
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁIA, CONTABILIDADE, 

SECRETARIADO EXECUTIVO E FINANÇAS  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO 

 

 

 

 

RENATA FARIAS FERNANDES 

 

 

 

 

 

A ABORDAGEM DO ENSINO COM PESQUISA CIENTÍFICA: 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013  



 

 

RENATA FARIAS FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

A ABORDAGEM DO ENSINO COM PESQUISA CIENTÍFICA: 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Secretariado Executivo do Departamento de 

Administração da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para obtenção do 

Título de Bacharel em Secretariado Executivo. 

 

 

Orientadora: Profa. Me. Conceição de 

Maria Pinheiro Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 

 

F411a Fernandes, Renata Farias. 

A abordagem do ensino com pesquisa científica: percepção dos estudantes de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal do Ceará / Renata Farias Fernandes - 2013. 

54 f.: il. 

 

Monografia (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade, Curso de Secretariado Executivo. Fortaleza, 2013. 

Orientação: Profa. Ma. Conceição de Maria Pinheiro Barros. 

 

1.Ensino superior 2.Secretariado 3.Pesquisa. I. Título 

 

CDD 651.3741 

 



RENATA FARIAS FERNANDES 

 

 

 

A ABORDAGEM DO ENSINO COM PESQUISA CIENTÍFICA: 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Secretariado Executivo do Departamento de 

Administração da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para obtenção do 

Título de Bacharel em Secretariado Executivo. 

 

 

 

Aprovada em: ____/____/______. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________ 

Profa. Me. Conceição de Maria Pinheiro Barros (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

________________________________________________________ 

Profa. Me. Joelma Soares da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

________________________________________________________ 

Profa. Me. Daniela Giareta Durante 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus. 

Aos meus pais, ao meu irmão e à minha 

família.  



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus, presença constante em minha vida, a quem serei eternamente 

grata, que me ilumina e protege em todos os momentos. 

Aos meus pais, Rui Moizéis Fernandes e Leudilene Farias Fernandes, pelo amor 

incondicional a mim dedicado e por me ensinarem os verdadeiros valores da vida. De maneira 

especial, agradeço à minha mãe, que com sua atenção e carinhosempre está ao meu lado 

dando seu apoio nos momentos mais difíceis da vida. 

Ao meu irmão, Lucas, pelo amor, carinho e amizade, que está sempre disposto a 

ajudar em qualquer hora que eu precisar. 

À minha família, torcedores fervorosos e incentivadores das minhas vitórias.  

Ao Thomaz, meu namorado, com quem amo partilhar a vida. Obrigada pelo amor 

puro e verdadeiro, pela dedicação, compreensão e cumplicidade; obrigada por me sustentar e 

me trazer paz nos momentos de dificuldade. 

À minha orientadora, Conceição de Maria Pinheiro Barros, pela honrosa 

orientação, pela paciência nesta difícil caminhada, por ter confiado e acreditado neste trabalho 

ajudando a chegar até aqui.   

À professora Joelma Soares da Silva, em quem muito me espelhei, obrigada pela 

motivação que me contagiou e me fez aprender a admirar essa profissão.  

À professora Daniela Giareta Durante, que apesar do pouco contato que tivemos 

foi suficiente para perceber o quanto ela poderá colaborar com as suas experiências no 

Secretariado. Obrigada por prestigiar o meu trabalho compondo a minha banca.  

Aos meus amigos, em especial ao Weslley e as amigas Deisi, Nadir e Ana, pelos 

conselhos, pelas alegrias e tristezas compartilhadas. 

Aos meus colegas de turma, em especial aos amigos Natanna, João e o primo 

Gilead pela alegria compartilhada todas as noites; e aos amigos que não estão mais neste 

curso, mas que fizeram parte do início desta caminhada: Núbia e Damien. 

Ao meu chefe, Paulo, pela compreensão quando preciso, pelo convívio e pela 

experiência compartilhada. 

Por fim, agradeço a todos aqueles que fazem parte da minha vida e que 

comemoram esta conquista. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 

não é senão uma gota de água no mar. Mas o 

mar seria menor se lhe faltasse uma gota”. 

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

“Prefiro aos que me criticam, porque me 

corrigem, aos que me adulam, porque me 

corrompem”. 

(Santo Agostinho) 



 

RESUMO 

Diante das transformações sociais, a universidade desempenha o papel não só de disseminar a 

informação e o conhecimento, mas de formar indivíduos capazes de promover o próprio 

pensamento crítico. As instituições de ensino devem acompanhar as novas realidades 

adaptando seus métodos de ensino, portanto, o ensino com pesquisa desempenha papel 

fundamental na educação possibilitando a reconstrução de conhecimento, revelando novos 

caminhos a partir de concepções diferenciadas, fruto do questionamento da realidade 

existente. Este trabalho tem como objetivo investigar a percepção dos discentes de 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará quanto à aplicação da metodologia 

do ensino com pesquisa. Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo e descritivo a partir de 

um levantamento teórico e uma pesquisa de campo com 40 estudantes da universidade 

investigada. Para a interpretação das informações utilizou-se como a análise do discurso. 

