” (MARASCHI, 2006, p. 17) - , além da questão da cultura, 

observaram-se também as transformações ocorridas com o processo de 

globalização nas empresas e nas funções desempenhadas pelos profissionais e 

suas chefias. 
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Antes de ouvir as sete pessoas que se disponibilizaram a ser entrevistadas, 

foi obtida autorização do Comitê de Ética da Universidade Metodista, a que o 

Programa de Pós-Graduação em Administração está vinculado (Anexo I). As sete 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice C), 

documento em que, além das informações sobre o estudo/a pesquisa, os sujeitos 

solicitam o modo como serão identificados, se por pseudônimos ou pelas iniciais de 

seus nomes.  Decidiu-se utilizar a identificação Profissional Secretário – PS 1 a 7. 

 

Com uma duração média de 90 (noventa) minutos cada, as entrevistas foram 

gravadas com a devida autorização das participantes, sendo o local e o horário 

determinados pelas entrevistadas, sempre em ambiente neutro, garantindo-se a 

coleta de dados de forma confiável para atender ao rigor do procedimento em 

pesquisa de campo. 

 

A transcrição, num primeiro momento, foi literal, conforme lembra Thompson 

(1992, p. 290): “Se o que foi gravado tiver de ser citado num livro ou artigo, é preciso 

primeiro fazer uma transcrição”. 

 

Depois da gravação, as entrevistas foram transcritas e enviadas às 

entrevistadas para que pudessem validar o seu conteúdo.  

 

Após a devolutiva das transcrições pelas entrevistadas, passou-se a literalizar 

os relatos, ou seja, de acordo com Haguette (2005), foi feita a  “limpeza” do texto: 

foram abolidas as repetições e corrigidos erros gramaticais e de pontuação, 

tomando-se o cuidado de que o sentido do texto não fosse alterado e considerando-

se “[...] o óbvio princípio de que não é possível escrever como se fala” (MEIHY, 

1991, p.30). O ideal, como lembra o autor, nesta etapa, é procurar marcar as 

palavras-chave. Ela será norteadora para identificar o tom pretendido pelo narrador. 

 

  Aqui, elimina-se a voz do entrevistador e dá-se espaço para a fala do 

narrador/entrevistado. Segundo Meihy (1991, p.30), textualização, como ele 

denomina a literalização: 
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 [...]  é um estágio mais graduado na feitura de um texto de história 
oral. Consta desta tarefa a reorganização do discurso, obedecendo à 
estruturação requerida para um texto escrito. Através da soma das 
palavras-chave, estabelece-se o corpus, isto é, a soma dos assuntos 
que constituem o argumento. Faz parte do momento da 
textualização, a rearticulação da entrevista de maneira a fazê-la 
compreensível, literariamente agradável.  
 
 

Após o processo de literalização, procedeu-se à organização dos relatos, 

utilizando-se os núcleos temáticos, com o objetivo de manter a ordem cronológica 

das experiências, para depois analisá-los à luz da teoria. Como afirma Thompson 

(1992, p. 327),  “essa capacidade de fazer conexões entre esferas distintas da vida 

constitui uma força intrínseca da história oral no desenvolvimento da interpretação 

histórica”. 

 

Contou-se a história das entrevistadas, em cada núcleo temático, 

selecionando-se trechos dos relatos, preocupando-se em manter os depoimentos 

originais dos profissionais de Secretariado. Nessa etapa, o papel do pesquisador vai 

além dos limites de um entrevistador, pois passa para uma fase em que se reparte o 

“eu” narrativo entre os colaboradores, e em que este demonstra seu esforço e sua 

capacidade de síntese e análise (MEIHY, 1991). Os mesmos núcleos temáticos 

foram organizados para cada entrevistado separadamente, a fim de se estabelecer a 

trajetória individual de cada um, conforme a pré-análise (Apêndice F). 

 

Silva (2005, p. 74) diz que Berger e Luckmann (1984) procuram mostrar a 

análise da vida cotidiana feita pela sociologia: uma realidade interpretada pelos 

homens e subjetivamente dotada de sentido na medida em que forma um mundo 

coerente. A experiência da vida cotidiana envolve processos simbólicos e, portanto, 

processos de significação referentes a diferentes realidades que  estão relacionadas 

à interpretação dos agentes sociais, ou seja, à representação social dos 

significados.  

 

Após a coleta do material, a gravação das entrevistas, as transcrições e o 

envio aos sujeitos para a validação e a posterior literalização, promoveu-se uma 

leitura atenta dos relatos, uma “leitura flutuante”, como recomenda Bardin (1977) na 

fase de pré-análise, em sua obra sobre a Análise de Conteúdo, para levantar as 
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evidências que convergem com as categorias criadas para a análise, o nível 

individual, o profissional e o organizacional.  

 

O núcleo temático no nível individual compreendeu: vida escolar, vida em 

família, religiosidade, idade, sexo, características sociodemográficas. O profissional 

foi identificado pelos seguintes fatores: a escolha e a identificação da profissão; o 

desenvolvimento profissional; facilidades e dificuldades enfrentadas; os impactos do 

processo de globalização e tecnológicos para a profissão. No nível organizacional, 

os fatores foram o tipo de organizações em que atuou; os aspectos culturais da 

organização, as mudanças na estrutura organizacional. 

 

A pré-análise das entrevistas, já com os núcleos temáticos identificados em 

cada uma delas e baseada no roteiro semiestruturado, é apresentada no apêndice 

F. Ressalta-se que foram selecionados 173 trechos (unidades de significado,  

enumerados de 01 a 173),   identificados na pré-análise e nas transcrições dentro de 

cada um dos núcleos temáticos, assim representados: Núcleo Temático – nível 

individual = NTI; Núcleo Temático – nível profissional = NTP e o Núcleo Temático – 

nível Organizacional = NTO.  

 

Além disso, nos trechos que foram analisados à luz da teoria, as 

convergências entre os relatos dos profissionais foram destacadas pelo recurso 

negrito,  enquanto as divergências foram destacadas pelo recurso sublinhado, e as 

idiossincrasias com o recurso itálico, com o intuito de facilitar ao leitor a visualização 

das partes que fundamentaram as diferentes análises. 

 

A partir de fontes primárias e secundárias, buscou-se atingir os objetivos 

específicos, como o mapeamento da profissão de Secretariado na Região do 

Grande ABC, através de base documental e entrevista realizada com a Presidente 

do Sindicado dos Profissionais Secretários do ABC – SINSEC-ABC, que é 

apresentado no próximo capítulo, “a identidade de ser profissional de secretariado”.   
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4. A IDENTIDADE DO SER PROFISSIONAL DE SECRETARIADO - 

RESULTADOS 

 

[...] exaltar o amor significa uma provocação, um desafio ao mundo 
moderno, pois é algo que escapa à análise e que constitui uma 
exceção inclassificável. [...] O sonho, a divagação, o jogo dos ritmos, 
a fantasia, também são experiências que alteram sem possível 
compensação a economia do espírito e turvam o discernimento. 

 
Octávio Paz 

 

 

Conforme a estratégia de pesquisa utilizada e com os procedimentos de 

análise da construção da identidade do ser profissional Secretário especificados no 

presente estudo, os relatos foram descritos cronologicamente para que pudessem se 

tornar compreensíveis à leitura e para que os núcleos temáticos emergissem 

(MARASCHI, 2006, p.72). O núcleo temático no nível individual compreendeu a vida 

escolar, a vida em família, as características sociodemográficas. No profissional foi 

identificado pelos fatores:  a escolha e a identificação da profissão, desenvolvimento 

profissional, facilidades e dificuldades enfrentadas, os impactos do processo de 

globalização e tecnológicos para a profissão. Já no nível organizacional abrangeu o 

tipo de organizações em que atuou, os aspectos culturais da organização, as 

mudanças na estrutura organizacional. Na sequência, os relatos foram analisados 

em correspondência aos referidos núcleos temáticos. 

 

4.1. Núcleo temático no nível individual: histórico pessoal, a vida em família, 

vida escolar e características sociodemográficas –  NTI 

 

4.1.1 Profissional Secretário 1 

 

Tem 50 anos, é separada, em processo de divórcio. Tem uma filha de 19 

anos e reside em Santo André, na Região do Grande ABC. Formada em Letras e 

pós-graduada, não especificando a área. No início da entrevista, Beti comentou um 

pouco sobre sua vida em família:  
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(01- NTI) Eu sou separada, quase divorciada. Eu entrei com um 
processo de divórcio agora, sou separada desde 2001. Tenho uma 
filha de 19 anos que está cursando direito, tenho uma vida social 
boa...né, tenho amigos, procuro sair. 

 

No relato PS1 diz que é formada em Letras e que tinha facilidade com a 

língua materna:  

 

(02-NTI) (...)ali, fiz toda a revisão de normas e procedimentos da 
empresa, porque eu já tinha Letras, né, então  a parte de português é 
que eu gostava de fazer (...) (...) Hoje eu faço Secretariado a 
distância. 

 

Também relatou sobre as dificuldades de conciliar o casamento , a 

maternidade e o trabalho: 

 

(03-NTI) (...) então, é, em 92 eu me casei, eu conheci meu marido 
nesta empresa. E tive minha filha também, me casei  e já  em 92  eu 
saí. Foi um período bastante complicado pra mim, emocionalmente, 
pra eu me desligar da empresa, muito complicado (...). 
 
(04-NTI) (...) eu acho que tudo isso começou a mexer com o meu 
casamento, com o meu peso, minha ansiedade. Eu não estava mais 
satisfeita com o que eu fazia, eu  coloquei na ponta do lápis que a 
loja tava tendo prejuízo, não queria mais que isso continuasse 
daquela forma, com a ansiedade. Mudei de casa e me separei. Tive 
alguns problemas sérios com o marido a respeito de dinheiro, ai eu 
decidi seguir uma nova vida. Bom, enfim, voltamos para Santo 
André, ai foi que eu me separei. Bom, me separando, percebi que eu 
tinha que tomar um rumo (...). 

 

(05-NTI) (...) É, eu tive minha filha tarde, porque eu quis ter filho 
tarde, porque eu esperava uma promoção, sabe, e eu achava que se 
eu engravidasse, eu ia ter, sei lá, alguma restrição, então eu tive 
minha filha com 31 anos (...). 

 

4.1.2  Profissional Secretário 2 

 

Nasceu e foi criada em São Caetano do Sul, cidade da Região do Grande 

ABC. Tem 44 anos, é casada há 20 anos. Tem duas filhas, uma de oito e uma de 

doze. É espírita kardecista e se considera de classe média baixa. Formada em 

Secretariado, tanto no nível médio quanto no superior, na entrevista PS 2  comenta 

sobre sua vida em família, a relação com os amigos e também sobre a identificação 

com o curso de Secretariado:  



81 
 

 

(06-NTI) Moro em São Caetano desde que nasci, 44 anos de idade 
né, sou casada há 20 anos, tenho duas filhas, uma de oito e uma de 
doze anos... Nossa vida social é muito, muito simples. A gente se 
dedica mais à família mesmo nos finais de semana, porque durante a 
semana é bem corrido, tanto pra mim quanto pro meu marido. Então, 
final de semana é meio dedicado às crianças; à família; almoço com 
os pais; levar pra ver os avós. ... Alguns amigos, temos muitos 
amigos antigos, que nós temos contato até hoje, são os que a gente 
às vezes sai pra almoçar de domingo, ou um jantar em casa à noite, 
então, são coisas mais simples e com bons e verdadeiros amigos 
familiares (...). 
 
(07- NTI) (...) minha mãe queria que eu fizesse Química, né, então eu 
comecei a fazer técnico em Química, mas eu não me via dentro 
daquilo, e eu tinha amigas que faziam técnico em Secretariado, 
então eu sempre pegava os cadernos delas e achava bem mais 
legal, me interessava muito mais na matéria, até que um dia eu 
cheguei na minha mãe e falei: ... mãe, não é isso que eu quero, eu 
quero fazer Secretariado (...). 
 
(08- NTI) (...) Entrei na faculdade, fiz o primeiro ano de Letras, 
também não gostei muito e aí quando eu vi que tinha o superior em 
Secretariado, e aí ... eu me entusiasmei, falei ah!..., é isso que eu 
quero seguir e fiz (...). 
 
 

Sobre o seu casamento e a maternidade, PS 2 também relata os desafios 

desse ajuste familiar: 

 

(09- NTI) (...)Porque, depois que eu me formei já no superior, já 
casada e aí depois já vieram os filhos, e aí a vida de uma secretária, 
com filhos, família, é muito difícil, porque você tem que estar 
acompanhando toda a sua família, o crescimento dos filhos, ao 
mesmo tempo você tem que ter disponibilidade na empresa, ficar até 
oito ou dez horas da noite, então... não é fácil (...). 

 

4.1.3 Profissional Secretário 3 

 

Nasceu em Lins, cidade do interior do Estado de São Paulo, e foi criada em 

Guaíra, no Paraná, permanecendo lá até os dez anos. Voltou depois a São Paulo, 

para a cidade de Epitácio Pessoa, onde morou até os 15 anos. Ela relata a feliz 

infância que teve e fala sobre sua vinda para a cidade de Santo André. Tem 54 

anos, se diz solteira, mas relata que se casou em Foz do Iguaçu-RS e tem um filho 

de 23 anos. É católica praticante e se considera pertencente à classe menos 

favorecida, classe média. Formada em Secretariado, é pós-graduada em Gestão 
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Empresarial para Secretárias. Na entrevista PS 3 conta sobre  sua vida, infância e 

adolescência, a alegria da maternidade e também relata sobre a orientação de um 

de seus superiores para que fizesse o curso de Secretariado: 

 

(10- NTI) Ah, eu sou de Lins, São Paulo, só que eu tive uma vida 
meio cigana, né, eu fui com três meses pra Guaíra no Paraná, e lá eu 
fiquei até os meus dez anos, foi uma infância assim, maravilhosa, 
aquela infância de você poder correr na rua, brincar sem problema 
nenhum, né. Vim pra Presidente Epitácio, cheguei eu tinha 15 anos. 
Fiquei dos 10 aos 15 ano. Eu fiquei em Presidente Epitácio também 
foi quando eu terminei o meu colegial, foi maravilhoso, foi assim uma 
coisa, uma pré-adolescência assim muito boa, interior, né. Depois eu 
vim pra São Paulo, me apaixonei por São Paulo, quando eu desci 
naquela rua, Estação da Luz, eu fiquei assim... até hoje eu sou 
apaixonada por aquilo, amo São Paulo, eu não abandono São Paulo 
por nada. Sempre em Santo André. Sempre morei no ABC desde 
que eu vim de Epitácio (...). 

(11- NTI) (...) Em Foz do Iguaçu, foi onde eu me casei, é, já 
namorava aqui e ele foi pra lá, foi lá que eu concebi meu filho 
maravilhoso, hoje tá com vinte e três anos (...).  

(12-NTI) (...) resolvi voltar pra São Paulo. Aí nesta ocasião, é que 
houve a nossa separação e eu vim embora com o meu filho com 10 
dias de nascido. Enfrentamos 17 horas de ônibus porque não podia 
viajar de avião, eh, mas foi fantástico. E aí eu cheguei em São Paulo 
pra retomar minha vida de novo. Solteira. Sou uma mulher solteira 
(...). 

(13-NTI) (...) E ele que me falou: não, olha você vai fazer o curso de 
Secretariado Executivo e você vai se tornar uma mulher diferente 
(...). 

(14-NTI) (...) eu fui convidada pela Coordenadora, pra fazer parte de 
primeira turma de pós-graduação. Quando eu estava no sindicato, eu 
resolvi fazer este curso de pós-graduação, já visualizando o futuro 
querendo dar aulas para secretárias em universidade e fui buscar o 
curso de pós-graduação. Fiz o curso Gestão Empresarial para 
Secretárias na Metodista (...). 

 

4.1.4.  Profissional Secretário 4 

 

Ela nasceu numa cidade do interior do Estado de São Paulo, veio ainda 

pequena com a família para a cidade de Santo André, no Grande ABC. Tem 41 

anos, é casada e tem dois filhos, um de 17 e uma de 11 anos. Na entrevista PS 4 

conta sobre sua vida familiar e social: 
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(15-NTI) Eu nasci no interior de São Paulo mesmo, vim muito 
pequena para Santo André. A minha família veio pra Santo André 
especificamente, já isso na década de 70, então eu cresci e sempre 
morei em Santo André. 

(16-NTI) Sou casada, tenho dois filhos, um menino de 16 anos e uma 
de 11.  Meu marido trabalha na área de sistemas. Ah, moramos em 
Santo André e  tenho uma vida social não muito agitada, ah, em 
função das crianças, a vida  gira muito em torno de atividades 
familiares, né? Isto não impede que eu ainda tenha uma vida social 
com os meus amigos, também com programas que não envolvam as 
crianças, mas basicamente é  jantares, cinema, teatro, festas, se 
resume a isto, as nossas atividades, viagens também. 

 

Ela também relata que escolheu fazer o Técnico em Secretariado, e sua 

formação superior foi licenciatura em Letras, português/inglês, pois na época não 

existiam cursos superiores em Secretariado: 

(17-NTI) Eu fi,z ah, todo o ensino fundamental, na época primeiro 
grau, em escola pública, escola de bairro. E o  ensino médio, eu fiz o 
técnico em Secretariado em escolas particulares, no Instituto de 
Ensino de São Caetano do Sul e no colégio Singular, em Santo 
André. A faculdade eu fiz na Fundação Santo André, Licenciatura 
Plena em Letras Inglês e Português. 

 

4.1.5 Profissional Secretário 5 

Tem 40 anos, é casada há 19 anos e tem 3 filhas: uma de 7, uma de 12 e 

uma de 14 anos. A vida social, relata PS 5, resume-se a uma vida ligada à 

comunidade religiosa de que faz parte, desenvolvendo um trabalho com crianças, 

adolescentes e adultos. Toda a família está envolvida nessa comunidade cristã em 

Santo André. Mora em São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, e 

considera-se pertencente à classe média. Nascida no Paraná, veio com a família 

para a região por uma questão de saúde de um dos irmãos, e a família acabou 

ficando por aqui, devido à grande oferta de trabalho na época, conforme seu relato: 

(18-NTI) (...) Verifiquei, eu me lembro claramente no dia da matrícula, 
tinha um quadro com todas as opções de curso nível técnico. O 
acadêmico não me interessava porque o acadêmico me pareceu 
muito genérico e eu já queria uma formação profissional, e na 
ocasião, na década de 80, era diferente de hoje, era interessante 
você ter um colégio técnico porque você tinha uma oportunidade de 
estágio(...). (...) Escolhi Secretariado. 
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(19-NTI) Bom eu sou casada, tenho três filhos, sou casada já há 19 
anos. Tenho três filhos: uma de sete, uma de 14 e uma de 12. Ah 
dentro da minha vida social eu tô envolvida, tenho algumas outras 
atividades na vida social. Trabalho em uma igreja, pertenço a uma 
comunidade: uma igreja. Tenho alguns trabalhos lá: trabalhando com 
crianças, adolescentes, agora com adultos (...).  

(20-NTI) (...) Chama-se Igreja Plenitude Cristã, fica em Santo André, 
é uma igreja jovem, nova ainda, com sete anos aproximadamente, 
com mais de 600 membros, então tem uma demanda de trabalho, e  
aí a gente acaba se envolvendo, né, com o trabalho da comunidade, 
e toda família tá envolvida, também todos eles acabam tendo 
algumas atividades, algumas responsabilidades também. 

(21-NTI) (...) Moro aqui em São Bernardo já faz vinte e dois anos. Na 
verdade eu sou de origem do Paraná ah e moro aqui com a minha 
família toda (...). 

(22-NTI) Na ocasião, em função de trabalho mesmo. Minha mãe veio 
primeiramente pra trazer o meu irmão pra fazer uma cirurgia. Já tinha 
muito trabalho na época, muita oferta de trabalho e meu pai veio 
posteriormente comigo e com a minha irmã e acabamos ficando por 
aqui justamente pela oferta de trabalho que nós tínhamos na 
ocasião, né. Então estes foram os principais motivos : a questão de 
saúde e posteriormente trabalho. 1979. 

 

4.1.6 Profissional Secretário 6 

Setenta anos, é solteira, mora sozinha em São Caetano do Sul, cidade da 

região do Grande ABC. Seus pais vieram da Ucrânia, casaram-se e constituíram 

família aqui no ABC. Sempre foram muito unidos, mas agora está sozinha, pois seus 

pais e irmãos já faleceram. 

(23-NTI) Meus pais vieram da Ucrânia. Casaram aqui no ABC, 
constituíram família. Era eu e mais dois irmãos. Eu cuidei muito da 
minha família, não me casei porque eu estudava muito, eu cuidava 
dos meus pais e de meus irmãos.(...). Sempre fomos muito unidos, 
mas uma família pequena, pois poucos tios e primos vieram da 
Ucrânia. Agora meus irmãos já faleceram e eu estou sozinha.  

 

Ela conta que foi a única entre os irmãos que fez uma faculdade. Relata que, 

na época, a família não tinha condições financeiras para isso. É formada em Letras: 

português/inglês e pós-graduada na mesma área. Cursou um ano de especialização 

em Economia e um ano de Mestrado em Administração. Há seis anos é aposentada. 

Fala um pouco também de sua vida social:  
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(24-NTI) Eu fui a única da família que conseguiu estudar, fazer uma 
graduação, porque os outros ... realmente era difícil na época. Eu 
trabalhei muito e só depois de muito tempo é que fiz a graduação. 
Hoje estou aposentada, há seis anos. Graças a Deus estou bem de 
saúde e continuo preocupada com a profissão de Secretária.  

(25-NTI) Eu participei da fundação de um grupo de estudantes, aqui 
no ABC, que existe até hoje, só que com outro objetivo. Na época 
era cultural. Participavam o Formiga, o filho do prefeito de Santo 
André, o de São Bernardo. 

(26-NTI) Os amigos da graduação eu mantenho até hoje. Nos 
reunimos de vez em quando. Gosto de leitura, de ver filmes com 
amigos e discuti-los depois..  

 

4.1.7 Profissional Secretário 7 

Com 46 anos, é casada e tem dois filhos, um de 14 e outro de 11 anos. 

Nasceu em São Paulo, mas ainda criança mudou-se com a família para São 

Bernardo do Campo, cidade da região do Grande ABC, onde mora até hoje. 

(27-NTI) Bom, é,  eu nasci em São Paulo, em 61, 24 de outubro de 
61. É, morei em São Paulo até 7 anos, vim pra São Bernardo, meu 
pai lecionava na faculdade FEI, Mauá na época. Houve a 
necessidade de nós mudarmos pra cá, pra justamente facilitá-lo, 
porque ele fazia o percurso todo o dia, São Bernardo/São Paulo, eu 
morava em Pinheiros e viemos pra cá (...). 

(28-NTI) Sou casada há 17 anos, moro aqui em São Bernardo no 
bairro Baeta Neves, tenho dois filhos, um de 11 anos, o João Pedro, 
e o Daniel, de 14 anos. 

 

Quanto à sua vida escolar, PS 7 comenta que parte dela foi realizada na 

cidade de São Paulo e  o restante, até a universidade, em escolas da cidade de São 

Bernardo do Campo. Sua opção para a formação superior foi o Jornalismo, pois 

gostava de produzir textos, gostava de Português. 

 

(29-NTI) (...) então minha vida escolar, lá eu estudei em duas 
escolas, assim: Jardim da Infância, vim pra cá, estudei no Nova 
Petrópolis, é, até a quarta ...., da quarta série até oitava série, depois 
eu estudei no Wallace, fiz o colégio, na época eu fiz, sempre ligado a 
área de humanas, e fiz cursinho no Singular,  e entrei pra jornalismo 
na Metodista. Eu  gostava muito dessa parte de revisão de textos, de 
elaboração de texto. Eu imaginava que se eu entrasse na área de 
Jornalismo mesmo, seria na parte mesmo de escrita. 

 



86 
 

 

4.2  Núcleo temático no nível profissional: histórico profissional, a escolha da 

profissão, o desenvolvimento profissional, as oportunidades e os desafios 

enfrentados, as atividades realizadas e os impactos do processo de globalização e 

da tecnologia para a profissão – NTP. 

 

4.2.1   Profissional Secretário 1 

 

PS 1 relata que o seu início na vida profissional, já como secretária aos 14 

anos, foi inusitado: 

 

(30-NTP) Eu acho que eu comecei assim mais cedo, né, a meninada 
acho que agora começa depois dos 16, né, eu comecei com 14 anos. 
Na verdade, meu primeiro, primeiro emprego até foi engraçado, eu 
fui secretária, porque eu fui secretária na igreja próxima da minha 
casa, né, na sacristia, eu era secretária do padre, eu marcava missa, 
eu fazia a parte administrativa da igreja, então esse foi o meu 
primeiro emprego. 
. 

PS 1 comenta que, depois de outras experiências profissionais, e convidada 

por um conhecido, participou de uma seleção para auxiliar administrativo, pois queria 

melhorar sua carreira. Foi aprovada, o que a surpreendeu. Ela relata que não ficou 

muito tempo no cargo e logo foi promovida a secretária. Trabalhou nessa empresa 

por 16 anos. 

 

(31-NTP) (...) Depois eu tive outros empregos, fiquei como auxiliar 
administrativo e aí fui convidada por uma pessoa que pegava ônibus 
no mesmo ponto que eu pra fazer uma entrevista que eles estavam 
precisando de um auxiliar administrativo, e eu fui, eu queria mesmo 
mudar de emprego mesmo, eu queria um salário melhor, tal, já 
estava me preparando pra fazer faculdade, eu fui pra entrevista, e 
passei,  e eu fui e fiquei com essa surpresa maior, como auxiliar 
administrativo...fiquei muito pouco tempo como auxiliar 
administrativo, depois fui convidada para ser secretária, já no setor 
de contabilidade (...). 

