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RESUMO 

 

O excesso de informações processadas rapidamente e as invenções tecnológicas nas empresas 

tem obrigado profissionais de todas as áreas a se capacitarem constantemente, impondo-lhes 

níveis cada vez mais elevados de conhecimento, não sendo suficiente o nível médio para fazer 

parte de um processo competitivo. A educação do ensino superior é um poderoso instrumento 

que levará o indivíduo a conquistar o seu espaço dentro das organizações. Portanto, este 

estudo surgiu da preocupação com a formação dos futuros secretários executivos e tem como 

objetivo final investigar se os discentes do curso de secretariado da Universidade Federal do 

Ceará – UFC pretendem exercer a docência e conhecer os fatores que desestimulam e/ou 

motivam tal prática, seguido dos objetivos intermediários: conhecer a pretensão pela área de 

atuação dos discentes do estabelecimento mencionado; identificar o que coopera para o 

desinteresse em exercer a docência; descobrir o que motiva para o magistério; e averiguar 

quais disciplinas do curso são específicas da profissão e por isso devem ser ministradas por 

um profissional formado em secretariado executivo. Quanto aos meios para alcançar esses 

objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo. Caracterizou-se como um 

estudo exploratório com variáveis qualitativas tendo como universo os discentes concluintes 

de secretariado executivo da Universidade Federal do Ceará. Na análise dos dados foi 

possível constatar que a maioria dos alunos do curso mencionado não pretendem ser docentes, 

devido acreditarem que não possuem aptidão, vocação ou por possuírem insegurança quanto 

aos conteúdos aprendidos. O objetivo desta pesquisa foi alcançado, pois foi identificada a 

pretensão pela área de atuação dos discentes de secretariado e descoberto os motivos que 

desmotivam ou motivam para o exercício da docência. Recomenda-se maior valorização e 

interesse pelo magistério, já que é através dele que surgem os novos profissionais de 

secretariado executivo.    

 

Palavras-chave: Secretariado Executivo, Docência, Competências.     

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The excess of information processed quickly and technological inventions in companies has 

forced all professional areas to build capacity constantly by imposing them increasing levels 

of knowledge, not being enough the average level to be part of a competitive process. Higher 

education is a powerful instrument that will lead the individual to conquer your space inside 

of organizations. Therefore, this study arose from the concern with the formation of future 

Executive Secretaries and has as main objective to investigate whether the students of the 

course of secretariat of the Federal University of Ceará-UFC intend to pursue teaching and 

know the factors that discourage and/or motivate such practice, followed by the intermediate 

goals: meet the claim by area of expertise of the students of the institution mentioned; identify 

what cooperates for the disinterest in practice teaching; find out what motivates to the 

magisterium; and find out which subjects of the course are specific to the profession and 

therefore must be administered by a professional trained in Executive Secretariat. As to the 

means to achieve these objectives, was developed a bibliographic and field research. Was 

characterised as an exploratory study with qualitative variables with the universe the students 

graduating from the Executive Secretary of the Federal University of Ceará. In data analysis it 

was found that the majority of students on the course mentioned are not meant to be teachers, 

because they believe that do not have fitness, vocation or because they have insecurities about 

the contents learned. The objective of this research was achieved because the claim was 

identified by the area of secretarial students and discovered the reasons which discourage or 

motivate you to pursue the teaching. We recommend greater appreciation and interest in the 

teaching profession, since it is through him that the new Executive Secretariat professionals.    

 

Keywords: Executive Secretary, teaching, skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos o homem tem criado condições favoráveis a sua sobrevivência 

através da inteligência. Contudo, o ser humano não utiliza o talento de pensar e construir 

isoladamente, ele unifica esses dons com o seu próximo. Isso significa que o homem busca 

aprender com o outro desde criança, além de depender do seu semelhante para a concretização 

de seus ideais. Essa aprendizagem em conjunto é o segredo para o desenvolvimento de uma 

sociedade bem sucedida. A educação sempre foi um elemento importante para a formação do 

homem. O indivíduo é orientado e instruído desde seus primeiros anos de vida para que, de 

início, conheça os conceitos básicos acerca do que existe em seu redor. Em seguida é 

conduzido a tomar consciência sobre quem é, onde está inserido, e posteriormente, é 

preparado para uma profissão. 

Essas são as fases que integram o processo da educação. A educação formal no 

Brasil é dividida em ensino fundamental, médio e superior. Ter-se-á como referência para este 

estudo o ensino superior, visto que se pretende destacar o curso de secretariado e o mesmo 

pertence a tal nível de ensino.  

No passado, os brasileiros não mediam esforços para concluir uma graduação, 

superando todas as dificuldades. Isso contribuiu para que em passos lentos fosse ampliada a 

oferta de instituições de ensino superior no Brasil. Os cursos oferecidos eram poucos, 

portanto os alunos não tinham opções diversificadas. Gradativamente foi aumentando a 

quantidade de pessoas com graduação (OLIVEN, 2002).  

Com o desenvolvimento dos grandes núcleos empresariais e a expansão do ensino 

superior surgiu o curso de secretariado (FEAACS, 2006). Neste contexto, sentiu-se a 

necessidade de profissionais que pudessem assessorar os executivos das empresas de forma 

que otimizassem o tempo desses dirigentes, oferecendo qualidade no atendimento dos 

públicos internos e externos, que possuíssem capacidade de gestão, boa comunicação, que 

fossem polivalentes, empreendedores e conhecedores de diversos saberes do conhecimento 

(GUIMARÃES, 2007) . Consequentemente, tem-se a figura do docente que será o 

responsável por moldar esses profissionais e enviá-los ao mercado de trabalho. Á partir destas 

realidades emergiu o seguinte questionamento: os graduandos em secretariado possuem o 

interesse em atuar como docentes? Se não houver essa pretensão, o que os desestimula? Se 

existe o interesse, o que os motiva? 

Este trabalho tem como objetivo final investigar se os discentes do curso de 

secretariado da Universidade Federal do Ceará – UFC pretendem exercer a docência e 
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conhecer os fatores que desestimulam e/ou motivam tal prática. Como forma de alcançar esta 

finalidade, foram especificados os seguintes objetivos intermediários: conhecer a pretensão 

pela área de atuação dos discentes do estabelecimento mencionado; identificar o que coopera 

para o desinteresse em exercer a docência; descobrir o que motiva para o magistério; e 

averiguar quais disciplinas do curso são específicas da profissão e por isso devem ser 

ministradas por um profissional formado em secretariado executivo. 

Inicialmente, quando da elaboração do projeto partiu-se respondendo a uma 

questão de pesquisa a seguinte hipótese: Os discentes de secretariado executivo necessitam de 

incentivo mais sólido no sentido de despertar o desejo pela atuação docente. Se houvesse esse 

estímulo existiria uma ampliação no corpo docente do curso, em estudo neste trabalho, e 

como consequência, ganho para a aprendizagem dos alunos e valorização para a profissão.  

Este trabalho surgiu da preocupação com a formação dos futuros secretários. 

Chiavenato (2005) afirma que as empresas não conseguem produzir sem o potencial humano, 

são as pessoas que impulsionam as organizações. Porém para que esse talento humano tenha 

êxito, ele precisa possuir conhecimento, habilidades e competências, além de terem 

motivação. Todavia, se não existir o instrumento que edifique esses critérios nos indivíduos, 

as organizações serão prejudicadas, já que não terão o indivíduo tão almejado. É neste cenário 

que entra o protagonista denominado de docente em secretariado. Assim como em todos os 

cursos, o secretariado também precisa constituir com corpo docente comprometido com a 

formação de profissionais motivados, confiantes em sua carreira e competentes.  

Faria e Reis (2008) evidenciam que os paradigmas que existem quanto ao 

secretário podem ser dissipados na sala de aula, pois a transformação, a conquista do respeito 

e da valorização do profissional inicia-se no ensino. Reforça que é através das disciplinas 

específicas do curso que os docentes conseguirão firmar uma visão sem os estereótipos 

fixados pela sociedade, contudo que atenda as demandas por essa atividade profissional. Por 

isso a importância da existência de docentes com formação em secretariado, uma vez que terá 

o domínio, não somente, dos conceitos, mas de experiências profissionais na atuação 

secretarial. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa se classifica em 

exploratória, visto que foi feita uma revisão literária com fins a aprimorar as ideias. 

Configura-se também em um estudo bibliográfico, sendo consultados livros, artigos 

científicos, monografias, dicionários, revistas, internet. Foi feita uma pesquisa de campo 

através da aplicação de um questionário aos discentes do último semestre de secretariado. As 

variáveis analisadas são de natureza qualitativa, devido ter sido buscadas qualidades e 
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atributos do grupo investigado. O universo desta pesquisa é composto por alunos concluintes 

de secretariado da Universidade Federal do Ceará. 

Esta monografia está estruturada em sete sessões ordenadas da seguinte forma: a 

primeira sessão se refere a introdução que externa o problema, os objetivos finais e 

intermediários, a justificativa, relevância do tema, a metodologia e o detalhamento deste 

trabalho. O referencial teórico está apresentado nas sessões de dois a quatro. Na segunda está 

exposta a docência do ensino superior no Brasil, relatando os aspectos históricos, conceitos, 

descrição do perfil docente e o organograma da educação nacional. A terceira sessão focaliza 

o ensino superior em secretariado discorrendo acerca da formação deste profissional, suas 

áreas de atuação, competências vinculadas ao magistério e o mercado de trabalho voltado para 

a docência. A quarta sessão explica os conceitos e processos da motivação, bem como os 

motivos que influenciam durante a vida acadêmica. Os procedimentos metodológicos, estão 

na quinta sessão, detalhando o delineamento da pesquisa, o instrumento utilizado para a coleta 

dos dados, o universo e a amostra que representou esta investigação. Na sexta sessão está a 

análise dos resultados e na sétima sessão estão as considerações finais. 

Por fim, constatou-se que a maioria dos discentes concluintes do curso de 

bacharelado em secretariado executivo da Universidade Federal do Ceará não pretendem 

exercer a docência porque acreditam que não possuem aptidão, vocação para esta atividade e 

por possuírem insegurança quanto aos conteúdos aprendidos. A parcela mínima que pretende 

seguir a carreira do magistério destacou como motivo para esse interesse a aptidão, vocação, 

realização pessoal, bem como o desejo de continuar no meio acadêmico, ou ser concursado. 
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2 DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE 

EDUCAÇÃO, ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

 

"Se a educação sozinha não transformar a 

sociedade, sem ela tampouco a sociedade 

muda."  

(Paulo Freire) 

 

 

A sociedade vive atualmente em um sistema que exige conhecimentos cada vez 

mais elevados para que um indivíduo possa ser inserido no meio profissional. Isso torna, 

obrigatoriamente, a educação continuada um elemento essencial para a sobrevivência no 

âmbito organizacional, pois busca-se potencial humano com nível intelectual desenvolvido 

para atuar nessas empresas.   

Freire (1995, p. 27) explica que “a educação não se reduz simplesmente a uma 

técnica ou transferência de conhecimento. É importante que a condição do ser seja levada em 

consideração no aspecto da construção, pois são próprios da experiência vital da pessoa”. 

Gil (2010) fortalece a afirmação acima mencionada ao criticar os professores que 

tendem a se ver como especialistas da disciplina que lecionam a um grupo de alunos 

interessados em assistir suas aulas, pois adotando essa postura esses docentes transmitem que 

ensinar é somente: instruir, orientar, apontar, guiar, dirigir, treinar, formar, amoldar, preparar, 

doutrinar e instrumentar.  

É evidente que essas palavras resumem bem o significado do verbo ensinar, 

porém ainda se referindo a Gil (2010), o qual afirma que a melhor metodologia para ensinar é 

aquela que os professores colocam os discentes como principais agentes do processo 

educativo. Isso inclui se preocupar em identificar suas aptidões, necessidades e interesses, 

modificação de atitudes e comportamentos, busca de novos significados nas pessoas, nas 

coisas e nos fatos, ou seja centralizar a atenção na figura do aluno, em suas capacidades, 

expectativas, interesses, possibilidades, oportunidades e condições para aprender.   

Freire (1996, p. 118) reforça seu pensamento sobre o ensino afirmando que “[...] 

ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil 

do conteúdo transferido no discurso vertical do professor.”  
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Percebe-se que a educação possui uma diversidade de conceitos e palavras que a 

explica, se aqui fosse elencar daria o capítulo inteiro sobre o assunto, porém o que se deseja, é 

entendê-la para usá-la como ponto de referência nesta pesquisa.  

Para Gil (2010, p. 10), “o fenômeno educativo não é uma realidade acabada capaz 

de ser identificada clara e precisamente em seus múltiplos aspectos”. Com base nessa 

afirmação e nas citações dos autores mencionados, viu-se a amplitude que a educação possui e 

sua profundidade. A partir dessas observações, supõe-se o quanto deve ser difícil educar, já 

que é tão complexa, ampla e profunda a sua definição.  

 

2.1. Aspectos históricos da educação superior 

 

Até início do século XIX, o Brasil Colônia não criou instituições de ensino 

superior em seu território, ou seja, para os estudantes da elite colonial portuguesa se 

graduarem, precisavam se deslocar até a metrópole. A educação formal era responsabilidade 

dos jesuítas que ofereciam para os filhos da classe dominante uma educação medieval latina 

com elementos de grego, a qual eram preparados para mais tarde frequentar a Universidade de 

Coimbra, em Portugal (OLIVEN, 2002).  

A Universidade de Coimbra acolhia os filhos da elite portuguesa que nasciam nas 

colônias, com a finalidade de unificar a cultura do império português, desenvolvendo um 

espírito de aversão a contra reforma e a questionamentos quanto a superioridade da metrópole 

em relação à Colônia. Nessa universidade existia graduação nos cursos de Teologia, Direito 

Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia. Durante os primeiros três séculos de nossa 

história, mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil foram graduados pela Universidade de 

Coimbra (OLIVEN, 2002). 

Para Teixeira (1989, p.65) “O brasileiro da Universidade de Coimbra não era um 

estrangeiro, mas um português nascido no Brasil que poderia mesmo se fazer professor da 

Universidade.” 

Em 1808, com a chegada da família real portuguesa foi criado em Salvador o 

Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia. Quando a corte se transferiu para o Rio de Janeiro 

criou-se uma Escola de Cirurgia, além de Academias Militares, a Escola de Belas Artes, o 

Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico (OLIVEN, 2002).  

Essas primeiras criações de escolas superiores profissionais deram início a uma 

série de novos cursos e faculdades que se instituíram no período da Regência e do Império, 
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porém eles ainda não se caracterizavam como uma universidade, pois eram isoladas e 

independentes. 

“O ensino superior, embora não organizado sob forma universitária, buscava 

acima de tudo corporificar valores que só a universidade de amplos objetivos de cultura 

desinteressada poderia cumprir.” (TEIXEIRA, 1989, p. 68) 

Teixeira (1989, p. 73) acrescenta que “A falta de estudos superiores do tipo 

acadêmico havia de tornar extremamente precária a formação dos professores para os colégios 

secundários de que o Imperial Pedro II era a modelo e o padrão.” Em continuidade ao seu 

discurso, afirmou que alguns dos professores se prepararam em filosofia e língua portuguesa, 

já que não tinham alternativas e essas duas eram as mais acessíveis.  

Diante das situações apresentadas acima, questiona-se sobre a qualidade do ensino 

naquela época, pois conforme mostrado, os professores do ensino secundário não tinham 

preparação suficiente para ministrar as aulas. Isso ocorria devido a falta de uma universidade 

que preparasse docentes competentes para tal prática. Mas se já era difícil profissionais 

capacitados para o ensino secundário, imagine para o superior, e uma universidade precisa do 

seu corpo docente para existir, ele é parte importante para que os objetivos da referida 

instituição sejam alcançados.  

Como consequência da realidade apontada anteriormente, Teixeira (1989, p.74) 

reforça, 

 

“Sabemos que todo sistema de educação, em seus diferentes níveis de estudos e em 

seus diferentes currículos e programas, só pode ensinar a cultura que na 

universidade ou nas escolas superiores do país se produzir. Não seria possível um 

curso secundário humanístico ou científico sem que a universidade, ou as escolas 

superiores, tivessem estudos humanísticos ou científicos avançados. Como só teve o 

Brasil, no nível superior, escolas profissionais de saber aplicado, o seu ensino 

secundário acadêmico de humanidades e ciências teria de ser inevitavelmente 

precário e deficiente, como sempre foi durante essa longa experiência de ausência da 

universidade ou das respectivas escolas superiores para licenciar os docentes.”  