Após a análise dos resultados, inferiu-se que a abordagem do ensino com pesquisa, na visão 

dos discentes participantes, pode contribuir de forma significativa para o “ser secretarial”, 

considerando-se que essa profissão vai além do simples ato de “saber fazer”. O secretário 

pode proporcionar o seu “saber ser”, tanto pela interação com o meio organizacional, quanto 

pela produção de conhecimento por meio da pesquisa científica, colaborando para a 

consolidação da identidade da área no meio científico.  

 

Palavras-chave: Ensino com pesquisa. Pesquisa científica. Secretariado Executivo. 

  



 

ABSTRACT 

Faced with the social transformations, the university plays the role not only to disseminate 

information and knowledge, but to form individuals who can promote their own critical 

thinking.Educational institutions should follow this new reality adapting your teaching 

methods.Therefore, teaching with research plays a key role in the education enabling the 

reconstruction of knowledge, revealing new paths from differentiated conceptions result of 

questioning the existing reality.This work aims to investigate the perceptions of Executive 

Secretary's students of the Federal University of Ceará regarding the application of teaching 

with research methodology.To this end, a qualitative and descriptive study was conducted 

from a theoretical research and a field research with 40 students from the university 

investigated. For the interpretation of the information It was used as a research strategy the 

discourse analysis. After the results have been analyzed, it was inferred that the approach of 

teaching with research, in the view of the participating students, can contribute significantly to 

the "secretarial be", considering that the profession goes beyond to the simple act of "know-

how". The Secretary may provide your "how to be" both by interaction with the 

organizational environment, as the production of knowledge through scientific research, 

contributing to the consolidation of area identity in the scientific community. 

 

Keywords: Teaching with research. Scientific research. Executive Secretariat. 
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1 INTRODUÇÃO 

Vive-se um momento global em que as palavras informação, conhecimento e 

saber estão presentes no nosso cotidiano intensamente. Esta é a era do conhecimento na qual 

possuir informação significa possuir poder. O conhecimento tem sido exigido e valorizado 

fortemente na sociedade atual sendo, o principal requisito para obtenção de um salário mais 

elevado. Neste sentido, o nível de formação é o fator que pode demonstrar a quantidade de 

conhecimento que uma pessoa possui em determinada área.  

Percebe-se um crescente interesse por parte das pessoas em investir na sua 

formação. O nível superior é o meio primordial na concretização de objetivos como sucesso 

profissional, boa colocação diante da concorrência, e alcance de patamares cada vez mais 

elevados. Diante das transformações sociais, a universidade desempenha o papel não só de 

disseminar a informação e o conhecimento, mas de superar o ensinar, o treinar, o instruir, 

formando indivíduos capazes de promover o próprio pensamento crítico. As instituições de 

ensino devem acompanhar novas realidades adaptando seus métodos de ensino e reavaliando 

constantemente os processos de ensino e aprendizagem. De acordo com Libâneo (2011), a 

mudança no modo de lidar com o conhecimento implica na mudança da concepção de 

aprendizagem e ensino.  

A partir do exposto, o ensino com pesquisa desempenha papel fundamental na 

educação. Pesquisar alude buscar, selecionar, conhecer e utilizar informação. De acordo com 

Ferreira (2001, p. 568) pesquisar significa: “buscar com diligência, inquirir; informar-se a 

respeito de; fazer pesquisa.” Basicamente, pesquisar é a arte de lidar com a informação, é a 

busca pelo conhecimento. Nesta abordagem educacional a aluno sai da posição de copista, 

ouvinte e mero absorvedor de conceitos prontos que são expostos pelo professor e passa a ser 

sujeito ativo nos processos de ensino e aprendizagem, tornando-se parceiro de trabalho 

(DEMO, 2011).  

O ato da pesquisa torna o aluno um estudante autônomo e independente, 

responsável pela busca e seleção das informações necessárias; instiga a curiosidade e a 

vontade de saber mais; desenvolve o pensamento crítico por meio da criação de 

questionamentos e dos próprios argumentos e presunções; além de incentivar a iniciação 

científica e contribuir para produção de novos conhecimentos.      

A prática do ensino com pesquisa científica em Secretariado na sala de aula pode 

possibilitar a reconstrução de conhecimento, revelando novos caminhos à profissão a partir de 
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concepções diferenciadas frutos de discussões e questionamentos da realidade existente. 

Durante (2012) percebe que a pesquisa é imprescindível para evolução da profissão, pois 

respostas aos seus questionamentos são obtidos por meio da realização desta e “pelo 

entendimento de que a evolução [...] de dada profissão é potencializada a partir da 

compreensão e questionamentos da sua realidade, das suas implicações na sociedade, do seu 

papel social, da sua razão de existência etc.” (DURANTE, 2012, p.9). 