(32-NTP) Em 76 que eu entrei nessa empresa, e fiquei lá até 92. 
Unipar...União de Indústrias Petroquímicas S/A, divisão química, 
também do ramo químico, petroquímico, Mauá, bem divisa, Santo 
André e Mauá (...). 
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4.2.2  Profissional Secretário 2 

 

PS 2 relata seu histórico profissional e que já no curso técnico teve 

oportunidades de estagiar em grandes multinacionais da região. Depois, buscando 

oportunidade como efetiva, conta que começou a carreira como Secretária Júnior, 

ascendendo a outros níveis profissionais. Depois de algumas experiências em 

empresas nacionais, solidificou sua carreira como Secretária Executiva em empresa 

do ramo de Papel e Celulose localizada em São Paulo, na Via Anchieta, 

praticamente considerada pertencente ao ABC. Assessora o mesmo executivo há 17 

anos e acredita que irão se aposentar juntos:  

 

(33-NTP) (...) mais ou menos em 1982, 81, nós tínhamos muitas 
oportunidades de estágio em multinacionais. Então eu fiz estágio na 
Ford do Brasil e na General Motors, e pra mim foi uma superescola, 
porque uma pessoa técnica em Secretariado, entrar em duas 
multinacionais, ter a oportunidade de conhecer duas grandes 
empresas, na época eram duas potências aqui no ABC (...). 

(34-NTP) (...) mas depois dos estágios eu resolvi já procurar um 
emprego mesmo direto (...). 

(35-NTP) (...) comecei a carreira de Secretária como Júnior, depois 
eu fui pra Secretária Gerência (...) (...) Secretária de Gerência que aí 
no caso era uma empresa nacional, mas era uma boa empresa ... 
depois de um ano já passei a Secretária da Diretoria, fiquei acho que 
uns três anos e depois eu passei pra essa atual empresa onde eu 
estou já hoje há 17 anos. Entrei como Secretária Executiva,  na 
época, ... atuando direto com um diretor executivo (...). 

(36-NTP) (...) eu tô com ele há 17 anos, apoiando o mesmo 
executivo, estamos juntos e acho que vamos nos aposentar meio 
juntos. 

 

Em seu depoimento PS 2 lembra que sempre trabalhou como Secretária, 

desenvolvendo as funções ou atividades de uma Secretária. Ela ressalta que, 

antigamente, as atividades de uma Secretária eram basicamente operacionais e que 

hoje acredita que mudou muito. Ela própria diz que assessora o executivo tanto em 

questões ligadas à vida profissional quanto à pessoal: 

 

(37-NTP) (...) Só Secretariado, só trabalhei em Secretariado desde 
os 17 anos de idade. 
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(38-NTP) (...) Bom, antigamente nós tínhamos uma participação bem 
menor na rotina do executivo, né, ... é... era mais aquela coisa de 
digitação, não se digitava, era datilografia, né, na época ainda, fax  
começou de uns tempos pra cá, mas eu ainda peguei a época do 
telex! 

(39-NTP) (...) É mais ou menos de 1980 pra frente, que tinha telex e 
ai acho que 1985 mais ou menos, teve que aí começaram surgir o 
fax, que era uma coisa mágica pra nós, e era mais aquela função de 
anotar recados, ... é, separar documentos, mais agora eu acho que 
mudou muito, hoje..., eu tento dar..., mais assessorar mesmo o 
executivo (...). 

(40-NTP) (...) se ele está ausente eu vou lendo os e-mails dele, já 
vou dando ciência pra ele por telefone, do que está acontecendo, do 
que entrou, do que mudou, eu tento organizar também. Tenho muito 
trabalho ainda do lado pessoal, né, da família dele, ainda faço muita 
coisa, não sei como que o pessoal ainda está trabalhando nesse 
sentido, mas ainda dou apoio grande nesse sentido (...). 

 

Comenta que o perfil profissional do Secretariado mudou muito , que hoje a 

profissional tem de ser proativa e acredita que isso vem com o tempo e com o tipo 

de relacionamento, de parceria que desenvolve com a chefia: 

 

(41-NTP) (...) nós estamos muito mais participativas em tudo, e 
temos também muito mais ... é, as atividades são delegadas, de uma 
forma que você tem que ser proativa, você não pode esperar as 
coisas acontecerem, você vê que está acontecendo, já vai, já toma 
uma providência, já vai pra frente, não pode esperar o chefe mandar 
fazer (...). 

(42-NTP) (...) é isso também evolui de acordo com o tempo que você 
fica com o executivo, porque no começo você não sabe até que 
ponto você pode ir, então a partir do momento que a parceria fica 
legal, que um entende um pouco o outro, você sabe até onde você 
pode ir, até onde ele quer que você vá. Então, eu sei exatamente 
onde eu tenho que parar, dentro da minha autonomia e até onde ele 
quer que eu tome as providências, mas isso é com o tempo que a 
gente vai administrando, vai se conhecendo, né. 

 

O aperfeiçoamento é outro fator importante na carreira de todo profissional, e 

não poderia ser diferente no caso do Secretário. PS 2 comenta que realizou diversos 

cursos oferecidos pelo Sindicado dos Profissionais da Região e enfatizou a 

importância do desenvolvimento do idioma, no caso, o inglês, embora na atual 

empresa ele não seja muito exigido: 
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(43-NTP) Eu acho que o técnico e o superior em Secretariado já me 
deram uma boa base, pra toda a minha evolução profissional,... e, 
fora isso,  eu fiz o inglês, estudei inglês por muitos anos, e fiz 
também todos esses cursos do sindicato, que também me ajudaram 
bastante, que eram cursos específicos de determinadas áreas, mas 
eram muito gostosos de fazer e sempre tinha alguma coisa que você 
tinha aprendido no passo que retomava, ou melhorava alguma 
informação, mas eram mais esses mesmo. 

(44-NTP) (...) Eu utilizei o inglês, há mais ou menos 20 anos atrás, 
que eu estava numa, que foi uma, mais de 20 até, foi na Ford, na 
GM, que era muito inglês, e na Tintas Renner, eu também, eu tinha 
uma área que eu dava apoio, que também utilizava muito do contato 
no exterior, e nessa atual empresa que eu estou, eu utilizei muito 
pouco, por isso eu perdi muito do que eu aprendi, porque eu acho 
que eu já estava até num nível avançado, e agora hoje, estou acho 
que no  intermediário, porque não utilizo então você trava né? Tem 
que estar o tempo todo pra poder manter. 

 

Somando-se à necessidade de crescimento profissional, o relacionamento 

interpessoal é outro fator importante na profissão de Secretário. PS 2 relata pontos 

importantes da necessidade de desenvolvimento de relacionamentos profissionais 

sólidos, tanto com os colegas como com os superiores. Com os colegas, diz ser o 

canal de comunicação que facilita os caminhos: 

 

(45-NTP) Ah... os colegas, assim, eu sempre trabalhei mais centrada 
no executivo, né, desses últimos anos pra cá, então, eu atendo 
somente a ele, mas eu me dou muito bem com o pessoal, a gente 
tem que ter uma parceria grande, porque ... você tem que ser o filtro 
e também tem que ser o canal, né, com o executivo, então, tem coisa 
que você tem que segurar, tem coisa que você tem que amarrar, e aí 
você acaba tendo um bom relacionamento com todos, facilita tudo 
isso, né, facilita o trabalho, facilita o bem estar de todos e é 
importante que a secretária faça esse trabalho. 

 

Já com a chefia, relata que tem um bom relacionamento, respeitoso e amigo, 

fruto de 17 anos de parceria. 

 

(46-NTP) Bom, meu superior, nós temos um relacionamento muito 
bom, visto que estamos há 17 anos juntos, ele me respeita muito... é, 
como amiga, como profissional, ele não é uma pessoa muito fácil, ele 
é visto pelas pessoas como uma pessoa difícil de lidar, no dia-a-dia, 
mas eu, eu  aprendi a trabalhar com ele, dessa forma, e a partir do 
momento que eu respeito esse jeito dele, a gente passa a ficar bem 
um com o outro, porque você tem que respeitar o limite dele, e... às 
vezes, as pessoas falam: ... mais, esse executivo é, ele é seco, ele é 
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isso, aquilo, mas, é o jeito porque no fundo, no fundo, ele precisa ser 
um pouco assim, pra poder que o trabalho ande de um forma mais 
ativa.  

 

Quando questionada sobre a sua identificação com a profissão, se se 

reconhecia como profissional de sucesso, PS 2 menciona que acredita ser uma 

profissional de sucesso por toda sua dedicação à carreira. Considera-se feliz e 

realizada na profissão.  

 

(47-NTP) (...) Ai, eu creio que eu seja uma profissional de sucesso, 
porque eu dediquei toda a minha vida profissional só a isso, eu tive 
um ciclo de evolução de cargos, de empresas também, hoje eu estou 
numa empresa que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que eu 
gosto muito, também trabalho com meu superior, a minha chefia, um 
executivo muito competente, ah... , talvez eu até possa ainda estar 
galgando ainda mais algum cargo, mas até onde eu cheguei eu já 
estou muito feliz, ter atingido esse ponto nessa empresa, ... ah! esse 
cargo que estou hoje (...). 

 

 

4.2.3   Profissional Secretário 3 

 

Sobre o seu histórico profissional PS 3 relata que começou a trabalhar aos 17 

anos como auxiliar de crédito e, aos 18, ingressou na Telefônica, empresa do ramo 

das telecomunicações, na década de 80. Diz que foi quando começou a atuar como 

Secretária. E, de acordo com suas palavras, foi nessa época que nasceu Secretária:   

 

(48-NTP) (...) E aí eu comecei a trabalhar aos 17 anos, como auxiliar 
de crédito, aí trabalhei até os 18. Aos 18 eu fui para a Telefônica é, 
de 74 a 80.  

(49-NTP) (...) Em 80 eu nasci Secretária. Foi aí que começou a 
minha carreira profissional, em 1980 como Secretária Júnior na 
Telefônica. Ah, foi uma experiência assim maravilhosa, que foram 
dois anos na divisão financeira, foi muito bom, aprendi muito, aí 
foram oito anos de empresa, no total geral (...). 

 

Quando saiu da Telefônica, resolveu descansar e viajou para Foz do Iguaçu, 

mas, como apareceu uma oportunidade, foi trabalhar em uma empresa de 

Construção Civil, na divisa entre Brasil e Argentina. Relata a experiência que 

adquiriu trabalhando em várias empresas na região e o contato que tinha com as 
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pessoas dos países de fronteira: Brasil, Argentina e Paraguai. Relata que, na época, 

estava se iniciando o projeto da Usina Itaipu-binacional, o que trouxe muito trabalho 

para ela e para a empresa:  

 

(50-NTP) (...) aí eu saí de lá, eu dei um descanso. Fui pra Foz do 
Iguaçu, descansar, chegou lá apareceu trabalho, e eu fui trabalhar. 
Fui trabalhar na Cumix, que era na construção da ponte Brasil-
Argentina. 

(51-NTP) (...) Trabalhar num lugar daqueles, uma divisa de país, 
você tem três países ali, Brasil, Argentina e Paraguai, então nós 
tínhamos contato com todas as empresas dos outros lados, e foi 
também quando começou a nascer Itaipu né, binacional, e também 
trouxe muitos trabalhos pra nós ali da Codefi (...). 

 

PS 3 conta sobre sua experiência em trabalhar grávida e os motivos que a 

levaram a voltar para São Paulo. Quando retornou, ela relata que trabalhou em 

várias empresas e que a maior experiência foi em uma empresa na região do 

Grande ABC durante sete anos, secretariando o presidente da nova gestão da 

empresa. Diz que, nessa época, em 2002, se aposentou, mas continuou 

trabalhando. Quando saiu dessa empresa, foi convidada a fazer parte da Diretoria 

do Sindicato dos Secretários na região – Sinsec-ABC.  

 

(52-NTP) (...) Trabalhei demais, era uma coisa horrorosa e grávida 
com aquele barrigão imenso, mas fui até o final, foi tudo ótimo. Aí eu 
resolvi voltar pra São Paulo.  

(53-NTP) (...) eu acabei ficando na Eluma, fiquei sete anos na Eluma, 
com este novo presidente nesta nova gestão, em Utinga, com a nova 
gestão. Voltando um pouquinho, em 2002 eu me aposentei por 
tempo de serviço, me aposentei e continuei trabalhando. 

(54-NTP) (...) E depois que eu saí da Eluma, eu fui convidada para 
participar da diretoria do sindicato das secretárias da região do ABC. 
Ah fiquei lá, a gestão termina agora, 2008, são quatro anos de 
gestão, eu fique três anos no sindicato, como diretora de 
desenvolvimento de pessoal. 

 

Hoje ela dá palestras em empresas e escolas sobre a profissão e aulas para o 

curso técnico de Secretariado em uma escola pública do ABC. Diz que, se tiver de 

voltar para o mercado de trabalho, isso se dará com muito prazer. 
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(55-NTP) (...) fui convidada pra fazer palestras. Hoje eu dou aula, né, 
pra secretária, técnico de Secretariado. 

(56-NTP) (...) eu poderia voltar ao mercado, mas aí eu pensei: eu vou 
dar chance pra outras pessoas também aprenderem a começar uma 
vida profissional. Mas, se voltar, vai ser com muito prazer, porque é o 
que eu sei fazer, né. 

 

As funções ou atividades desempenhadas por PS 3 como Secretária, 

conforme seu relato, foram de grande responsabilidade, na maioria delas 

assessorando diretores ou presidentes, que exigiam, além de atividades pertinentes 

ao cargo, outras peculiares à área, como a jurídica. Também destaca o 

assessoramento a distância e ainda o envolvimento até na vida pessoal do chefe: 

 

(57-NTP) (...) a diretoria jurídica da ELUMA, e era uma holding muito 
grande na ocasião, eram 21 empresas, a  gente trabalhava muito, 
então nós éramos duas Secretárias, eu ficava trinta dias como 
Secretária e trinta dias como digitadora e arquivadora. Ah, não era 
fácil, não era fácil, muito trabalho, muito trabalho (...).  

(58-NTP) (...) o presidente da empresa morava em Nova York seis 
meses e seis meses aqui, então eu tinha que tomar conta dele seis 
meses lá e seis meses eu ajudava a Secretária dele aqui também, 
mas foi uma experiência assim muito boa também. 

(59-NTP) (...) diretor de gestão, era uma pessoa assim... gaúcho, 
elétrico demais, ah ele ia toda sexta-feira embora e voltava na 
segunda. Ele morava em Porto Alegre, tinha um problema de saúde 
muito sério e que eu também cuidei deste  lado dele.(...) de todos os 
executivos, é,  eu também cuidava da vida pessoal deles, isto é  
cortesia, mas eu via como um tabu, que a gente não tem de cuidar, 
mas a gente acaba cuidando. E já acaba entrando na vida pessoal 
dele, isso é um anulante pra qualquer profissional que tá ali ligado 
com ele no dia-a-dia; até tem aquela secretária que sabe mais até 
que a própria esposa,  e realmente nós sabemos que estamos lá o 
dia inteiro ao lado dos executivos. 

 

Ela relata que se preocupou com seu desenvolvimento profissional e 

sempre buscou aperfeiçoamento em todo tipo de cursos. Quanto ao segundo 

idioma, diz que não aprofundou os estudo, pois praticamente não utilizava. PS 3 

ainda fala sobre o preconceito em relação à profissão, das dificuldades em conseguir 

uma vaga depois da maternidade. Relata que teve de mentir para conseguir uma:  

 

(60-NTP) Eu fiz muitos cursos paralelos. Sábado e domingo eu 
sempre estive fechada em sala fazendo cursos, palestras. Eu nunca 
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perdi oportunidades, sempre fui atrás. Tudo voltado para a área de 
secretariado: estratégias, comportamento, etiqueta, gramática, 
atendimento, postura, feng shui no escritório. Eu fiz, ah, sobre coffee-
break, como ter um escritório organizado, tudo voltado para a área 
de secretariado, como arquivar. 

(61-NTP) Como profissional já, como profissional já foi logo no 
começo da carreira. Primeiro uma coisa até interessante, na ocasião 
que eu fui fazer a seleção, não na empresa e sim na agência em que 
eu fui fazer a seleção que me contratou, eu tive que dizer que não 
tinha filhos, porque senão eu não conseguiria uma vaga, então foi 
uma coisa que me chocou muito porque eu não tinha como mentir 
que eu tinha um filho, eu tinha um filho né, mas aí eu fiz o que eles 
me orientaram e deu certo. Eu fiquei três anos na empresa, aí saí, fui 
buscar novos horizontes.  

 

PS 3 diz que a profissão de Secretária foi uma opção feita com o coração. 

Quando questionada sobre sua identificação como professional, respondeu que ela 

faz parte de sua vida pessoal também, que foi a melhor escolha que fez, a que a 

tornou a pessoa que é hoje;  

 

(62-NTP) (...) É o que eu sou como pessoa, como profissional, ser 
Secretária pra mim como diz a Ligia  Fagundes Teles, é a terceira 
função. Com o coração, e isto eu fiz a vida toda. O que eu sempre 
falo, você já nasce Secretária, eu sou Secretária  até hoje e da 
família, pois é ela que sabe, é ela que resolve. É, hoje mesmo ligou 
uma irmã minha  me pedindo informações, né,  porque é a secretária,  
o profissional, vamos dizer assim, ele se torna ágil em saber onde 
buscar o resultado, onde buscar informação e isso faz parte da 
profissão da Secretário. Então, a profissão de secretária pra mim foi 
a melhor que eu escolhi, a que  me tornou a pessoa que eu sou. 

 

4.2.4  Profissional Secretário 4 

 

PS 4 relata que se espelhou na irmã mais velha para seguir a profissão de 

Secretária. Começou estagiando como secretária ainda no ensino técnico, mas logo 

foi efetivada como datilógrafa, pois não podia ser registrada como tal, pela 

inexperiência e pela idade. Como já tinha um bom nível de inglês, exercia as funções 

de uma Secretária Bilíngue.  

 

(63-NTP) Eu tenho uma irmã cinco anos mais velha que se formou 
em secretariado, ou seja, tinha um caso na minha família de uma 
pessoa que tinha escolhido o curso  e estava muito bem 
profissionalmente. (...) Logo no começo do terceiro ano eu já fui 
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efetivada em março, eu já fui efetivada como datilógrafa. Na época 
existia este cargo, mas eu substituí a função de uma Secretária 
bilíngue, então eu não poderia ter o registro devido a minha idade e 
devido a minha inexperiência, mas a minha função efetiva era de 
secretária bilíngue, inglês português. 

 

PS 4 demonstra ser uma pessoa muito objetiva e que, mesmo trabalhando 

em grandes empresas nacionais e multinacionais, buscou melhores oportunidade 

para seu desenvolvimento profissional, inclusive no exterior:  

 

(64-NTP) Eh.. é empresa do segmento automobilístico em São 
Caetano do Sul. Todos os cinco anos que eu fiquei nessa empresa,  
eu fiquei no  mesmo departamento e eu diria que esse foi o motivo 
da minha saída,  porque eu tive  oportunidade de ser transferida para 
outra área que eu tinha interesse, eu conhecia um pouco de RH, 
conhecia um pouco de engenharia e conhecia bastante da área 
financeira e queria conhecer mais outras áreas da empresa. Eu 
consegui uma oportunidade em uma outra área, entretanto a minha 
gerência não me liberou para a transferência.  Eu perguntei qual 
seria o motivo e ele disse que eu exercia um ótimo trabalho lá e seria 
difícil uma pessoa que ocupasse o meu cargo. Eu vi isso como um 
bloqueio para meu aprendizado, então ele deixou claro que não me 
liberaria pra nenhuma vaga, e então eu busquei no mercado de 
trabalho outra oportunidade. 

(65-NTP) Eu estava no último ano da faculdade e surgiu a 
oportunidade de eu estudar no exterior. Eu estava com 21 anos na 
época, mas surgiu a oportunidade que era um um sonho que eu tinha 
desde criança, de viver um tempo no exterior também sempre com o 
objetivo de treinar o idioma, e tinha muitos amigos meus que tinham 
ido para a Inglaterra pra estudar e para trabalhar. Fiquei dois meses, 
estudei dois meses e gostei muito. Achei que era pouco, estendi meu 
visto,  fiquei até o fim do ano, fiquei até dezembro de 89. Quando 
achei que tinha dado tempo suficiente, voltei pro Brasil. 

 

Hoje ela trabalha numa empresa multinacional do segmento de 

telecomunicações, assessorando o presidente. Destaca ser uma área muito 

interessante e dinâmica: 

 

(66-NTP) (...)E isso foi em final de 2005. Ele me convidou, ele sabia 
que eu já tinha trabalhado como secretária na empresa, ele sabia 
que eu já tinha cuidado de implantação de campo, eu trabalhei com a 
implantação da divisão de telefonia móvel da empresa que hoje 
telefonia móvel é tudo, né? Ah... aceitei o cargo. Vou fazer três anos 
agora trabalhando aqui na presidência e dentro do dinamismo que eu 
comentei com você e... depois de um ano, no primeiro ano, é tudo 
novidade, a presidência é uma área muito dinâmica, você lida com a 
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estrutura completa da empresa e... a oportunidade de contatos no 
exterior é muito grande e isso é muito interessante. 

 

Em relação às atividades que desempenhou como Secretária, PS 4 diz que, 

além do atendimento a muitos profissionais, entre eles analistas, suas atividades 

eram voltadas para o controle e o planejamento, inclusive na preparação de 

relatórios de análises financeiras. Relata também o atendimento particularizado a 

altos executivos:  

 

(67-NTP) Fazia todo o orçamento, é... uma equipe de 
aproximadamente vinte analistas financeiros mais um gerente. Eu 
fazia  o atendimento de todos eles. Além ah.. todo o suporte pra 
agendamento de reunião pra eventual viagem, material de escritório,  
manutenção. Eu  também ajudava na confecção dos relatórios das 
análises financeiras porque era uma área que não tinha uma 
demanda muito grande de eventos, porque é uma área financeira. Do 
diretor financeiro eu substituía  as Secretárias e aí já era outro nível 
de atendimento, já um nível de atendimento executivo,  onde você 
tem uma demanda particular um pouco maior. Normalmente, quando 
é alto executivo, o tempo deles é menor, então você acaba eh.. 
dando um uma assistência pessoal.  

 

Acredita que o relacionamento entre superiores diretos ou não e colegas de 

trabalho vai depender da postura e da competência do profissional. É seu histórico 

profissional que vai alicerçar seu relacionamento : 

 

(68-NTP) Você conquista o seu espaço, você conquista o respeito 
dos seus colegas. É tão bem-aceito que tem algumas decisões que 
os diretores passam pra mim, perguntam a  minha opinião e sou eu 
que levo pro presidente, ou, às vezes, nem precisamos levar pro 
presidente, eu e o diretor tomamos a decisão juntos.  

(69-NTP) Eu trabalhei em treinamento, que é uma área que também 
lida com a empresa toda, eventos, então, nos eventos, eu recebia as  
pessoas, ou seja, quando eu cheguei na função de presidência,  a 
empresa  já me conhecia e a empresa já conhecia o meu trabalho. 
Então foi muito fácil ... ser aceita e ser respeitada, porque eu já tinha 
um histórico ao meu favor. 

   

PS 4 diz que hoje sabe por que gosta do que faz. Sente-se realizada e se 

identifica com a profissão. Acredita que o posto que ocupa hoje é o sonho de muitas 

profissionais e que se sente feliz por tê-lo realizado: 
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(70-NTP) Sim, eu acredito que há pouco tempo que eu consegui ... 
talvez explicar o porquê da satisfação, porque muitas vezes a gente 
consegue dizer muito bem por que não gosta de alguma coisa “ah 
não gosto de fazer isso por causa de determinada atividade”, agora 
quando alguém pergunta:  “você gosta do que você faz”, é difícil dizer  
por que você gosta, por que você se sente bem. Então você não 
procura o que te faz sentir bem, né? 

(71-NTP) No meu caso, eu acredito assim, que essa função ela é 
atrativa pra mim porque eu não gosto de  nada repetitivo, eu não 
gosto de rotina então qualquer função administrativa que eu 
assumisse. Agora, na função de secretária, atendendo um... 
departamento e  hoje eu vejo isso mais ainda porque atendendo um 
presidente ... o presidente ele cuida da empresa toda, então não 
existe rotina, cada dia é uma situação, cada dia é uma tarefa nova. 

(7-NTP) Então, hoje eu  digo com certeza que eu sou plenamente 
realizada, eu diria que dentro da carreira de uma Secretária eu atingi 
o que seria o ápice, né? O topo, você... quando a gente começa a 
trabalhar “ai eu quero ser Secretária de presidente um dia” eu  
sonho... é o nosso sonho, né? Então,  eu  diria que eu tenho... eu tive 
esse sonho realizado com a felicidade de trabalhar com um executivo 
extremamente dinâmico, inteligente, líder nato e que vê a Secretária 
como uma profissional, que realmente ela é. 

 

4.2.5  Profissional Secretário 5 

 

PS 5 começou sua vida profissional muito jovem, mas a oportunidade na área 

administrativa começou como recepcionista em um escritório de arquitetura em São 

Paulo. Depois trabalhou em várias empresas de diversos segmentos, sempre 

atuando na função de Secretária, mas sem o registro. Acredita que por conta de não 

ter ainda uma formação superior. Anos depois conseguiu uma oportunidade como 

assistente administrativa da área de Informática em uma Universidade da região -  

onde cursou a graduação em Secretariado -, o que lhe possibilitou, algum tempo 

depois, sua titulação como Secretária e sua atuação na Diretoria Financeira da 

Instituição.  