 

 

De acordo com Oliven (2002), as primeiras faculdades brasileiras possuíam uma 

orientação profissional elitista voltada mais para o ensino do que para a pesquisa. Esse estilo 

adotado era o modelo das escolas francesas. Quem possuía o poder de propriedade na 

hierarquia dos cursos superiores, era quem dominava um campo do saber, sendo que este 

escolhia seus assistentes e permanecia no poder durante toda a sua vida. 
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“A tradição do ensino superior brasileiro, antes da universidade, foi a escola 

superior isolada, de tempo parcial, com professores e estudantes reunidos em certos períodos 

diários para um curso de conferências [...]”(TEIXEIRA, 1989, p. 105). 

Teixeira (1889), faz menção a importância do professor ao afirmar que o segredo 

da eficiência de tais escolas estava nesse profissional. Sendo escolhido por meio de um 

concurso público e competitivo que exigia estudos prolongados, além de uma aptidão superior 

para o estudo. Era oferecido a esse professor uma posição de extremo prestígio, concedendo-

lhe honras e privilégios. Sua remuneração era apenas simbólica, pois caracteriza uma função 

mais de honra do que de proveitos. 

Somente em 1920, foi instituída a primeira universidade brasileira no estado do 

Rio de Janeiro. O ensino superior desta época formava seus acadêmicos por meio da 

transmissão de conhecimentos e os professores eram formados nas universidades europeias. 

Para lecionar exigiam-se dos candidatos à vaga de docente a graduação, experiências e 

conhecimentos para uma determinada profissão, o docente precisava somente conhecer a 

prática, pois baseado em comentários já mencionados, “quem sabe, automaticamente, sabe 

ensinar.” (MASETTO, 2003, p.11). 

O professor era o núcleo deste processo, mas o papel dele era somente de 

transmitir o conhecimento. O método utilizado para avaliação era simples, o professor dizia se 

aluno sabia ou não, se estava apto para exercer a profissão, se estivesse, o aluno receberia seu 

diploma, se não estivesse apto, não o receberia. Nesta época, a aprendizagem se limitava a 

fazer o aluno repetir o que o professor havia ensinado, isso garantia bons conceitos nas 

provas, se caso o aluno não atingisse uma pontuação suficiente, e como consequência, fosse 

reprovado, o professor justificava este fato ao aluno, porque ele não tinha estudado, ou não 

tinha frequentado as aulas, ou seja, o professor não tinha como princípio a auto-avaliação e o 

diálogo com o aluno (MASETTO, 2003). 

Para ensinar precisava possuir o domínio de conteúdos que iriam ser transmitidos 

e nada mais, já que na visão da época, isso era suficiente para assumir uma sala de aula. 

Contrapondo-se a esta ideia de transmissão de conhecimento, Ferreira (2006, p. 209 apud 

Costa 2008, p. 44) afirma que, “[...] conhecimento não é doença para ser transmitido [...] é 

sim um conteúdo precioso a ser construído e lapidado infinitamente”  

Ainda se referindo a Masetto (2003), o qual relata que, neste contexto 

educacional, o aluno era apenas um agente passivo que recebia do professor os conhecimentos 

através de aulas expositivas, palestras e monólogos. Em momento algum ele podia se 

manifestar quanto à postura do professor, o que o impedia de lutar por seus direitos, não havia 
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a comunicação e a afetividade entre professor e aluno, ou seja não existia a visão do processo 

de ensino-aprendizagem, era tudo feito metodicamente. Aos alunos não era permitido 

desenvolver o senso crítico, defender suas ideias e forma de pensar, eles tinham apenas que 

ouvir e obedecer. 

Até pouco tempo, mais precisamente 1970, a educação superior tinha este modelo 

tradicional e, mesmo depois de anos de fundação das universidades brasileiras e a pesquisa já 

se fazer como investimento em ação, não mudou quase nada, exigindo dos professores 

somente bacharelado, cursos de especialização e experiências nas áreas específicas que eles 

pretendiam lecionar (MASETTO, 2003).   

 

2.2. Docência no ensino superior e sua função social 

 

Como a principal finalidade da educação é aprender, verificaremos com Piletti 

(2008), que a aprendizagem é um processo de aquisição e assimilação de novos padrões, 

novas formas de perceber, ser, pensar e agir, e que pode ser consciente ou não. A partir desta 

citação observaremos ainda, que para existir a aprendizagem, se faz necessário o ensino.  

Novamente Piletti (2008, p. 29), diz que tradicionalmente “ensinar é transmitir 

conhecimento”, sendo assim, afirma que o processo de ensino-aprendizagem, 

 

Consiste em ser capaz de indagar, pesquisar, procurar alternativas, experimentar, 

analisar, dialogar, compreender, enfim, ter uma atitude científica perante a realidade. 

Os grandes cientistas foram pessoas que procuraram aprender e ensinar em todas as 

situações (PILETTI, 2008, p. 27).  

 

Masetto (2008 apud COSTA, 2008) define a docência no ensino superior como 

domínio de conhecimentos específicos em uma determinada área a serem mediados por um 

professor para os seus alunos. Complementando este conceito Freire (1996, p. 22-23) afirma 

que “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar de diferenças 

que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” 

Atualmente a docência pode ser compreendida como ação educativa que se 

constitui no processo de ensino-aprendizagem, na pesquisa, extensão e na perspectiva da 

gestão democrática. Logo, o trabalho docente caracteriza-se como processos e práticas de 

produção cultural, organização, apropriação de conhecimentos e divulgação do que se 

desenvolvem em espaços educativos. Espera-se que os indivíduos educados por professores-
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pesquisadores possam contribuir para o desenvolvimento tanto cultural quanto científico da 

sociedade (COSTA 2008).  

Segundo a Lei de nº 9.394/96, art. 43 que estabelece as finalidades do ensino 

superior, esse nível da educação deve estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua, incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 

homem e do meio em que vive, promover a divulgação de conhecimentos culturais, 

científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 

do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação, suscitar o desejo permanente 

de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, 

integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração, estimular o conhecimento dos problemas 

do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade e por fim, promover a 

extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição 

(BRASIL, 1996). 

Segundo Masetto (2008, p.14 apud COSTA, 2008), “[...] a função do ensino 

superior é de criar situações favoráveis ao desenvolvimento dos aprendizes nas diferentes 

áreas do conhecimento, no aspecto afetivo-emocional, nas habilidades e nas atitudes e 

valores.” Portanto, a educação superior tem o dever de motivar o educando a se preocupar 

com a valorização do conhecimento, a atualização contínua, a pesquisa, o estudo, a 

cooperação, a solidariedade entre educador e educando, a criatividade, o trabalho em equipe e 

o pensamento crítico. Consequentemente, os docentes necessitam possuir a consciência de 

que a democracia, a participação na sociedade, o compromisso com a própria evolução 

intelectual e a ética são valores indispensável para o desenvolvimento holístico do discente.  

O universo das funções sociais do ensino superior é diverso, entretanto, assim 

como o professor no passado era uma figura importante para o ensino, nesse contexto, ele 

também deve ser mencionado, pois a instituição sem seus agentes não funciona, ressalvando 

apenas que o docente atualmente possui valor agregado ao discente e não como no passado, 

ao qual ele era visto como o dono da sala de aula. Por conseguinte, para que o ensino superior 
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cumpra as suas funções diante a sociedade, inclusive a de promover o desenvolvimento pleno 

do educando, se faz necessário que os docentes se conscientizem e busquem a formação 

devida para ministrar aulas. 

                                 

2.3. O docente universitário 

 

Segundo o dicionário Aurélio, docente simplesmente é a pessoa que dá aula, o 

professor, seja em universidades, colégios, cursos técnicos, entre outros. Ou seja, docente é 

um termo relativo ao ensino, é o indivíduo que ensina outros, independente do tema. Há 

também a denominação livre docente que, conforme o dicionário já citado, é um título 

universitário que é obtido mediante concurso, e possibilita o indivíduo a dar aulas. 

Embora o docente tenha um significado abrangente, quando se fala de ensinar 

independentemente de tema, lugar ou pessoa, esse termo é mais utilizado para designar 

professores pós-graduados, mestres ou doutores por uma universidade, e que podem ou não 

pertencer ao quadro de docentes da mesma. Ao fazer menção do quadro de docentes, salienta-

se que existe também o corpo docente, que é um grupo de professores que ensinam outras 

pessoas, e todas as instituições de ensino possuem um corpo docente. 

 “Nesta perspectiva, o docente define-se como um sujeito em ação e interação 

com o outro (professor/aluno), produtor de saberes científicos para a realidade.” (COSTA, 

2008, p.42). Ao afirmar que quanto mais próxima da realidade do aluno for a linguagem, 

melhor será para ele aprender o conteúdo e que essa linguagem estre o aprendiz e os objetos 

de aprendizagem ajudará a reter o conteúdo expresso por meio da fala ou escrita do educador, 

Moretti (2011) intensifica o pensamento de Costa. Portanto, compreende-se que o docente 

precisa adotar determinados métodos para lecionar, caso isso não seja realizado, ele poderá 

não atingir o objetivo de sua função, já discutida anteriormente. 

Gil (2009, p. 1) descreve o perfil do docente de nível superior da seguinte 

maneira:  

 

“O professor universitário, como o de qualquer outro nível, necessita não apenas de 

sólidos conhecimentos na área em que pretende lecionar, mas também de 

habilidades pedagógicas suficientes para tornar o aprendizado mais eficaz. Além 

disso, o professor universitário precisa ter uma visão de mundo, de ser humano, de 

ciência e de educação compatível com as características de sua função.”  
 

Conforme Masetto (2003), estamos vivendo novas situações no que tange ao 

desenvolvimento da tecnologia na produção ocasionado impacto sobre a produção e 
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consequentemente a formação de professores. O seu papel não será mais de um simples 

repassador de informações atualizadas, mas sim de parceiro que utiliza o diálogo como 

instrumento para compartilhar os conhecimentos. Os docentes devem combinar a imaginação 

com a ação, saber trabalhar com informações do mundo atual, comunicar-se nacionalmente e 

internacionalmente, fazendo uso dos recursos modernos da informática  para participar desse 

ágil processo de comunicação.  

Gil (2010), menciona que apesar das críticas direcionadas aos professores, esse 

continua sendo de fundamental importância dentro das instituições de ensino, incluindo todos 

os níveis. Não existem computadores, nem máquinas de ensinar que o substitua, o papel de 

ensinar cabe ao professor que está cada vez mais requisitado nas salas de aula. Vale lembrar 

que além da presença na sala se exige também a qualificação desse profissional.  

 

2.4. Composição e organização da educação superior 

 

Conforme o Art. 44 da Lei nº 9.394/96, que rege as diretrizes e as bases da 

educação nacional, segue a classificação para a educação de nível superior. 

 

A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: I - cursos 

seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, 

desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; II - de graduação, 

abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 

sido classificados em processo seletivo; III - de pós-graduação, compreendendo 

programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 

exigências das instituições de ensino; IV - de extensão, abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Como forma de ilustrar o que se relatou acima, apresenta-se a figura 1 para uma 

melhor compreensão da estrutura do Sistema Educativo Brasileiro contendo algumas 

especificidades com relação ao documento comprobatório de conclusão de cada curso, bem 

como o tipo de formação continuada que possa vir a possibilitar.  
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FIGURA 1 – Organograma dos cursos oferecidos pelo sistema de ensino superior brasileiro 

FONTE: MEC (2009).  
 

De acordo com a figura 1, verifica-se que a educação superior abrange os cursos 

de graduação que se dividem nas modalidades de bacharelados (proporciona diploma), 

licenciaturas (proporciona diploma) e tecnólogos (proporciona diploma). Os cursos 

sequenciais também fazem parte do ensino superior e suas modalidades são formação 

específica (proporciona diploma) e complementar (proporciona certificação). Já os cursos de 

extensão não possuem modalidades e conferem certificado aos concluintes. Por fim, os cursos 

de pós-graduação tem as modalidades stricto sensu e lato sensu, aos quais as primeiras 

abrangem os programas de mestrado e doutorado e a segunda as especializações. Vale 

ressaltar que a modalidade latu senso emite certificado aos concludentes e o stricto sensu 

proporciona o diploma (MEC, 2013).   

O ensino superior ainda pode ser oferecido de forma presencial, quando exige a 

presença do aluno em, pelo menos, 75% das aulas e em todas as avaliações. Como também à 

distância, quando a relação professor-aluno não é presencial, e o processo de ensino ocorre 
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utilizando os meios de comunicação como material impresso, televisão, internet, entre outros 

(MEC, 2013).   

  No art. 45, da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, menciona que os 

locais de realização das aulas podem ser as instituições de ensino superior, públicas ou 

privadas, contendo variados graus de abrangência ou especialização. Em sequência, a mesma 

Lei confere-se no art. 47 que o ano letivo regular, deverá ter, no mínimo, duzentos dias de 

trabalho acadêmico efetivo, sem contar com o tempo para realização dos exames finais 

(BRASIL, 1996).  

Vale salientar que o prazo citado no parágrafo anterior é o tempo disponibilizado 

para produzir tudo aquilo que o ensino superior compete realizar segundo o art. 52, referente a 

Lei das diretrizes e bases da educação superior que versa abaixo:  

 

As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: I - produção intelectual institucionalizada 

mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do 

ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; II - um terço do 

corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III - 

um terço do corpo docente em regime de tempo integral (BRASIL, 1996). 

 

Em relação à organização e composição dos professores do ensino superior e 

demais funcionários, a Lei citada anteriormente rege as seguintes situações em seu parágrafo 

§ 1º e parágrafo único: 

 

No exercício da sua autonomia, [...] as universidades públicas poderão: I - propor o 

seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 

cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 

em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada 

órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e 

modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Dando continuidade à análise da Lei de diretrizes e bases da educação superior, 

observou-se no art. 57 que o professor é obrigado a cumprir no mínimo oito horas semanais 

de trabalho nas instituições públicas de educação superior. Finalizando o estudo da referida 

Lei chega-se ao art. 66 que realmente interesse a esta pesquisa, pois o mesmo comenta sobre a 

preparação para o exercício do magistério superior que far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Isso é reforçado no parágrafo único, 
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no qual afirma que “o notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado 

em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico” (BRASIL, 1996). 
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3. ENSINO SUPERIOR EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

Será abordada a seguir, a formação do Secretário, suas competências e o mercado 

de trabalho focado no campo da docência. Vale lembrar que antes de sua criação no âmbito da 

Universidade Federal do Ceará - UFC, o referido curso passou por uma análise da demanda 

do mercado de trabalho, chegando a resultados positivos. Verificou-se que era necessário 

secretários em empresas do segmento público e privado, assim como de pequeno, médio e 

grande porte. Consequentemente, se agilizou a sua implantação, possuindo como justificativa 

a importância desses profissionais dentro das organizações. Em 1995, a UFC instituiu o curso 

de secretariado executivo que oferece anualmente 40 vagas para turma única, somente 

funcionando no horário noturno (UFC, 2009). 

 

3.1. Formação superior em secretariado executivo 

 

Segundo Vellei (2012), existem dois tipos de graduação, sendo que um é o 

bacharel, ao qual sua formação é direcionada para atuação mais ampla no mercado e a outra é 

denominada de licenciatura, que é indicada para quem quer ser professor no ensino 

fundamental e médio. O curso de bacharelado em secretariado executivo, forma profissionais 

para atuarem no meio organizacional, seja público ou privado. Os discentes, ao concluírem 

essa graduação, recebem o título de bacharéis em secretariado executivo, significando que o 

curso não possui como objetivo a formação de professores. 

 

O Curso de Secretariado Executivo da UFC tem como princípios norteadores formar 

bacharéis com sólidos conhecimentos acadêmicos, científicos e tecnológicos 

específicos de seu campo de atuação, preparando-os para o desempenho eficaz de 

múltiplas relações de acordo com as especificidades de cada organização. É 

importante proporcionar o harmônico funcionamento nas interfaces staff/linha, 

executando as técnicas secretariais, gerenciando o fluxo de informações e, também, 

lidando com conflitos e mudanças. Para tanto, os alunos serão estimulados, por meio 

de disciplinas próprias ao longo do curso, a potencializarem sua criatividade e 

raciocínio lógico, procurando exercitar uma visão crítica que os torne conscientes de 

que o auto-aprimoramento deve ser contínuo (FEAACS, 2006, p.11). 

 

 

 Oliveira (2013) define um projeto político pedagógico como sendo o instrumento 

que cria novas propostas para o sistema de educação. É um trabalho que deve possibilitar aos 

agentes da educação, a conscientização dos problemas e das possíveis soluções. O projeto 
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político pedagógico (PPP) é desenvolvido coletivamente, ou seja, a sua elaboração possui a 

participação de vários departamentos da instituição educacional. 

Para expor de forma mais completa e detalhada o que o projeto político 

pedagógico significa, segue o enunciado abaixo:   

 

Especificamente em relação ao ensino de graduação, o projeto pedagógico  é a 

organização interna da instituição de ensino superior que define os perfis dos 

profissionais que pretende formar, explicitando sua marca, sua missão, sua visão de 

sociedade e de ensino superior; que planeja os cursos, as atividades e os projetos que 

pretende desenvolver na área de ensino e extensão buscando superar a fragmentação 

das áreas do conhecimento, integrando-as nas atividades acadêmicas e nas demais 

atividades; que idêntica e contrata os profissionais necessários e capacitados para a 

realização de seus cursos e suas atividades acadêmicas;  que planeja e institui os 

recursos necessários para seus objetivos: espaços, laboratórios, biblioteca, videoteca, 

internet, secretarias, serviços gerais e toda a infraestrutura necessária para o 

funcionamento adequado aos fins que se pretendem atingir (MASETTO, 2003, p. 

60-61). 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2006) do curso de secretariado, 

foram as mudanças econômicas, sociais e tecnológicas da sociedade que implicaram na esfera 

das organizações públicas e privadas novas condições de trabalho, adotando técnicas 

sofisticadas que precisam ser aprendidas e executadas. Acrescenta que a automação dos 

escritórios, a informação, a qualidade total como forma de gerenciamento são objetos de uma 

mudança tanto no papel dos dirigentes quanto no de pessoal de suporte, inclusive dos 

profissionais de secretariado.  

Tendo em vista a realidade apresentada, e baseando-se ainda pelo Projeto Político 

Pedagógico (2006, p.6), a UFC passou a considerar uma visão mais inovadora para a 

formação dos futuros secretários:  

 

[...] repensar o perfil do secretário executivo e, por conseguinte, a própria formação 

acadêmica deste profissional, de modo a assegurar um projeto formativo e um 

espaço institucional democrático e de produção e mediação de saberes que 

possibilite: romper com a visão conservadora e articuladora de um discurso objetivo 

e neutro que separa questões políticas de questões culturais e sociais; incorporar 

avanços científico-tecnológicos na prática pedagógica; e interagir com o setor 

empresarial (sociedade), assegurando a liberdade de pensamento inerente à natureza 

da UFC. 

 

Após essa reflexão iniciou-se discussões com professores, funcionários e alunos, 

como também consultas a outros setores da Universidade Federal do Ceará e Universidades 

de outros Estados do Brasil e pesquisas da viabilidade de atuação do secretário ao analisar as 

empresas existentes em Fortaleza. Como resultado foi formulado o Projeto Político 

Pedagógico, que visualiza o curso de Secretariado Executivo da Faculdade de Economia, 
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Administração, Atuária, Contábeis e Secretariado - FEAACS, como fomentador do 

conhecimento crítico e do saber teórico. Esses conhecimentos são repassados através das 

disciplinas (ANEXO A), que se estendem desde os conteúdos básicos aos específicos e 

teórico-práticos (FEAACS, 2006). 

Quando se fala em curriculum lembra-se de curso, organização de assuntos, ou de 

conhecimentos. Enfim, é tudo aquilo que se deve aprender. Segundo Masetto (2003, p. 65) 

“curriculum significa tudo aquilo que precisa ser ensinado ou aprendido segundo uma ordem 

de progressão determinada num ciclo de estudos”. 

Em resumo, entende-se que o valor de uma disciplina está relacionado com o 

conteúdo abordado e a profundidade das discussões. Os docentes são os agentes que 

ministram essas disciplinas e transmitem o conhecimento que eles possuem tanto teórico 

quanto experimental. Ainda complementando o conceito de disciplina, observa-se que ela é 

um conjunto de conhecimentos e informações relacionados a uma determinada área do 

conhecimento, que são primordiais para a formação de um profissional.  (MASETTO, 2003). 

A formação do secretário abrange diversas áreas de conhecimentos. As suas 

disciplinas (ANEXO A) possuem conteúdos direcionados para as ciências humanas, sociais e 

exatas. Entre elas estão as introduções de administração de empresas, de economia, de 

filosofia, de sociologia, contabilidade geral, direito, comportamento organizacional, 

psicologia aplicada ao trabalho, matemática financeira, estatística, sistemas de informação, 

organização e condução de eventos e línguas estrangeiras. Esta última é elemento 

frequentemente exigido nas seleções para o mercado, tornando-se fundamental quando se 

trata de competitividade. Com relação ao mercado de trabalho, este exige dos profissionais a 

leitura semanal de jornais e revistas, além de conhecimentos acerca de Tecnologia da 

Informação (UFC, 2009). 

Em análise a estrutura curricular do curso em estudo neste trabalho (ANEXO A), 

observou-se que além das disciplinas mencionadas acima, o curso dispõe do estágio 

supervisionado, que oferece a oportunidade do discente colocar em prática a teoria recebida 

em sala de aula. Exige as atividades complementares, fomentando a participação nos eventos 

extraclasse como os seminários, congressos, palestras, conferências, feiras. Tudo isso 

contribui para que se forme um profissional de visão sistêmica, atualizado quanto aos 

assuntos do curso e divulgador da profissão. A construção da monografia é fundamental para 

o incentivo a pesquisa, oferecendo riqueza de conhecimentos e contribuições para novas 

descobertas. Há também as disciplinas optativas, que proporcionam ao discente a 

oportunidade de escolher aquelas que mais lhe interessa (FEAACS, 2007).     
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A estrutura curricular do curso de graduação em secretariado (ANEXO A) é 

“composta por disciplinas de diversos departamentos da UFC, visa uma formação holística e 

multidisciplinar do discente quanto as principais nuances inerentes ao exercício das atividades 

de Secretário Executivo” (FEAACS, 2006, p. 18). 

 

3.1.1. Áreas de atuação 

 

Conforme a Universidade Federal do Ceará (2009), o secretário executivo possui 

como função básica auxiliar os dirigentes das organizações, visando atingir os objetivos das 

mesmas.  O graduado tem como compromisso executar todas as tarefas e metas com 

eficiência e rapidez. Mediante essas atribuições, conclui-se que o secretário é um profissional 

que assessora diretamente o gestor, elaborando relatórios técnicos, controlando a agenda de 

compromissos do executivo e dando seguimento às estratégias empresariais. Realiza também 

o assessoramento em relações nacionais e internacionais, discursos, conferências, palestras e 

explanações, inclusive em idioma estrangeiro. Na área de tradução e interpretação, o 

secretário realiza atividades de conversão simultânea de falas em reuniões, debates ou 

seminários, ou de textos. Logo, uma das suas áreas é a assessoria. 

Quem enfatiza a questão da assessoria é Guimarães (2007), pois afirma que o 

mercado não exige um mero executor de tarefas rotineiras, mas um profissional que possua 

postura de assessor. 

Como gestor, o secretário atua acompanhando, planejando e organizando 

conferências, eventos, reuniões e encontros de negócios, preparando apresentações, 

gerenciando os arquivos e correspondências, além de gerenciar equipes e comunicações. 

Dispõe de habilidades como agilidade, criatividade e diplomacia, pois está entre suas 

atribuições resolver problemas e conflitos na ausência do superior imediato, além de 

atendimento aos públicos interno e externo (UFC, 2009). 

Em relação ao caráter empreendedor, o dinamismo, a segurança, o desembaraço, a 

capacidade de aprendizagem e a busca por informações atualizadas quanto às novas 

tendências, fazem parte do perfil empreendedor. O que leva acreditar que o 

empreendedorismo pode preencher uma das áreas de atuação secretarial. Tanto dentro da 

empresa, quanto na construção do seu próprio negócio, o secretário também possui papel de 

empreendedor. Contendo uma formação multidisciplinar ele tem condições de inovar e criar  

(GUIMARÃES, 2007). 
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Com a finalidade de entender a próxima atuação do profissional discutido nesta 

pesquisa, segue abaixo o conceito de consultoria, 

 

A consultoria é uma atividade realizada por um profissional capacitado com o 

objetivo de auxiliar executivos nas mais diversas áreas da gestão empresarial. Em 

sua modalidade externa, o consultor vai à organização e passa um período no 

convívio dos colaboradores da empresa, a fim de diagnosticar alguma disfunção 

organizacional e sugerir, ao fim de sua análise, possibilidades de restauração do 

correto funcionamento da empresa. Já em sua modalidade interna, eles podem ser 

chamados de assessores, analistas, pesquisadores, conselheiros, auditores ou 

consultores internos. A consultoria é uma das mais antigas profissões que existem, 

assim como a de Secretário, pois na Idade Média a mesma função era desempenhada 

pelos chamados ‘conselheiros dos reis’(CONCEIÇÃO; BRITO, 2008, p.4 grifo do 

autor). 

 

Portanto, o secretário executivo pode desempenhar a consultoria. Visto que se 

trata de um profissional que estuda e analisa, em todo o período acadêmico, situações de 

diversas áreas organizacionais tais como contabilidade, relações públicas, marketing, 

administração geral, direito, recursos humanos, psicologia aplicada à administração, sistemas 

de informação, comunicação, motivação, liderança, tomada de decisão, entre outras. Sua 

formação o habilita a identificar um distúrbio dentro da organização e a enxergar a empresa 

sob uma visão holística. Ele possui capacidade para compreender a interdependência de todas 

as áreas, visto que se uma não funciona bem, as demais serão prejudicadas (CONCEIÇÃO; 

BRITO, 2008). 

   

3.2. Competências vinculadas a docência 

 

Fleury (2008, p. 26) define competência como sendo “[...] uma palavra do senso 

comum, utilizada para designar pessoa qualificada para realizar algo”. Em referência ao 

trabalho, o autor mencionado declara que os significados da competência estão voltados para 

as características da pessoa, ou seja, ser alguém competente significa possuir conhecimentos, 

habilidades, atitudes, realizando as tarefas estabelecidas e alcançando as metas determinadas. 

Em resumo é a capacidade de resolver qualquer situação, ou aptidão para realizar tarefas de 

forma eficiente. 

Medeiros e Hernandes (2006), afirma que os executivos preferem secretários com 

sólidos conhecimentos em administração, influência no inglês, que dominem a informática, 

que saibam métodos de organização do trabalho, entendem de cálculos financeiros, se 

interessem por marketing. É esse perfil tão desejado que remete ao conceito de competência 



 
 
 
 

31 

relatado no parágrafo anterior, ou seja o secretário competente é aquele que carrega todos 

essas características. 

Em complementação ao pensamento já colocado, Fleury (2008, p. 26) não 

relaciona a competência individual como sendo um estado, mas como resultado da mistura de 

formação pessoal, educacional e experiência profissional. É o conjunto de aprendizagens 

sociais e comunicacionais que possui seus limites. Reforça no seu conceito que competência 

se associa com saber agir, saber mobilizar, saber aprender saber comprometer-se, saber 

assumir responsabilidades e possuir visão estratégica. 

O secretário é aquele que aprende rapidamente a desempenhar as tarefas, 

reconhece a política da empresa, os interesses de seu executivo, faz sobressair seus interesses 

pessoais, porém, evita magoar os colegas de trabalho, ocasionando um bom relacionamento 

entre todos os públicos da organização, e como fator primordial, tem que ser aquele capaz de 

explorar seu potencial positivo, sua força e sua garra (MEDEIROS;HERNANDES, 2006).  

Já que foi visto os significados de competência e como se enquadra o secretário 

nessas definições, ou seja, qual o perfil do secretário competente, cabe verificar agora se ele 

possui competência para a docência, pois até então, apenas se falou de aptidões direcionadas 

ao mercado. Conforme analisado no Projeto político pedagógico, apesar do secretariado 

possuir como objetivo formar profissionais em bacharelado e não em licenciatura, isso não 

impede de tais concludentes almejar e executar a carreira do magistério. 

Para exercer a docência, o secretário precisa concluir a graduação e ingressar em 

um mestrado ou doutorado, tendo em vista que esses níveis se tornaram requisito para acesso 

aos cargos de carreira nas universidades. Esses programas são os principais meios que 

preparam os professores do ensino superior, porém o mestrado, sozinho não contempla, 

integralmente, a formação pedagógica, faz-se necessário também, cursos de metodologia e 

didática do ensino superior, sendo que esses são de pós-graduação lato sensu (GIL, 2010). 

Mesmo o curso de secretariado não tendo como foco formar profissionais 

docentes, o Código de Ética do profissional em destaque, através do cap. VIII e art. 18, faz 

menção ao assunto determinando que “cabe aos secretários docentes informar, esclarecer e 

orientar os estudantes, quanto aos princípios e normas contidas neste Código”. Isso significa 

que há a possibilidade do secretário também optar pela carreira de docente do ensino superior. 

Gil (2010) relaciona alguns papeis dos professores do ensino superior que se 

colide com as atribuições e habilidades requeridas ao secretário. O autor citado relata que o 

docente do ensino superior faz papel de administrador, já que o mesmo tem que planejar, 

organizar, monitorar e avaliar o processo de ensino aprendizagem. Deve ser especialista, pois 



 
 
 
 

32 

o professor tem que se especializar num determinado campo do conhecimento. Deve possuir a 

flexibilidade para está sempre aprendendo, tendo em vista as rápidas mudanças ocasionadas 

pela evolução do conhecimento. Precisa ser membro de equipe, ou seja, trabalhar em equipe e 

não solitário. Diagnosticador de necessidades, devendo ser capaz de identificar as 

necessidades dos alunos para que o conteúdo ministrado seja compreendido. Conferencista, 

levando ao seu alunado as experiências pessoais, e assim, proporcionar uma visão global da 

matéria ministrada. Deve prestar assessoria ao estudante, facilitando a elaboração de 

atividades importantes para o seu desenvolvimento como trabalhos escritos, projetos, 

atividades de pesquisa de laboratório e até mesmo a leitura. Líder, determinando objetivos, 

meios para alcança-los e avaliação do desempenho dos estudantes.     

Mediante o exposto acima, conclui-se que as atividades desempenhadas pelo 

professor universitário possuem semelhanças com as atribuições e o perfil do secretário, 

oferecendo condições deste seguir o campo acadêmico. Segundo Guimarães (2007), é perfil 

do secretário a capacidade de administrar o seu tempo, relacionamentos e conflitos. Deve se 

especializar naquilo em que o executivo não é tão bom. Possuir agilidade de adaptação às 

mudanças organizacionais, ou seja, aprender o novo e aceita-lo. Trabalhar em equipe é 

fundamental, mantendo o networking para o alcance dos objetivos, criando assim, vínculos 

com o mercado. Ser capaz de identificar a necessidade da organização e realizar além do que 

foi solicitado pelo executivo. Para o profissional se sentir motivado precisa estar em constante 

atualização e informado do que acontece ao seu redor. Possuir disposição para assumir papel 

de polivalente atuando como assistente. Por fim, o secretário também é formado para ser líder, 

já que em algumas ocasiões delega atividades a equipes que estão sob sua responsabilidade.     

  

3.3. O mercado de trabalho com foco na docência 

 

O setor industrial possui diversos setores produtivos, tendo como destaque: área 

têxtil, vestuário, calçados e artefatos de tecidos, produtos alimentícios, indústrias e/ou 

serviços de construção, produtos minerais não metálicos, mobiliário, metalúrgica, indústrias 

editorial e gráfica, e indústrias químicas. Todas essas áreas foram citadas porque elas são 

áreas de atuação secretarial (FEAACS, 2006).  

Valendo-se ao Projeto Político Pedagógico do Secretariado (2006), este afirma 

que: 
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[...] além do setor industrial, os órgãos de administração pública federal, estadual e 

municipal, bancos, empresas estaduais, autarquias, fundações, empresas hoteleiras, 

turismo e jornalismo são campos de atuação do profissional de secretariado. Os 

números relatados e as informações arroladas refletem a complexidade da economia 

local e fornecem a dimensão do universo em que o secretário executivo poderá atuar 

em uma dimensão estratégica, o que corrobora a importância de sua formação em 

nível superior. 