(73-NTP) Eu cheguei aqui em São Bernardo muito jovem, eu  tinha 
12, 13 anos, eu já fui ser babá, já ajudava a família como babá. 
Depois, surgiu a oportunidade de trabalhar como recepcionista num 
escritório de arquitetura, eu posso dizer que ali eu me identifiquei 
com a área administrativa. Naquela ocasião não existia o termo 
secretária, mas a gente desenvolvia essas funções. Então dali eu 
passei a trabalhar em outras empresas. 

(74-NTP) Surgiu a vaga de secretária na área de Informática, então 
naquela ocasião era assistente-administrativa. Eu fui trabalhar então 
como assistente-administrativo na área de Informática. Fiquei dez 
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anos trabalhando nesta área. Passados dez anos eu recebi convite 
pra vir pra área  financeira. Já estava cursando Secretariado. Vim pra 
área financeira já faz seis anos, sete anos que eu estou aqui e, ao 
concluir a faculdade, eu consegui a titulação de Secretária de 
diretoria e estou aqui até agora. 

 

Em relação às atividades executadas por uma Secretária, como 

agendamentos, correspondências,  etc,  ela não vê diferença entre as empresas dos 

vários segmentos em que trabalhou com a atual, da área de educação. É no 

atendimento, no contato com clientes que ela observa que há uma diferença. Hoje 

ela atende mais a clientes internos, e sua participação nas decisões da área é 

menor: 

(75-NTP) Eu acho que não difere muito do que a gente faz hoje, que 
é o atendimento a pessoas,  que é o atendimento junto ao telefone, 
confecção de correspondências, a questão de arquivos. O 
relacionamento com clientes, que era algo assim que eu sempre me 
identifiquei, então era cuidar da questão de relacionamento do gestor 
com os clientes. Estes contatos todos que a gente  acaba tendo,  
participando,  às vezes de decisões tomadas pela empresa em 
relação a esses clientes, eu acho assim que a dinâmica dessas 
empresas com a dinâmica da universidade da qual eu faço parte hoje 
é muito diferente,  porque o meu público hoje é um público mais 
interno. Eu participava mais ativamente de reuniões, conhecia as 
decisões tomadas da empresa em relação a seus clientes, aos seus 
produtos, então tinha este diferencial com este ramo hoje da 
educação.  

 

Quando questionada sobre o seu relacionamento com seu superior e se 

acreditava que era reconhecida profissionalmente por ele, ela relata que seu 

superior, o diretor, reconhece seu trabalho e verbaliza esse reconhecimento. 

Agradece sua dedicação para com a equipe. Já os outros dois gerentes a quem 

assessora não verbalizam esse reconhecimento, mas, por suas atitudes, ela percebe 

a confiança que depositam em sua pessoa e seu trabalho :  

 

(76-NTP) Então, falando do diretor, eu vejo sim que é uma pessoa 
que reconhece o meu trabalho, ele verbaliza este reconhecimento, é 
muito tranquila, esta questão de entender que alguns momentos 
estou desenvolvendo tarefas para os outros, ele reconhece que eu 
estou  desenvolvendo tarefas para os outros, reconhece que eu 
estou dando assessoria para a equipe, e está sempre, se demonstra 
agradecido pelo trabalho que eu desenvolvo pra ele. Então eu  tenho 
este reconhecimento sim. 
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(77-NTP) Os outros dois gerentes são pessoas assim extremamente 
tranquilas, pessoas fáceis de lidar, também reconhecem, não 
verbalizam tanto, mas pelas atitudes no dia-a-dia eu percebo que há 
o  reconhecimento. E, através do meu trabalho, assim, a gente 
percebe que eles delegam mais não é, acabam delegando mais, o 
trabalho, e isso é um voto de confiança. 

 

Quanto a ser valorizada por colegas de trabalho, PS 5 acredita que os 

funcionários mais maduros valorizam mais o trabalho da secretária, o que ela não 

observa nos funcionários mais jovens: 

 

(78-NTP) Eu acho que depende muito do funcionário. Nós temos 
funcionários maduros mais bem vividos, que conseguem enxergar a 
importância da Secretária a importância do trabalho que ela 
desenvolve. E nós temos funcionários mais jovens e que não veem a 
Secretária como uma função muito essencial pra ele. Então, eu acho 
que nós temos os dois lados, nós temos colaboradores que não dão 
valor ao trabalho dela, ao trabalho que ela presta, acham que é coisa 
corriqueira, que dá pra passar sem, mas nós temos também aqueles 
profissionais que talvez mesmo pelo relacionamento profissional, 
eles sabem valorizar o trabalho que ela desenvolve. 

 

Comenta que ainda há preconceito em relação à profissão. Muitas pessoas, 

por não valorizarem a profissão, questionam a necessidade do aperfeiçoamento e 

formação: 

(79-NTP) É, eu queria dizer assim, em primeiro lugar, eu fiz o 
Secretariado porque eu gosto, é porque é uma paixão mesmo. Eu 
me identifico com a profissão, mas até hoje eu sofro este 
preconceito. É  muito claro alguns funcionários verbalizarem que 
realmente é um curso que não tem muita importância, a gente 
percebe sim que existem as pessoas que não valorizam esta 
profissão, até mesmo quando eu fui fazer faculdade,  que eu escolhi 
o curso,  algumas pessoas chegaram e falaram:- Ai,  você não tem 
outro curso pra fazer, não tem coisa mais importante, mais agradável 
pra fazer? Mas,  com o passar do tempo, a gente vai pontuando pras 
pessoas o porquê, a importância, porque gosta, inclusive a questão 
de  remuneração, hoje nós sabemos que tem Secretárias que 
ganham mais até do que especialistas aí em áreas de Informática, 
coisas do tipo, então eu acho que houve e ainda há este preconceito. 

 

PS 5 se considera uma vencedora. Não diria de sucesso, pois diz que o 

caminho percorrido para chegar onde está foi de muito sacrifício. Diz que gosta do 

que faz, do dinamismo da profissão e que vislumbra outras possibilidades a partir 

desse seu trabalho:  
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(80-NTP) Gosto, eu gosto de ser secretária e eu acho que ser 
Secretária é algo muito dinâmico, porque, por  exemplo, eu já 
trabalhei na área de vendas, na área comercial, já trabalhei na área 
de informática,  hoje eu estou na área financeira e o meu olhar já 
está numa outra área. É como se você  passasse um tempo aqui e 
você aprendesse a rotina daquele departamento, só que você já alça  
um olhar para uma outra área. Por quê? Porque lá você vai obter 
mais conhecimento. 

 

4.2.6  Profissional Secretário 6 

 

PS 6 relata que foram as circunstâncias que a fizeram optar pela carreira de 

Secretária. Diz que tinha se preparado para a Diplomacia, mas motivos particulares 

a fizeram tomar outros rumos. Toda sua carreira profissional foi desenvolvida em 

uma única empresa, uma multinacional, uma montadora na região do Grande ABC, 

trabalhando lá por mais de 30 anos, até se aposentar:   

 

(81-NTP) Minha vida profissional começou exatamente em 17 de 
junho de 1958, numa indústria automobilística em São Caetano. Na 
verdade, não optei pela carreira de Secretária. Foram as 
circunstâncias da vida que fizeram com que eu o fizesse. Eu estava 
cursando o ginásio e ao mesmo tempo fazia cursos de línguas 
estrangeiras, datilografia e taquigrafia. Estava qualificada para ser 
escriturária ou Secretária, pelo menos. Por ser conveniente e mais 
próximo da minha casa, comecei a trabalhar em uma montadora. 
Não pretendia trabalhar como Secretária, pois eu vinha recebendo 
educação mais aprimorada, que era para tentar a Diplomacia. Mas, 
por motivos particulares, tive que fazer a minha escolha, ou, ainda, 
renunciar aos meus anseios. 

 

Ela comenta que foi admitida como datilógrafa e que só depois de algum 

tempo é que foi promovida a Secretária Bilíngüe. Sempre trabalhando na área de 

Finanças, procurou seu aperfeiçoamento profissional: 

 

(82-NTP) Fui admitida como datilógrafa e, após um ano, passei a 
datilógrafa especializada, depois a Secretária português e depois de 
algum tempo a Secretária inglês-português. 

(83-NTP) Em vista disso, acabei me dedicando a Finanças, gostava 
do que fazia e procurei sempre ajudar meus colegas em seus 
trabalhos.  Para tanto, fiz cursos relacionados à área financeira, para 
melhor servir à companhia.  

(84-NTP) Fiz vários cursos de especialização, cursos pertinentes à 
área Secretarial e à área financeira, além de um ano de Mestrado.  
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Aposentada desde 2002, PS 6 comenta sobre as atividades que executava 

quando exercia a profissão de Secretária. Além das atividades inerentes à profissão 

e ao departamento, como telefonemas, registro e controle de correspondências, 

cópias de documentos, arquivo, datilografia de cartas e projetos financeiros, sempre 

foi uma pessoa que gostava de aprender e estava sempre envolvida nos projetos 

significativos para a empresa e para o país :  

 

(85-NTP) Além de algumas tarefas inerentes ao cargo, existiam 
aquelas relativas ao departamento. Atender e fazer chamadas 
telefônicas internas e externas, datilografia de minutas de reuniões, 
apresentações para reuniões, projetos financeiros. Quando solicitado 
e permitido, respostas a cartas (redação própria) internamente e a 
outras divisões. Colaboração em geral com todo o Departamento, 
quer seja em datilografia, ou assistência pessoal e administrativa.  

(86-NTP) Como era apenas uma montadora, em 1960/63, surgiu a 
possibilidade de fabricarmos um carro aqui. Então se formou um 
grupo que seria responsável pelo projeto e esse grupo era formado 
por um outro chefe e mais dois analistas e economistas e eu. O 
chefe foi para a Alemanha e trouxe o projeto do carro e nós 
montamos o projeto de viabilidade econômica e começamos a 
fabricá-lo, em 1968/69. É como se tivesse nascido um filho, pois nós 
nos dedicamos muito, trabalhávamos dia e noite e foi um “boom”. O 
primeiro carro nacional.  

 

Relata que sempre teve um ótimo relacionamento com seu chefe e destaca 

que nunca teve problema de relacionamento com quem quer que fosse na empresa. 

Que franqueza, respeito e ética foram os ingredientes para que isso acontecesse: 

  

(87-NTP) Eu sempre tive um ótimo relacionamento com meu chefe, 
aliás eu nunca tive problemas de relacionamento com quem quer que 
seja. Este relacionamento esteve sempre baseado na franqueza, 
respeito, ética profissional, lealdade. Sempre houve bastante 
profissionalismo entre nós. Sempre gostei de discutir abertamente os 
problemas administrativos da área e ajudá-lo nos problemas e 
decisões organizacionais e administrativas.  

 

Em relação a se sentir realizada na profissão, identificar-se com ela, PS 6 

comenta a mistura de sentimentos. Por um lado sente-se realizada pelos trabalhos 

que realizou, mas há falta de oportunidades às profissionais pela cultura da 

empresa, há um sentimento de dependência. 
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(88-NTP) Sim e não. Sim, porque, devido à complexidade dos 
trabalhos desenvolvidos pela área em que eu atuei e por ter 
trabalhado praticamente em todas as áreas de Finanças, desenvolvi 
trabalhos de planejamento, relatórios e dei assistência a Gerentes. 
Aliás, cheguei a tomar decisões por eles. Isto tudo durante alguns 
anos, resultado de certos problemas ocorridos. Fui, como dizemos 
popularmente, atirada na fogueira.  Por tudo isso que passei, posso 
dizer que me realizei profissionalmente, pois tomei decisões que só 
um Controlador Assistente poderia tomar.  Quanto ao cargo que 
ocupei como Secretária, não posso dizer o mesmo, pois o cargo de 
Secretária na empresa em que atuei tinha suas limitações. Nós 
apenas desenvolvíamos os serviços de datilografia, telefonia, 
arquivística. Na verdade, depende quase que exclusivamente da 
chefia o desenvolvimento da Secretária.  

 

4.2.7  Profissional Secretário 7 

 

Depois de experiências como trainee em assessoria de imprensa em uma 

agência de publicidade, como escriturária em um banco, PS 7 iniciou a carreira 

como Secretária, registrada em carteira, em uma construtora na região do ABC. 

 

(89-NTP) Em 86, uma amiga minha de colégio me falou que ela 
ewstava executando alguns rotineiros de escritório numa construtora, 
que era do marido dela, mas tava querendo se desligar, pra se 
dedicar a outras coisas. Se eu não tinha interesse de trabalhar com 
ele, em rotina de escritório. Aí eu falei: Se realmente der certo, eu 
gostaria sim. Fui conversar com o marido dela. Ele gostou da 
experiência que eu tinha. Eu já tinha afinidade com ela, seria fácil de 
me entrosar. Ele então me admitiu. Eu considero esse o primeiro 
trabalho como Secretária, porque na minha carteira, em 86, está 
como Secretária. 

 

Como até hoje PS 7 não regulamentou sua atuação profissional, está 

registrada como assistente administrativa bilíngue de uma empresa alemã do ramo 

químico.  

 

4.3  Núcleo temático no nível organizacional: tipo de organizações em que 

atuou; os aspectos culturais da organização, as mudanças na estrutura 

organizacional – NTO. 
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4.3.1  Profissional Secretário 1 

 

PS 1 atualmente trabalha em uma empresa pública do ramo petroquímico 

sediada em um grande polo petroquímico na região do Grande ABC. Relata que 

pôde observar grandes mudanças tecnológicas em termos de equipamentos e 

sistemas, tanto nos níveis operacionais da empresa quanto para as Secretárias. 

Acredita que o processo de globalização permite que as profissionais se 

comuniquem com maior facilidade, que troquem informações tanto nacional como 

internacionalmente : 

 

(90-NTO) Falando de globalização, uma coisa que eu acho que é 
nova aí, é interessante e é proveitosa mesmo, é participar de grupos 
de profissão, né. Faço parte de três grupos, quatro, um em inglês. Se 
você precisa sanar uma dúvida, se você precisa localizar um 
fornecedor, telefone de alguém que você não conhece, você joga no 
grupo, a resposta vai de vez, porque tem muita gente participando.  

 

4.3.2  Profissional Secretário 2 

 

Questionada sobre a estrutura organizacional das empresas da região, PS 2 

acredita que atualmente as organizações estão mais achatadas e que diminuíram o 

número de executivos e Secretárias: 

 

(91-NTO) É, eu acho que antes a hierarquia era muito maior, então 
existiam muitos cargos, muitos degraus. Hoje, acho que achatou um 
pouquinho a pirâmide, é... não existem tantos executivos e nem 
tantas Secretárias que estejam atuando direto com esses executivos. 

 

Ela acredita que todo esse processo teve influência da globalização: 

 

(92-NTO) Creio que sim, porque todas as empresas tiveram que se 
adaptar a esse processo de globalização, e com isso tiveram que 
cortar custos, mudar toda sua estrutura organizacional, e essas 
adaptações foram mexendo com todo o organograma da empresa. 

(93-NTO) Eu creio que sim, acho que não só no ABC, como São 
Paulo, acho que foi meio que geral, nacional, mundial mesmo, 
porque o ABC, em função das montadoras que também passaram 
por isso, fato de algumas serem empresas multinacionais. 
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(94-NTO) Eu acho que a redução de custos que acabou sendo uma 
visão mundial, afetou todas as empresas, todas as escalas de 
trabalho, tudo, porque diminuiu o número de executivos, diminuiu o 
número de Secretárias e foi achatando todo mundo junto. 

 

Segundo PS 2, esse processo acabou se refletindo na diminuição dos cargos 

de Secretária nas empresas. Ela fala da empresa em que trabalha atualmente, 

relatando sobre uma colega que teve de deixar o cargo e assumir outras 

responsabilidades e outra função porque o executivo que atendia não tinha mais 

como ter uma Secretária.  

(95-NTO) Nós éramos, dentro da unidade que eu trabalho, nós 
éramos seis, hoje, só tem um, diminuiu bastante! Ah... Esse último 
ano, ficou eu e mais uma pessoa, e essa última pessoa também teve 
que mudar o cargo, assimilar uma outra área, outras atividades, 
porque o executivo com que ela trabalhava não podia estar com uma 
Secretária, uma assistente executiva ao lado dele porque os outros, 
dessa faixa, do cargo dele, não tinham mais essa posição ao lado 
dele. Então ela teve que sair da área de Secretariado, se adaptar em 
outra área, em outras atividades, pra poder continuar na empresa. 

 

A cultura das empresas, principalmente na empresa onde trabalha, segundo 

ela mudou, ficou mais leve e informal, mas diz que o profissionalismo se manteve. 

Acredita que houve mudanças quanto à forma de liderar dos executivos e seu 

relacionamento com seus subordinados. 

 

(96-NTO) (...)Ah, com certeza, hoje os executivos acho que eles têm 
mais, como que eu posso te explicar?.... Eles estão mais abertos pra 
ouvir opiniões, eles estão de portas mais abertas, antigamente os 
executivos trabalhavam de portas fechadas, tinha que passar pela 
Secretária antes de entrar. Hoje não, hoje eles ficam de portas 
abertas, se tá aberta é porque pode entrar, pode falar, se o telefone 
toca, a Secretária não está, eles ajudam, eles atendem, não existe 
mais aquela formalidade que existia antes, e mesmo com os outros 
subordinados, outras Secretárias, eles atuam de uma forma 
diferente, é mais equipe, né, ele é líder de uma equipe, ele não é 
mais um chefe!..., antigamente era o chefe, aquela coisa de respeito 
né, hoje as pessoas brincam mais, o trabalho ficou mais informal, 
relacionamentos também, as pessoas se respeitam até mais, são 
mais amigas, antigamente as coisas  eram mais fechadas, eram um 
pouco mais sérias, hoje... as coisas são mais light..., vamos dizer 
assim, embora o profissionalismo mantenha  a necessidade de você 
ser profissional, de você atuar dentro do que você tá sendo 
contratado pela empresa... Mas eu acho que as coisas fluem de um 
forma bem melhor, mais leve.  
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4.3.3  Profissional Secretário 3 

 

Quanto à estrutura organizacional das empresas da região, PS 3 lembra  que 

muitas foram as modificações nas organizações. Principalmente em relação à 

tecnologia, facilitando a realização de algumas atividades, mas aumentando o nível 

de exigência para o profissional.  

 

(97-NTO) Aconteceram grandes modificações né, ah, tanto na parte 
ah pessoal, como administrativa. Ah, você vai acompanhando, na 
década de 70, nós contávamos manualmente conta telefônica, eram 
cinquenta e cinco mil linhas apenas, a gente contava cliente por 
cliente... Foram passando alguns meses, a coisa já foi melhorando,  
já foi aparecendo a tecnologia, com isso o profissional tinha mais 
tempo para desenvolver outras tarefas, né?, e aí foram surgindo, foi 
vindo a tecnologia (...). 

 

 

4.3.4 Profissional Secretário 4 

 

PS 4 observa que as empresas, principalmente aquelas em que teve 

oportunidade de trabalhar, independentemente do segmento em que atuam, estão 

sempre alterando suas estruturas, centralizando ou descentralizando atividades e 

áreas. Mas não sabe dizer se isso é fruto da globalização: 

 

(98-NTO) Eu não sei se eu poderia responsabilizar a globalização 
diretamente, mas algo que eu sempre notei em todas as empresas, 
sem exceção, independentemente do segmento, é sempre a 
centralização ou descentralização de algumas atividades, então... E 
até hoje eu vi diversas vezes juntar, separar, juntar, separar, e não 
se chegou ainda num formato correto, por exemplo, a questão da 
qualidade. É melhor ter toda a qualidade junta ou é melhor ter a 
qualidade em cada departamento? 

(99-NTO) ...É melhor ter engenharia junto com a área comercial 
porque eles se conversam ou é melhor ter separado? Isso eu vi em 
todas as empresa, desde a década de 80 até hoje . 

 

Novamente PS 4 se sente insegura em atribuir ao processo de globalização a 

diminuição de empregos. Ela acredita que a informatização é que possibilitou a 

diminuição de mão-de-obra, sobretudo a operacional:  
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(100-NTO) (...)Eu não posso dizer em número e não gostaria de 
afirmar que a globalização diminuiu o  emprego, eu não vejo desta 
forma... Eu vejo, sim, que a automatização sim diminuiu o emprego, 
porque algo que antes era feito manualmente, hoje é tudo eletrônico, 
então você não precisa de uma série de profissionais operacionais 
pra datilografar um documento. Porque hoje você pega um 
documento, você escaneia, hoje scan é algo que tá instalado na 
máquina, você não precisa ter mais um scan... scan tá na máquina 
de todo mundo, você escaneia um documento, ... você anexa  num 
e-mail e manda pra qualquer lugar do mundo em questão de 
segundos e a pessoa do outro  lado do mundo já coloca isso no 
sistema, o sistema avisa o aprovador que, por sua vez aprova,  isso 
já vai pro banco e... pagou. Ou seja, nesse fluxo,  você não precisa 
de mão-de-obra  operacional, aquela mão-de-obra (...). 

 

Quando questionada sobre as diferenças culturais nas empresas em que 

trabalhou, ela comenta que não vê a questão de centralização ou descentralização 

ser uma questão cultural, mas sim de mercado. Observa que a diferença está nas 

relações da empresa, ou seja, a quem ela se reporta, se é uma empresa familiar, 

uma empresa multinacional ou nacional.  

(101-NTO) O que eu diria pra você que é diferente. Eu trabalhei 
numa  grande montadora norte-americana, tem uma cultura... 
trabalhei numa empresa de autopeças 100% nacional, é um pouco 
diferente, porque você não se reporta a uma matriz nos Estados 
Unidos, mas isso eu não diria que é uma diferença cultural, por 
exemplo, nós éramos uma empresa 100% nacional que tínhamos 
uma filial nos Estados Unidos, nós éramos a matriz dos Estados 
Unidos, então é uma característica diferente. 

(102-NTO) (...) Tem uma característica um pouco diferente de você 
trabalhar numa empresa familiar, trabalhar numa empresa norte- 
americana, numa empresa brasileira, mas nada a ponto de afetar, de 
dizer que existe uma diferença cultural, que eu diria pra você que de 
uma corporação pra outra muda, eu não sinto isso. 

 

4.3.5  Profissional Secretário 5 

 

PS 5 relata que, na empresa em que trabalha atualmente, uma Instituição de 

Ensino Superior privada, não observou mudanças na estrutura. Ela acredita que esta 

estrutura se mantém há 16 anos. Mas comenta que, em outra empresa em que 

trabalhou, no ramo de autopeças, vivenciou o achatamento dos níveis 

organizacionais. 
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(103-NTO) Não, aqui na universidade acho que esta estrutura foi 
ampliada, foi bastante ampliada, mas ela  se mantém de quando ela 
era há 16 anos, a questão da reitoria, o dela em si, ela se expandiu, 
mas ela mantém aquela mesma estrutura. 

(104-NTO) Isso, neste caso era uma distribuidora, né, eu entrei 
nessa distribuidora quando ela tinha poucos funcionários, cerca de 
uns dez funcionários, ela cresceu, se expandiu consideravelmente, 
mas aí houve um período, aí alguma coisa com a economia, alguma 
coisa que eu não me lembro agora, período de inflação, alguma 
coisa assim e houve este achatamento brusco, eu me lembro assim 
que na organização trouxe muitos conflitos, é uma situação muito 
insatisfatória para os funcionários né, mas peguei sim este período. 

 

PS 5 vê uma mudança na liderança e na comunicação entre chefes e 

funcionários atualmente, principalmente na empresa onde está atuando. O que não 

acontecia antes, principalmente em uma das empresas em que atuou: 

 

(105-NTO) Bom, eu trabalhei numa empresa em Diadema, era uma 
empresa de produtos alimentícios onde dificilmente você via a cara 
do diretor ou dos diretores (...). Qualquer comunicado que viesse pra 
funcionários, jamais vinha deles. Ah, nós éramos tratados pelos 
nossos superiores, mas nunca pelo diretor, jamais. Então era uma 
cultura assim mais linear, você não falava jamais com esses 
diretores. 

(106-NTO) Ah, aqui na universidade é muito mais acessível. Isso, 
com certeza. Hoje eu vejo os gestores muito mais próximos de suas 
equipes, tanto no sentido de orientação quanto no sentido de 
cobrança de resultados, mas assim ela se demonstra próxima, estou 
aqui acessível justamente pra obter os resultados que ele aguarda 
dessa equipe, então houve esta mudança com certeza. 

 

4.3.6  Profissional Secretário 6 

 

PS 6 relata que, quando começou a trabalhar nessa empresa do ramo 

automobilístico em que se aposentou, a estrutura era pequena e que a denominação 

que recebiam os hoje gerentes era administradores: 

 

(107-NTO) Na época a estrutura era pequena. Havia os 
administradores, hoje são gerentes. Éramos mais ou menos 108 
funcionários. A empresa já era de médio porte, mas a estrutura era 
pequena. Era só montadora, não fabricávamos veículos. 
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Relata que a estrutura da empresa mudou e que os líderes tiveram que se 

aperfeiçoar: 

(108-NTO) Houve mudança porque antes, na estrutura, havia o cargo 
de supervisor. Houve um achatamento e não havia mais esse cargo.  

(109-NTO) Os gerentes tiveram de ir atrás de cursos de pós-
graduação, MBA. Tiveram que se preparar para o cargo de chefia, 
senão ficariam sem emprego. 

 

PS 6 acredita que a globalização influenciou todo esse processo nas 

estruturas das empresas e na troca de conhecimento : 

 

(110-NTO) Por que aconteceu isso? Acredito que foi a globalização. 
Por exemplo, com a globalização você tinha de fazer um carro 
mundial. No Centro Tecnológico se faz aqui um projeto de um carro 
que será feito em outros países. Tem de ser mundial.  

(111-NTO) Acredito que a troca de conhecimento na globalização é 
maior. Nós crescemos com a troca de conhecimento. A maior 
mudança depende do ser humano, se quiser crescer.  

(112-NTO) A facilidade de comunicação... saber o que acontece na 
China, Japão, na Ásia é o mesmo conhecimento. Você pode aplicá-lo 
no mesmo momento.  

 

Questionada se acredita em diferenças culturais, ela lembra de uma 

experiência da empresa em que trabalhou: 

 

(113-NTO) A joint-venture da GM com a Fiat. Compras era junto com 
outra empresa. Não deu certo pelas culturas serem diferentes. Eu 
acho que isso... o brasileiro é muito esperto e ativo e outros não 
querem trocar informações. Não deu certo, teve de voltar atrás. Isso a 
gente nota que é por conta das diferentes culturas, o modo de viver, 
de observar as coisas.  

 

4.3.7  Profissional Secretário 7 

 

PS 7 acredita que as transformações nas empresas da região se devem à 

modernidade dos tempos: 

 

(114-NTO) Acredito que o que proporcionou a mudança nas 
estruturas organizacionais, isso ao longo desses 20 anos, foi a 
modernidade dos tempos. A concorrência que atinge a todos os 
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segmentos, por exemplo a BASF tem hoje a preocupação diária em 
combater a concorrência. As empresas têm de ser competitivas nos 
negócios. As pessoas hoje são assim. Você tem que ser competitiva 
na sua profissão, na sua atividade. A globalização fez isso com 
todos.  Eu mesmo acho que estou um tanto obsoleta. Se eu não for 
proativa, se eu não for atrás, eu não consigo ser competitiva. A 
empresa é líder de mercado, mas para ela ser líder de mercado, se 
não tiver muito trabalho de percepção, de pessoal qualificado e 
treinado, de um dia para o outro, ela pode ser engolida, ser a última 
no mercado, e aí não tem emprego, não mantém ações no mercado 
e simplesmente a empresa se fecha.  

 

 

4.4 Integração dos núcleos temáticos: o diálogo entre o empírico e o 

referencial teórico 

 

Após a apresentação dos relatos dos profissionais Secretários organizados 

em núcleos temáticos, constituindo-se a pré-análise, conforme Bardin (1977),  

pretende-se estabelecer um diálogo entre o que se considerou como ponto de 

partida e aquilo a que se chegou após a realização do estudo, com base na 

estratégia da história oral temática. Busca-se a relação entre o empírico e o 

referencial teórico, lembrando que todas as formas identitárias abordadas na 

fundamentação teórica deste estudo estão inter-relacionadas, pois o objetivo desta 

pesquisa não foi realizar uma análise exaustiva do processo de identidade 

profissional, mas sim levantar alguns elementos significativos que têm relação com o 

processo de construção da identidade dos profissionais de Secretariado 

pesquisados.  

 

Durante a análise foi possível perceber os vínculos entre a história do 

desenvolvimento profissional até o presente e as representações que os 

profissionais fazem das organizações em que isso se deu. Meihy (1991) argumenta 

que comparar implica promover juízo de valor, que reclama indicações sobre a 

identidade dos entrevistados. Com base nessa premissa é que se foram construindo 

os diálogos entre os relatos e o aporte teórico deste estudo.  

 

A análise de dados seguiu a cronologia utilizada nos núcleos temáticos 

organizados na pesquisa. No nível individual, compreendeu os seguintes fatores: a 

vida familiar, o cuidado com os filhos, a vida escolar. Aqui, Berger e Luckmann 
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(2004) comentam que a constituição dos valores do indivíduo é feita durante a 

infância, quando a criança se identifica com os outros significativos, como pais, 

parentes, absorvendo os papéis e as atitudes desses e os tomando como seus, 

conforme se observa nos relatos: 

 

(115-NTI) Moro em São Caetano desde que nasci, 44 anos de 
idade, né. Sou casada há 20 anos, tenho duas filhas, uma de oito 
e uma de doze anos... Nossa vida social é muito, muito simples, a 
gente se dedica mais à família.  Final de semana é meio dedicado 
às crianças; à família; almoço com os pais; levar pra ver os avós. 
Alguns amigos, temos muitos amigos antigos, que hoje nós temos 
em contato até hoje, são os que a gente às vezes sai pra almoçar de 
domingo, ou um jantar em casa à noite, então. São coisas mais 
simples e com bons e verdadeiros amigos familiares. (PS 1) 

(116-NTI) Ah, eu sou de Lins, São Paulo, só que eu tive uma vida 
meio cigana né, eu fui com três meses pra Guaíra no Paraná, e lá eu 
fiquei até os meus dez anos, foi uma infância assim, maravilhosa, 
aquela infância de você poder correr na rua, brincar sem problema 
nenhum, né. Vim pra Presidente Epitácio. Cheguei eu tinha 15 anos. 
Fiquei dos dez aos 15 anos, eu fiquei em Presidente Epitácio, 
também foi quando eu terminei o meu colegial. Foi maravilhoso, foi 
assim uma coisa, uma pré-adolescência assim muito boa, interior, 
né. (PS 3) 

(117-NTI) Eu nasci no interior de São Paulo mesmo, vim muito 
pequena para Santo André. A minha família veio pra Santo André, 
especificamente, já isto na década de 70, então eu cresci e sempre 
morei em Santo André. (PS 4) 

(118-NTI) Meus pais vieram da Ucrânia. Casaram aqui no ABC, 
constituíram família. Era eu e mais dois irmãos. Eu cuidei muito 
da minha família, não me casei porque eu estudava muito, eu 
cuidava dos meus pais e de meus irmãos.(...). Sempre fomos muito 
unidos, mas uma família pequena, pois poucos tios e primos vieram 
da Ucrânia. Agora meus irmãos já faleceram e eu estou sozinha.(PS 
6) 

 

Nesse núcleo temático, observa-se que existem formas próprias do processo 

de identificação como diferença e do processo de socialização primária. Há uma 

referência local, ou ao local de nascimento, ou do desenvolvimento da infância, ou 

ainda ao local de residência. Nos depoimentos, percebeu-se que a identidade 

individual pode ser móvel, pois se adapta à realidade e ao tempo. Os fatores mais 

relevantes da constituição da identidade, nesse nível, dizem respeito à forma como o 

sentimento de cuidado, a  preocupação com os estudos e o relacionamento familiar 

passam de geração para geração. O cuidar dos pais foi apreendido pelos filhos. É 
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um processo de reafirmação da identidade. A busca de condutas tidas como certas e 

socialmente aceitas (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

 

Somente uma pequena parte das experiências humanas são 
retidas na consciência. As experiências que ficam assim retidas 
são sedimentadas, isto é, consolidam-se na lembrança como 
entidades reconhecíveis e capazes de serem lembradas. Se 
não houvesse essa sedimentação o indivíduo não poderia dar 
sentido à sua biografia. A sedimentação intersubjetiva também 
ocorre quando vários indivíduos participam de uma biografia 
comum, cujas experiências se incorporam em um acervo 
comum de conhecimento. A sedimentação intersubjetiva só 
pode ser verdadeiramente chamada de social quando surge a 
possibilidade de repetir-se a objetivação das experiências 
compartilhadas. Só então, provavelmente, essas experiências 
serão transmitidas de uma geração à seguinte e de uma 
coletividade à outra. (BERGER; LUCKMANN, 2004, p.96) 

 

Segundo Berger e Luckmann (2004), o indivíduo existe em uma sequência 

temporal, sendo, no percurso, induzido a tomar parte da dialética da sociedade. É 

quando ele interpreta os acontecimentos, identificando-se com os outros concretos. 

Nessa fase, segundo os autores, como os indivíduos não têm escolha para 

selecionar seus significativos, identificam-se automaticamente com eles. No entanto, 

essa autoidentificação não corresponde exatamente à criação de uma identidade, 

apenas fornece condições para que ela se possa construir. 

 

Ainda neste núcleo temático, aborda-se a vida escolar, mais precisamente a 

escolha na formação em Secretariado, como se pode observar nos relatos: 

 

(119-NTI) (...) na época de colégio, minha mãe queria que eu fizesse 
Química, né, então eu comecei a fazer técnico em Química, mas eu 
não me via dentro daquilo, e eu tinha amigas que faziam técnico em 
Secretariado, então eu sempre pegava os cadernos delas e achava 
bem mais legal, me interessava muito mais na matéria, até que um 
dia eu cheguei na minha mãe e falei: ... mãe, não é isso que eu 
quero, eu quero fazer secretariado. Aí tudo bem, acabei perdendo 
um ano de Química e fui pra fazer o técnico em Secretariado. 
...Acabei me formando no Alcina Dantas Feijão, por sinal é a minha 
avó, a Alcina, ... eu sou neta dela, ... é interessante...  e me formei 
em técnico lá, e foi muito legal. (PS 2) 

(120-NTI) [...] Entrei na faculdade, fiz o primeiro ano de Letras, 
também não gostei muito e aí quando eu vi que tinha o superior em 
Secretariado, e ai ... eu me entusiasmei, falei ah!... é isso que eu 
quero seguir e fiz, [...]  (PS 2) 
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(121-NTI) Em Presidente Epitácio também foi quando eu terminei o 
meu colegial, foi maravilhoso. [...] E ele que me falou: Não, olha, 
você vai fazer o curso de Secretariado Executivo e você vai se 
tornar uma mulher diferente. Isso foi em 1990 que eu entrei lá com 
ele e eu saí de lá em 93, aí eu já comecei a fazer a faculdade na 
UNIA, aliás na Senador Flaquer, comecei a fazer e ele pagou a 
minha faculdade, que ele queria que eu me tornasse uma mulher 
diferente. (PS 3)  

Pode-se observar, nos relatos, a fase final da socialização primária, conforme 

Berger Luckmann (2004),  momento em que se torna  membro efetivo da sociedade, 

desenhando subjetivamente sua personalidade. É quando começa a demonstrar 

comportamentos aceitos pelos outros e pela sociedade. A escolha do curso de 

Secretariado, no caso dos relatos, sendo uma escolha livre ou sugerida, já é um 

traço da finalização da socialização primária, pois o Secretariado, por ser um curso 

com perfil mais técnico, é a preparação para o mercado de trabalho. Há inserção do 

indivíduo nas relações do trabalho. E essas identificações, segundo os autores, 

podem se prolongar até a idade adulta.  

 

Estrutura importante na análise da Identidade é o núcleo profissional existente 

pela ação humana na interação social dos sujeitos. 

 

No nível profissional, o núcleo temático compreendeu os seguintes fatores: a 

escolha e a identificação da profissão, as oportunidades e os desafios para seu 

desenvolvimento, os relacionamentos entre superiores e colegas de trabalho e os 

impactos do processo de globalização e tecnológicos para a profissão e para a 

região estudada. Segundo Berger e Luckmann (2004),  é na complexidade da 

divisão social do trabalho que a socialização secundária se inicia. Habermas (1990) 

também afirma que um ponto importante nesta fase é a identidade coletiva, processo 

de socialização, de buscas de condutas tidas como certas e aceitas. A identidade 

(122-NTI) Eu fiz ah.. todo o ensino fundamental, na época primeiro 
grau escola pública, escola de bairro e o  ensino médio. Eu fiz o 
técnico em Secretariado em escolas particulares, no Instituto de 
Ensino de  São Caetano do Sul e no colégio Singular em Santo André, 
e a faculdade eu fiz na Fundação Santo André, Licenciatura Plena 
em Letras – Inglês e Português. Por falta de opção. (...) eu fui ao 
Instituto de Ensino de São Caetano do Sul porque era uma escola de 
renome e então meus pais queriam que eu estudasse na melhor  
escola da região, e na época era uma das melhores escolas. (PS 4) 
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coletiva dá sentido de continuidade aos indivíduos, pois eles adotam papéis, normas 

e valores válidos para todos os componentes do grupo. Esse fato pode ser 

confirmado pelos relatos: 

 

(123-NTP) Eu acho que eu comecei assim mais cedo, né, a 
meninada acho que agora começa depois dos 16, né, eu comecei 
com 14 anos, na verdade meu primeiro, primeiro emprego até foi 
engraçado, eu fui Secretária, porque eu fui Secretária na igreja 
próxima da minha casa, né ,na sacristia, eu era Secretária do padre, 
eu marcava missa, eu fazia a parte administrativa da igreja, então 
esse foi o meu primeiro emprego. (PS 1) 

(124-NTP) Em 80 eu nasci Secretária. Foi aí que começou a minha 
carreira profissional, 1980, como Secretária Júnior na Telefônica. Fui 
pra Foz do Iguaçu, descansar, chegou lá apareceu trabalho, e eu fui 
trabalhar. Eu era a única mulher no campus só de homens. Trabalhei 
demais, era uma coisa horrorosa e grávida, com aquele barrigão 
imenso, mais fui até o final, foi tudo ótimo. Aí eu resolvi voltar pra 
São Paulo. Hoje eu dou aula pra Secretária, técnico de Secretariado. 
Depois que eu me aposentei, eh eu percebi  que eu poderia voltar, 
eu poderia voltar ao mercado, né, mas,  se voltar vai ser com muito 
prazer porque é o que eu sei fazer, né. (PS 3) 

(125-NTP) Eu tenho uma irmã cinco anos mais velha que se formou 
em secretariado no Instituto de Ensino e ela foi estagiária na 
Volkswagen e foi efetivada na Volkswagen. Ah, na função de 
Secretária. Então eu acho que isso também  chamou minha atenção, 
ou seja, tinha um caso na minha família de uma pessoa que tinha 
escolhido o curso  e estava muito bem profissionalmente. Eu fui 
efetivada como datilógrafa. Na época existia este cargo, mas eu 
substituí a função de uma secretária bilíngue, então eu não poderia 
ter o registro devido a minha idade e devido a minha inexperiência, 
mas a minha função efetiva era de secretária bilíngue, inglês 
português. É empresa  do segmento automobilístico em São Caetano 
do Sul, General Motors, não tem outra. Foi em 83. Todos os cinco 
anos que eu fiquei na General Motors eu fiquei no mesmo 
departamento. (PS 4) 

(126-NTP) (...) surgiu oportunidade de trabalhar como recepcionista 
em um escritório de arquitetura; eu posso dizer que ali eu me 
identifiquei com a área administrativa. Ah, trabalhei alguns anos 
naquele escritório e ali eu já fazia o trabalho de recepcionista e 
também de auxiliar de escritório. Naquela ocasião não existia né 
o termo secretária, mas a gente desenvolvia essas funções né, 
então, dali eu passei a trabalhar em outras empresas e ai sim já fui 
inserindo mais esta área de Secretariado né. (PS 5) 

(127-NTP) Minha vida profissional começou exatamente em 17 de 
junho de 1958, numa indústria automobilística em São Caetano. Na 
verdade não optei pela carreira de Secretária. Foram as 
circunstâncias da vida que fizeram com que eu o fizesse. Eu estava 
cursando o ginásio e ao mesmo tempo fazia cursos de línguas 
estrangeiras, datilografia e taquigrafia. Estava qualificada para ser 
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escriturária ou Secretária pelo menos. Por ser conveniente e mais 
próximo da minha casa, comecei a trabalhar em uma montadora. Fui 
admitida como datilógrafa e após um ano passei a datilógrafa 
especializada, depois a Secretária português e depois de algum 
tempo a Secretária inglês-português. Em vista disso, acabei me 
dedicando a Finanças, gostava do que fazia e procurei sempre 
ajudar meus colegas em seus trabalhos.  Para tanto, fiz cursos 
relacionados à área financeira, para melhor servir à companhia. (PS 
6) 

 

Quanto à iniciação da vida profissional, marco da socialização secundária, 

pode-se observar que a escolha pela profissão de Secretária em alguns relatos foi 

por identificação, outros por falta de opção ou pelas circunstâncias, mas o que pode 

ser de alguma forma generalizado nos relatos é que essa escolha pode ter sido uma 

influência cultural. A cultura define os sentidos de inclusão e exclusão dos indivíduos 

em determinado meio social. Há uma identificação com o sistema de valores e das 

crenças da sociedade. Pode haver uma busca de alinhamento de sentimentos e 

objetivos com os lugares que os sujeitos ocupam na vida social. Segundo Barbosa 

(2001), os fenômenos culturais estão inseridos em contextos e processos 

socialmente estruturados, implicados em relações de conflito e poder.  

 

Quando se diz que a escolha e a identificação pela e com a profissão de 

Secretária podem ter ocorrido por influência cultural, remonta-se ao início da atuação 

feminina na economia, no século XVIII, que se deu como uma extensão das tarefas 

na família: a mulher tinha o dever de manter o lar e o conforto de seus entes. Essa 

cultura justificou, no século XX, e ainda neste século XXI, a exigência do perfil 

maternal e passivo para as Secretárias, atribuindo à natureza feminina o dom natural 

para o desempenho da profissão (SABINO, 2006), como se pode verificar também 

no relato da secretária PS 3: 

 

(128-NTP) (...) diretor de gestão, era uma pessoa assim gaúcho, 
elétrico demais, ah, ele ia toda sexta-feira embora e voltava na 
segunda. Ele morava em Porto Alegre, tinha um problema de 
saúde muito sério e que eu também cuidei deste lado dele.(...) de 
todos os executivos e... eu também cuidava da vida pessoal 
deles, isto é,  cortesia, mas eu via como um tabu, que a gente não 
tem de cuidar mas a gente acaba cuidando.  É já acaba entrando na 
vida pessoal dele, isso é um anulante pra qualquer profissional que 
está ali ligado com ele no dia-a-dia; até tem aquela secretária que 



114 
 

sabe mais até que a própria esposa, e realmente nós sabemos que 
estamos lá o dia inteiro e ao lado dos executivos . (PS 3) 

 

Soma-se a isso o fato de que, para a maioria das profissionais Secretárias, 

participantes deste estudo, não havia, naquela época, anterior à regulamentação da 

profissão, muitas opções de profissões a seguir. 

 

Ainda no  nível profissional deste núcleo temático, dentro da perspectiva de 

Berger e Luckmann (2004, p.184):  

 

a socialização secundária é a interiorização de “submundos” 
institucionais ou baseados em instituições. A extensão e caráter 
destes são portanto determinados pela complexidade da divisão 
do trabalho e a concomitante distribuição social do 
conhecimento. [...] o conhecimento universalmente importante 
também pode ser socialmente distribuído[...], [...] conhecimento 
como resultado da divisão do trabalho e cujos “portadores” são 
institucionalmente definidos. 

 

Ainda segundo esses autores, é na “aquisição do conhecimento de funções 

específicas, direta ou indiretamente ligadas na divisão do trabalho, que se inicia a 

socialização secundária.” (p.185). Dessa forma, a escolha da profissão e o 

desenvolvimento do sujeito dentro dela, vão determinar a sua instituição como ser 

profissional.  

 

Ao mesmo tempo em que ocorre a aquisição de vocabulários específicos das 

funções ou profissões, a interiorização de campos semânticos que vão estruturar 

interpretações e as condutas de rotina em uma determinada função/profissão, ou 

área escolhida, vão sendo adquiridas compreensões próprias, “compreensões 

tácitas, avaliações e colorações afetivas” desses campos semânticos, que são uma 

exigência da socialização secundária, de acordo com Berger e Luckmann (2004, 

p.185). Nesse sentido, a interiorização do “submundo” profissão Secretária e de seu 

campo semântico dos profissionais Secretários, em questão, pode ser observada 

nos relatos: 

 

(129-NTP) Gosto, eu gosto de ser Secretária e eu acho que ser 
Secretária é algo muito dinâmico, porque, por exemplo, eu já 
trabalhei na área de vendas, na área comercial, já trabalhei na área 



115 
 

de informática. Hoje eu estou na área financeira e o meu olhar já está 
numa outra área. É como se você  passasse um tempo aqui e você 
aprendesse a rotina daquele departamento, só que você já alça  um 
olhar para uma outra área. Por que? Porque lá você vai obter mais 
conhecimento. (PS 5) 

(130-NTP) Fazia todo o orçamento, é uma equipe de 
aproximadamente 20 analistas financeiros mais um gerente... eu 
fazia  o atendimento de todos eles. Além ah,  todo o suporte pra 
agendamento de reunião pra eventual viagem, material de 
escritório,  manutenção; eu  também ajudava na confecção dos 
relatórios das análises financeiras, porque era uma área  que não 
tinha uma demanda muito grande de eventos, porque é uma área 
financeira. Do diretor financeiro eu substituía  as Secretárias e aí 
já era outro nível de atendimento, já um nível de atendimento 
executivo,  onde você tem uma demanda particular um pouco 
maior normalmente quando é alto executivo, o tempo deles é 
menor, então você acaba eh... dando um uma assistência pessoal. 
(PS 4) 

  

(131-NTP) Além de algumas tarefas inerentes ao cargo, existiam 
aquelas relativas ao departamento. Atender e fazer chamadas 
telefônicas internas e externas, datilografia de minutas de 
reuniões, apresentações para reuniões, projetos financeiros.  
Quando solicitado e permitido, respostas a cartas (redação própria) 
internamente e a outras divisões .  Colaboração em geral a todo o 
Departamento, quer seja em datilografia, ou assistência pessoal e 
administrativa. (PS 6) 

(131-NTP) (...) se ele está ausente eu vou lendo os e-mails dele, já 
vou dando ciência pra ele por telefone do que está acontecendo, do 
que entrou, do que mudou. Eu tento organizar também. Tenho muito 
trabalho ainda do lado pessoal, né, da família dele, ainda faço 
muita coisa, não sei como que o pessoal ainda está trabalhando 
nesse sentido, mas ainda dou apoio grande nesse sentido (...). (PS 
2) 

(132-NTP) (...) Então era lidar com notas fiscais, ah, com entrada 
e saída de material, entrada e saída de alimentos, entrada e 
saída de funcionários, então toda esta parte lá nós fazíamos na 
parte de engenharia. Também foi uma experiência superdiferente 
porque eu estava acostumada sempre em empresas né, não de 
alimentos, foi a primeira vez. E então era um trabalho assim, é 
bastante diversificado né, mas que você tinha que dar conta de 
tudo, até da agenda social do teu chefe. Ele tinha muitas reuniões, 
muitos eventos no centro empresarial, externos também mas era 
uma coisa assim bastante puxada, e tinha que fazer tudo dentro do 
horário, porque era tudo dentro do horário do fretado, de chegada e 
de saída... porque... como que você vinha embora de lá? (...) (PS 3) 

 

Essa interiorização desse submundo Ser profissional Secretário e de seus 

campos semânticos, mesmo sendo consideradas realidades parciais, são realidades 
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tidas como coerentes no universo do Secretariado, com características normativas e 

afetivas, assim como cognitivas, que exigem um aparelho legitimador, que 

frequentemente está acompanhado de símbolos rituais ou materiais (BERGER; 

LUCKMANN, 2004). 

 

Pode-se observar nos relatos dos profissionais a exemplificação disso quando 

se apresenta a diferenciação entre as nomenclaturas recebidas nas funções 

desempenhadas e os níveis alcançados: 

 

(133-NTP) Depois eu tive outros empregos, fiquei como auxiliar 
administrativo e aí fui convidada por uma pessoa que pegava 
ônibus no mesmo ponto que eu pra fazer uma entrevista, que eles 
estavam precisando de um auxiliar administrativo. E eu fui. Eu queria 
mesmo mudar de emprego mesmo, eu queria um salário melhor, tal, 
já estava me preparando pra fazer faculdade,eu fui pra entrevista, e 
passei.  E eu fui e fiquei com essa empresa melhor, como auxiliar 
administrativo....fiquei muito pouco tempo como auxiliar 
administrativo, depois fui convidada para ser Secretária, já no 
setor de contabilidade (...). (PS 1) 

(134-NTP) Comecei a carreira de Secretária como Júnior, depois 
eu fui pra Secretária Gerência (...) (...) Secretária de Gerência que aí 
no caso era uma empresa nacional, mas era uma boa empresa, ... 
depois  um ano já passei a Secretária da Diretoria, fiquei acho que 
uns três anos e depois eu passei pra essa atual empresa que eu 
estou hoje já há 17 anos. Entrei como Secretária Executiva, na 
época, ... atuando direto com um diretor executivo (...).(PS 2) 

(135-NTP) Fui admitida como datilógrafa e após um ano passei a 
datilógrafa especializada, depois a Secretária português e depois de 
algum tempo a Secretária inglês-português. (PS 6) 

 

 O que se quer evidenciar pelos relatos é que há um caminho a ser percorrido 

para se sair de uma função como recepcionista, datilógrafa, auxiliar administrativo, 

para a função ou a carreira de Secretária. E que, mesmo dentro dessa função, há 

níveis que são conquistados, como os níveis de Secretária Júnior, de Gerência, de 

Diretoria, de Presidência, que, provavelmente, vão implicar mais do que a 

aprendizagem de habilidades técnicas e comportamentais.  A própria linguagem 

poderá ser diferente, assim como poderá haver uma terminologia específica 

resultante da vida nesses níveis ou áreas.  
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Essa linguagem específica da função vai sendo interiorizada à medida que a  

Secretária a desempenha, não só adquirindo as habilidades exigidas, mas 

compreendendo e usando essa linguagem. Berger e Luckmann (2004, p.186) dizem 

que “este processo de interiorização acarreta a identificação subjetiva com a função 

e suas normas adequadas”. 

 

Sobre a atividade - uma das categorias para estudar o homem, dentro da 

Psicologia social - , diz Ciampa (2001, p.137) que é necessário “[...] atentarmos para 

o fato de que, se o indivíduo não é algo, mas sim o que faz, o fazer é sempre 

atividade no mundo, em relação aos outros”. A atividade, o ser Secretário, também é 

a sua identidade. 