 

Esse contexto justifica, a urgência de melhoria na formação profissional, para 

enfrentar os novos modelos estruturais e as perspectivas do mercado de trabalho. As 

mudanças exigem não apenas conhecimentos técnicos, mas também uma formação 

humanística, com o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica (FEAACS, 2006). 

Tendo em vista que a oferta de emprego está aumentando, a demanda de 

secretários formados e prontos para assumir esses cargos também deve crescer, mas para isso 

é preciso quem forme tais profissionais com qualidade, ou seja, os professores de nível 

superior também devem ficar atentos às ofertas de oportunidades, já que não existe 

profissional formado sem o agente mentor. 

Diante os cenários atuais buscou-se também, através do Ministério da Educação, a 

quantidade de cursos superiores de secretariado, sendo encontrado cadastros de 222 (duzentos 

e vinte e dois) cursos em todo o Brasil e 5 (cinco) na capital do Estado do Ceará, Fortaleza 

(ANEXO B), incluindo a graduação em bacharelado e os cursos tecnológicos. Isso implica 

que as universidades e faculdades estão se expandindo para garantir o atendimento das 

exigências das organizações, e como consequência, o mercado da docência vai crescendo na 

mesma proporção. 

Recentemente, a UFC abriu vagas para os cargos de professores efetivos da 

carreira do magistério superior, através do edital 73/2013. Essas vagas eram para o 

departamento de administração, tendo como setor de estudo as disciplinas de técnicas de 

secretariado, comportamento organizacional e gestão empresarial. Vale ressaltar que o 

referido edital exigia diploma de graduação na área de estudo das disciplinas, implicando que 

somente profissionais com graduação em secretariado poderia se inscrever para ministrar os 

assuntos, já mencionados. Isso implica que as instituições de ensino estão reconhecendo a 

importância dos docentes que ministram aulas para determinado curso possuir a formação 

dele com experiências de trabalho fora da universidade.  
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4. MOTIVAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

 

Tendo em vista que faz parte do objetivo desde estudo identificar os motivos que 

influenciam a escolha de um concluinte de secretariado a optar ou não pelo exercício da 

docência, buscou-se nesta sessão compreender como acontecem os processos de motivação, 

bem como a sua definição. Além de exibir um breve relato sobre os possíveis motivos que 

podem agir na vida acadêmica, comprovando que a instituição escolar também é uma 

organização e precisa de pessoas motivadas para a concretização da sua missão.   

 

4.1. Conceitos e processos  

 

Ao verificar os conceitos de motivação para melhor compreendê-la, foi visto que a 

mesma não possui um consenso absoluto sobre sua definição, pois os autores que escreveram 

sobre tal assunto adotam fatores diferentes para explicá-la. Segue o ponto de vista de 

Chiavenato (2005, p. 242) 

 

A motivação é um processo psicológico básico. Juntamente com a percepção, 

atitudes, personalidade e aprendizagem, a motivação sobressai como um importante 

processo na compreensão do comportamento humano. Ela interage e atua em 

conjunto com outros processos mediadores e o ambiente. Da mesma forma como 

acontece com os processos cognitivos, a motivação não pode ser visualizada. A 

motivação é um constructo hipotético utilizado para ajudar a compreender o 

comportamento humano. 

 

Maximiano (2008, p. 250) direciona motivação a diversas utilidades, entre elas 

estão a vontade de estudar, ensinar, ganhar dinheiro, viajar ou mesmo para não fazer nada. 

Explica que a palavra motivação indica causa ou motivos que produzem determinado 

comportamento. Ou ainda, “[...] a energia ou força que movimenta o comportamento”.  

O segredo da motivação está no autoconhecimento, devemos ampliar sempre os 

sentidos para que consigamos alcançar a felicidade e a satisfação, realizando ações que estão 

em sintonia com os motivos de cada um. “Por meio do conhecimento e do saber o homem é 

capaz de dirigir sua vida para poder atingir aquilo que busca e, por conseguinte, sentir-se 

realizado” (CASTRO, 1996, p. 4). 

Para Chiavenato (2005, p. 242), “o processo de motivação depende da direção, 

intensidade e persistência dos esforços de uma pessoa para alcançar um determinado 

objetivo”. Em seguida o autor explica cada uma, sendo a primeira se referindo a direcionar ou 
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focar um objetivo que pode ser organizacional ou pessoal. A segunda representa o esforço que 

a pessoa aplica para conseguir o objetivo definido. E por último, a persistência significa o 

tempo que uma pessoa consegue manter o seu esforço na busca pelo desejo traçado.  

Com relação ao nível de motivação, Castro (1996) acredita que: 

 

O comportamento motivacional caracteriza-se por motivos que são perseguidos num 

dado momento, mas que são o resultado de toda uma história anterior de vida, 

composta de uma sucessão de experiências vividas e que, interligadas, lhe deram 

origem.  

 

Ainda com base nas ideias de Castro (1996), alguns motivos são considerados 

inatos e outros adquiridos, sendo que a forma como respondemos a esses motivos, é alterada 

pela aprendizagem e influenciada pela cultura que estamos inseridos. Relata ainda que a ação 

de um organismo é provocada pelas necessidades, metas ou desejos. Esses se dividem em 

estágio motivacional, fase correspondente a satisfação das necessidades do indivíduo, estágio 

comportamental, este fornece a resposta, e estágio de redução da necessidade, fase que a 

resposta satisfaz. Tudo isso significa simplesmente que o processo de motivação vai desde os 

estados de estimulação, impulsos e manifestações voltadas ao atendimento de motivos. 

A motivação não tem proximidade com a personalidade. Ela é simplesmente o 

resultado da interação de uma pessoa com o meio que a rodeia. O mesmo indivíduo pode 

possuir diferentes níveis de motivação que se alteram com o tempo. A motivação possui três 

elementos interagentes. O primeiro é a necessidade, que significa uma carência interna da 

pessoa, como fome, insegurança, solidão etc. Ela depende de variáveis culturais e quando não 

satisfeita gera tensão e estimula impulsos, com o intuito de atenuação da mesma. O segundo 

elemento são os impulsos, estes são os meios que aliviam as necessidades. Trata-se do 

comportamento de busca e pesquisa da localização dos incentivos que irão satisfazer a 

necessidade e como consequência reduzir a tensão. O último fator da motivação são os 

incentivos que são responsáveis pela diminuição do impulso. Eles estão fora do indivíduo e 

variam de acordo com situação (CHIAVENATO, 2005).  

A motivação inicia pelas necessidades que provocam o desconforto na pessoa e 

desencadeia a busca pela eliminação da tensão. Em seguida a pessoa foca na meta de 

satisfazer tal carência, surgindo então, o impulso. Quando a pessoa consegue a satisfação, ela 

elimina a carência, mas se houve algum obstáculo e a satisfação não é atingida, ocorre a 

frustração, conflito ou estresse. Através dessa avaliação do desempenho vem a recompensa, 
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que o incentivo, ou a punição à pessoa. Por fim, inicia-se um novo processo motivacional, já 

que a motivação possui um padrão circular (CHIAVENATO, 2005). 

Como foi visto, a motivação é um processo circular abrangente, ilimitado, 

portanto ela pode ser aplicada em diversas situações, inclusive na esfera da produção do 

conhecimento. Em virtude disso, Hoirisch, Barros e Souza, (1993), preocuparam-se com a 

motivação no âmbito acadêmico e começaram a traçar métodos que auxiliavam tanto o 

discente como o docente a não se desmotivarem, ou seja, não desistirem de alcançar os seus 

objetivos, eliminando as tensões e buscando formas de satisfazer as necessidades, através de 

incentivos.  A solução apresentada pelos autores mencionados foi realizar uma orientação 

psicopedagógica aos envolvidos com a educação do ensino superior. 

 

4.2. Motivos que influenciam na vida acadêmica 

 

A vida humana é composta por crises que acontecem uma após outra, essas crises 

podem ser interpretadas como uma ruptura. Ou seja, o próprio ser humano cria um 

rompimento consigo mesmo, ocasionando na perda de alguns elementos e como consequência 

atira-se em um novo horizonte. Isso significa que o ser humano enquanto se mantém o mesmo 

tem preservada a identidade; mas se é afetado por uma crise, ele se modifica (HOIRISCH; 

BARROS; SOUZA, 1993). 

Ainda se referindo as ideias de Hoirisch, Barros e Souza (1993, p. 91), estes 

apresentam o seguinte pensamento sobre os motivos que estão interligados as mudanças 

ocorridas no meio acadêmico, e que provocam comportamentos específicos em algumas 

pessoas. 

 

A colação de grau e a consequente perda da tutela da instituição e dos professores 

pode despertar no novo profissional o desejo de se engajar em cursos de 

especialização, mestrado e doutorado. O problema é que tal deliberação nem sempre 

é causada pelo propósito bem-definido de se aprimorar, atualizar ou ainda de se 

preparar para objetivos específicos de docência, como por exemplo o magistério e a 

pesquisa. Em alguns casos fica evidente a dificuldade de cortar o cordão umbilical 

com a faculdade e, assim, assumir o papel de adulto.  

 

Um dos temas centrais sobre comportamentos é o estudo da motivação, tendo em 

vista a necessidade da compreensão dos mecanismos que movimentam as pessoas para os 

comportamentos de alto desempenho, indiferença ou improdutividade, a favor ou contra de 

algo ou alguma coisa (MAXIMIANO, 2008) 
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Castro (1996) explica que as pressões e complicações que a sociedade vive torna 

difícil alimentar um sentimento de união com o universo, pois para sermos bem sucedidos em 

nossa vida profissional e pessoal, somos algumas vezes quase forçados a se envolver em 

situações competitivas que geram tensão. Reforça que os empreendimentos básicos como 

escola, constituição da família e o estabelecimento de uma carreira envolvem complicações e 

limitações capazes de afetar nossa motivação.  

Uma delas é a conclusão do curso superior, já que é um momento importante para 

o aluno. Pois formando-se, ele está legalmente habilitado para o exercício da profissão. 

Passando desde então a assumir a responsabilidade civil pelos seus atos profissionais, em 

consequência, o aluno vivencia a nova etapa despertando ansiedade em face do desconhecido, 

emergindo, a fragilidade, o terror e o pânico (HOIRISCH; BARROS; SOUZA, 1993). 

Situações semelhantes a citada anteriormente desencadeia a necessidade de um 

direcionamento, um estímulo, uma motivação. Assunto que se tornou discutido em todas as 

esferas organizacionais, tendo em vista que o seu efeito proporciona grandes benefícios. Isso 

se deve ao fato de que pessoas motivadas e entusiasmadas podem gerar elevados padrões de 

excelência no seu desempenho, consequentemente, a empresa passa a ter maior produção e 

garante sua sobrevivência no mundo dos negócios (CHIAVENATO, 2005). 

    Hoirisch, Barros e Souza (1993), discorriam que a timidez e a insegurança, 

comportamentos comuns nos procedimentos que envolvem educação, podem ocasionar a 

redução de interesses, verbalização pobre, iniciativas limitadas, resultados acadêmicos 

insatisfatórios etc. Diante esses fatores negativos, os referidos autores expõem a necessidade 

de diversas orientações psicopedagógicas para que não haja a desmotivação. Quanto a 

sensação de insegurança referente aos conhecimentos teórico e/ou de limitada experiência por 

parte dos alunos, será necessário uma prática eficiente sem a segurança da supervisão dos 

mestres. Deverá haver programas de orientação educacional que assegure ao discente o apoio 

à elaboração de questionamentos pessoais, acadêmicos e profissionais, bem como possibilitar 

o conhecimento de informações essenciais ao estabelecimento da prática profissional, sem o 

aval da faculdade. (HOIRISCH; BARROS; SOUZA, 1993) 

A Universidade do Ceará do Ceará oferece programa de orientação 

psicopedagógica aos discentes do curso de secretariado com as seguintes configurações: 

 

[...] tem como objetivo apoiar, acompanhar e fazer encaminhamentos específicos de 

alunos que venham apresentar dificuldades quanto ao processo de adaptação ao 

cotidiano da vida acadêmica, motivada pelas mais diversas razões. Para tanto, a 

CAD, em parceria com setores especializados da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, Comissão de Concurso Vestibular, Fórum de Coordenadores, 
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Coordenação de Cursos, Coordenadoria de Assuntos Internacionais e Centros 

Acadêmicos se propõe a articular ações que visem o envolvimento efetivo do aluno 

na vida acadêmica, bem como facilitar os processos de aprendizagem e, 

consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade da formação inicial de 

alunos que, por dificuldades de natureza sócio-afetiva, sensorial e/ou físico-motora 

necessitem de suportes especiais. Para a efetivação das ações de acompanhamento 

psicopedagógico, a CAD tomará, também, como suporte os Programas de Iniciação 

à Docência e de Educação Tutorial (FEAACS, 2006, p.47).  

 

O Programa de Apoio Psicopedagógico supracitado, chama-se PAPEU. Ele atua 

no processo ensino/aprendizagem, diagnosticando problemas e obstáculos que venham a 

surgir na vida acadêmica do aluno. Sendo assim, possui atendimento psicológico aos 

universitários que demandam esse tipo de intervenção, como também atendimento 

psicopedagógico individual e em grupo (FEAACS, 2006). 

A orientação para o desenvolvimento pessoal trata das questões de identidade, de 

valores, a qualidade de percepção, o uso adequado de recursos pessoais, o tipo de 

comunicação interpessoal, os objetivos pessoais de vida e prioridades e as perspectivas 

pessoais. Outro fator relevante era quanto à orientação para o desenvolvimento profissional. 

Nesta é realizada uma reflexão sobre as possibilidades profissionais de uma carreira e da 

adequação desta às características pessoais de cada pessoa, bem como às aptidões e aos 

interesses particulares. Há uma acentuada preferência pela conveniência sócio-econômica de 

determinada área, elemento que mobiliza os alunos da graduação quando precisam fazer a 

escolha por determinada carreira. Quando a recomendação de uma carreira parte de 

professores de reconhecida vocação, a que se soma bom êxito na carreira, a adesão é mais 

frutífera (HOIRISCH; BARROS; SOUZA, 1993). 

O mestrado e o doutorado são essenciais para quem deseja a carreira do 

magistério, porém, o graduado, em algumas vezes, não está motivado a tornar-se de fato um 

profissional, pesquisador ou professor dos mais competentes, fixando-se na condição de aluno 

com o intuito de não trabalhar, e até, pra não se casar, ação que implicaria assumir 

responsabilidades (HOIRISCH; BARROS; SOUZA, 1993).  

Para finalizar, o autor supramencionado reforça que do meio para o final de um 

curso,  

 

[...] deve-se proporcionar aos alunos a reflexão e a discussão sobre o que é preciso 

pra um bom profissional desta carreira, o que mais gostava de fazer e estudar no 

curso, o que pode escolher para fazer como especialidade nesta carreira, de acordo, 

simultaneamente, com o que gosto mais e para o que tenho mais aptidão, como pode 

o aluno adaptar o que gosta na carreira à realidade profissional de mercado, no 

Brasil, após a formatura, quais são as possibilidades de atividade profissional nesta 
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carreira, para o recém formado, como se dá a formação continuada no Brasil, desta 

carreira, Compensa e é possível sair do Brasil, quais os hobbies, talentos, prioridades 

de vida, objetivos, eles tem sido os mesmos ao longo dos anos, como integrar a vida 

pessoal com a profissional. Possibilidades de prática profissional (HOIRISCH; 

BARROS; SOUZA, 1993, p.139-140).  

 

A aptidão tão citada nos motivos para se tornar um excelente profissional é aquela 

que se refere ao potencial para a realização de tarefas ou atividades. Ou seja, para realizar 

tarefas ou atividades como tocar instrumentos, nadar, andar de bicicleta, cantar, calcular, 

desenhar, as pessoas utilizam as aptidões (MAXIMIANO, 2008). 

Os motivos são importantes porque eles impulsionam os indivíduos a realizar algo 

ou não. Na decisão quanto à carreira que se pretende seguir não é diferente. As escolhas são 

feitas com base nas necessidades de cada um, levando em consideração seu nível de 

satisfação. São diversas as formas de atuação de um secretário e ao final do curso ele tem que 

optar por alguma, essa opção será feita de acordo com os motivos que os impulsionam.  
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5. METODOLOGIA 

 

Considerando que este trabalho se configura em uma pesquisa, buscou-se 

entender o que seria pesquisar. Essa resposta foi explicada por Gil (2010, p.1), ao declarar a 

pesquisa como sendo o “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Sendo que, ainda conforme o 

referido autor, esses problemas podem ser de ordem intelectual, decorrendo simplesmente do 

desejo de conhecer, ou de ordem prática que decorre do desejo de conhecer com vistas a fazer 

algo objetivando acrescentar uma contribuição ou solução.  