 

Dentro do “aparelho legitimador” desse “submundo” pode haver, segundo 

Berger; Luckmann (2004), um corpo de significados sustentado por legitimações 

como cerimônias ou objetos representativos. No caso do ser profissional Secretário, 

há a comemoração em âmbito nacional do Dia da Secretária; a cor da pedra e o 

símbolo dos anéis de formatura dos cursos técnico e superior da profissão (Anexo 

F); a vestimenta adequada, etc.  

 

“O caráter desta socialização secundária depende do status do corpo de 

conhecimento em questão no interior do universo simbólico em totalidade”. 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p.186)  No caso do ser profissional Secretário, é 

importante o seu desenvolvimento através das atividades que aprende no dia-a-dia, 

dos treinamentos, dos cursos, etc. Mas sua identificação não virá dos rituais 

comemorativos, e sim da compensação desse seu esforço. “As legitimações, tal 

como existem, provavelmente devem ser de natureza compensatória” (BERGER; 

LUCKMANN, 2004, p. 187). 

 

(136-NTP) Eu fiz muitos cursos paralelos. Sábado e domingo eu 
sempre estive fechada em sala fazendo cursos, palestra. Eu nunca 
perdi oportunidades, sempre fui atrás, tanto que tinha Secretárias 
que diziam pra que eu fazia tanto curso, eu não respondia, porque 
não precisava responder. Tudo voltado para a área de 
secretariado, estratégias, comportamento, etiqueta, gramática, 
atendimento,  postura, feng shui no escritório. Eu fiz … sobre coffee-
break, …  como ter um escritório organizado, tudo voltado para área 
de Secretariado, como arquivar.  Aí eu fiz um de arquivo, foi muito 
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interessante, palestras motivacionais e de coeficiente emocional. 
Também fiz de relaxamento para secretária, foi num final de semana,  
foi espetacular. E sobre como você num momento de estresse,   ah, 
como é que você tem que reagir, o que é que você tem que fazer. Fui 
buscar curso também de negociação, fiz um curso de negociação, fiz 
um curso dos cinco esses ;  fiz um curso de planejamento estratégico, 
depois eu fui fazer a pós-graduação, eu fui buscar tudo coisas pra 
me ajudar. Por isso que o meu trabalho saía  tranquilo, né,  por isso 
que eu acabava assessorando as outras diretorias também, as 
Secretárias vinham me pedir ajuda. (PS 3) 

 

A realidade da vida cotidiana é continuamente reafirmada na interação do 

indivíduo com os outros, e esses, por sua vez, ocupam uma posição central na 

conservação dessa realidade e do elemento principal, que é a identidade.   

 

Para conservar a confiança de que é na verdade a pessoa que 
pensa que é, o indivíduo necessita não somente a confirmação 
implícita desta identidade, que mesmo os contatos diários 
casuais poderiam fornecer, mas a confirmação explícita e 
carregada de emoção que lhe é outorgada pelos outros 
significantes para ele  (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 200). 
 
 
 

Portanto, é no relacionamento com os superiores, colegas de trabalho , que se 

pode reafirmar a identidade, como é possível observar nos relatos dos profissionais 

Secretários, objeto deste estudo: 

 

(137-NTP) Bom, meu superior, nós temos um relacionamento 
muito bom , visto que estamos há 17 anos juntos, ele me respeita 
muito..., é, como amiga, como profissional, ele não é uma pessoa 
muito fácil, ele é visto pelas pessoas como uma pessoa difícil de 
lidar, no dia-a-dia, mas eu, eu  aprendi a trabalhar com ele dessa 
forma, e a partir do momento que eu respeito esse jeito dele, a gente 
passa a ficar bem um com o outro, porque você tem que respeitar o 
limite dele, e... às vezes, as pessoas falam: ... mas, esse executivo é, 
ele é seco, ele é isso, aquilo, mas é o jeito, porque no fundo, no 
fundo,  ele precisa ser um pouco assim, pra poder que o trabalho 
ande de um forma mais ativa. (PS 2) 

(138-NTP) Então foi muito fácil ... ser aceita e ser respeitada, 
porque eu já tinha um histórico a meu favor. Mas, por exemplo, há 
um ano e meio atrás tivemos a fusão. Na fusão vieram novos 
funcionários que não conheciam o meu histórico, mas rapidamente, 
em questão de pouquíssimos meses, eu tinha o mesmo respeito 
desses novos diretores que passaram a compor o nosso comitê 
como eu já tinha dos anteriores. Então eu acredito que tudo é 
postura. Eu já trabalhei com profissionais que eu peguei a minha 
bolsa virei pra pessoa e falei assim: o senhor não grita comigo, ou o 
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senhor me respeita ou eu vou embora. Peguei a minha bolsa e fui 
embora, ele pediu desculpas e pediu pra eu voltar. (PS 4) 

(139-NTP) Eu acho que depende muito do funcionário.  Nós temos 
funcionários maduros, mais bem vividos,  que conseguem enxergar a 
importância da Ssecretária, a importância do trabalho que ela 
desenvolve, e nós temos funcionários mais jovens , jovenzinhos, que 
não veem a Secretária como uma função muito essencial pra ele. 
Então eu acho que nós temos os dois lados, nós temos 
colaboradores que não dão valor ao trabalho dela, ao trabalho que 
ela presta, acham que é coisa corriqueira, que dá pra passar sem, 
mas nós temos também aqueles profissionais que talvez mesmo 
pelo relacionamento profissional ele sabe valorizar o trabalho 
que ela desenvolve. (PS 5) 

 

Os relatos parecem demonstrar que, no caso dos profissionais Secretários, há 

uma identificação de mão-dupla, pois tanto os outros significantes reafirmam sua 

identidade como esses profissionais confirmam a identificação para os 

companheiros de trabalho. 

 

Um dos aspectos mais importantes na conservação da realidade é a 

conversa, a comunicação, segundo Berger e Luckmann (2004).  A comunicação 

significa que as pessoas se relacionam, falam umas com as outras, verbalmente ou 

não, de maneira formal ou informal, na língua materna ou em outro idioma. “Na 

conversa, as objetivações da linguagem tornam-se objetos da consciência individual. 

Assim, o fato fundamental conservador da realidade é o uso contínuo da mesma 

língua para objetivar a experiência biográfica reveladora” (BERGER; LUCKMANN, 

2004, p. 204). 

 

Além dos relacionamentos, o uso adequado da língua materna e de um 

idioma estrangeiro é bastante considerado no cotidiano do ser profissional 

Secretário, como pode ser observado nos relatos: 

 

(140-NTP) O idioma inglês, eu estudei adolescente,  já tinha fluência, 
mas mesmo assim eu fui pro exterior e melhorei a fluência. ...Quando 
eu trabalhei no serviço temporário, eu trabalhei num departamento 
que era um departamento que atendia a América Latina.  Mesmo 
sendo um serviço temporário, eu senti necessidade de conhecimento 
do idioma espanhol, porque eu não queria falar errado, então eu fiz 
um curso intensivo de espanhol, eu fiz um curso  assim, bastante 
intensivo e aprendi espanhol nesse serviço temporário. E depois... 
esse espanhol ele passou, ele me ajudou um pouco quando eu 
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mudei de emprego. Fiquei no emprego efetivo na empresa de 
autopeças, porque você sempre tem contato com empresas na 
América Latina, sempre, atendendo ou não trabalhando ou não com 
o mercado latino, o espanhol é muito importante. Eu digo assim que, 
depois do inglês, o espanhol é o segundo idioma que é muito 
importante você ter conhecimento. Então usava bastante esses dois 
idiomas. (PS 4) 

(150-NTP) Eu trabalhei na contabilidade, depois na área 
administrativa, depois na área administrativa financeira, ali fiz toda a 
revisão de normas e procedimentos da empresa, porque eu já tinha 
Letras, né, então a parte de português, eu gostava de fazer. (PS 1) 

 

O domínio da língua vernácula , assim como de uma língua estrangeira, para 

os profissionais de Secretariado, está previsto tanto nas Leis de regulamentação da 

profissão (Anexos A e B), quanto no Código de Ética Profissional (Anexo D) e nas 

Diretrizes Curriculares do MEC, já abordadas na página 50 deste estudo. 

 

Os fatores organizacionais, outra estrutura importante na análise da 

identidade,  também fazem parte  da interação social da ação dos sujeitos. 

 

No que se refere ao nível organizacional, como já mencionado, o núcleo 

temático abrangeu fatores como o tipo de organizações em que atuou; os aspectos 

culturais da organização e as mudanças na estrutura organizacional, dentro do 

contexto de desenvolvimento do estudo, a região do Grande ABC. 

 

Também nesse nível observou-se que a comunicação é importante, pois, 

como comenta Ruão (2005), os discursos fazem parte da identidade individual, que 

também é constante nos estudos sobre a identidade organizacional. Para Goffman 

(2001, p. 41), “[...] quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu 

desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente 

reconhecidos pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do 

indivíduo como um todo.”  Isso significa que o profissional Secretário inicialmente 

percebe as características do grupo, ou o superior a quem assessora,  para 

posteriormente agir, estabelecendo a impressão de que pode ser reconhecido pelos 

demais:  

 
Pede-lhes para acreditarem que o personagem que veem no 
momento possui os atributos que apresenta possuir, que o 
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papel que representa terá as consequências implicitamente 
pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o 
que parecem ser (GOFFMAN, 2001, p.25). 

 

No relato de PS 2 observa-se o processo desse reconhecimento : 

: 

(151-NTO) [...] as atividades são delegadas, de uma forma que 
você tem que ser proativa, você não pode esperar as coisas 
acontecerem, você vê que está acontecendo, já vai, já toma uma 
providência, já vai pra frente, não pode esperar o chefe mandar 
fazer... É isso também evolui de acordo com o tempo que você fica 
com o executivo, porque no começo você não sabe até que ponto 
você pode ir, então a partir do momento que a parceria fica legal, que 
um entende um pouco o outro, você sabe até onde você pode ir, até 
onde ele quer que você vá..., então, eu sei exatamente onde eu 
tenho que parar, dentro da minha autonomia e até onde ele quer que 
eu tome as providências, mas isso é com o tempo que a gente vai 
administrando, vai se conhecendo, né [...]. (PS 2) 

 

Ruão (2005) menciona que a comunicação na relação do indivíduo com a 

organização é essencial, visto que, ao determinar os papéis dos atores sociais que 

com eles interagem, promove o compartilhamento de objetivos, estratégias e 

responsabilidades, que refletem sua identidade. 

 

 Esse fator foi identificado no discurso de PS 6: 

 

(152-NTO) [...] por exemplo, os bancos da GM eram fabricados pela 
Tepperman, uma empresa que existia naquela época. A Tepperman 
estava numa situação muito difícil e eu cheguei para o meu chefe e 
disse: por que nós não fazemos os bancos aqui? Aí, o meu chefe 
respondeu: porque nós não temos estrutura. Mas aí eu disse: 
vamos fazer um estudo de viabilidade. Aí fiz o estudo de 
viabilidade e foi aprovado. Durante muito tempo a GM passou a 
fabricar os bancos dos carros. Só muito tempo depois é que se fez a 
joint-venture com a Johnson´s Controls, isso muito depois. (PS 6) 

 

A identidade organizacional constitui uma forma de as organizações 

afirmarem sua diferença relativamente às outras (MARASCHI, 2006). Relaciona-se a 

personalidade, liderança, adaptação e afinidade (dialética de relacionamento). O seu 

processo de desenvolvimento é o comunicativo entre emissores e receptores, que 

torna inteligível a mensagem organizacional e se dá dentro do coletivo e do 

organizacional.  
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Barnard (1971) descreve que as responsabilidades do executivo, ou de quem 

tem funções executivas, como o profissional Secretário, talvez numa esfera menor 

de atuação, são as responsabilidades, a liderança, com o sentido ou a  percepção 

da organização como um todo. Segundo o autor, esses aspectos transcendem a 

capacidade de métodos puramente intelectuais ou técnicos. Estão mais voltados à 

capacidade de percepção, julgamento, sentido, equilíbrio. “É uma questão mais de 

arte do que de ciência, é mais estética do que lógica” (BARNARD, 1971, p.231). 

 

No relato de PS 6 pode se observar essa capacidade a que se refere Barnard, 

no sentido de ser profissional que tem responsabilidades executivas: 

 

(153-NTO) [...] Meu chefe tinha trazido o grupo que fazia esse tipo de 
trabalho. Ele trouxe a estrutura do departamento dos Estados 
Unidos, o departamento se chamava Programas Avançados, e 
montamos aqui.  Montei a estrutura do departamento, eram dois 
engenheiros, dois economistas, dois administradores. Tinha que 
ser um pessoal que conhecesse as peças, não podíamos só 
confiar no pessoal da  manufatura ou da engenharia. Porque, se 
o projeto dá retorno de investimentos eles aprovam, se não 
desse, eles engavetavam. Ficava em cima do pessoal da 
manufatura para saber se alguma peça podia ser fabricada aqui. 
Todos queriam trabalhar no nosso departamento. Porque tínhamos 
os melhores salários. [...] Montei a descrição de cargo, depois 
disso é que o Departamento Pessoal me chamou e eu expliquei 
como eu tinha feito e só depois é que foi exigido para todas as 
áreas. Eu achava que devíamos fazer rodízio. Que todos tinham de 
saber o que o outro fazia e aí decidimos que a cada dois anos, 
faríamos rodízio. Mas os outros departamentos não quiseram fazer. 
(PS 6) 

 

Mesmo que dispersos em várias regiões geográficas, os grupos podem 

formar uma identidade dentro da corporação. “Todo grupo se define essencialmente 

pelas ligações que estabelece no tempo, tecendo seus laços de identidade na 

história e no espaço, apropriando-se de um território (concreto/simbólico) onde se 

distribuem os marcos que orientam suas práticas sociais” (HAESBAERT, 2006, p. 

96). Assim, neste estudo, busca-se analisar a identidade organizacional e a 

identidade do ser profissional Secretário dentro das organizações na região do 

Grande ABC, palco do processo de globalização. Portanto , os relatos apresentados 



123 
 

dão conta de fatos de identificação organizacional relacionados aos fatores culturais, 

estruturais, de liderança nas organizações dentro da região estudada. 

 

De acordo com Enriquez (1997, p.33 e 34), a organização se apresenta como 

um sistema cultural, simbólico e imaginário. No cultural, a organização oferece uma 

estrutura de valores e de normas, maneiras de pensar, de agir, que orientam a 

conduta de seus autores. A organização continuamente aperfeiçoa uma estrutura 

cristalizada em uma determinada cultura, atribuindo postos, na expectativa de 

cumprimento de papéis, metas que deverão facilitar a construção de uma “obra 

coletiva”.  Esse sistema cultural organizacional estabelece um processo de formação 

e socialização dos atores, com a finalidade de que cada um possa se definir em 

relação ao objetivo da organização. São os “fiadores” da identidade da organização.  

 

O sistema simbólico é que garantirá a instituição da memória coletiva para a 

organização com a formação de mitos, heróis. “Esses heróis têm por função 

sedimentar a ação dos membros da organização, de lhes servir de sistema de 

legitimação e de dar, assim, uma significação preestabelecida às suas práticas e à 

sua vida” (ENRIQUEZ, 1997, p.34). 

 

Já o sistema imaginário é o ambiente onde os sistemas cultural e simbólico 

vão se desenvolver. Segundo Enriquez (1997, p.35), à medida que a organização 

protege os indivíduos do “risco da quebra de sua identidade”, das agruras da vida 

em sociedade, possibilitando construir uma armadura solidificada nos estatutos, no 

papel e na identidade da organização, ela tende a substituir seu próprio imaginário 

pelo deles. “De um lado, a mãe provedora e benevolente ; de outro, mão 

englobadora e devoradora.”   

 

Argumenta ainda o autor que é graças à interiorização desses valores da 

organização que os seus membros poderão “viver dos sentimentos de pertença, 

experimentar a admiração (e às vezes o temor) pelos seus chefes, deixando para 

esses últimos pagar-lhes em troca pelas vantagens ou as possibilidades de 

dominação com relação aos seus subordinados” (p. 37). 
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Dessa forma, a identidade no nível organizacional passa a ser um processo 

dependente das relações afetivas e dos conflitos de poder, nos quais os indivíduos 

tanto constroem positivamente (identificando-se com), quanto negativamente 

(diferenciando-se de) (MARASCHI, 2006). Pode-se observar esses processos nos 

relatos das profissionais Secretárias: 

 

(154-NTO) (...) nós tínhamos muitas oportunidades de estágio em 
multinacionais, então eu fiz estágio na Ford do Brasil e na General 
Motors, e pra mim foi uma superescola, porque uma pessoa técnica 
em secretariado entrar em duas multinacionais, ter a oportunidade 
de conhecer duas grandes empresas, na época eram duas 
potências aqui no ABC, ainda são, né, mas na época eram muito 
mais, únicas, e pra mim foi uma escola, foi muito, muito bom. (PS 2) 

(155-NTO) Acredito que o que proporcionou a mudança nas 
estruturas organizacionais, isso ao longo desses 20 anos, foi a 
modernidade dos tempos. A concorrência que atinge a todos os 
segmentos. Por exemplo, a BASF tem hoje a preocupação diária em 
combater a concorrência. As empresas têm de ser competitivas 
nos negócios. As pessoas hoje são assim. Você tem de ser 
competitiva na sua profissão, na sua atividade. A globalização fez 
isso com todos.  Eu mesmo acho que estou um tanto obsoleta. Se 
eu não for proativa, se eu não for atrás, eu não consigo ser 
competitiva. A empresa é líder de mercado, mas para ela ser líder de 
mercado, se não tiver muito trabalho de percepção, de pessoal 
qualificado e treinado, de um dia para o outro, ela pode ser engolida, 
ser a última no mercado e aí não tem emprego, não mantém ações 
no mercado e simplesmente a empresa se fecha. (PS 7) 

(156-NTO) Sem dúvida, marcou e muito, porque elas foram 
obrigadas a fazer tudo isso em razão dessa globalização toda... 
exigiu que ela e a própria situação econômica e política do país 
também, né, e que fez com que enxugasse. Hoje nos temos é 
profissionais qualificados desempregados. Na década de 90 nós 
tínhamos é pessoas sem qualificação profissional e empregada; 
então, o verso da situação né, e então as empresas, muitas 
empresas, elas foram obrigadas a ter esta diminuição em razão da 
própria situação do país e outra situação em razão do despreparo. 
Eu sinto que este despreparo de profissionais em âmbito geral e 
nacional fez  com que as empresas diminuíssem e fossem buscar 
profissional competente pra realizar todas as tarefas, entendeu? (PS 
3) 

(157-NTO) Sim, sim, interfere, interfere. Agora, assim, quando a 
gente está bem no trabalho, a gente atenua, releva e vai.  Agora, se 
não está bem, não adianta, tem que afastar e tirar férias. Se tiver 
ruim na vida pessoal, esqueça, que aí o trabalho, tudo fica ruim. 
Então eu acho que eu levo bem o profissional, né, até parte a sério, 
porque eu tenho um chefe que está há quatro anos sem férias, nunca 
tirou nessa empresa, onde nós estamos, paga muito bem, a gente se 
entende muito bem, então acabo fazendo e tá tudo bem. (PS 1) 
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Durante a análise da identidade dos sujeitos, foi possível verificar o 

sentimento de satisfação no trabalho exercido. Mesmo enfrentando, muitas vezes, 

dificuldades, observa-se uma identificação com a profissão escolhida e uma 

valorização da sua importância no contexto organizacional ao narrar os fatos de sua 

vida, pois a identidade não é preestabelecida, e sim construída em um 

contexto/cenário, exigindo adaptações, como se observa nos relatos:  

 

(158-NTP) Eu acho que é assim, eu acho que, em primeiro lugar, 
você tem que ter vocação. Essa história de que por aqui é mais 
fácil o caminho... Porque eu não escolhi muito, eu fui convidada. 
Agora se eu não tivesse uma facilidade com Português, uma 
facilidade em língua, se eu não tivesse disposição para trabalhar 
junto, em ser mais colaborativa, eu teria mudado. Eu já era assim 
quando comecei e sou assim até hoje. Eu não estou competindo 
com o meu chefe, eu sempre trabalho junto. E é importante ter 
alguém que te deixe fazer, que é o que eu tenho hoje. (PS 1) 

(159-NTP) Ai, eu creio que eu seja uma profissional de sucesso, 
porque eu dediquei toda a minha vida profissional só a isso, eu 
tive um ciclo de evolução de cargos, de empresas também, hoje eu 
estou numa empresa que eu tenho muito orgulho de trabalhar, 
que eu gosto muito. Também trabalho com meu superior, a minha 
chefia, um executivo muito competente , ah... , talvez eu até possa 
ainda estar galgando ainda mais algum cargo, mas até onde eu 
cheguei eu já estou muito feliz, ter atingido esse ponto nessa 
empresa, ... ah! esse cargo que estou hoje (...). (PS 2) 

(160-NTP) É o que eu sou como pessoa, como profissional, ser 
secretária pra mim, como diz a Ligia  Fagundes Teles, é a 
terceira função. Com o coração e isto eu fiz na vida toda. O que 
eu sempre falo, você já nasce secretária, eu sou secretária  até 
hoje e da família, pois é ela que sabe, é ela que resolve. É hoje 
mesmo, me ligou uma irmã minha me pedindo informações, né 
porque é a secretária. O profissional, vamos dizer assim, ele se 
torna ágil em saber onde buscar o resultado, onde buscar 
informação, e isso faz parte da profissão da  secretária. Então a 
profissão de secretária pra mim foi a melhor que eu escolhi, a que  
me tornou a pessoa que eu sou. (PS 3) 

(161-NTP) Então, hoje eu  digo com certeza que eu sou 
plenamente realizada, eu diria que dentro da carreira de uma 
secretária eu atingi o que seria o ápice, né? O topo, você... 
quando a gente começa a trabalhar,  “ai eu quero ser secretária de 
presidente um dia, eu  sonho”... é o nosso sonho, né? Então,  eu  
diria que eu tenho... eu tive esse sonho realizado com a felicidade de 
trabalhar com um executivo extremamente dinâmico, inteligente, líder 
nato e que vê a secretária como profissional que realmente ela é. 
(PS 4) 

(162-NTP) Gosto, eu gosto de ser secretária e eu acho que ser 
secretária é algo muito dinâmico porque, por exemplo, eu já 
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trabalhei na área de vendas, na área comercial, já trabalhei na área 
de informática. Hoje eu estou na área financeira e o meu olhar já está 
numa outra área . É como se você  passasse um tempo aqui e você 
aprendesse a rotina daquele departamento só que você já alça um 
olhar para uma outra área. Por quê? Porque lá você vai obter mais 
conhecimento. (PS 5) 

(163-NTP) É muito interessante, porque eu nunca quis ser 
Secretária. Eu sempre quis fazer diplomacia.[...] Mas, depois que eu 
me envolvi com tudo nessa área financeira e que meu chefe 
ajudou a gente a se entusiasmar... é que eu comecei a gostar. E 
importante, para tudo o que fazemos, é gostar do que faz. Eu 
realmente me envolvi muito e eu gostava de ser Secretária. (PS 
6) 

(164-NTP) Sim, eu me identifico. Vamos dizer que a vida foi me 
levando para essa profissão. Mas nada é por acaso. Eu creio sim 
que me identifico e muito pelo meu jeito de ser, em termos de 
colocação, discrição, saber o momento de estar opinando e o perfil 
de dar conta de datas, agendas, com conflitos. Eu pago para não 
entrar em conflito, tanto familiar como no profissional. Você deve ser 
mediadora dos conflitos da equipe. São características inerentes à 
profissão. Hoje eu não teria outra profissão que seria tão exata 
para mim, como a de Secretária. Você tem que estar pronta para a 
mudança, você tem de estar resiliente. (PS 7) 

 

Após a apresentação dos trechos dos relatos, já com a análise das evidências 

à luz do referencial teórico, buscando-se o conjunto das convergências, das 

divergências e das idiossincrasias, construiu-se um quadro para facilitar a análise 

das experiências dos profissionais de Secretariado, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

4.5 Mapeamento da Profissão de Secretário na Região do Grande ABC 

 

O mapeamento da profissão de Secretariado na Região do Grande ABC foi 

obtido através de base documental e entrevista realizada com a Presidente do 

Sindicado dos Profissionais Secretários do ABC – SINSEC-ABC. As informações 

foram levantadas com relação ao número de Secretárias cadastradas na região; o 

tipo de controle dos registros (que é feito juntamente com órgãos governamentais e 

informações dos empregadores); os desafios e as mobilizações da categoria. 

 

Na entrevista, a presidente do Sindicato dos Profissionais Secretários do 

ABC, o SINSEC-ABC, conta um pouco do histórico do desenvolvimento da 

representatividade da categoria na região.  

 

Ela diz que o SINSEC-ABC só é realidade hoje pela mobilização de 

profissionais que atuavam na região do Grande ABC, as participantes da ASB – 

Associação das Secretárias Brasileiras, que era a representação de um sonho: o de 

uma Associação de Secretárias nacional, como nos Estados Unidos. A ASB era a 

representante do Brasil na FIAS – Federacion Interamericana de Secretárias, 

participando do Congresso Interamericano (Anexo N). 

 

A regulamentação da profissão, o Código de Ética Profissional e a 

institucionalização do Dia da Secretária foram conseguidos através do trabalho da 

ASB, sediada em São Paulo. Vários núcleos surgiram a partir daí: Baixada Santista, 

Campinas, Bauru, São José dos Campos, Presidente Prudente e a da Região do 

Grande ABC, criada em setembro de 1975.  Em 1976, a ASB – Núcleo Região do 

Grande ABC tornou-se independente de São Paulo pelas muitas realizações em prol 

das secretárias da Região (Anexo O). A ASB-ABC oferecia cursos de atualização, 

um jornal com tiragem de 3.000 exemplares, eventos comemorativos, buscando a 

conscientização da mudança do perfil e valorização da profissional Secretária da 

Região.  

 

As Associações desempenharam um papel muito importante para o passo 

seguinte, que foi a abertura dos Sindicatos  Estaduais e, depois, dos Regionais.  
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Em 3 de julho de 1998, cria-se o Sindicato das Secretárias do Município de 

Santo André e Região – SP, com abrangência intermunicipal e base territorial no 

Município de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 

Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra (Anexo K).  Em março de 2004, por uma 

alteração estatutária, a entidade passa a ser denominada Sindicato dos Profissionais 

de Secretariado dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – SINSEC-ABC (Anexo 

L). 

Segundo a Presidente do SINSEC-ABC, o número de profissionais 

Secretárias na Região é obtido com base nas informações das contribuições 

sindicais e assistenciais, previstas em lei, por médias gerais. Ela esclarece que o 

Sindicato não dispõe de um programa de dados que possa separar essas 

informações por municípios. Argumenta que “ainda é um trabalho árduo” tentar obter 

informações confiáveis sobre o real número de Secretárias com registro profissional 

nas empresas da Região.  Muitas delas simplesmente não repassam as informações 

para o Sindicato, ou até mesmo registram os profissionais com outras 

denominações, para fugir da fiscalização. A Presidente comenta que, em muitas 

empresas, os profissionais de RH, que poderiam dar esclarecimentos sobre o 

assunto, desconhecem a legislação da profissão e incentivam as profissionais a 

recolher as contribuições aos sindicatos majoritários do segmento em que a 

empresa atua. Justifica-se, assim, o baixo número de adesão na contribuição 

assistencial. No intuito de diminuir essa lacuna, a diretoria do SINSEC-ABC elaborou 

um informativo que foi enviado ao RH das empresas da região, esclarecendo sobre 

a legislação de categoria diferenciada das Secretárias e orientando sobre os 

procedimentos corretos. 

 

A seguir, apresentam-se as Informações obtidas com as Guias de 

Recolhimento Sindical conseguidas no sistema da Caixa Econômica Federal da 

Região do Grande ABC.  

 

Em 1999, houve o recolhimento referente a  85 profissionais como Técnico 

em Secretariado e somente 18 como Secretário Executivo. 
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Em 2000, através dessas guias, os dados apontavam 297 Secretárias nas 

empresas, nos segmentos da indústria, comércio e serviços na região de Santo 

André. 

 

Em 2002,  não há registro de recolhimento da contribuição como Técnico em 

Secretariado e apenas um como Secretário Executivo. 

 

Em 2003, a história se repete; e em 2005 são 8 como Técnico em 

Secretariado e 10 como Secretário Executivo.  

 

Em 2006, apenas o registro de uma contribuição como Técnico em 

Secretariado e uma como Secretário Executivo.  

 

Em 2007, segundo a SRTE (Secretaria Regional do Trabalho e Emprego) de 

Santo André, de janeiro a junho foram 14 solicitações de registros como Técnico em 

Secretariado e 17 como Secretário Executivo. Esses registros são solicitados pelas 

concluintes dos cursos técnicos e de graduação profissional específica.  

 

A contribuição assistencial é opcional e, em 2007, 88 secretárias se opuseram 

ao recolhimento, entregando carta protocolada no SINSEC-ABC. Dessas 88 

secretárias, 75% têm registro na SRTE.  

 

E de junho de 2007 a junho de 2008, foram 18 solicitações de registro como 

técnico em Secretariado e 32 como Secretário Executivo.  

 

A situação do Sinsec-ABC em relação ao número de associadas também é 

crítica atualmente : das 243 cadastradas em 1999, passou para 127 em 2004, 

havendo, em 2008, aproximadamente 50 associadas, nas categorias: efetivas, 

acadêmicas e aposentadas.  

 

Esse diferencial de categoria entre os associados foi criado como forma de 

manter o associado na fase em que se prepara para a profissão, o acadêmico e 

aquele que já está fora do mercado de trabalho, o aposentado.  Os valores de 
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associação também são diferenciados: R$18,80 para os efetivos; R$9,40 para os 

acadêmicos e os aposentados.  

 

O SINSEC-ABC vem promovendo mobilizações junto às Instituições de 

Ensino que oferecem cursos técnicos e de graduação e as empresas da região para 

a aprovação do Conselho Nacional e Regional dos Secretários no Congresso 

Nacional. 

 

Em abril de 2008, foi realizado o I Encontro dos Estudantes de Secretariado 

na Região do ABC, no Hotel Plaza Mayor, em Santo André, organizado pelo 

Sindicato dos Profissionais de Secretariado da Região do ABC e pela  Universidade 

Metodista de São Paulo . O evento contou com a participação de alunos de várias 

instituições da região, além de uma aluna visitante das Faculdades Integradas da 

Bahia e da Consultora da FENASSEC. 

 

No mês seguinte foi realizado, na Universidade Metodista de São Paulo, em 

São Bernardo do Campo, um encontro entre profissionais e estudantes, com o 

objetivo de refletir, discutir e informar sobre o Conselho Profissional. Organizado 

pelo Sindicato dos Profissionais de Secretariado do ABC, teve a participação de 

várias personalidades, como a presidente da FENASSEC – Sra. Maria Bernadete 

Lietier -, o Deputado Simão Pedro e um representante do Deputado Vicentinho, 

entre outros. 

 

Eventos dessa natureza mostram que a categoria vem se mobilizando na 

região e contribuindo para a discussão de melhores condições de trabalho e 

desenvolvimento dos profissionais. 

 

Outro fato que é necessário aqui apresentar, para justificar ainda mais a força 

e a união da categoria na região, é que, em 2008, em seção solene na Câmara 

Municipal de São Bernardo do Campo – SP, comemora-se os dez anos do SINSEC-

ABC (Anexo M). 

 

A criação dos Conselhos da Categoria trará benefícios tanto para a categoria 

quanto para o governo, que se desobrigará da fiscalização e registro da profissão 
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pelo Ministério do Trabalho, evitando o descumprimento da lei de regulamentação 

no mercado de trabalho e entregando à categoria secretarial o controle sobre o 

exercício profissional (SABINO, 2006). 

 

Já no final de 2008, a Presidente da FENASSEC, em audiência no Ministério 

do Trabalho em Brasília, obteve um parecer favorável ao processo em curso. 

Contudo será necessário aguardar a publicação do Decreto que regulamentará a 

criação de Conselhos (Anexo  G). 

 

Todas as profissionais Secretárias que participam deste estudo são 

sindicalizadas. Algumas participam da Diretoria do SINSEC-ABC e comentam em 

seus relatos o papel da entidade, sua importância para a categoria:  

 

(165-NTP) Eu faço parte  do sindicato das secretárias do ABC já 
desde quando, acho que desde a época do meu técnico, há uns 20 
anos atrás. Desde a época que era a Associação em Santo André. Aí 
depois passou pro Rudge Ramos, eu fiz muito curso, na época, com 
a Associação ainda lá no Rudge Ramos. Elas faziam muito curso pra 
gente, me ajudou bastante, porque era toda semana a gente ia lá, se 
reciclava, aprendia coisas novas, coisas bem legais essa fase aí. 
Depois participei do Sindicato das Secretárias, que estou até hoje, 
com a Stela, já também há uns 12 anos que eu estou trabalhando 
com elas lá no Sindicato. Não, eu faço parte da diretoria lá, ajudo 
sempre nos eventos, participo das reuniões, e faço isso com muito 
orgulho. Com certeza contribuiu... mas eu acho que tem que 
continuar, e tem que ser até um pouco mais fortes junto às 
empresas, porque existem muitas empresas que ainda não sabem 
dessa lei, muitas que não respeitam a lei.  Então eu acho que tem 
que ser uma luta constante, tem que ser divulgado, e também 
policiado, de certa forma, se a coisa está acontecendo ou não, 
porque às vezes também tentam driblar um pouco, de uma forma de 
contratar outros cargos, para a profissão de secretária, pra não 
precisar ter o DRT e se nós não forçamos um pouco as empresas 
contratarem realmente os profissionais que estudaram pra isso, que 
se esforçaram pra essa profissão... com certeza eles vão ter 
profissionais melhores, e nós também vamos estar tendo o nosso 
retorno por toda nossa dedicação e esforço em cima dessa profissão, 
né? (PS 2) 

 

Observa-se no relato de PS 2 que ainda há desconhecimento em relação à 

regulamentação da profissão entre os profissionais e também nas empresas.  
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(166-NTP) Eu comecei a acompanhar o SINSEC quando ele 
nasceu, quando surgiu a idéia de se ter um sindicato aqui na região 
do Grande ABC e não SINSESP... em São Paulo devido às 
características que o Grande ABC teria diferenciais de São Paulo. Aí, 
logo depois viajei pro exterior, depois voltei, tive filhos, então essas 
situações pessoais me afastaram do sindicato, minto, eu me afastei 
porque eu acreditava que, se fosse pra eu participar do sindicato, 
teria que ser realmente com uma contribuição e não só com o nome. 
No Grande ABC profissionais que conhecem a realidade da 
região, conhecem as profissionais ... e elas dão um suporte muito 
grande em orientação, como eu lhe disse, um dos empregos, né? 
Também muito importante foi a bolsa de empregos deles que me 
conseguiu uma das colocações que eu encontrei... eles promovem 
cursos, promovem atividades. Eu percebo que eles têm um 
trabalho grande nas faculdades ajudando na definição de grade 
curricular, na orientação profissional, então é extremamente 
importante o trabalho que elas fazem para as profissionais. Eu 
diria assim, mais para as profissionais que estão ingressando no 
mercado, que estão em começo de carreira porque.. pra dar um 
norte pra elas, pra dar um rumo e pra que elas não tenham uma idéia 
equivocada da profissão. (PS 4) 

 

PS 4 enfatiza em seu relato a importância do papel da entidade, 

principalmente para os profissionais da Região. Um papel mobilizador, participativo. 

Diz que ainda há muito a fazer, que é necessária a participação de todos os 

envolvidos no processo: representantes da categoria, os profissionais, os aspirantes, 

as instituições de ensino, as empresas, os profissionais de RH e as chefias. 

 

Nos relatos das profissionais Secretárias, algumas se manifestaram a favor 

da criação de um Conselho Nacional e Regional para a profissão, embora algumas 

tenham bem certeza do papel deste Conselho: 

 

(167-NTP) Isso vai ser muito bom, porque vai nos fortalecer em 
cima disso, vamos ter mais força pra estar direcionando a 
carreira, pra estar nos protegendo. Eu acho que é um momento 
importante pra estar consolidando um pouco mais a profissão, a 
profissão precisa se unir, precisa consolidar, e ela não pode se 
fechar, não pode se perder, agora que tem os cursos superiores. São 
profissionais que estão se formando, quer dizer... agora que a gente 
está se expondo pro mundo, para as empresas, essas profissionais... 
antigamente as pessoas eram secretárias porque acabaram 
começando a trabalhar em escritórios, e não existia todo esse 
processo pedagógico, universitário, não tinha nada disso. Agora que 
tem parece que fica meio chocho, então todo mundo tem que se unir, 
se fortalecer e lutar pela profissão, por esse trabalho que é muito 
lindo, muito digno. (PS 2) 
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Já PS 6 vê a empreitada com restrições, acreditando que há, sim, a 

necessidade da solidificação do papel do Sindicado e a sua real atuação oficial. 

Acredita que o Conselho Nacional ou Regional atenderia à categoria se esta fosse 

uma categoria autônoma/liberal, como a dos administradores, engenheiros, médicos, 

psicólogos, etc. Pensa que, como a profissional atua nos diversos tipos de 

organizações, não há sentido neste movimento: 

 

(168-NTP) Se os profissionais de Secretariado aceitassem melhor o 
Sindicado... as Secretárias da Região ficaram com medo por conta 
do que o Sindicado dos Metalúrgicos, por tudo o que a CUT 23 fez 
aqui. O  pessoal ficou com medo. Mas o nosso Sindicato é diferente, 
nossa missão é outra. O nosso Sindicato não tem posses, mas 
fizemos um trabalho de explicar para as empresas, qual é o papel da 
Secretária e do Sindicato. Fizemos algumas visitas, mas não temos 
recursos. As escolas, junto com o Sindicato precisam se ajudar 
mutuamente. O Conselho... o que o Conselho dos Economistas, dos 
Administradores vai ajudar? Eu não vejo nenhum resultado.[...] 
Porque o Sindicato é que faz a negociação salarial da categoria junto 
ao Sindicato Patronal. Eu contribuía para o Sindicato das Secretárias 
quando trabalhava. A própria Secretária tem que contribuir para a 
sua categoria e não para o majoritário. Ela não é metalúrgica. Essa 
profissional não se considera Secretária. Ela quer ser como o 
Engenheiro, o Advogado, quer ter um conselho. Ela quer pagar mais 
de mil reais, é isso que ela quer? Para nada?  (PS 6) 

 

Os depoimentos sobre a importância assinalada pelas profissionais 

Secretárias participantes da pesquisa, corroboram com o que diz Carvalho (2005): 

deve haver a participação efetiva de todos os elos dessa corrente, para que a 

profissional Secretária esteja preparada não só para o mundo do trabalho, mas 

também para o exercício crítico de sua condição profissional, pessoal e de cidadã. 

 

A partir dos cenários que foram expostos no capítulo anterior, pode-se dizer 

que o Grande ABC, região em que se circunscreve o objeto deste  estudo, pode ser 

considerada global desde a década de 50, quando da instalação das montadoras, na 

abertura para as multinacionais. Foi o palco de todo o processo de globalização, 

vivenciando, nas décadas seguintes, “período e crise” (SANTOS, 2007) de 

revoluções tecnológicas, econômicas e sociais, sentidas pelas empresas e, 

consequentemente, por todos os envolvidos.  
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Foi possível, pelos relatos das profissionais Secretárias, observar as 

consequências desse processo. O achatamento das estruturas organizacionais foi 

um dos fatores mais percebidos, além da diminuição dos postos de trabalho :  

(169-NTP) A GM era muito conservadora, tudo dependia da matriz 
nos Estados Unidos. A Ford já não era assim. Por exemplo, quanto 
à informática, nós tivemos depois de todos os outros. Tivemos os 
main-frames. Os computadores começaram a vir depois de 90 e só 
as Secretárias de Diretorias é que tinham, mas não usavam, porque 
eram as gerências, as assistentes que faziam tudo. (PS 6) 

(170-NTP) Aí, a estrutura mudou novamente e a nossa área e o 
nosso chefe ficou como Diretor, com cinco gerentes e oito 
secretárias. Com a globalização, fiquei sozinha. Tínhamos 500 
secretárias, reduzimos para 200 e hoje se tiver 100 é muito. (PS 
6) 

(171-NTP) Nosso departamento tinha que dar o exemplo, reduzir 
custos. Afinal, éramos da área financeira. A gordura sempre estava 
na Engenharia, eles não estavam nem aí. Outros pagaram por eles. 
(PS 6) 

(172-NTO) É, eu acho que antes a hierarquia era muito maior, 
então existiam muitos cargos, muitos degraus. Hoje, acho que 
achatou um pouquinho a pirâmide, é... não existem tantos 
executivos e nem tantas secretárias que estejam atuando direto com 
esses executivos. Creio que sim, porque todas as empresas 
tiveram que se adaptar a esse processo de globalização, e com 
isso tiveram que cortar custos, mudar toda sua estrutura 
organizacional e essas adaptações foram mexendo com todo o 
organograma da empresa. (PS 2) 

(173-NTO) Aconteceram grandes modificações né, tanto na parte 
pessoal como administrativa. Você vai acompanhando. Na década 
de 70, nós contávamos manualmente conta telefônica. Eram 
cinqüenta e cinco mil linhas. Apenas a gente contava cliente por 
cliente. Foram passando alguns meses, a coisa já foi melhorando, já 
foi aparecendo a tecnologia. Com isso, o profissional tinha mais 
tempo para desenvolver outras tarefas né, e ai foram surgindo foi 
vindo a tecnologia, o executivo teve que se aprimorar; ele foi 
obrigado a fazer cursos, a frequentar a escola novamente  para 
poder ajudar os seus auxiliares e o profissional também foi indo 
junto, né, o profissional de secretariado. A própria situação 
econômica e política do país também, né, é que fez com que 
enxugasse. Hoje nós temos profissionais qualificados 
desempregados. Na década de 90 nós tínhamos pessoas sem 
qualificação profissional e empregada, então o verso da 
situação né? E então as empresas, muitas empresas, elas foram 
obrigadas a ter esta diminuição em razão da própria situação do 
país, e outra situação em razão do despreparo. Eu sinto que este 
despreparo de profissionais em âmbito geral e nacional fez com que 
as empresas diminuíssem e fossem buscar profissional competente 
pra realizar todas as tarefas, entendeu? (PS 3) 

                                                                                                                                                                                                           
23 CUT – Central Única do Trabalhador  
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Ao analisar e acompanhar com atenção as histórias orais temáticas dos 

participantes, perceberam-se os mecanismos, os processos, as estratégias e as 

opções possíveis que as profissionais Secretárias desenvolveram no processo de 

construção de suas identidades de ser profissional.  

 

Observou-se que as profissionais Secretárias organizam e reorganizam os 

dados, manipulam a própria memória e o conjunto de acontecimentos, valores e 

significados trazidos consigo, com o objetivo de produzirem uma identidade ou uma 

imagem de si mesmas, apta a enfrentar as exigências do processo de 

desenvolvimento profissional e a realidade social vivida por elas no presente. Essa 

ligação entre o passado e o presente é que sustenta a proposta de construção de 

sua identidade profissional.  

 

Pode-se afirmar que o estudo sobre a construção da identidade nos permite 

compreender melhor as realidades sociais do ser profissional Secretário. Mas, é 

necessário ressaltar que a presente situação de complexidade de 

experiências/vivências desses profissionais nas empresas foi influenciada pelos 

processos de modernização e globalização que intervieram na Região do Grande 

ABC, produzindo processos de mudança e de constante desestruturação e 

reestruturação das práticas e dos modos de vida, o que afetou, concomitantemente, 

a identidade.  

 

A mutabilidade da identidade, “a metamorfose” da identidade responde aos 

diferentes questionamentos que os indivíduos elaboram segundo os contextos em 

que interagem, privilegiando determinada identidade a partir de uma multiplicidade 

de opções possíveis.  

 

O que se pode concluir com os relatos é que a identidade se constrói, de fato, 

socialmente. Ela é formada por processos sociais e pode ser mantida, modificada, 

reconstruída por meio das relações sociais (BERGER; LUCKMANN, 2004). 

 

Assim, uma vez que a identidade é um processo em permanente 

construção/transformação, está sujeita a constantes redefinições, segundo as 
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múltiplas experiências internalizadas subjetivamente e o particular contexto sócio-

histórico na qual cada uma delas se desenvolve. 

 

A identidade do ser profissional Secretário é um produto de sua história, de 

sua cultura. O Secretário é agente construtor e transformador de sua própria 

identidade. É esse ser quem constrói um significado para si e para os outros. 

 
A contratação dos profissionais de Secretariado Executivo sempre 

acompanhou o desenvolvimento das organizações, tanto  nas esferas públicas como 

nas privadas. Embora ainda enfrentem concorrência de outros profissionais de 

outras áreas não regulamentadas e as próprias mudanças políticas e econômicas 

que afetam a todos, tem havido valorização da profissão ultimamente. Na região do 

ABC há a concentração de corporações multinacionais e transnacionais que hoje 

desempenham suas atividades nesta e em outras localidades. Todo esse cenário 

tem exigido do Secretariado uma postura mais estratégica quanto à sua carreira, ao 

seu trabalho, ao seu espaço, à sua identificação pessoal e profissional. 
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CONCLUSÕES 

 
Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
 
 
 

Pelos trechos dos relatos aqui expostos, é possível afirmar que a 

complexidade da questão sobre identidade pode e deve ser estudada.  

 

A partir do contexto em que se situam, as profissionais selecionadas para 

esta pesquisa trouxeram referências e informações que estavam obscuras em 

relação à identidade das profissionais Secretárias, bem como referências delas 

mesmas sobre o processo de construção de suas identidades. 

 

Pela história oral temática em diálogo com o referencial teórico, chegou-se a 

uma condensação do “eu” a lugares, tempos e valores específicos tradicionalmente 

reconhecidos. Também com o recurso do relato, são representados eventos e 

situações que colaboraram para a caracterização das próprias entrevistadas como 

indivíduos únicos. 

 

O desenvolvimento da pesquisa seguiu utilizando os núcleos temáticos 

estabelecidos nos objetivos específicos. O primeiro núcleo temático foi desenvolvido 

no nível individual, e por meio dele se procurou saber sobre a vida em família e a 

vida escolar.  

 

Nesse nível observou-se que a relação com os relatos da história em família 

foi retirada da memória como justificativa e continha um estoque de valores, 

costumes e significados determinados historicamente no interior do grupo. 

 

Isso significa que as profissionais Secretárias já possuíam uma história de 

enfrentamento e antagonismos. Nesse processo, o passado histórico serviu como 

repositório de símbolos, repertório de rituais, orientados e manipulados para recriar 

ou inventar o passado, adaptando-o às exigências do presente. 
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O segundo núcleo temático, no nível profissional, abordou as vivências nos 

papéis profissionais, os desafios enfrentados, os conflitos, a trajetória profissional e o 

registro do sentimento de pertença a uma categoria profissional. Nesse nível, os 

relatos apresentados demonstraram o trabalho de articular a identidade e a memória 

das profissionais Secretárias, suas competências e formas de relacionamento com 

os seus superiores, com colegas de trabalho e com as regras a que estão 

submetidas no contexto em que foi desenvolvido o estudo, de uma forma dinâmica, 

em função de uma auto-organização em termos individuais, profissionais e 

organizacionais.  

 

Uma série de experiências vividas pôde ser percebida nos relatos, compondo 

um acervo de eventos, resgatados contextualmente para assegurar a legitimidade 

da narração como um ritual de caracterização do “eu” e promoção de prestígio 

individual, visto que se encontra em um lugar central e hierarquicamente valorizado 

na narração. Porém um sentido mais amplo e contrastante de “nós” e “eles” foi 

também restabelecido, já que um “eu” não se afirma em isolamento, mas sempre no 

interior e, às vezes, no centro de uma rede social povoada de outros significativos 

(GOFFMAN, 2001). 

 

O revezamento de lugares de fala, entre os múltiplos personagens da história, 

correspondeu, em princípio, a mudanças de posicionamento no jogo identitário, 

principalmente quando as pessoas na história narrada definiam-se ora como filha, 

ora como mãe, ora como esposa, ora como profissional, ora como secretária, ora 

como colega, etc, com o intuito de firmar seu pertencimento a determinados lugares 

na comunidade. Observou-se também, nos relatos, uma sensação de pertença à 

região de nascimento ou de atual residência, quando as entrevistadas fizeram 

referências diretas ao fato de perceberem as modificações que se estabeleceram na 

Região do Grande ABC. Sentimento de pertença ainda à profissão, ao relatarem os 

cuidados no assessoramento aos executivos, as competências que tiveram de 

desenvolver ao longo de sua trajetória,  não se inscrevendo, segundo os relatos 

colhidos, em uma categoria negativa do imaginário da sociedade. Neste nível, um 

dos aspectos a ser considerado é a questão de gênero na categoria: através das 

histórias das profissionais Secretárias, pode-se observar que, ainda hoje, a 

sociedade em geral atribui as atividades da profissão às mulheres, por uma questão 
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histórica e cultural, reproduzindo na profissão as características tradicionalmente 

alocadas às mulheres vistas como “mães cuidadoras”. Embora algumas das 

entrevistadas não se sintam constrangidas por esse fato, a fala de uma delas 

demonstra isso ainda como tabu na profissão: 

 

(...) diretor de gestão, era uma pessoa assim... gaúcho, elétrico 
demais, ah ele ia toda sexta-feira embora e voltava na segunda. Ele 
morava em Porto Alegre, tinha um problema de saúde muito sério e 
que eu também cuidei deste  lado dele.(...) de todos os executivos , é,  
eu também cuidava da vida pessoal deles, isto é  cortesia, mas eu 
via como um tabu, que a gente não tem de cuidar, mas a gente 
acaba cuidando. É já acaba entrando na vida pessoal dele, isso é um 
anulante pra qualquer profissional que tá ali ligado com ele no dia-a-
dia; até tem aquela secretária que sabe mais até que a própria 
esposa,  e realmente nós sabemos que estamos lá o dia inteiro ao 
lado dos executivos. (PS 3) 

 

Já no núcleo temático do nível organizacional, analisou-se a questão da 

cultura e as transformações ocorridas com o processo de globalização nas 

empresas e nas funções desempenhadas pelos profissionais e suas chefias. Neste 

nível, a construção da identidade das profissionais Secretárias, tanto cultural, quanto 

organizacional, parece estar ligada mais aos processos históricos da construção do 

ser profissional, não só por ele mesmo, mas também pelas organizações, tanto 

pelas  organizações em que trabalharam quanto pelas entidades representativas da 

categoria, que, em alguns casos, as trata negativamente, inferiorizando-as, quando 

não valorizam seu trabalho. Foi a partir daí que se perceberam indícios de sua 

identidade transformadora, quando as entrevistadas esclareceram que buscam 

sempre uma atitude proativa, mais participativa, mais empreendedora. 