Tomando como referência o conceito supracitado, pode-se caracterizar esta 

pesquisa como de natureza intelectual, já que se pretende, apenas, conhecer o desejo dos 

discentes do curso de secretariado executivo quanto a escolha pela carreira profissional do 

magistério e quais os fatores que motivam ou desestimulam essa opção. 

Em posse do conceito de pesquisa, vale lembrar que para o desenvolvimento da 

mesma, se faz necessário a utilização de métodos científicos. E para se usar algo, é preciso 

também conhecê-lo, portanto, tem-se como definição para tal procedimento que “método é o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista” (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p.65).  

Em síntese ao que foi explanado, Vergara (2007, p. 12) verbaliza o seguinte sobre 

o método científico: “um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento”. Tem-se então, 

que o conhecimento científico é real porque lida com ocorrências ou fatos, sendo assim 

Marconi e Lakatos (2010, p. 62) descrevem-no da seguinte forma: 

 

Constitui um conhecimento contingente , pois suas proposições ou hipóteses tem sua 

veracidade ou falsidade conhecida através da experiência e não apenas pela razão, 

como ocorre no conhecimento filosófico. É sistemático, já que se trata de um saber 

ordenado logicamente, formando um sistema de ideias (teoria) e não conhecimentos 

dispersos e desconexos. Possui a característica da verificabilidade, a tal ponto que as 

afirmações (hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da 

ciência. Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, 

absoluto ou final e, por este motivo, é aproximadamente exato: novas proposições e 

o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de teoria existente.  
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5.1. Delineamento da pesquisa 

 

Após enfatizar que o leitor deve ter informações sobre a pesquisa a ser realizada, 

Vergara (2007) classifica-as, conforme dois critérios, sendo que o primeiro se refere aos fins 

da referida pesquisa e o segundo quanto aos meios de investigação. Em relação aos fins, a 

autora supramencionada reforça que a pesquisa pode ser: exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. 

Segundo Marconi e Lakatos (2010) as pesquisas exploratórias são investigações 

cujo objetivo é a formulação de questões, contendo a finalidade de desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do investigador com o problema, para uma possível pesquisa futura 

mais precisa, ou até mesmo para modificar ou clarificar conceitos. 

Com base nas ideias de Gil (2010), afirma-se que esta investigação possui fins 

exploratórios, já que apresenta como seu objeto de pesquisa, o aprimoramento de ideias e 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses aprimorando ideias e descobrindo intuições. Para se familiarizar com o tema, 

explicitá-lo e aprimorar as ideias foi feita uma revisão literária de vários trabalhos já 

elaborados sobre educação, competência, motivação e formação em secretariado executivo.  

Retornando as classificações de Vergara (2007), esta utiliza as seguintes 

taxionomias para classificar as pesquisas quanto aos seus meios de investigação: Pesquisa de 

campo, Pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, 

participante, pesquisa-ação e estudo de caso.  

Gil (2010, p. 29) conceitua a pesquisa bibliográfica como sendo aquela que está: 

 

[...] elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente esta modalidade 

de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e anis de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de 

novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir outros tipos de 

fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como o material disponibilizado 

pela internet.” 
 

Portanto, conforme relato de Marconi e Lakatos (2010), conclui-se que este 

trabalho se caracteriza em uma pesquisa bibliográfica, por esta ser desenvolvida com base nos 

principais trabalhos já elaborados, capazes de fornecer informações atualizadas e relevantes 

para o tema em questão. Ressaltando que a literatura consultada é constituída, principalmente, 

de livros, artigos científicos, teses, monografias, dicionários e informações buscadas na 

internet.  
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Acrescenta-se também que esta investigação pode ser denominada como pesquisa 

de campo, já que foi realizado um levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem, no caso, Universidade Federal do Ceará. 

Para fundamentar a afirmação feita no parágrafo anterior, recorreu-se a Vergara 

(2007, p. 47-48), ao discorrer que a “pesquisa de campo é investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode 

incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não”.  

Os itens analisados no processo de obtenção dos dados estatísticos das pesquisas 

são chamados de variáveis. Essa denominação se faz, devido esses itens fazerem surgir 

valores que tendem a exibir certo grau de variabilidade quando se fazem mensurações 

sucessivas. Essas variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas (STEVENSON, 2001).  

Ainda recorrendo a Stevenson (2001), verifica-se que são apresentadas nas 

pesquisas qualitativas uma qualidade, ou atributo do indivíduo pesquisado. Não são 

inerentemente numéricas, elas envolvem categorias tais como cor dos olhos (azuis, castanhos, 

pretos), campo de estudo (medicina, direito administração), desempenho (excelente, bom, 

regular, péssimo) etc. Então, quanto às variáveis analisadas neste trabalho, garante-se que é de 

natureza qualitativa, pois o que se pretendeu aqui foi mensurar o perfil do respondente, bem 

como saber seu sexo, idade, formação, além de conhecer os fatores que motivam ou 

desmotivam ao exercício da docência no ensino superior voltada para o curso de secretariado 

executivo. 

 

5.2. Instrumento de pesquisa 

 

Os procedimentos para a realização da coleta de dados são diversos, tendo 

variações conforme o tipo de investigação. No caso deste estudo, pesquisa de campo, os 

meios adotados podem ser a observação, o questionário, o formulário e a entrevista 

(VERGARA, 2007). 

Em se tratando do questionário, verifica-se abaixo algumas considerações 

pertinentes ao mesmo: 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo 

correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado devolve-o do 

mesmo modo. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 184). 
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De acordo com a declaração citada anteriormente, utilizou-se como meio para a 

coleta de dados desta pesquisa a aplicação de questionário com base no referencial teórico 

deste estudo (APÊNDICE B). Possuindo este, duas divisões, sendo a primeira destinada a 

identificar o perfil dos respondentes e a segunda tem a finalidade de conhecer os atributos 

pertinentes à questão problema desta pesquisa.  

 

5.3. Universo e amostra 

 

População ou universo é o conjunto constituído por indivíduos ou objetos que 

apresentam algo em comum, cujo comportamento interessa analisar. Já amostra é uma parte 

do universo escolhida segundo algum critério de representatividade. Ou seja, a amostra deve 

ter a responsabilidade de fazer generalizações válidas do todo sem precisar examinar cada um 

dos elementos (VERGARA, 2007).  

A Universidade Federal do Ceará - UFC é a instituição pública de ensino superior 

que disponibiliza, na modalidade presencial, o curso de bacharelado em secretariado 

executivo em Fortaleza. Vale ressaltar que é a única na referida cidade que oferece o grau de 

bacharelado. Além dessas peculiaridades, a escolha por este ambiente para a pesquisa teve 

como parâmetro o nível de formação dos profissionais, pois os cursos de bacharelado 

possuem uma durabilidade maior, proporcionando ao discente aprofundamento de conteúdos. 

Ao aumentar seus conhecimentos os alunos terão mais segurança e consciência na tomada de 

decisão quanto a escolha pela carreira profissional.   

Tendo em vista o enunciado acima, estabeleceu-se que o universo desta pesquisa é 

composto por discentes da UFC que estão em fase de conclusão do curso de secretariado 

executivo. A seleção por esses sujeitos foi adotada porque no período do término de um curso, 

o aluno inicia sua atuação profissional, tendo que fazer escolhas por determinadas carreiras. 

Ainda é viável afirmar que nesse período o aluno já possui conhecimento suficiente sobre o 

curso, pois seu curriculum está quase completo, tendo condições para embasar de forma 

completa o instrumento de pesquisa, proporcionando maior veracidade a este estudo. O 

universo selecionado foi de 33 discentes concluintes e obteve-se uma amostra de 18 

questionários respondidos.  

Segundo Vergara (2007), existem dois tipos de amostra: a probabilística e a não 

probabilística. Explica que a primeira é baseada em procedimentos estatísticos e se divide em 

aleatória simples, estratificada e por conglomerado. Em relação a não probabilística, a autora 

mencionada destaca que são aquelas selecionadas por acessibilidade e por tipicidade. Com 
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base nessa definição, conclui-se que esta pesquisa foi realizada pelo método da acessibilidade, 

pois não existiu procedimentos estatísticos para a realização da seleção dos sujeitos. 

Antes da aplicação do questionário definitivo foi feito um teste com o intuito de 

identificar as dificuldades, indagações confusas e verificação da eficácia do instrumento. 

Lembrando que este teste foi realizado com indivíduos que não faziam parte da amostra 

pretendida para este estudo. Após a averiguação citada, foi aplicado o questionário definitivo 

com as alterações sugeridas (APÊNDICE B). Essa aplicação foi feita em uma semana, sendo 

realizada pessoalmente no local de interesse.  
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações coletadas para esta análise foram adquiridas através de uma 

pesquisa bibliográfica com literatura constituída, principalmente, de livros, artigos científicos, 

teses, monografias e dicionários. Nesta oportunidade, foi levantado o referencial teórico 

acerca da educação, formação do Secretário Executivo e motivação, a fim de que fosse 

proporcionado embasamento para esta análise.  

Na pesquisa de campo foi aplicado um questionário dividido em duas partes, 

sendo que a primeira caracteriza o perfil do investigado e a segunda identifica o objetivo final 

que é investigar se os discentes do curso de secretariado da Universidade Federal do Ceará – 

UFC pretendem exercer a docência, bem como conhecer os fatores que desestimulam e/ou 

motivam tal prática. Além de contemplar os objetivos intermediários:  

 Conhecer a pretensão pela área de atuação dos discentes do estabelecimento 

mencionado;  

 Identificar o que coopera para o desinteresse em exercer a docência;  

 Descobrir o que motiva para o magistério;  

 Averiguar quais disciplinas do curso são específicas da profissão e por isso 

devem ser ministradas por um profissional formado em secretariado 

executivo. 

 

Ressalta-se que o questionário mencionado acima foi aplicado a discentes 

concluintes do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará e 

caracteriza-se como o instrumento utilizado para a coleta dos dados, cujos resultados serão 

apresentados nesta sessão.  

 

6.1. Perfil 

 

Inicialmente traçou-se o perfil dos respondentes com o intuito de caracterizar os 

indivíduos que fizeram parte desta pesquisa. Esta primeira parte é analisada nas questões de 1 

a 4 do questionário. 
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Gráfico 1 – Idade dos respondentes 

              

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Pela representação acima, observa-se que 89% dos entrevistados estão na faixa 

etária entre 21 e 30 anos de idade. Isso demostra que a maioria dos concluintes do curso de 

secretariado executivo da UFC ingressam ainda jovens no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 2 – Gênero dos respondentes 

            

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Verifica-se que o curso de secretariado, ainda é composto basicamente pelo sexo 

feminino tendo participado desta amostra um percentual de 94%, quase a totalidade dos 

indivíduos investigados.  Porém, houve a manifestação de 6% do sexo masculino, indicando 

que os homens estão começando a sentir interesse por esta profissão. Para Barros, Izequiel e 

Silva (2011), inicialmente o secretariado é exercido por mulheres, pois durante a Segunda 
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Guerra Mundial o gênero masculino enfraqueceu sua presença no universo secretarial, devido 

a não aceitação deste gênero para a área. Esta formação histórica ainda é percebida, contudo 

observa-se tendência a diversificação de gênero na profissão. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de disciplinas pendentes 

              

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Em análise a quantidade de componentes curriculares pendentes, obteve-se 65% 

dos alunos com apenas 2 disciplinas faltando para o término do curso. Quem tem 3 disciplinas 

a cursar atingiu um percentual de 17% e os discentes que marcaram outros ficaram com 18%. 

Ressaltando que não houve alunos com 4 e 5 componentes curriculares pendentes e os 

discentes que marcaram “outros” especificaram que ainda possuíam de 6 a 7 disciplinas a 

serem cursadas. Contudo, a maioria dos respondentes estão na fase final da graduação, 

reforçando a pretensão desta pesquisa de abordar os discentes com proximidade de conclusão 

do curso, com maior perspectiva de conhecimento e ingresso/engajamento na profissão, o que 

permite que estes possam ter conteúdo suficiente para fazer sua escolha profissional.  

Hoirisch, Barros e Souza (1993) afirmam que ao finalizar o curso superior, o 

concludente deve se preparar para ingressar no mercado de trabalho. Essa preparação deve ser 

através da reflexão sobre suas aptidões, talentos, opção pela carreira, o que mais gosta de 

fazer e estudar para escolher uma especialidade em tal carreira, quais as possibilidades de 

atividade e formação continuada nessa área. Portanto, conclui-se que nesse momento de 

finalização de curso, o aluno deve ter consciência de suas necessidades, objetivos e 

informações suficientes para tomada de decisão sobre inserção no meio profissional, por isso 

a escolha desse critério para a seleção dos sujeitos desta análise. 
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Gráfico 4 – Área de atuação em que realizou experiência prática, seja estágio ou 

profissional 

              

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

É importante averiguar se os alunos que estão saindo da universidade tiveram a 

oportunidade de fazer o elo entre a teoria e a prática com relação a sua profissão, pois a 

experiência é um critério relevante no momento de uma seleção de emprego. Além da 

experiência prática fortalecer um maior domínio acerca do que foi estudado. Os dados obtidos 

em relação a essa indagação foram que 90% dos respondentes possuem experiência na área de 

assessoria, 5% já atuaram como gestores e 5% tem o empreendedorismo como atuação prática 

secretarial. A consultoria, a docência e outros não pontuaram.  

 

6.2. Docência do ensino superior: área de atuação para o profissional de secretariado 

executivo 

 

Neste segundo momento serão apresentados os dados do profissional com 

formação em secretariado em relação à docência, tendo como finalidade investigar a 

pretensão pelo magistério, bem como os motivos que atraem ou repelem esta área de atuação. 

Além desses objetivos, pretende-se também conhecer as disciplinas específicas do curso. As 

informações foram coletadas nas questões de 5 a 13 do questionário.  
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Gráfico 5 – Área de atuação que o concludente pretende seguir 

             

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Ao indagar a área de pretensão profissional após concluir a graduação em 

secretariado executivo, obteve-se 52% em assessoria, 19% em docência, 14% optaram pelo 

empreendedorismo, 10% preferem ser gestores e 5% desejam atuar na consultoria.  

Verificou-se que predomina a inclinação para a assessoria como futura área de 

atuação secretarial, contudo a docência não ficou à parte, pois 19% manifestou-se a favor de 

serem docentes. Para melhor explicar a preferência pela assessoria segue o enunciado: 

  

Os profissionais consolidaram a assessoria aos seus superiores através do 

conhecimento e colaboração nas áreas de administração, planejamento, liderança, 

negociação, recursos humanos, finanças. Enfim, passaram a conhecer efetivamente, 

através da teoria e prática acadêmica e profissional, a empresa como um todo, com 

seus diversos campos interligados, e a participarem ativamente dos resultados 

empresariais; tornaram-se gestores e responsáveis pelo elo de ligação e comunicação 

entre os superiores e funcionários e entre empresa e clientes externos. (CASTELO, 

2007, p. 23) 

 

Com relação às porcentagens que optaram pelas outras atuações, Alonso (2002) 

reforça que o secretário possui condições suficientes para assumir os papéis de gestor, 

empreendedor, consultor, entre muitas outras funções, inclusive a docência.  
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Gráfico 6 – Motivos que estimulam o interesse pelo exercício do magistério          

 

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Para compreender os fatores que levam um discente de secretariado executivo 

optar pela carreira do magistério, perguntou-se, aos que pretendiam exercer essa carreira, 

quais eram os motivos que os estimulavam a isso. Obteve-se como maior elemento, a aptidão, 

a vocação e o desejo de realização pessoal com 34%, seguido do desejo de permanecer no 

meio acadêmico com 33% e do desejo de ser concursado com 17%. O mercado satisfatório 

igualou em 8% com o reconhecimento financeiro e os demais não pontuaram. 

Com relação à aptidão, vocação serem reconhecidas pelos respondentes como 

motivo para exercer a docência, Faria e Reis (2008, p. 172) reforçam que “[...] para seguir a 

carreira acadêmica, são exigidos, especialmente, dois importantes requisitos: aperfeiçoamento 

intelectual contínuo e vocação sacerdotal para a repetição, o estudo e a pesquisa”.  

Para Hoirisch, Barros e Souza (1993), há indivíduos que possuem dificuldades 

para se adaptarem as novas situações. Isso dificulta a transição do papel de discente para o de 

profissional, ocasionando desejo por continuar no meio acadêmico. Entretanto, não foi 

investigado o motivo pelo qual os discentes desejam permanecer no meio acadêmico, tendo 

em vista não ser este um dos objetivos deste trabalho. Deseja-se somente conhecer se este 

fator tem relevância para tomada de decisão pela carreira do magistério. 
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O curso de secretariado existe em várias Universidades Federais, e estas quando 

necessitam ampliar seu corpo docente realizam concursos oferecendo oportunidade para o 

ingresso de professores de nível superior com formação específica em secretariado executivo. 

 

[...] algumas pessoas decidem ensinar pelos seguintes motivos: por sua própria 

vontade, pois se sente realizado profissionalmente; pelo título de “professor de 

universidade”; para “complementação salarial”; ou ainda como forma de ocupar o 

tempo vago nos momentos em que não está em seu outro trabalho (MASETTO, 

2003, p. 25, grifo do autor). 

 

Vale salientar que nessa contagem não foram levadas em consideração as 

respostas deixadas em branco, bem como os respondentes que marcaram mais de um motivo, 

pois ficou em aberto para eles que poderiam escolher quantas opções desejassem. 

 

Gráfico 7 – Respondentes que desejam, em algum momento da vida, exercer a 

docência do ensino superior 

              

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Ao indagar os discentes se pretendiam, em algum momento na vida exercer a 

docência, estes afirmaram em 50% que sim e em mesma porcentagem declararam que não. A 

preferência por seguir o magistério, em algum momento na vida, aparentemente atingiu um 

número considerável, porém estão inclusos nesta parte os 19% que tem como foco de sua 

carreira a docência, significando que o número de sujeitos que pretendem outras áreas, mas 

admitem que um dia podem vir a atuar na docência reduz para 31%. 

Esses 31% denotam uma preferência tardia e/ou incerta, não transfere a segurança 

de que isso venha a se tornar realidade. Ou seja, não se caracteriza como um objetivo de 

carreira profissional, mas sim como o surgimento de uma oportunidade que pode acontecer ou 

não.  
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Logo que os secretários executivos saem da universidade são contratados para 

atuarem na área administrativa, diminuindo a possibilidade de se inclinarem para a docência. 

Consequentemente, há uma escassez de secretários docentes, seja como professores de 

disciplinas específicas ou coordenadores. Contudo, é necessário alguém para fazer esses 

papéis, e a única solução é adotar educadores de outras áreas do conhecimento. Vale salientar 

que a ausência de secretários pesquisando retarda o desenvolvimento da docência (FARIA, D. 

S.1; REIS, A. C. G., 2008). 

 

Gráfico 8 – Origem do interesse pela docência 

             

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Ao perguntar para o respondente de onde surgiu o interesse pela docência, este 

respondeu que o estímulo partiu da Universidade, na qual cursou o secretariado executivo. 

Essa resposta foi representada por 46% dos sujeitos analisados, sendo apontado por alguns, 

que esse incentivo surgiu dos docentes de secretariado ou da necessidade de professores na 

área específica deste curso. No art. 18, cap. VIII do Código de Ética do Secretário, menciona 

que “cabe aos secretários docentes informar, esclarecer e orientar os estudantes, quanto aos 

princípios e normas contidas neste Código”. Isso comprova que a Universidade possui 

secretários docentes. Como ela precisa desses profissionais, deve ter a iniciativa de incentivá-

los a retornar para o ambiente acadêmico.  

Em seguida, com 38% tem-se a sua vontade própria, demonstrando que não 

precisou do incentivo de outras pessoas, isso partiu de um desejo pessoal. O autor Castro 

(1996, p. 4) menciona que “pelo fato de saber aquilo que quer, e quais são os desafios que lhe 

estão reservados, o ser humano pode, por vontade própria, procurar atender seus anseios 

realizando atos conscientes”.  
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Vale ressaltar que estão inclusos nesta contagem tanto os 19% que tem como foco 

a docência como os 31% que não tem certeza se atuarão como docentes.  

 

Gráfico 9 – Motivos que contribuíram para o desinteresse pela docência 

 

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

O motivo de maior incidência que desestimula a carreira da docência para os 

secretários é a ausência de aptidão, vocação, com 42%. Os sujeitos analisados acreditam que 

não possuem esse elemento e que ele é fundamental para a realização desse trabalho.  

 

O gosto profissional que se manifesta pela designação de um ofício é uma escolha 

complexa, determinada por numerosos fatores, como: consciência de uma aptidão, 

esperança de êxito, e também o desejo de exercer uma atividade que tenha um 

grande valor e prestígio, bem como a aspiração de ocupar certo lugar em seu grupo 

social (MINICUCCI, 1995, p. 141) 

 

Como foi mencionado acima, para escolher uma profissão é preciso a consciência 

de uma aptidão, mas o mesmo autor explica que não se deve confundir aptidão com interesse. 

Para deixar claro esse conceito Minicucci (1995, p. 142) afirma que “aptidão é a capacidade 

de executar certas operações que foram manifestamente adquiridas pelo exercício”.  

Dentre os respondentes 16% alegou a insegurança quanto ao conteúdo aprendido. 

Esse fator desmotiva muitos discentes a optarem pelo magistério. Em seguida, a timidez 

também vem impedindo essa escolha com 11%. Hoirisch; Barros; Souza (1993) afirmam que 

alguns indivíduos possuem discursos pobres ou desinteresse por algo, devido eles serem 
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tímidos ou inseguros. Por não terem confiança em si mesmos, acabam se desinteressando pela 

docência, visto que não se sentem preparados para falar sobre assuntos aprendidos.  

Cerca de 11% dos respondentes acreditam que a docência é uma profissão 

estressante e por este motivo preferem aderir a outras áreas de atuação. Uma porcentagem de 

5%  dos respondentes acreditam que a recompensa salarial é mínima, as oportunidades do 

mercado de trabalho são poucas e não há reconhecimento da profissão, por esses motivos não 

se empenhariam em ser docentes universitários.  

 

Estudos sobre a profissionalização do professor têm mostrado que não se pode mais 

pensar em melhorar a educação sem antes perceber a necessidade da formação e 

informação do educador, além da sua valorização profissional (NÓBREGA; 

ADELINO, 2012, p. 76). 

 

Uma quantidade de 5% escolheram a opção “outros” e ao indagar sua 

especificação, os sujeitos relataram que nunca tinha refletido sobre o assunto, ou seja jamais 

passou em sua mente algum interesse e nem mesmo havia pensado no motivo.  

 

Gráfico 10 – Incentivo por parte da instituição de ensino superior 

             

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

O gráfico acima indica que 56% dos respondentes consideram que a UFC não 

incentiva os discentes a seguirem a carreira do magistério. Em contrapartida, 44% afirmaram 

que receberam incentivo à docência durante a graduação.   

Os respondentes que afirmaram “SIM”, apontaram as seguintes atividades como 

elementos que estimularam o interesse para a docência: bolsa de monitoria, disciplina de 

didática em secretariado, o incentivo dos professores da área, palestras e seminários.    

De acordo com o art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

através do Cap. IV que estabelece no inciso I e II, acerca das Universidades deverem 
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incentivar os discentes a desenvolver uma criação cultural, além do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, esses são caminhos que podem levar a docência. O mesmo artigo versa 

que as instituições do ensino superior formam profissionais aptos para diversos setores 

organizacionais e para contribuírem com o desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua. Isso significa que o docente está inserido nesse contexto, 

pois ele tem uma função social, além de ser o agente que tem competência para continuar 

formando profissionais. 

 

Gráfico 11 – Disciplinas ministradas por docentes com graduação em secretariado ou 

por outras áreas do conhecimento  

              

FONTE: Pesquisa de campo (2013). 

 

Ao indagar sobre qual docente deve ministrar as disciplinas de secretariado 

(ANEXO A), os respondentes afirmaram que 54% dos componentes curriculares não são 

recomendados para docentes com formação em secretariado.  As disciplinas não indicadas 

foram: administração de sistemas de informação, administração e análise financeira e 

orçamentária, Contabilidade geral, direito administrativo, economia brasileira, economia do 

setor público, instituição de direito, introdução à ciência política, introdução à economia, 

introdução à estatística, introdução à filosofia, introdução à sociologia, legislação social e 

trabalhista, língua brasileira de sinais, língua espanhola, língua inglesa, logística, matemática 

financeira, português instrumental, psicologia aplicada ao trabalho e sistemas de informações 

e banco de dados. 

Alegaram que 31% das disciplinas podem ser ministradas tanto por docentes 

secretários como por professores de outras áreas do conhecimento, pois possuem 
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características em comum com outros cursos. Essas disciplinas são: administração de recursos 

humanos, administração mercadológica, comércio exterior, comportamento organizacional, 

dinâmica gerencial, gestão empresarial, inteligência competitiva das organizações, introdução 

à administração, introdução à comunicação, metodologia do trabalho científico, modelos 

gerenciais e organização e métodos.     

Os respondentes caracterizaram apenas 15% dos componentes curriculares como 

àqueles que devem ser obrigatoriamente ensinados por docentes com formação secretarial. 

Trata-se de técnica de secretariado I e II, didática em secretariado, monografia em 

secretariado, estágio supervisionado, administração e assessoria em relações públicas e 

organização de eventos.  

Conforme informações fornecidas pela Coordenação de Secretariado Executivo, 

as disciplinas específicas da profissão de secretariado são: técnicas secretariais I e II, 

organização de eventos, didática em secretariado, estágio supervisionado. 

Ainda segundo a Coordenadora do Curso de secretariado, Joelma Freire, há 

disciplinas não específicas do curso que podem ser lecionadas por graduados em secretariado, 

contudo que possua pós-graduação na área da disciplina. 

Os discentes reconhecem as disciplinas tidas como específicas do curso e sugerem 

que a monografia e administração de recursos humanos sejam ministradas somente por 

docentes secretários, porém esquecem-se da escassez de professores com tal formação para 

abranger todos esses componentes.  

 

Gráfico 12 – Justificativa da preferência da formação dos professores para lecionar as 

disciplinas do curso 

            

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

Foi perguntado aos concluintes do curso de secretariado por qual motivo eles 

consideram que algumas disciplinas devem ser ensinadas por secretários docentes, outras por 
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professores de outras áreas do conhecimento ou por ambos. Diante desta pergunta, 52% 

citaram que cada disciplina possui sua especificidade e que por este motivo devem ser 

ministradas por docentes específicos de sua área do conhecimento, pois há assuntos que são 

complexos e não possibilitam o seu domínio por docentes de outras áreas. Mencionaram ainda 

a existência de disciplinas que não devem ser ensinadas por qualquer docente porque não 

condiz com sua formação profissional ou porque não está ligada diretamente com suas 

atividades específicas.  

24% declararam que algumas disciplinas podem ser lecionadas tanto por 

secretários docentes quanto de outra área, contanto que tais disciplinas sejam comuns entre os 

cursos. Enfatizaram que a formação na disciplina permite que o docente possa ministra-la, 

como também se ela engloba suas atribuições profissionais. 

 

Uma disciplina vale pelo conteúdo que aborda, aprofunda e discute. Professores para 

ministrá-la são selecionados e contratados pelo domínio teórico e experimental que 

possuem sobre seu conteúdo, e é aceita a crença de que quem sabe o conteúdo 

daquela disciplina saberá transmiti-lo, logo sabe ensinar (MASETTO, 2003, p. 141). 

 

O conhecimento não aprofundado também foi um fator muito comentado, ele 

atingiu 20% dos respondentes. Citaram que somente pode ministrar esta ou aquela disciplina 

quem possui conhecimento aprofundado sobre o assunto, quem já atuou ou estudou sobre a 

profissão. Portanto, o secretário deve ensinar as disciplinas que possui conhecimento 

necessário para ministrá-las. Sendo inviável a qualquer docente ensinar aquilo que não tem, 

pelo menos, uma base aprofundada. Enfatizaram que o docente deve lecionar, apenas, as 

disciplinas que ele possui domínio e experiência. 

 

A perspectiva universitária, como o próprio nome diz, deve ser ampla, o mais ampla 

possível, de modo que o estudante possa adquirir realmente uma cultura e uma 

formação superior extensiva a várias áreas, não se limitando a um “currículo” a mais 

que, no caso, se desenvolve numa faculdade. Mais uma vez, queremos nos referir ao 

regime de créditos como o mais adequado a esta cultura e formação superior. Isso 

porque ele possibilita aos universitários o enriquecimento amplo de seus 

conhecimentos e uma formação interdisciplinar e holística. (HOIRISCH; BARROS; 

SOUZA, 1993, p.119) 

 

Uma parcela de 4% mencionou que o secretariado executivo não possui um 

currículo específico e que por este motivo obriga o curso a depender muito de docentes de 

outras áreas, já que a profissão de secretário engloba todas as outras áreas. Alerta que 

“precisamos mais de especialistas específicos do que de docentes secretários” 

(RESPONDENTE X, 2013). 
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Gráfico 13 – A importância de docentes com graduação em secretariado para ministrar 

as disciplinas do curso   

 

FONTE: Pesquisa de campo (2013).  

 

Para finalizar foi indagado aos alunos se eles consideravam importante os 

docentes com graduação em secretariado ministrarem as disciplinas do curso específico. O 

resultado obtido foi que 82% reconhecem a importância porque facilita a aplicação de 

experiências profissionais à realidade do discente secretário, sabendo lidar com as 

necessidades do aluno. Como também o repasse das informações ligadas às atividades 

secretariais e exemplos desta área com clareza. Outro ponto citado foi que as disciplinas 

específicas do curso devem ser ministradas por secretários docentes, pois permite um 

desenvolvimento melhor do conhecimento na área. Além disso, asseguram que é muito 

importante a existência dos docentes com formação em secretariado, devido agregar “[...] 

conhecimentos práticos do cotidiano do profissional de secretariado a teoria das aulas 

expositivas” (RESPONDENTE Y, 2013). Outro respondente afirmou que é muito importante 

porque incentiva os alunos a terem interesse pela docência. Outros mencionaram que essa 

relevância se faz, devido o docente ter a obrigação de possuir formação compatível com o 

conhecimento que ele pretende lecionar, caso contrário quando o professor foge de sua área 

de atuação, o aluno é o maior prejudicado. Françoso e Jonas (2011, p. 4) diz: “O docente 

formado em Secretariado Executivo é capaz de criar um elo entre a teoria da disciplina e a 

prática secretarial, desde que administre também questões didáticas e pedagógicas para o 

fortalecimento deste elo”. 

Com 18%, tiveram aqueles que consideram relativa essa importância, pois 

depende se a disciplina é específica do secretariado. Caso essa disciplina tenha conteúdos de 
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outro campo do conhecimento, ela deve ser ministradas por seus cientistas e professores 

dominadores desta área do saber.  

Faria e Reis (2008) evidencia que os paradigmas que existem quanto ao secretário 

podem ser dissipados na sala de aula, pois a transformação, a conquista do respeito e da 

valorização do profissional inicia-se no ensino. Reforça que é através das disciplinas 

específicas do curso que os docentes conseguirão firmar uma visão diferente dos estereótipos 

fixados pela sociedade e condizentes com sua atuação. 

Portanto, compreende-se que a maioria dos discentes de secretariado pretendem 

exercer a assessoria, mas conhecem a necessidade da docência ao admitir a sua importância 

para o crescimento da profissão. Como também demonstram anseio por incentivo oriundo do 

meio acadêmico.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Para a obtenção dos objetivos da presente pesquisa, foi desenvolvida uma 

pesquisa bibliográfica sobre os conceitos acerca da educação do ensino superior, docência, 

competência e motivação. Foram também descritos o perfil do docente de ensino superior, 

formação do secretário executivo, as áreas de atuação secretarial e o mercado de trabalho para 

docentes com formação em secretariado. Foi realizada ainda uma pesquisa de campo com os 

discentes em fase de conclusão do curso de secretariado executivo da Universidade Federal do 

Ceará para o levantamento de dados, sendo esta primordial na execução da análise dos 

resultados. Tratou-se de um estudo exploratório com variáveis qualitativas. 