 

A noção do que seria uma profissional Secretária ideal, por exemplo, passou 

a ser transmitida e, em certa medida, construída pela sua imagem e por relatos de 

eventos em que transmitiam sua competência para o grupo (no caso seus 

superiores, pares e demais colegas). Para que a transmissão fosse bem-sucedida, 

as profissionais Secretárias tiveram de abandonar ou suprimir algumas 

características identitárias originais, confirmando as palavras de Goffman (2001, p. 

46): “[...] se um indivíduo tem de dar expressão a padrões ideais de representação, 

então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam compatíveis com eles”. 
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As falas das profissionais Secretárias sobre a identidade organizacional, 

neste sentido, podem ser entendidas como discursos permeados de transferências 

verbais e atos performativos que visam redefinir ou legitimar, perante interlocutores 

específicos, os lugares sociais ocupados por eles na sociedade e na organização a 

que julgam pertencer. 

 

A característica identitária, implícita em seus relatos, parte justamente da 

descrição dessas experiências/vivências de indivíduos assumindo posições de 

defesa de seus interesses, sondando alternativas e estratégias para solucionar 

conflitos. 

 

Nesse sentido, a importância das narrações para essas profissionais parece 

residir não no fato de configurar uma nova ideologia, mas sim de retratar pessoas 

que claramente construíram suas próprias vidas com suas decisões em situações 

muitas vezes críticas. Trata-se da articulação de uma ideologia profissional que 

exige uma percepção apurada, pois revela-se, de maneira discreta, nos esforços 

individuais para reordenar a si mesmos perante situações de disputa e de 

ambiguidade dentro da sociedade 

. 

Observou-se, no decorrer da pesquisa, que as questões da construção de 

identidade aparecem concomitantemente no processo de interação do indivíduo com 

a sociedade. Com isso se pode inferir que a origem numa determinada família, que 

escolhe um nome, com a qual se processam algumas identificações, a moradia em 

uma região específica, bem como o trabalho em uma determinada organização, 

podem significar mais do que um acréscimo de nomes: podem se constituir em uma 

marca identitária. Até o fim do ciclo vital, existem situações que fazem com que as 

pessoas possam construir e reconstruir suas identidades, passando por várias 

metamorfoses, nos níveis individual, profissional e organizacional na sociedade da 

qual participam, confirmando as idéias de Mathews (2002, p. 44) de que 

 
[...] essa escolha de interesses, valores e identidades não é realmente 
livre. As pessoas pegam e escolhem de acordo com sua classe, 
gênero, crença religiosa, etnia e cidadania, assim como de acordo 
com todas as exigências de sua própria formação pessoal, em um 
supermercado cultural que faz intensa propaganda de algumas 
escolhas e suprime outras; elas pegam e decidem, negociando e 
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verificando o desempenho por outras escolhas. A escolha não é livre 
como parece: como se, a partir da vasta disponibilidade de escolhas 
culturais quanto a que uma pessoa possa acreditar, como possa viver, 
nós fazemos nossas escolhas e como conseqüência vivemos e 
acreditamos. 

 

Não se pode afirmar, no entanto, que exista uma hierarquia dos itens sobre o 

que é identidade e como ela se constrói e se transforma.  O que se demonstra é que 

todos os níveis – individuais, profissionais e organizacionais – são fundamentais 

para constituí-la e, também, para estudá-la, porque, ao tentar organizá-la em 

categorias ou agrupamentos, como no presente estudo, há um aumento das 

possibilidades de se explicar melhor como ocorreu a construção da identidade das 

profissionais Secretárias  em um contexto específico. 

 

As histórias orais temáticas colhidas no presente trabalho revelaram e 

corroboraram a existência da construção da identidade das profissionais Secretárias. 

Essa construção foi se acentuando quando identificada com os outros profissionais, 

seus semelhantes, tendo sido aceita por aqueles que são considerados os “outros”, 

e que, por isso mesmo, são importantes representantes da diferença  entre o “nós” e 

“eles”, garantindo o “sou” porque “não sou”, na marcação de seu espaço individual, 

profissional e organizacional. Em todas as narrativas ficou explícito que as 

profissionais secretárias sabem de sua identidade e reconhecem a sua co-gênese 

com os pares e com os executivos que assessoram. 

 

Assim, em um presente onde as turbulências e transformações enfrentadas 

pelas profissionais Secretárias, em geral, podem não significar a ocorrência de mais 

ameaças, as competências e as habilidades dessas profissionais pode ficar difícil de 

ser mantidas. A estratégia particular de cada uma das profissionais Secretárias se 

concretiza em um esforço determinado para com as pessoas e empresas com as 

quais interage, no sentido de buscar a continuidade de seu universo, uma forma de 

sobreviver com seus valores, seus símbolos, suas crenças, em um universo em 

permanente transformação. 

 

As limitações desse estudo podem-se referir ao aprofundamento da questão 

de gênero, já que hoje o exercício da profissão é marcadamente feminina, embora, 
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pelos relatos das profissionais Secretárias, esse fator não seja considerado o mais 

importante ou aquele que impede seu desenvolvimento :  

(...) Ah..., eu acho, eu não lembro um fato específico, mas a gente 
passa por diversos momentos, no trânsito, no trabalho, eu acho que 
no dia-a-dia a mulher tem um preconceito bem maior, com certeza, 
em vários aspectos, em vários momentos, na nossa vida. (PS 2) 

Como mulher não, não porque eu sempre briguei, nunca admiti. No 
final dos anos 80, começo dos  anos 90, é que a mulher queria ser 
igual ao homem, que ela queria tirar o cargo do homem. Não, todo 
ser humano tem direito ao seu lugar, isso eu sempre  defendi, eu 
nunca me senti diminuída ou violentada nesta situação. Não, não... 
(PS 3) 

Não, não sofri nenhum preconceito neste sentido não. (PS 5) 

 

Pode haver, também, limitações quanto a um aprofundamento no 

mapeamento quantitativo e qualitativo da profissão na região. Talvez  outras fontes 

de consulta, que não a entidade representativa da categoria – que, como já exposto, 

tem escassez de informação –, trouxessem contribuições mais significativas para a 

pesquisa. Contudo, acredita-se que a análise das histórias das profissionais 

Secretárias, à luz do referencial teórico, permite mostrar a sua identificação com a 

profissão escolhida, que é parte de sua identidade como ser único, e, assim, 

contribuir com as instituições de ensino (IES) e com as pessoas responsáveis pelo 

aperfeiçoamento intelectual e profissional do ser Secretário, lembrando que  

 

a construção de um perfil profissional diferenciado [...] necessita ser 
divulgado e aproveitado nos novos modelos organizacionais [...] 
características como: possuir a humildade sem baixa-estima; a 
obediência sem submissão; a segurança sem impulsividade, a 
perseverança sem obstinação e a determinação sem atrevimento, sem 
contar a ética e uma formação embasada em uma personalidade 
moral, virtudes que necessitam ser aprimoradas por todos os gestores 
nas organizações (CARVALHO, 2005, p. 29). 

 

 A construção desse perfil passa pela discussão, nas IES, de um projeto 

pedagógico inovador contemplando as dimensões passado e futuro para o curso, 

com uma visão voltada para uma atuação pluridisciplinar que acompanhe as 

modificações na perspectiva do par global e local. Essas duas dimensões sociais, 

nas palavras de Carvalho (2005), descortinam “um ter que ser, um querer ser e o ser 

do profissional de Secretariado, é uma nova paisagem na moldura globalizada” (p. 
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32).  Portanto, o projeto 24 pedagógico do curso de Secretariado deve ser uma 

construção coletiva, porque deve atender aos interesses da sociedade como um 

todo, e também servirá como referência para aquilo que queremos “lançar para 

frente”.   

 

As competências desejáveis ao Secretário, podem  ser desenvolvidas durante o 

curso, e esse desenvolvimento pressupõe o estudante como sujeito de sua 

aprendizagem, de seu próprio processo de formação. O aluno deve contribuir para o 

enriquecimento dos temas e abordagens desenvolvidos durante essa formação, 

porque a identidade do ser profissional (seja secretário ou não) em uma sociedade 

globalizada, tem de ser construída passo a passo (nada se constrói de uma vez, 

muito menos apenas no curso de formação), levando em conta o diálogo com outros 

indivíduos da sua região, do seu estado, do seu país... quiçá do mundo todo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 Projeto vem do lat. Projectu, ‘ lançado para diante’ ( Dicionário AURÉLIO, 1986 p.1400 ). 
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APÊNDICE A – LINHA DO TEMPO 

Linha do Tempo criada a partir de marcos legais da profissão de Secretário e da 

Região do Grande ABC. 

 

Década de 1940 Emancipação dos municípios da Grande ABC 

Década de 1950 Instalação da indústria automobilística e de auto -peças na 

Região do Grande ABC 

1977 Em 02 de dezembro – Associação das Secretárias – Núcleo 

Região do Grande ABC 

1985 Regulamentação da Profissão, através da Lei 7.377 de 

30/9/1985, sancionada pelo Presidente José Sarney.  

1987 Portaria 3.103 de 29 de abril Ministério do Trabalho – 

classificação como categoria diferenciada “secretárias” da 

Classificação Brasileira de Ocupações. 

1988 Criação da Federação Nacional de Secretários (FENASSEC) 

em Curitiba – PR em 31 de agosto.  

198925 Em 07 de julho, é publicado o Código de Ética Profissional, 

criado pela União dos Sindicatos.  

1996 Alteração e complementação da Regulamentação da Profissão 

através da Lei 9.261 de 10/01/96, sancionada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

1998 Em 03 de julho a criação do Sindicato dos Profissionais 

Secretários da Região do Grande ABC. 

2003 26 de fevereiro a FENASSEC ingressa no Ministério do 

Trabalho com um projeto para a criação dos Conselhos Federal 

e Regionais para a Categoria. Processo no. 

46000.003854/2003. 
Fonte: Adaptado de Benadiba, 2008 . 

 

 

 

                                                                 
25O primeiroCódigo de Ética das Secretária Brasileira foi criado em 23/4/1983 pela ABES-Assoc.Bras. Entidades 
de Secretárias que perdeu a razão de ser quando estas entidades se transformaram em Sindicatos. 
Fonte:RIBEIRO, 2005. 
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APÊNDICE B – LINHA DO TEMPO 

 

Linha do Tempo criada a partir de marcos legais da profissão de Secretário. 

 

1967 Criação do Clube das Secretárias Executivas em dezembro, no 

Rio de Janeiro-RJ 

1968 Criação da 1ª. Associação das Secretárias do Rio Grande do 

Sul – ASERGS, em 4 de maio. 

1969 Criação do primeiro curso Superior em Secretariado Executivo 

no Brasil pela UFBA, Salvador. Reconhecido em 1998.  

1976 Associação Brasileira de Entidades de Secretárias – ABES em 7 

de setembro. 

1977 Lei no. 1421 de 20 de setembro instituí o Dia da Secretária, 

comemorado anualmente em 30 de setembro – DOE  em São 

Paulo-SP. 

1977 Em 02 de dezembro – Associação das Secretárias – Núcleo 

Região do Grande ABC 

1978 Lei no. 6.556 de 5 de setembro  - Dispõe sobre a atividade de 

Secretário e dá outras providências – DOU, Brasília. 

1978 Primeiro curso superior Secretariado reconhecido no Brasil – 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, criado em 

1970. 

1985 Regulamentação da Profissão, através da Lei 7.377 de 

30/9/1985, sancionada pelo Presidente José Sarney.  

1987 Portaria 3.103 de 29 de abril Ministério do Trabalho – 

classificação como categoria diferenciada “secretárias” da 

Classificação Brasileira de Ocupações. 

1988 Criação da Federação Nacional de Secretários (FENASSEC) 

em Curitiba – PR em 31 de agosto.  

198926 Em 07 de julho, é publicado o Código de Ética Profissional, 

criado pela União dos Sindicatos.  

                                                                 
26O primeiroCódigo de Ética das Secretária Brasileira foi criado em 23/4/1983 pela ABES-Assoc.Bras. Entidades 
de Secretárias que perdeu a razão de ser quando estas entidades se transformaram em Sindicatos. 
Fonte:RIBEIRO, 2005. 
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1996 Alteração e complementação da Regulamentação da Profissão 

através da Lei 9.261 de 10/01/96, sancionada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. 

1998 Em 03 de julho a criação do Sindicato dos Profissionais 

Secretários da Região do Grande ABC. 

1999 I Encontro dos Coordenadores de Curso do Secretariado – 

Salvador – BA – organizado pela Faculdades Integradas da 

Bahia. 

2003 26 de fevereiro a FENASSEC ingressa no Ministério do 

Trabalho com um projeto para a criação dos Conselhos Federal 

e Regionais para a Categoria. Processo no. 

46000.003854/2003. 

2008 Em abril é realizado o I Encontro dos Estudantes de 

Secretariado da Região no Hotel Plaza Mayor em Santo André, 

organizado pelo Sindicato dos Profissionais de Secretarido do 

ABC e Universidade Metodista de São Paulo 

2008 Em maio é realizado, por iniciativa do Sindicato dos 

Profissionais de Secretariado do ABC um encontro para reflexão 

e debate para o Conselho Profissional, sediado pela 

Universidade Metodista de São Paulo. 
Fonte: Adaptado de Benadiba, 2008. 
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APÊNDICE C – TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

             UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a): 
 
Eu, Rosana de Almeida, mestranda do Programa de Pós-Graduação Administração, 

portadora do CPF 874.050.678-91, RG 10.311.640,  cujo telefone para contato é (11) 9919.4045 e 
endereço eletrônico rosana.almeida@metodista.br , desenvolverei uma pesquisa qualitativa com fins 
científicos, na área de Administração de Empresas, voltada para o estudo do segmento Gestão de 
Pessoas cujo título é: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO SER PROFISSIONAL SECRETÁRIO 
NA REGIÃO DO GRANDE ABC e venho solicitar-lhe sua indispensável colaboração. 

O Objetivo da pesquisa  é o relato de sua trajetória profissional baseada em uma linha do 
tempo dos acontecimentos relacionados à profissão de Secretário(a) na região do Grande ABC. O 
objetivo geral do estudo é fazer uma análise da construção da identidade dos profissionais de 
Secretariado (sua identificação com a profissão, com a organização), vivenciados durante o período 
de globalização na região do grande ABC. Além disso, construir uma linha do tempo dos 
acontecimentos desse período que marcaram tanto a profissão, através dos seus relatos em 
comparação com o ocorrido na região estudada.  
  Este relato será gravado, transcrito e literalizado e enviado a você para sua apreciação. Isto 
é, depois de gravada a entrevista de sua história profissional, farei a transcrição da gravação e uma 
organização do texto, enviando-o em seguida a você para sua apreciação e aprovação ou não. 
 Após a sua aprovação será feita uma análise do conteúdo da história profissional para buscar 
elementos que possam ser analisados para se tentar construir a identidade e o espaço do profissional 
de Secretariado dentro dessa linha do tempo na região do Grande ABC, podendo estabelecer a 
relação da importância desse profissional no momento histórico, na organização e na profissão. 
 As análises resultantes desta pesquisa servirão de subsídio para a construção de dissertação 
de mestrado junto à esta Universidade.  

Por oportuno, reitero que os dados informados serão mantidos em total sigilo, enquanto 
compromisso fundamental ao atendimento dos requisitos básicos do código de ética de todo 
pesquisador científico e das respectivas comissões de ética da Universidade Metodista de São Paulo.  

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer risco, porém 
pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados desta pesquisa 
poderão ser socializados com os participantes da pesquisa.   

Informamos que o(a) Sr.(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 
qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto à metodologia, tratamento dos dados, ou 
qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa.  

Todas as dúvidas referentes à pesquisa deverão ser sanadas pelo entrevistador/pesquisador.  

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 
de participar do estudo, sem qualquer prejuízo, bem como em devolver o relato com alterações ou 
sugestões de alterações, sendo que a recusa documento, em sua totalidade ou em partes, bem como 
eventual necessidade de retirar possíveis dados do documento desta pesquisa serão respeitados, se 
solicitados a qualquer momento e sem lhe acarretar nenhum tipo de prejuízo de qualquer espécie. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, portanto, não haverá compensação financeira relacionada a sua participação. Existindo 
qualquer despesa adicional ela será absorvida pela pesquisadora. 

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a pesquisa e os resultados 
serão veiculados por meio de artigos científicos, congressos e estudos acadêmicos.  

A pesquisadora declara que os aspectos a seguir não se referem ao objetivo que este estudo 
pretende alcançar: métodos alternativos ao paciente; acompanhamento e assistências ao paciente, 
formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação da pesquisa, formas de 
indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

Anexo o consentimento livre esclarecido para ser assinado em duas vias, sendo uma delas 
do participante e outra da pesquisadora.  
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UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, ______________________________________________________ 

RG_____________________________ CPF_________________________ 

 

Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que de foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO SER PROFISSIONAL 

SECRETÁRIO NA REGIÃO DO GRANDE ABC. 

Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, 

riscos e garantias de esclarecimentos permanente referente ao que tange minha pessoa. 

 

Ficou claro para mim que meu nome não constará no estudo, mas posso considerar a 

utilização de um pseudônimo ou apenas as iniciais do meu nome, o que me garante sigilo. 

 

Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de participar desta 

pesquisa, antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a minha pessoa. 

 

Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço as opções de 

sigilo, as quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto basta comunicar formalmente à 

pesquisadora. 

 

 Autorizo utilizar a forma indicada para fins de publicações da pesquisa 

            (    ) iniciais             (    ) pseudônimo  

1  A saber: ____________________________________ 
 

São Bernardo do Campo, ______ de ___________________  de 2008. 

 

Participante      Pesquisadora  

             

Nome      Nome 
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APÊNDICE D – Ficha de Identificação do Participante 

Após a entrega do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lido e aceito, 
procedemos a entrevista gravada com as seguintes perguntas, que estão divididas em 3 níveis: 
Individual; profissional e organizacional.  

Antes,  o(a) participante preencheu uma ficha de identificação com seus dados sócio-
demográficos, baseada no modelo de Silva, 2008: 
 
    Identificação do(a) Participante 

   
Nome:   
Idade:   

  Fundamental   
   
  Médio   
  Graduação incompleta   

Nível de Escolaridade: Graduação completa   
  MBA   
  Pós-Lato sensu   
  Mestrado   
  Doutorado   
   
  
 Idiomas: Inglês   
  Alemão   
Fluente = F Espanhol   
Avançado = A Italiano   
Intermediário = I Francês   
Básico = B Japonês   
 Outros:   

 Quais:   

   
  Sim Não 
   
   
Está trabalhando atualmente?     
   
   
Está aposentada (o)?      Desde quando?   
   
   
   
 Nome de sua empresa:   
Cargo que ocupa:   
Tempo na empresa:   
Reporta-se ao (cargo):   
Caso haja necessidade, permite contatá-lo(a) para dirimir eventuais 
dúvidas? 

    

                                                                                                                                         
  Comercial:   
Telefones para contato Fax:   
  Celular:   
Endereço eletrônico (e-mail):   
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APÊNDICE E – Roteiro da Entrevista 
 

O Roteiro da entrevista foi baseado na figura 2 e que também serviu para orientar as 

questões em cada nível temático estabelecido: 

 

Como se relacionam: 

 

 

 

Linha do tempo pré-construída a partir do modelo de Benadiba, 2008 e de base documental e que foi 

reconstruída em diálogo com as histórias orais temáticas. 

Núcleos temáticos: 

                                                             

                                                  

Questões propostas para esse nível:                                             

Você mora na região do Grande ABC? 

Qual é o seu estado civil? Se for casado(a), quando se casou? 

Você tem filhos? Quantos? 

Como você conciliou os filhos e o trabalho? 

Fale um pouco sobre sua vida escolar? Você tem formação específica em Secretariado? 

Você segue ou pertence a alguma religião?  

Fale um pouco sobre sua vida em família e sua vida social. 

A que classe ou nível social você diria pertencer? 

Você se interessa por política? Participa de algum movimento ou partido?  

Você já sofreu algum preconceito em relação ao gênero? 

 

 

 

 

 

Estabelecer uma ordem 
cronológica das transcrições das 
entrevistas, a partir da linha do 
tempo. 

Histórico profissional, escolha da 
profissão, desenvolvimento da 
profissionalização, as facilidades e 
as dificuldades da profissão. Os 
impactos do processo de 
globalização e tecnológicos para a 
profissão 

Nível Individual 
histórico pessoal, escolar, de vida, 
configuração familiar,   
características sócio-demográficas. 

Nível Profissional 
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Questões propostas para esse nível:                                             

Fale um pouco sobre sua vida profissional, quando começou a trabalhar? 

Que funções exerceu antes de ser Secretário? 

Quando passou a ser Secretário?  

Qual é o significado da profissão para você? 

Quais atividades realizava no cargo/função? 

Como você era tratado por seus superiores? 

E por seus colegas de trabalho? 

Havia algum indício de preconceito em relação à profissão? 

Você acompanhou os movimentos de reconhecimento da profissão e seu desenvolvimento? Fale um 

pouco a respeito disso. Qual foi sua atitude? 

Você teve de buscar aperfeiçoamento profissional? Qual? 

Você se reconhece como um profissional de sucesso? Por quê? 

 

 

 

 

 

Questões propostas para esse nível:                                             

Como era a estrutura das organizações/empresas que você trabalhou? Quais as mudanças nessa 

estrutura que você pode observar?  

Você acredita que isso influenciou as organizações na região? De que maneira? 

Você pode falar sobre alguns aspectos culturais das empresas em que trabalhou, como por exemplo, 

a liderança, a hierarquia etc? 

Havia o cargo de Secretária(o) na empresa onde você trabalhava? 

Você se sentia reconhecida pelo seu profissionalismo na empresa? 

Você tem conhecimento sobre os fatores da globalização que constituíram e influenciaram o 

desenvolvimento da região do Grande ABC? 

 

 

 

 

Nível Organizacional Organizações em que atuou durante o 
processo da globalização; aspectos 
culturais da organização; mudanças 
na estrutura organizacional; qual a 
identificação com a profissão na 
organização. 
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ANEXOS 

 
Pela quantidade de anexos optou-se por apresentá-los em fonte menor que as 

recomendadas pela ABNT.
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 ANEXO A – Lei 7.377 – 30/9/85 - Lei de Regulamentação da Profissão 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

 

Lei no. 7.377, de 30 de setembro de 1985. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de secretário e dá outras providências 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art.1º. O exercício da profissão de secretário é regulado pela presente Lei. 

Art.2º. Para os efeitos desta Lei, é considerado: 

I - Secretário Executivo  o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, 
reconhecido na forma da Lei, ou diplomado no exterior por curso superior de secretariado, cujo 
diploma seja revalidado no Brasil, na forma da Lei; 

II - Técnico em Secretariado  o profissional portador de certificado de conclusão de curso de 
Secretariado em nível de 2º. Grau.  

Art. 3º. Fica  assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos 
termos do artigo anterior, contém pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados,  de 
exercício em atividades próprias de secretaria, na data de início de vigência desta Lei, e sejam 
portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação de nível superior ou de nível médio. 

Art.4º. 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. 

Art.5º. São atribuições do Técnico em Secretariado: 

I - organização e manutenção dos arquivos da secretaria; 
II - classificação, registro e distribuição de correspondência; 
III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma 
estrangeiro; 
IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, 
informações e atendimento telefônico. 

Art.6º. O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de documento comprobatório 
de conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do Art.2º. desta Lei e da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS. 
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Parágrafo Único - No caso dos profissionais incluídos no Art.3º. dessa Lei,  a prova da atuação será 
feita por meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou por qualquer outro meio 
permitido em Direito.  

Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, em 30 de setembro de 1985; 164º. Da Independência e 97º. Da República. 

 

José Sarney     Almir Pazzianotto  
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ANEXO B – Lei 9.261 – 10/01/96 – Altera redação da Lei 7.377 – 30/9/85 – Lei de 

Regulamentação da Profissão. 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Lei no. 9.261, de 10 de Janeiro de 1996. 

Altera a redação dos incisos I e II do art. 2º., o caput do art. 3º., o inciso VI do art. 4º. e o parágrafo 
único do art. 6º. Da Lei no. 7.377, de 30 de setembro de 1985.  

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art.1º. A Lei no. 7.377, de 30 de setembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação para os 
incisos I e II do art. 2º., para o art. 3º., para o inciso VI do art. 4º. E para o parágrafo único do art. 6º.  

Art.2º. ............................................................................................................................. 

I - Secretário Executivo  

a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, reconhecido na forma de Lei, 
ou diplomado no exterior por curso de Secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma 
de Lei. 

b) o portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de vigência desta Lei, houver 
comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta 
e seis meses, das atribuições mencionados no Art.4º. desta Lei. 

II - Técnico em Secretariado 

a) o profissional portador de certificado de conclusão de curso de Secretariado em nível de 2º. Grau. 

b) portador de certificado de conclusão do 2º. grau que, na data de início da vigência desta Lei, 
houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo 
menos trinta e seis meses, das atribuições mencionados no Art.5º. desta Lei. 

Art. 3º. É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos termos 
do artigo anterior, contém pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados de exercício 
de atividades próprias de secretaria na data de vigência desta Lei. 

Art.4º. ............................................................................................................................. 

VI – (VETADO) 

Art.6º. ............................................................................................................................. 

Parágrafo Único - No caso dos profissionais incluídos no Art.3º., a prova da atuação será feita por 
meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e através de declarações das 
empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas respectivas atividades, discriminando 
as atribuições a serem confrontadas com os elencos especificados nos Arts.4º. e 5º.  

Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.8º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 10 de janeiro de 1996; 175º. da Independência e 108º. da República.  