As conclusões obtidas pela pesquisa estão a seguir resumidas no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Conclusões acerca da questão problema, dos objetivos e da hipótese. 

PRESSUPOSTOS DA PESQUISA RESULTADOS 

Problema: os graduandos em Secretariado 

Executivo possuem interesse em atuar como 

docentes? Se não houver essa pretensão, o que os 

desestimula? Se existir o interesse, o que os 

motiva? 

Este estudo revelou que a maioria dos alunos de secretariado 

executivo da Universidade Federal do Ceará não pretendem 

exercer a docência como carreira. O principal motivo que 

desestimula essa pretensão é a ausência de aptidão, vocação.  

Objetivo Final: investigar se os discentes do 

curso de secretariado executivo da Universidade 

Federal do Ceará pretendem exercer a docência, e 

conhecer os fatores que desestimulam e/ou que 

motivam tal prática. 

 

Esse objetivo foi alcançado, pois através da pesquisa se 

encontrou que os discentes não pretendem exercer a 

docência por acreditarem que não possuem aptidão, vocação 

ou não estão seguros quanto aos conteúdos aprendidos. 

Dentre a minoria que pretende a docência como carreira foi 

encontrado como principal motivo a presença de aptidão, 

vocação ou realização pessoal e o desejo de permanecer no 

meio acadêmico. 

Objetivo Intermediário: conhecer a pretensão 

da área de atuação dos discentes de Secretariado 

da Universidade Federal do Ceará; 

 

Após a conclusão do curso, a maioria dos discentes de 

secretariado executivo desejam atuar como assessores. 

Objetivo Intermediário: identificar o que 

coopera para o desinteresse em exercer a 

docência 

Os principais motivos que desestimulam o exercício do 

magistério são: falta de aptidão, vocação, insegurança 

quanto aos conteúdos aprendidos, timidez e estresse. 

Objetivo Intermediário: descobrir o que motiva 

para a docência 

Uma minoria afirmou possuir interesse pela docência por 

acreditarem que possuem aptidão, vocação para exercer tal 

atividade, tratando-se de uma realização pessoal. Também 

porque não desejam perder o vínculo com a Universidade e 

por desejarem ingressar no serviço público.  

Objetivo Intermediário: Averiguar quais 

disciplinas do curso são específicas da profissão e 

por isso devem ser ministradas por um 

profissional formado em Secretariado Executivo. 

 

Os alunos apontaram que as disciplinas: administração e 

assessoria em relações públicas, didática em secretariado, 

estágio supervisionado, monografia em secretariado, 

organização de eventos e técnica de secretariado I e II são 

específicas das atividades secretariais.  

Hipótese: Os discentes de secretariado executivo 

necessitam de incentivo mais sólido no sentido de 

despertar o desejo pela atuação docente. Se 

houvesse esse estímulo existiria uma ampliação 

no corpo docente do curso, em estudo neste 

Essa hipótese se confirmou, pois não foi identificado 

incentivo suficiente por parte da Universidade ao exercício 

do magistério. Muitos desconhecem o real motivo que os 

leva a seguir ou não esta carreira, pois afirmam que desejam 

ser docentes por vontade própria, não sabendo justificar que 
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trabalho, e como consequência, ganho para a 

aprendizagem dos alunos e valorização para a 

profissão.      

 

motivo é esse, ou não pretendem a docência como área de 

atuação porque nunca pensaram no assunto. Obteve-se 

também que a existência de secretários docentes no curso de 

secretariado é importante porque terão condição de fazer o 

elo entre a prática e a teoria das atividades secretariais, bem 

como compreender as necessidades dos discentes secretários 

e até servir como incentivo à docência.    

FONTE: Elaborado pela autora (2013).  

 

Foi verificado que os discentes do secretariado desejam e reconhecem a 

importância de docentes secretários, entretanto não pretendem ser docentes. Em contrapartida, 

detectou-se também que devido o secretariado ter como finalidade formar profissionais com 

visão holística, os componentes curriculares são quase na totalidade pertencentes a outras 

áreas do conhecimento. Isso diminui a necessidade de docentes com formação em 

secretariado, pois as disciplinas específicas da sua formação são mínimas, oferecendo espaço 

para as disciplinas serem ministradas por docentes com outras formações.    

Esta monografia teve como limitações a escassez de materiais bibliográficos na 

área das atuações secretariais, inclusive a docência. Encontra-se em maior proporção 

conteúdos relacionados a história e ao perfil do secretário. Os livros de metodologia científica, 

estatística, psicologia são encontrados no curso de administração, pois não foram 

identificados livros como: psicologia aplicada ao secretariado ou teoria geral do secretariado.  

É importante notar que no Curso de Secretariado da UFC, ocorreu avanços, 

inclusive na área da docência, pois atualmente o cargo de coordenador(a) é ocupado por uma 

docente com formação em secretariado e recentemente foi aberto dois concursos para 

professor efetivo. Isso mostra que o corpo docente desse curso está crescendo. Há trabalhos 

científicos aprovados em primeiros lugares nos diversos eventos, sendo levados até para 

outras Universidades, oferecendo incentivo aos alunos para pesquisarem. Vale salientar que 

na avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) de 2012, o curso 

atingiu a nota máxima entre 12 cursos da Universidade Federal do Ceará. Entretanto, para que 

esse resultado seja mantido recomenda-se a docência do ensino superior como área de atuação 

para o profissional de secretariado executivo. Dessa forma, a referida profissão pode ganhar 

visibilidade e conquistar o reconhecimento diante a sociedade quanto a sua importância e 

necessidade desde o ingresso na Universidade. O incentivo através do ensino edifica a 

motivação contribuindo com a construção de indivíduos satisfeitos e competentes na sua área 

de atuação.  

 

 

 



 
 
 
 

62 

REFERÊNCIAS 

 

ALONSO, Maria Ester Cambréa. A arte de assessorar executivos. São Paulo: Pulsar, 2002. 

 

BARROS, C.M.P.; IZEQUIEL, D. S. A.; SILVA, J.S. (2011). Os Desafios Enfrentados pelo 

Profissional de Secretariado Executivo do Gênero Masculino nas Organizações 

Contemporâneas. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 158-176, 

jan./jun. 2011. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. DF 1996, 14p. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis>. Acesso em: 05 out. 2013.  

 

CASTELO, Márcia Janaína. A formação acadêmica e a atuação profissional do secretário 

executivo. 2007. 129 f. Monografia (Graduação de Secretariado Executivo) – Centro de 

Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2007. Disponível 

em: < http://www.fenassec.com.br >. Acesso em: 09 de nov. 2013. 

 

CASTRO, Alfredo Pires de. Automotivação: como despertar essa energia e transmiti-la às 

pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 1996.  

 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso nas 

organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

CONCEIÇÃO, M. S.; BRITO, V. M. O secretário executivo como consultor de gestão da 

marca. In: XVI Congresso Nacional de Secretariado, 2008, Brasília. Anais... Pará: 

Universidade do Estado do Pará, 2008. Disponível em: < http://www.marcelaconceicao.com>. 

Acesso em: 27 out. 2013. 

 

COSTA, Jeiffieny da Silva. Docência no ensino superior: professor aulista ou professor 

pesquisador? Caderno Discente do Instituto Superior de Educação, Aparecida de Goiânia, 

ano 2, n. 2, p.43-  , 2008. Disponível em: <http://www.faculdadealfredonasser.edu.br/files/ 

pesquisa /Artigo>. Acesso em: 21 set. 2013. 

 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 

SECRETARIADO. Projeto político-pedagógico do curso de secretariado executivo. 

Fortaleza: FEAACS, 2006. Disponível em: < 

http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/curso/ppp>Acesso em: 25 out. 2013.  

 

______. Estrutura Curricular. Fortaleza: FEAACS, 2007. Disponível em: < 

http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/curso/curriculo> Acesso em: 25 out. 2013.    

 

FARIA, D. S.1; REIS, A. C. G. Docência em secretariado executivo. FAZU em Revista, 

Uberaba, n. 5, p.169-174, 2008. Disponível em: < www.fazu.br > Acesso em: 09 nov. 2013 

 

FRANÇOZO, A. C.; JONAS, R. A. P. O profissional docente formado em secretariado 

executivo: a importância de sua atuação na graduação. Anais 2 ENASEC, Passo Fundo: 

UPF editora, 2011. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis
http://www.fenassec.com.br/
http://www.marcelaconceicao.com/
http://www.faculdadealfredonasser.edu/
http://www.faculdadealfredonasser.edu/
http://www.faculdadealfredonasser.edu.br/files/
http://www.faculdadealfredonasser.edu.br/files/pesquisa
http://www.faculdadealfredonasser.edu.br/files/pesquisa
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/curso/ppp
http://www.si3.ufc.br/sigaa/public/curso/curriculo
http://www.fazu.br/


 
 
 
 

63 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da língua portuguesa. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  

 

FLEURY AFONSO, Maria Tereza Leme. Estratégias Empresariais e Formação de 

Competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

 

FREIRE, Paulo. A sombra desta mangueira. Sao Paulo: Olho d'Água, 1995.  

 

______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz 

e Terra, 1996. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

______. Didática do ensino superior. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

GUIMARÃES, Márcio Eustáquio. O livro azul da secretária moderna. 24 ed. São Paulo: 

Érica, 2007 

 

HOIRISCH, Adolpho; BARROS, Dolores Izabel M. de; SOUZA, Ingrid S. de. Orientação 

psico-pedagógica no ensino superior. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UFRJ, 1993. 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São 

Paulo: Summus, 2003. 

 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

MEC. Relatório de consulta pública simples: Instituições de Educação Superior e Cursos 

Cadastrados. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2013 

 

______. Relatório de consulta pública avançada: Instituições de Educação Superior e 

Cursos Cadastrados. Disponível em: <http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 24 out. 2013. 

 

MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da secretária. 10 ed. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

1995.  

 

MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral (Ed.) Ensino e pesquisa em administração II: novas 

propostas para capacitação docente e tutoriais de ensino. São Paulo: Ottoni Editora, 2011. 

 

 

http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/


 
 
 
 

64 

NÓBREGA, Vanessa Sâmela dos Santos; ADELINO, Francisca Janete da Silva. A inclusão 

do docente de secretariado executivo em programas de pós-graduação stricto sensu: um 

estudo realizado junto à plataforma Lattes do CNPq. Revista do Secretariado Executivo, 

Passo Fundo, p. 76-88, n. 8, 2012. Disponível em: < http://www.upf.br> Acesso em: 09 nov. 

2013. 

 

OLIVEIRA, Emanuelle. Projeto político pedagógico. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/>. Acesso em: 5 nov. 

2013. 
 

OLIVEN, Arabela Campos. Histórico da educação superior no Brasil. In: SOARES, Maria 

Susana Arrosa (coord.). A educação superior no Brasil. Brasília: UNESCO, 2002. 

 

PILETTI, Claudino. Didática geral. São Paulo: Ática, 2008. 

 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS. Concurso público para professor efetivo: 

editais. Disponível em: <http://www.progep.ufc.br > Acesso em: 27 out. 2013. 

 

REVISTA DAS PROFISSÕES. Fortaleza: UFC, 2009, n. 1, mai. 2009. 

 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à Administração. São Paulo: Harper & Row 

do Brasil, 2001. 

 

SIMÕES, Roberto Porto. Relações Públicas: função política. 6ª ed. São Paulo: Summus 

Editorial, 1995. In: http://books.google.com.br/books?id=WQ5dmRCkbDYC&printsec=front 

cover&hl=pt-BR#v=onepage&q=profiss%C3%A3o&f=false. Acessado em 18/09/13. (p. 51) 

 

TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução 

até 1969. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1989. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas. Disponível em: <http://www.ufc.br/ufc-digital/sistemas-

administrativos-da-ufc/35-sigaa-sistema-integrado-de-gestao-de-atividades-academicas>. 

Acesso em: 09 set. 2013. 

 

______. Fórum do Curso de Secretariado Executivo. Portal do Discente. Disponível em 

http://www.si3.ufc.br/sigaa/portais/discente/discente.jsf. Acesso em: 09 set. 2013. 

 

______. Secretariado Executivo. Disponível em: <http://www.ufc.br/ensino/guia-de-

profissoes/167-secretariado-executivo>. Acesso em: 25 out. 2013. 

 

VELLEI, Carolina. Bacharelado ou licenciatura? Descubra qual é a melhor opção para 

você. 14/08/12. Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-

enem/bacharelado-ou-licenciatura-697319.shtml>. Acesso em: 24 out. 2013 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9 ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

 

http://www.upf.br/
http://www.infoescola.com/autor/emanuelle-oliveira/645/
http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/
http://www.progep.ufc.br/
http://www.ufc.br/ufc-digital/sistemas-administrativos-da-ufc/35-sigaa-sistema-integrado-de-gestao-de-atividades-academicas
http://www.ufc.br/ufc-digital/sistemas-administrativos-da-ufc/35-sigaa-sistema-integrado-de-gestao-de-atividades-academicas
http://www.si3.ufc.br/sigaa/portais/discente/discente.jsf
http://www.ufc.br/ensino/guia-de-profissoes/167-secretariado-executivo
http://www.ufc.br/ensino/guia-de-profissoes/167-secretariado-executivo
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/bacharelado-ou-licenciatura-697319.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/vestibular-enem/bacharelado-ou-licenciatura-697319.shtml


 
 
 
 

65 

APÊNDICE(S) 

 

APÊNDICE A – Fundamentação para o instrumento de pesquisa 
 

QUESTÕES CONEXÃO TEORIA 

5. Que área você pretende seguir quando 

concluir a graduação? 

(   ) Assessoria  

(   ) Gestão   

(   ) Consultoria 

(   ) Empreendedorismo   

(   ) Docência  

OBJETIVO 

INTERMEDIÁRIO: 

 

Conhecer a pretensão da área 

de atuação dos discentes de 

Secretariado da Universidade 

Federal do Ceará 

Os profissionais consolidaram a assessoria aos seus superiores através do 

conhecimento e colaboração nas áreas de administração, planejamento, 

liderança, negociação, recursos humanos, finanças. Enfim, passaram a 

conhecer efetivamente, através da teoria e prática acadêmica e profissional, a 

empresa como um todo, com seus diversos campos interligados, e a 

participarem ativamente dos resultados empresariais; tornaram-se gestores e 

responsáveis pelo elo de ligação e comunicação entre os superiores e 

funcionários e entre empresa e clientes externos. (CASTELO, 2007, p. 23) 

 

O profissional de Secretariado Executivo/Assessor Executivo pode trabalhar 

como Gestor, Empreendedor, Consultor, entre muitas outras funções, pois ele 

gerencia projetos, trabalha em busca do cumprimento de metas, participa do 

planejamento 

estratégico e, ainda, facilita a atuação dos dirigentes das organizações, 

auxiliando-os na busca de soluções para problemas complexos. [...]. 

(ALONSO, 2002, pg. 19). 

6. Você pretende, em algum momento de 

sua vida, exercer a docência no ensino 

superior?  

(   ) Sim    

(   ) Não 

QUESTÃO PROBLEMA: 

 

Os graduandos em 

Secretariado Executivo 

possuem interesse em atuar 

como docentes? Se não 

houver essa pretensão, o que 

 O fato de os alunos de Secretariado Executivo saírem da universidade e serem 

contratados para a área administrativa reduz o número de profissionais que têm 

a docência como plano de carreira. Dessa forma, percebe-se a escassez de 

Secretários Executivos atuando na área da educação, seja como coordenadores, 

seja como professores de disciplinas específicas, e a ausência desses 

profissionais leva as instituições de ensino a optarem por educadores de outras 

áreas para ministrarem as matérias próprias daquele campo do conhecimento. 
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os impede? Se existir o 

interesse, o que os motiva? 

 

 OBJETIVO FINAL: 

 

Investigar se os discentes do 

curso de Secretariado 

Executivo da Universidade 

Federal do Ceará e da 

Faculdade Ateneu pretendem 

exercer a docência, e 

conhecer os fatores que 

desestimulam e/ou que 

motivam tal prática. 

Além disso, a falta de Secretários Executivos atuando na realização de 

pesquisas retarda o progresso e o desenvolvimento da profissão docente.  

(FARIA, D. S.1; REIS, A. C. G., 2008, p 172) 

 

7. Se a sua resposta para a questão anterior 

foi “SIM” marque a(s) alternativa(s) que 

contribuíram para esse interesse. Ou 

passe para a questão 9. 

(   ) Status ou título 

(   ) Complementação salarial 

(   ) Reconhecimento Financeiro 

(   ) Desejo de permanecer no meio  

acadêmico 

(   ) Desejo de ser concursado 

(   ) Não encontrou outra oportunidade 

(   ) Possui aptidão, vocação 

(   ) Tem o propósito de exercer uma função 

social 

(   ) Mercado de trabalho satisfatório 

QUESTÃO PROBLEMA: 

Os graduandos em 

Secretariado Executivo 

possuem interesse em atuar 

como docentes? Se não 

houver essa pretensão, o que 

os impede? Se existir o 

interesse, o que os motiva? 

 

 OBJETIVO FINAL 

Investigar se os discentes do 

curso de Secretariado 

Executivo da Universidade 

Federal do Ceará e da 

Faculdade Ateneu pretendem 

Masetto (2003, p. 25, grifo do autor) declara que algumas pessoas decidem 

ensinar pelos seguintes motivos: por sua própria vontade, pois se sente 

realizado profissionalmente; pelo título de “professor de universidade”; para 

“complementação salarial”; ou ainda como forma de ocupar o tempo vago nos 

momentos em que não está em seu outro trabalho. 

Há indivíduos que possuem dificuldades para se adaptarem a novas situações. 

Isso dificulta a transição do papel de discente para o de profissional, 

ocasionando desejo por continuar no meio acadêmico. (HOIRISCH; 

BARROS; SOUZA, 1993) 

[...] para seguir a carreira acadêmica, são exigidos, especialmente, dois 

importantes requisitos: aperfeiçoamento intelectual contínuo e vocação 

sacerdotal para a repetição, o estudo e a pesquisa. (FARIA, D. S.1; REIS, A. 

C. G., 2008, p 172) 
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(   ) Pouca concorrência 

(   ) Realização pessoal 

(   ) Outros. Especifique: 

________________ 

exercer a docência, e 

conhecer os fatores que 

desestimulam e/ou que 

motivam tal prática. 

 

INTERMEDIÁRIO 

Descobrir o que motiva para 

a docência 

8. O interesse por ser um docente surgiu 

de: 

(   ) Sua vontade 

(   ) Incentivo dos amigos 

(   ) Incentivo da Universidade 

(   ) Incentivo de familiares 

(   ) Incentivo da mídia 

(   ) Outros. Especifique: _______________ 

Hipótese 

 

Os discentes de secretariado 

executivo necessitam de 

incentivo mais sólido no 

sentido de despertar o desejo 

pela atuação docente. Se 

houvesse esse estímulo 

existiria uma ampliação no 

corpo docente do curso, e 

como consequência, ganho 

para a aprendizagem dos 

alunos e valorização para a 

profissão. 

Pelo fato de saber aquilo que quer, e quais são os desafios que lhe estão 

reservados, o ser humano pode, por vontade própria, procurar atender seus 

anseios realizando atos conscientes. (CASTRO, 1996, p. 4) 

No art. 18, cap. VIII menciona que “cabe aos secretários docentes informar, 

esclarecer e orientar os estudantes, quanto aos princípios e normas contidas 

neste Código”. 

9. Se a sua resposta para a questão 6 foi 

“NÃO” marque a(s) alternativa(s) que 

contribuíram para esse desinteresse. 

(  ) Insegurança quanto ao  

conteúdo aprendido e o que tem de ser 

repassado 

QUESTÃO PROBLEMA: 

 

Os graduandos em 

Secretariado Executivo 

possuem interesse em atuar 

como docentes? Se não 

Hoirisch; Barros; Souza (1993) afirmam que alguns indivíduos possuem 

discursos pobres ou desinteresse por algo, devido eles serem tímidos ou 

inseguros. Por não terem confiança em si mesmas, acabam se desinteressando 

pela docência, visto que não se sentem preparadas para falar sobre assuntos 

aprendidos.  
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(   ) Timidez 

(   ) Recompensa salarial 

(   ) Ausência de aptidão ou vocação 

(   ) Mercado não compensa, ou seja  

as oportunidades são mínimas 

(   ) É estressante 

(   ) Ausência de reconhecimento da 

profissão 

(   ) Outros. Especifique: _______________ 

 

houver essa pretensão, o que 

os impede? Se existir o 

interesse, o que os motiva? 

 

 OBJETIVO FINAL 

Investigar se os discentes do 

curso de Secretariado 

Executivo da Universidade 

Federal do Ceará e da 

Faculdade Ateneu pretendem 

exercer a docência, e 

conhecer os fatores que 

desestimulam e/ou que 

motivam tal prática. 

 

INTERMEDIÁRIO 

Identificar o que coopera 

para o desinteresse em 

exercer a docência 

Estudos sobre a profissionalização do professor têm mostrado que não se pode 

mais pensar em melhorar a educação sem antes perceber a necessidade da 

formação e informação do educador, além da sua valorização profissional 

(NÓBREGA; ADELINO, 2012, p. 76). 

10. Em sua opinião, a entidade de ensino 

que você está cursando, realizou algum 

programa ou atividade que lhe 

despertasse o interesse pelo magistério? 

(   ) Não   (   ) Sim. O que estimulou seu 

interesse? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________ 

HIPÓTESE 

Os discentes de secretariado 

executivo necessitam de 

incentivo mais sólido no 

sentido de despertar o desejo 

pela atuação docente. Se 

houvesse esse estímulo 

existiria uma ampliação no 

corpo docente do curso, e 

como consequência, ganho 

O art. 43 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional, através do Cap. IV 

que estabelece no inciso I e II como uma finalidade da educação superior a 

estimulação da criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, como também formar diplomados nas diferentes áreas 

de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua. 
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para a aprendizagem dos 

alunos e valorização para a 

profissão. 

11. Classifique as disciplinas relacionadas 

abaixo, de acordo com as seguintes 

características: 

(O) Obrigatória do docente de 

secretariado;     

(P) Pode ser ministrada por docente 

secretário ou por docente de outra área;     

(N) Não recomendada a docentes 

secretários, somente por docentes de 

outras áreas do conhecimento. 

 

(   ) Administração de recursos humanos 

(   ) Administração de sistemas de 

informação 

(   ) Administração e análise financeira e 

orçamentária 

(   ) Administração e assessoria em relações 

públicas 

(   ) Administração mercadológica  

(   ) Comércio exterior  

(   ) Comportamento organizacional 

(   ) Contabilidade geral  

(   ) Didática em secretariado  

(   ) Dinâmica gerencial 

(   ) Direito administrativo  

(   ) Economia brasileira 

OBJETIVO 

INTERMEDIÁRIO: 

 

Averiguar quais disciplinas 

do curso são específicas da 

profissão e por isso devem 

ser ministradas por um 

profissional formado em 

Secretariado Executivo. 

 

Conforme informações fornecidas pela Coordenação de secretariado 

executivo, as disciplinas específicas da profissão de secretariado são: técnicas 

secretariais I e II, organização de eventos, didática em secretariado e estágio 

supervisionado. 

Ainda segundo a Coordenadora do Curso de secretariado, Joelma Freire, há 

disciplinas não específicas do curso que podem ser lecionadas por graduados 

em secretariado, contudo que possua pós-graduação na área da disciplina. 
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(   ) Economia do setor público 

(   ) Estágio supervisionado 

(   ) Gestão empresarial 

(   ) Instituição de direito 

(   ) Inteligência competitiva das 

organizações 

(   ) Introdução à administração 

(   ) Introdução à ciência política 

(   ) Introdução à comunicação 

(   ) Introdução à economia 

(   ) Introdução à estatística 

(   ) Introdução à filosofia  

(   ) Introdução à sociologia 

(   ) Legislação social e trabalhista 

(   ) Língua brasileira de sinais 

(   ) Língua espanhola I, II, III e IV 

(   ) Língua inglesa I, II, III, IV, V e VI 

(   ) Logística 

(   ) Matemática financeira 

(   ) Metodologia do trabalho científico 

(   ) Modelos de gerencias 

(   ) Monografia em secretariado 

(   ) Organização de eventos  

(   ) Organização e métodos  

(   ) Português instrumental I e II.  

(   ) Psicologia aplicada ao trabalho 

(   ) Sistemas de informações e banco de 

dados  

(   ) Técnica de secretariado I e II 
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12. Justifique sua caracterização com 

relação às disciplinas da questão 

anterior. 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________ 

OBJETIVO 

INTERMEDIÁRIO:  

 

Averiguar quais disciplinas 

do curso são específicas da 

profissão e por isso devem 

ser ministradas por um 

profissional formado em 

Secretariado Executivo. 

 

Uma disciplina vale pelo conteúdo que aborda, aprofunda e discute. 

Professores para ministrá-la são selecionados e contratados pelo domínio 

teórico e experimental que possuem sobre seu conteúdo, e é aceita a crença de 

que quem sabe o conteúdo daquela disciplina saberá transmiti-lo, logo sabe 

ensinar (MASETTO, 2003, p. 141). 

A perspectiva universitária, como o próprio nome diz, deve ser ampla, o mais 

ampla possível, de modo que o estudante possa adquirir realmente uma cultura 

e uma formação superior extensiva a várias áreas, não se limitando a um 

“currículo” a mais que, no caso, se desenvolve numa faculdade. Mais uma vez, 

queremos nos referir ao regime de créditos como o mais adequado a esta 

cultura e formação superior. Isso porque ele possibilita aos universitários o 

enriquecimento amplo de seus conhecimentos e uma formação interdisciplinar 

e holística. (HOIRISCH; BARROS; SOUZA, 1993, p.119) 

 

13. Em sua opinião, é importante docentes 

terem formação em secretariado? 

Justifique: 

________________________________

_ 

HIPÓTESE 

Os discentes de secretariado 

executivo necessitam de 

incentivo mais sólido no 

sentido de despertar o desejo 

pela atuação docente. Se 

houvesse esse estímulo 

existiria uma ampliação no 

corpo docente do curso, e 

como consequência, ganho 

para a aprendizagem dos 

alunos e valorização para a 

profissão. 

Faria e Reis (2008) evidencia que os paradigmas que existem quanto ao 

secretário podem ser dissipados na sala de aula, pois a transformação, a 

conquista do respeito e da valorização do profissional inicia-se no ensino. 

Reforça que é através das disciplinas específicas do curso que os docentes 

conseguirão firmar uma visão diferente dos estereótipos fixados pela 

sociedade. 

“O docente formado em Secretariado Executivo é capaz de criar um elo entre a 

teoria da disciplina e a prática secretarial, desde que administre também 

questões didáticas e pedagógicas para o fortalecimento deste elo” (Françoso e 

Jonas, 2011, p. 4) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E 

SECRETARIADO EXECUTIVO - FEAACS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

PESQUISA DE CAMPO 
 

Prezado(a) discente, 

 

Esta pesquisa faz parte da monografia de Adília Aguiar, sob orientação da Profª. Ms. Regina 

Soares que tem como objetivo final investigar se os discentes do curso de secretariado da 

Universidade Federal do Ceará pretendem exercer a docência, bem como conhecer os fatores 

que desestimulam e/ou motivam tal prática. Vale salientar que o seu anonimato será 

preservado. Portanto, solicito a você que está concluindo este curso, a contribuição para 

responder este questionário. 

 

PARTE I – PERFIL DO DISCENTE 
 

1. Qual a sua idade? 

a. (  ) 21 a 30 anos         b. (  ) 31 a 40 anos         c. (  ) 41 a 50 anos 

  

2. Sexo? 

a. (  ) Feminino       b. (  ) Masculino 

 

3. Você possui quantas disciplinas (componentes curriculares) pendentes? 

a. (  ) 1     b. (  ) 2    c. (   ) 3    d. (   ) 4     e. (   ) 5   

1 (   ) Outros. Especifique______________________ 

 

4. Se você possui alguma experiência, seja como estágio ou profissional marque em que área 

de atuação foi realizada. Caso não haja, siga para a parte II. 

a. (   ) Assessoria         b. (   ) Gestão          c. (  ) Consultoria      

d. (   ) Empreendedorismo             e. (   )Docência      

f. (   ) Outros. Especifique_____________________________________________ 

 

PARTE II – A DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR COMO ÁREA DE ATUAÇÃO 

PARA O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

5. Que área você pretende seguir quando concluir a graduação? 

a. (   ) Assessoria              b. (   ) Gestão                  c. (   ) Consultoria 

d. (   ) Empreendedorismo                 e. (   ) Docência 

f. (   ) Outros. Especifique_____________________________________________ 
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6. Você pretende, em algum momento de sua vida, exercer a docência no ensino superior?  

a. (   ) Sim   b. (   ) Não 

 

7. Se a sua resposta para a questão anterior foi “SIM” marque a(s) alternativa(s) que 

contribuíram para esse interesse. Caso a sua resposta seja “NÃO”, passe para a questão 

11. 

a. (   ) Status ou título b. (   ) Complementação salarial 

c. (   ) Reconhecimento 

Financeiro 

d. (   ) Desejo de permanecer no meio  

Acadêmico 

e. (   ) Desejo de ser 

concursado 

f. (   ) Não encontrou outra 

 oportunidade 

g. (   ) Possui aptidão, 

 vocação 

h. (   ) Tem o propósito de  

exercer uma função social 

i. (   ) Mercado de trabalho 

 satisfatório 

j. (   ) Pouca concorrência 

k. (   ) Realização pessoal l. (   ) Outros. Especifique: _____________ 

__________________________________ 

 

 

8. O interesse por ser um docente surgiu de: 

a. (   ) Sua boa vontade 

b. (   ) Incentivo dos amigos 

c. (   ) Incentivo da Universidade 

d. (   ) Incentivo de familiares 

e. (   ) Incentivo da mídia 

f. (   ) Outros. Especifique: 

________________________________________________________________ 

 

9. Se a sua resposta para a questão 8 foi “NÃO” marque a(s) alternativa(s) que contribuíram 

para esse desinteresse. 

a. (   ) Insegurança quanto ao conteúdo aprendido e o que tem de ser repassado 

b. (   ) Timidez 

c. (   ) Recompensa salarial 

d. (   ) Ausência de aptidão ou vocação 

e. (   ) Mercado não compensa, ou seja as oportunidades são mínimas 

f. (   ) É estressante 

g. (   ) Ausência de reconhecimento da profissão 

h. (   ) Outros. Especifique: 

 ________________________________________________________________ 

 

10. Em sua opinião, a entidade de ensino onde você está cursando, realizou algum programa 

ou atividade que lhe despertasse o interesse pelo magistério?  

a. (   ) Não   b. (   ) Sim. O que estimulou seu interesse? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. Classifique as disciplinas relacionadas abaixo, de acordo com as seguintes características: 

(O) Obrigatória do docente de secretariado;     
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(P) Pode ser ministrada por docente secretário ou por docente de outra área;     

(N) Não recomendada a docentes secretários, somente por docentes de áreas específicas 

do conhecimento. 

 

(   ) Administração de recursos humanos 

(   ) Administração e análise financeira e orçamentária 

(   ) Administração e assessoria em relações públicas 

(   ) Administração e sistema de informação; 

(   ) Administração mercadológica  

(   ) Comércio exterior,  

(   ) Comportamento organizacional 

(   ) Contabilidade geral  

(   ) Didática em secretariado  

(   ) Dinâmica gerencial,  

(   ) Direito administrativo  

(   ) Estágio supervisionado; 

(   ) Gestão empresarial 

(   ) Instituição de direito; 

(   ) Introdução à administração 

(   ) Introdução à economia 

(   ) Introdução à estatística 

(   ) Introdução à filosofia  

(   ) Introdução à sociologia 

(   ) Legislação social e trabalhista 

(   ) Língua inglesa 

(   ) Matemática financeira 

(   ) Metodologia do trabalho científico 

(   ) Monografia em secretariado. 

(   ) Organização de eventos  

(   ) Organização e métodos,  

(   ) Português instrumental  

(   ) Psicologia 

(   ) Sistema de informações e banco de dados,  

(   ) Técnicas secretariais I e II 

 

12. Justifique sua caracterização com relação às disciplinas da questão anterior. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13. Em sua opinião, é importante docentes terem formação em secretariado? Justifique.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Agradeço pela sua contribuição, ela é fundamental para o fechamento deste trabalho.  
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ANEXO(S) 

 

ANEXO A – Estrutura curricular do curso de secretariado executivo 
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ANEXO B – Cursos de secretariado com nível superior na cidade de Fortaleza 

 

 