José Sarney     Almir Pazzianotto  

Fernando Henrique Cardoso     Paulo Paiva  
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ANEXO C – Portaria 3.103 – 29/4/87 – Enquadramento Sindical da Categoria 

 

 

Portaria no. 3.103 de 29 de Abril de 1987 

 

Secretárias – Enquadramento sindical 

 

O Ministro de Estado do Trabalho, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 570 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1º. De maio de 1945, 

tendo em vista o que consta do Processo no. 24.130.001361/85, 

 

Considerando as condições singulares de vida das secretárias no exercício de suas atividades 

profissionais, fato que as diferencia das demais atividades; 

 

Considerando o disposto na Lei no. 7.377, de 30 de setembro de 1985, que criou o estatuto 

profissional especial dos integrantes da categoria em questão,  

 

Resolve: 

 

Criar no 2º. Grupo – Empregados de Agentes Autônomos do Comércio – do plano da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores no Comércio, a categoria profissional diferenciada “SECRETÁRIAS”.  

 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

ALMIR PAZZIANOTO PINTO. 
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ANEXO D – Código de Ética dos Secretários Brasileiros 

 

Código de Ética 

Publicado no Diário Oficial da União de 7 de julho de 1989. 

Capítulo I  
Dos Princípios Fundamentais 

Art.1º. - Considera-se Secretário ou Secretária, com direito ao exercício da profissão, a pessoa 
legalmente credenciada nos termos da lei em vigor.  
Art.2º. - O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar normas de procedimentos dos 
Profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-lhes as relações com a própria 
categoria, com os poderes públicos e com a sociedade.  
Art.3º. - Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, tratando-a 
sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo, através do exemplo de seus atos, para elevar 
a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais. 

Capítulo II 
Dos Direitos 

Art.4º. - Constituem-se direitos dos Secretários e Secretárias: a) garantir e defender as atribuições 
estabelecidas na Lei de Regulamentação; b) participar de entidades representativas da categoria; c) 
participar de atividades públicas ou não, que visem defender os direitos da categoria; d) defender a 
integridade moral e social da profissão, denunciando às entidades da categoria qualquer tipo de 
alusão desmoralizadora; e) receber remuneração equiparada à dos profissionais de seu nível de 
escolaridade; f) ter acesso a cursos de treinamento e a outros Eventos/Cursos cuja finalidade seja o 
aprimoramento profissional; g) jornada de trabalho compatível com a legislação trabalhista em vigor. 

Capítulo III 
Dos Deveres Fundamentais 

Art.5º. - Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e Secretários: a) considerar a profissão 
como um fim para a realização profissional; b) direcionar seu comportamento profissional, sempre a 
bem da verdade, da moral e da ética; c) respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre 
procurando aperfeiçoamento; d) operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de 
comunicação com o público; e) ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, 
sabendo colocar e expressar suas atividades; f) procurar informar-se de todos os assuntos a respeito 
de sua profissão e dos avanços tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades; 
g) lutar pelo progresso da profissão; h) combater o exercício ilegal da profissão; i) colaborar com as 
instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações. 

Capítulo IV 
Do Sigilo Profissional 

Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar absoluto sigilo sobre 
assuntos e documentos que lhe são confiados. 
Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que possam resultar no comprometimento da 
dignidade profissional da categoria. 

Capítulo V 
Das Relações entre Profissionais Secretários 

Art.8º. - Compete às Secretárias e Secretários: a) manter entre si a solidariedade e o intercâmbio, 
como forma de fortalecimento da categoria; b) estabelecer e manter um clima profissional cortês, no 
ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e desentendimento profissionais; c) respeitar a 
capacidade e as limitações individuais, sem preconceito de cor, religião, cunho político ou posição 
social; d) estabelecer um clima de respeito à hierarquia com liderança e competência.  
Art.9º. - É vedado aos profissionais: a) usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício 
de sua função, para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades, em detrimento de 
outros profissionais; b) prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário; c) ser, 
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em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro, contravenção penal ou infração a 
este Código de Ética. 

Capítulo VI 
Das Relações com a Empresa  

Art.10º. - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades: a) identificar-se com a 
filosofia empresarial, sendo um agente facilitador e colaborador na implantação de mudanças 
administrativas e políticas; b) agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área 
de atuação; c) atuar como figura-chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo de forma 
dinâmica e contínua os sistemas de comunicação.  
Art.11º. - É vedado aos Profissionais: a) utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter 
favores pessoais ou estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais; b) 
prejudicar deliberadamente outros profissionais, no ambiente de trabalho. 

Capítulo VII 
Das Relações com as Entidades da Categoria 

Art.12º. - A Secretária e o Secretário devem participar ativamente de suas entidades representativas, 
colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade defender os direitos profissionais. 
Art.13º. - Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe. 
Art.14º. - Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo, em entidades da categoria, não se 
utilizar dessa posição em proveito próprio.  
Art.15º. - Participar dos movimentos sociais e/ou estudos que se relacionem com o seu campo de 
atividade profissional. 
Art.16º. - As Secretárias e Secretários deverão cumprir suas obrigações, tais como mensalidades e 
taxas, legalmente estabelecidas, junto às entidades de classes a que pertencem. 

Capítulo VIII 
Da Obediência, Aplicação e Vigência do Código de Ética  

Art.17º. - Cumprir e fazer cumprir este Código é dever de todo Secretário.  
Art.18º. - Cabe aos Secretários docentes informar, esclarecer e orientar os estudantes, quanto aos 
princípios e normas contidas neste Código.  
Art.19º. - As infrações deste Código de Ética Profissional acarretarão penalidades, desde a 
advertência à cassação do Registro Profissional na forma dos dispositivos legais e/ou regimentais, 
através da Federação Nacional das Secretárias e Secretários. 
Art.20º. - Constituem infrações: a) transgredir preceitos deste Código; b) exercer a profissão sem que 
esteja devidamente habilitado nos termos da legislação específica; c) utilizar o nome da Categoria 
Profissional das Secretárias e/ou Secretários para quaisquer fins, sem o endosso dos Sindicatos de 
Classe, em nível Estadual e da Federação Nacional nas localidades inorganizadas em Sindicatos 
e/ou em nível Nacional. 
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ANEXO E – Relação das Entidades Representativas no mundo 

 

American society of Corporate Secretaries (EUA); 

Asociación de Secretarias del Uruguay – ADESU (Uruguai); 

Asociación de Secretarias Del Paraguay (Paraguai); 

Associação de Secretárias Moçambicanas – ASSEMO (Moçambique); 

Associação de Secretárias Portuguesas (Portugual); 

Asociación Del Secretariado Profesional de Madrid – ASPM (Espanha); 

Anchorage Legal Secretaries Association (Alaska); 

Australian Institute of Office Professionals – IOP (Austrália); 

Association of Administrative Professionals (Nova Zelândia); 

European Managemente Assistants – ELMA (Holanda);  

International Association of Administrative Professionals – IAAP (EUA); 

Asociación Del Secretariado Profesional de Cantabria – ABCAN (Espanha); 

Federación Nacional de Secretarias de Espanha – FENAS (Espanha); 

Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias – FIAS (Costa Rica); 

Legal Secretaries International Inc. (EUA);  

Professional Secretaries Association – PSA (África do Sul); 

Professional Secretary International – The Association for Ofice Professional – PSI (EUA); 

The Japan Secretaries Association (Japão); 

Singapore Association of Personal and Executive Secretaries – SAPES (Singapura) 
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ANEXO F – ANEL E JURAMENTO DE SECRETARIADO 

 

ANEL DE SECRETARIADO E JURAMENTO  

Simbologia do Secretariado  

A pena do livro representa a história da secretária, desde o tempo dos 
escribas, cuja atuação sempre esteve vinculada ao ato de escrever. 
Representa o escrever secretariando e simboliza escrevendo a própria 
história. A serpente enrolada no bastão representa o Oriente, a 
sabedoria que pode ser usada tanto para construir como destruir.  

Juramento para o Curso Superior 

Eu, Profissional de Secretariado Executivo, sob juramento solene, prometo: 
“Exercer a profissão dentro dos princípios da ética, da integridade, da honestidade, e da lealdade; 
respeitar a Constituição Federal, o Código de Ética Profissional e as normas institucionais; buscar o 
aperfeiçoamento contínuo e; contribuir, com o meu trabalho, para uma sociedade mais justa e mais 
humana”. 
Pedra: Safira Azul 
Cor oficial aprovada na Plenária do VIII Consec-Congresso Nacional de Secretariado/1992, 
em Manaus/AM. 

Juramento para o Curso Técnico em Secretariado 

Eu, Profissional de Secretariado, sob juramento solene, prometo: 
“Exercer a profissão dentro dos princípios da ética, da integridade, da honestidade, e da lealdade; 
respeitar a Constituição Federal, o Código de Ética Profissional e as normas constitucionais; buscar o 
aperfeiçoamento contínuo e; contribuir, com o meu trabalho, para uma sociedade mais justa e mais 
humana”. 
Pedra: Água Marinha 
Cor oficial aprovada na Plenária do VIII Consec-Congresso Nacional de 
Secretariado/1992, em Manaus/AM.  
 

Fonte: www.fenassec.com.br 
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ANEXO G – NOTÍCIAS SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DO 

SECRETARIADO 

 

Caros Profissionais, Estudantes e Coordenadores de Cursos de Secretariado: 

Apresentamos relato sobre a audiência pública realizada no dia 23/10, na Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, para debater a criação 
do Conselho Federal de Secretariado. 

A importância do profissional Secretário para as empresas e para a sociedade; A valorização da 
profissão; A luta da categoria pela criação do seu Conselho próprio e, conseqüentemente a 
importância do Conselho Federal para a categoria foram temas ressaltados por todos os oradores da 
audiência. 

A audiência teve início às 14h08, e foi presidida pelo Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP), 
Presidente da CTASP, convidando para compor a Mesa o Sr. Eudes Carneiro, representante do 
Ministro do Trabalho e Emprego, Maria Bernadete Lira Lieuthier, representando na ocasião a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC e o Dr. Marco Antonio Oliveira 
Rocha da Silva Jr, Assessor e representante da Federação Nacional das Secretárias e Secretários 
(Fenassec). 

O Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) saudou os profissionais e representantes da categoria, e 
parabenizou a iniciativa do Dep. Vicentinho para a instalação daquela Audiência Pública. Ressaltou 
que as Secretárias e Secretários estão muito presentes na vida dos brasileiros, dos executivos, 
gestores e organizações, atuando com ética nas pequenas e grandes empresas, tanto públicas 
quanto privadas, e que são de fundamental importância fazendo o elo com a sociedade brasileira. 

O presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP), honrou a categoria 
participando da abertura dos trabalhos. Falou da importância dos profissionais terem o seu conselho 
próprio para uma maior valorização da profissão, bem como para definir funções e responsabilidades. 
Registrou que já acompanhou um evento da categoria na Assembléia Legislativa de SP, e que não 
esqueceu a luta das Secretárias. Colocando-se a disposição, como Presidente da Câmara, para 
ajudar no que puder. 

O Dr. Eudes Carneiro na condição de representante do Excelentíssimo Ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Lupi, disse que o MT entende que devem ser criados os conselhos para uma maior 
cobrança dos filiados e melhor qualificação de mão-de-obra para o mercado. Afirmou que o ministro 
Carlos Lupi está sensível às causas dessa categoria que atua em todos os segmentos. E em seu 
nome, do Senhor Ministro e do Secretário das Relações do Trabalho agradeceu o convite e se 
colocou a disposição na SRT para aprofundar a discussão em prol da criação do conselho.  

Maria Bernadete Lira Lieuthier, presidente da Federação Nacional das Secretárias e Secretários 
(Fenassec), e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), 
disse que a profissão já está consolidada o suficiente para se auto-regulamentar, e se auto-fiscalizar 
de maneira eficiente e madura, por meio de um conselho. E que aquela audiência representa um 
grande passo na história da profissão. 
 
Ressaltou o apoio da CNTC para a criação do Conselho Federal de Secretariado e agradeceu a feliz 
iniciativa do deputado Vicentinho e aos demais parlamentares presentes, bem como o 
importantíssimo apoio do Presidente daquela Casa, o deputado Arlindo Chináglia.  
 
“Certamente a audiência foi um passo importante para a concretização de um dos sonhos há tanto 
tempo acalentado pela categoria: a criação do seu Conselho Federal de Secretariado”. 
 

O Dr. Marco Antonio Oliveira Rocha da Silva Júnior, assessor da Fenassec, lembrou que a 
atividade é regida por lei (7377/85) e um código de ética, que é de 1989, mas que a Federação não 
tem como fiscalizar essa atividade, nem punir os maus profissionais. 
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Que a criação do Conselho dará à profissão condições de aprimorar suas atividades além de 
proporcionar-lhes melhores condições de fiscalização da categoria; Que a profissão de Secretário por 
ser uma função de confiança, o Conselho poderá assegurar o sigilo profissional e a fidelidade das 
informações; Que o exercício profissional exige qualificação e confiabilidade. 

Disse ainda que, secretária é uma função de confiança em razão de suas atribuições, sendo a 
confiabilidade intrínseca à profissão. Que ser secretária é coisa séria e que exige principalmente 
formação específica e conhecimentos técnicos. 

Solicitou ao representante do Ministério do Trabalho e Emprego empenho na análise do processo, 
por se tratar de uma reivindicação muito justa da categoria. 

Márcia Siqueira  assessora da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (Fenassec), 
convidada para aquela audiência disse que: com o achatamento da estrutura organizacional os 
profissionais Secretários passaram a ter mais atribuições e maior responsabilidade, atuando como co-
gestores. E para tanto devem conhecer e entender das questões que envolvem as empresas e as 
decisões que irão tomar naquela célula organizacional.  
 
Ressaltou que o profissional Secretário atua com um grande poder, em razão do volume de 
informações que passa por ele. E se esse profissional não tiver pleno conhecimento de como 
gerenciar essas informações, ele pode cometer um grave erro com prejuízos irreparáveis à 
organização. Por isso exige-se sólida formação técnica e qualificação específica desse profissional. 
Por isso o cargo deve ser sempre ocupado por um Secretário ou Secretária devidamente habilitada.  
 
Atualmente, existem cerca de dois milhões de Secretárias e Secretários no Brasil e a categoria 
representada pela Fenassec vem dando grandes avanços. Discutindo níveis de atuação da profissão 
por meio de fóruns em quase todo o Brasil; Trabalhando com o Ministério da Educação para a 
melhoria da formação dos profissionais Secretários, tendo inclusive contribuído para a criação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Secretariado Executivo. Fato que mereceu registro 
no texto legal.   
 
Esse trabalho mostra que a categoria tem maturidade suficiente para saber o que deve decidir e fazer 
pela profissão. Mas é necessária a criação de um Conselho para efetivamente cobrar e aplicar a sua 
lei de regulamentação e a atuação plena da profissão. 
 
Ana Maria Martins de Santana, professora da Metodista e coordenadora da Comissão de 
Secretariado do INEP, também convidada, disse que: pela sua experiência como docente 
trabalhando com estágios junto às empresas, sente a efetiva necessidade de uma entidade que 
venha solidificar o Código de Ética da profissão que, infelizmente, nem todas às vezes é levado a 
sério, para exigir mais preparo e qualificação das pessoas que as organizações contratam. A 
profissão merece o seu conselho para elevar o seu potencial e a valorização da classe.  
 
O deputado Vicentinho (PT-SP), que propôs o debate, assumiu a presidência dos trabalhos 
salientando a importância dos debates para a compreensão  da necessidade do conselho para a 
categoria, categoria esta que tem demonstrado condições de caminhar com suas próprias pernas, de 
se auto-fiscalizar e de definir regras, de defender o direito ao sigilo, de atuar com ética. Disse que 
sendo uma categoria reconhecida, então nada mais justo que seja criado o seu Conselho próprio. 
 
Acredita que a criação desse conselho dará aos secretários "condições de aprimorar suas atividades, 
além de proporcionar-lhes melhores condições de fiscalização da categoria".  
 
O Deputado Barbosa Neto (PDT-PR) cumprimentou o Dep. Vicentinho pela sensibilidade por esse 
processo que é extremamente justo ao Secretariado do País, pois vai melhorar a sua qualificação. 
Disse que a categoria pode contar com o seu apoio. 
 
O Deputado Pinto Itamaraty (PSDB-MA) também louvou a iniciativa do Dep. Vicentinho quando 
busca debater a criação do Conselho Federal dos Secretários e Secretárias, pessoas que completam 
o trabalho de cada executivo, cada empresário, cada gestor e etc. contribuindo com o seu trabalho 
para o crescimento econômico e social do país. Disse que qualquer caminhada em benefício dessa 
importante classe contará com a sua disposição para impulsionar essa luta.  
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Parabenizou a Sra. Nilzenir Ribeiro, professora universitária e presidente do Sindicato das Secretárias 
e Secretários do Maranhão, pela luta desenvolvida no seu Estado. 
 
O Presidente dos trabalhos fez leitura da mensagem enviada pelo Senador Paulo Paim (PT/RS), 
informando que por razão de compromisso assumido anteriormente não será possível comparecer a 
audiência, entretanto entende que a criação do Conselho Federal de Secretariado é de extrema 
importância para a categoria. Podem contar com o seu apoio no Senado Federal. 
 
Finalizando os trabalhos, o Dep. Vicentinho (PT-SP), que propôs a realização da audiência registrou a 
presença do Dep. Rômulo Gouveia (PSDB/PB), agradeceu aos expositores e convidados pelo 
aprofundamento do debate, aos parlamentares e aos profissionais presentes e disse que a partir de 
agora serão realizadas reuniões de trabalho sobre o tema, e devem ocorrer ainda encontros nos 
Ministérios do Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil. E que a luta continua.  

Participaram da audiência: Profissionais, Coordenadores e Estudantes de Secretariado, além das 
Diretoras da FENASSEC e dos Sindicatos dos Estados: Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Piaui, São 
Paulo (Estadual), Sindicato do ABC, Sergipe, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná.  

Ações após a realização da Audiência Pública:  

Recebemos mensagem do Deputado José Múcio Monteiro (PTB/PE) e Líder do Governo 
informando que compromissos previamente assumidos o impediram de participar  e cooperar para o 
bom debate para a criação do Conselho Federal de Secretariado, manifestando sua adesão à causa 
defendida pela Fenassec. 

Agendada audiência com o Sr. Eudes Carneiro, Assessor da Secretaria de Relações do Trabalho 
para o dia 13/11/2007 (terça-feira), às 14h, no Ministério do Trabalho, Gabinete da Secretaria de 
Relações do Trabalho, no sentido de aprofundarmos a discussão.  
Maria Bernadete Lira Lieuthier 
SE-DRT/PE 769 
Presidente da Fenassec   
Fonte: www.fenassec.com.br 
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ANEXO H – Resolução 3 de 23 de junho de 2005 - MEC 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 23 DE JUNHO DE 2005 (*) (**) (***) 

 
 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Secretariado Executivo e 
dá outras providências. 
 
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 
1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE 776/97 e 
583/2001 e considerando o que consta dos Pareceres CES/CNE 67/2003 e 102/2004, homologados 
pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003 e 12/4/2004, resolve: 
 
Art. 1º A presente resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
de graduação em Secretariado Executivo, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 
Ensino Superior em sua organização curricular. 
 
Art. 2º A organização do curso de graduação em Secretariado Executivo, observadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e os pareceres desta Câmara, indicará claramente os componentes 
curriculares, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os conteúdos 
curriculares e a duração do curso, o regime de oferta, as atividades complementares, o sistema de 
avaliação, o estágio curricular supervisionado e o trabalho de curso ou de graduação, ambos como 
componentes opcionais da instituição, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o 
projeto pedagógico. 
 
§ 1º O projeto pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 
Secretariado Executivo, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 
abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 
 
I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social; 
II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 
IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
 
(*) Resolução CNE/CES 3/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 27 de junho de 2005, Seção 1, p. 79 
(**) Republicada no Diário Oficial da União, Brasília, 4 de julho de 2005, Seção 1, p. 20 
(***) RETIFICAÇÃO Resolução CNE/CES 3/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 
2005, Seção 
1, p. 22: Na RESOLUÇÃO CNE/CES 3, DE 23 DE JUNHO DE 2005, republicada no Diário Oficial da 
União 
de 4/7/2005, Seção 1, página 20, “onde se lê: “(*) Republicada por ter saído no DOU de 10/6/2005, 
Seção 1, 
página 38, com incorreção no original.”, leia-se: “(*) Republicada por ter saído no DOU de 27/6/2005, 
Seção I, 
página 79, com incorreção no original.” 
 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 
VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 
instrumento para a iniciação científica; 
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas diferentes 
formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 



198 
 

X - concepção e composição das atividades complementares. 
 
§ 2º Os projetos pedagógicos do curso de graduação em Secretariado Executivo poderão admitir 
linhas de formação específicas, nas diversas áreas relacionadas com atividades gerenciais, de 
assessoramento, de empreendedorismo e de consultoria, contidas no exercício das funções de 
Secretário Executivo, para melhor atender às necessidades do perfil profissiográfico que o mercado 
ou a região exigirem. 
 
Art. 3º 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. 
 
Parágrafo único. O bacharel em Secretariado Executivo deve apresentar sólida formação geral e 
humanística, com capacidade de análise, interpretação e  articulação de conceitos e realidades 
inerentes à administração pública e privada, ser apto para o domínio em outros ramos do saber, 
desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomente a capacidade de gerir e administrar processos 
e pessoas, com observância dos níveis graduais de tomada de decisão, bem como capaz para atuar 
nos níveis de comportamento microorganizacional, mesoorganizacional e macroorganizacional. 
 
Art. 4º O curso de graduação em Secretariado Executivo deve possibilitar a formação profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 
 
I - capacidade de articulação de acordo com os níveis de competências fixadas pelas organizações; 
II - visão generalista da organização e das peculiares relações hierárquicas e inter-setoriais; 
III - exercício de funções gerenciais, com sólido domínio sobre planejamento, organização, controle e 
direção; 
IV - utilização do raciocínio lógico, critico e analítico, operando com valores e estabelecendo relações 
formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; 
V - habilidade de lidar com modelos inovadores de gestão; 
VI - domínio dos recursos de expressão e de comunicação compatíveis com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
VII - receptividade e liderança para o trabalho em equipe, na busca da sinergia; 
VIII - adoção de meios alternativos relacionados com a melhoria da qualidade e da produtividade dos 
serviços, identificando necessidades e equacionando soluções; 
IX - gerenciamento de informações, assegurando uniformidade e referencial para diferentes usuários; 
X - gestão e assessoria administrativa com base em objetivos e metas departamentais e 
empresariais; 
XI - capacidade de maximização e otimização dos recursos tecnológicos; 
XII - eficaz utilização de técnicas secretariais, com renovadas tecnologias, imprimindo segurança, 
credibilidade e fidelidade no fluxo de informações; e 
XIII - iniciativa, criatividade, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, consciência 
das implicações e responsabilidades éticas do seu exercício profissional. 
 
Art. 5º Os cursos de graduação em Secretariado Executivo deverão contemplar, em seus projetos 
pedagógicos e em sua organização curricular, os seguintes campos interligados de formação: 
 
I - 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; 
II - 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 de, pelo menos, uma língua 
estrangeira e do aprofundamento da língua nacional; 
III - 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. 
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Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Secret ariado Executivo estabelecerá 
expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo com 
os seguintes regimes acadêmicos que as instituições de ensino superior adotarem: regime seriado 
anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 
acadêmicos, observada a pré-requisitação, que vier a ser estabelecida no currículo, atendido o 
disposto nesta resolução. 
 
Art. 7º O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 
formando, devendo cada instituição, por seu colegiado superior acadêmico, aprovar o correspondente 
regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 
§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição, mediante 
laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes às diferentes concepções 
das funções e técnicas secretariais. 
§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados 
teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo acompanhamento, 
supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como 
padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 
§ 3º O regulamento do estágio de que trata este artigo, aprovada pelo seu colegiado superior 
acadêmico, conterá, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 
observado o disposto no parágrafo precedente. 
 
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 
adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 
trabalho, com as peculiaridades das organizações e com as ações de extensão junto à comunidade. 
 
Parágrafo único. As atividades complementares se constituem componentes curriculares 
enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 
estágio curricular supervisionado. 
 
Art. 9º As instituições de ensino superior deverão adotar formas específicas e alternativas de 
avaliação, internas e externas, sistemáticas, envolvendo todos quantos se contenham no processo do 
curso, observados os aspectos considerados fundamentais para a identificação do perfil do formando. 
 
Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do início do período 
letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a metodologia do processo de ensino-
aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão submetidos e a bibliografia básica. 
 
Art. 10. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular opcional da instituição 
que, se for adotado, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação 
científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de formação profissional 
relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. 
 
Parágrafo único. Optando a instituição por incluir no currículo do curso de graduação em Secretariado 
Executivo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas modalidades referidas no caput deste artigo, 
deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 
relacionadas com a sua elaboração. 
 
Art. 11. A duração do curso de graduação em Secretariado Executivo será estabelecida em 
Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 
 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
EDSON DE OLIVEIRA NUNES 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO I –  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UMESP 
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ANEXO J – FOTO DIRETORIA ASB – ABC 
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ANEXO K – CERTIDÃO FUNDAÇÃO SINDICATO DAS SECRETÁRIAS DO 

MUNCÍPIO DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO – SP 
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ANEXO L – CERTIDÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINDICATO DOS 

PROFISSIONAIS DE SECRETARIADO – SINSEC-ABC 
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ANEXO M – FOTO COMEMORAÇÃO 10 ANOS SINSEC-ABC E SELO OFICIAL 
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ANEXO N – FOTO PARTICIPAÇÃO ASB NO CONGRESSO INTERAMERICANO 

FIAS 
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ANEXO O – PUBLICAÇÃO NO DOE DO EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL DA 

ASB-ABC 

 

 

 

 