Nessa linha de pensamento, a questão que norteia este trabalho é:Qual é a 

contribuição do ensino com pesquisa para a aprendizagem e a produção de conhecimento em 

Secretariado, na percepção discente? O objetivo principal deste estudo é investigar a 

percepção dos discentes de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará quanto 

à aplicação da metodologia do ensino com pesquisa. Definiu-se como objetivos específicos: a) 

identificar os aspectos positivos e as limitações percebidas pelos estudantes durante o 

desenvolvimento de pesquisa científica; b)verificar como o ensino com pesquisa científica 

pode contribuir para produção de conhecimento em Secretariado e para formação acadêmica e 

profissional, a partir da percepção discente.  

Para o alcance dos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa qualitativa e 

descritiva, voltada para os estudantes do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), a partir de um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo, 

tendo como fundamentação principal para o referencial teórico os estudos de Lampert (2008), 

Demo (2011) e Libâneo (2011). Para interpretação dos dados, utilizou-se a análise do 

discurso.  

O Secretariado, nos últimos anos, vem intensamente buscando se consolidar como 

área do conhecimento científico. Nesse sentido, estudos têm sido realizados frequentemente 

visando firmar-se uma epistemologia e teoria do conhecimento secretarial. De acordo com 

Nonato Júnior (2009) avista-se aqui a oportunidade de crescimento e desenvolvimento, 

tornando-se expressivas as relações de identidade e legitimidade do conhecimento produzido 

pelo Secretariado Executivo nas universidades. Embora se perceba o crescente debate acerca 

da cientificidade secretarial, por meio de diversos estudos (HOELLER, 2006, NONATO 

JÚNIOR, 2009, SABINO; MARCHELLI, 2009; NASCIMENTO, 2012), ainda há muito a ser 

desenvolvido e discutido para a consolidação da área como uma ciência. A prática do ensino 

com ênfase na pesquisa em sala de aula surge como meio para alavancar a concretização deste 

objetivo almejado por acadêmicos, docentes e profissionais da área de Secretariado. Castro 

(2006, p.1) garante que “vivemos em um período em que a ciência desfruta de um prestígio 

jamais igualado”. 
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Diante do exposto, percebe-se a relevância deste estudo por sua singularidade que 

se justifica, principalmente, pela latente necessidade de consolidação do Secretariado como 

área do conhecimento científico e pela necessidade da universidade de cumprir a tríade: 

ensino, pesquisa e extensão. Castro (2006, p. 61) reafirma a contribuição do temário proposto, 

pois de acordo com o autor “dizemos que um tema é importante quando está, de alguma 

forma, ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da 

sociedade.” 

O texto desta pesquisa acadêmica se divide em seis capítulos: o primeiro compõe-

se desta introdução; o segundo capítulo, onde inicia o embasamento teórico do estudo, 

apresenta algumas considerações acerca das estratégias de ensino superior focalizado na 

abordagem do ensino com pesquisa científica; o terceiro, que finda a fundamentação teórica, 

traz uma explanação das discussões contemporâneas de pesquisa científica em Secretariado; 

no quarto capítulo, encontra-se a metodologia deste trabalho, seguida da apresentação e 

análise dos resultados no quinto capítulo; o sexto conduz as considerações finais deste estudo.    
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2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO SUPERIOR E A ABORDAGEM DO ENSINO COM 

PESQUISA: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo pretende-se apresentar algumas estratégias de ensino que são 

utilizadas no ensino superior, com ênfase na metodologia do ensino com pesquisa. Nas 

últimas décadas, vários setores de ensino superior tem se expandido e se diversificado, com 

isso, o ensino superior tornou-se um importante motor da inovação social, econômica e do 

desenvolvimento. Atualmente, destaca-se a geração de conhecimento como papel das 

universidades para seguir o impulso da inovação e enfrentar os desafios globais. Ao mesmo 

tempo, “as instituições de ensino superior tem o papel de transmitir a cultura, a ciência e, 

nesse processo, formar sujeitos pensantes e críticos, com personalidades éticas” (LIBÂNEO, 

2011, p.209).   

Duas correntes pedagógicas se destacaram na década de 60 sobre as formas de 

conduzir o processo educativo. A primeira corrente denomina-se comportamentalismo, 

defendida pelos teóricos Watson, Skinner e Pavlov, a qual destaca que educar é um simples 

ato de transferir conteúdos, onde o aluno era considerado uma tábua rasa e o conhecimento 

era depositado nele (SÉRIO, 2005), dessa forma procedimentos tecnicistas eram 

desenvolvidos para a transmissão desse conhecimento. A outra corrente pedagógica esta 

vinculada a uma educação libertadora que considera o aluno como um ser pensante e capaz de 

interferir no seu processo de aprendizagem com reflexões e questionamentos, de Freire 

(2004), tornando a educação algo complexo que depende da formação integral do aluno, 

relacionando quem aprende, quem ensina e o que é ensinado/aprendido. 

Libâneo (2011, p. 189) afirma que “ensinar hoje consiste em considerar a 

aquisição de conteúdos e as capacidades de pensar como dois processos articulados entre si. 

Nesse sentido, a metodologia de ensino, mais do que recorrer a técnicas de ensino, consiste 

em saber como ajudamos o aluno a pensar”. Nesta mesma direção este trabalho se 

desenvolve, tendo como foco central o cenário de ensino por meio da pesquisa, que contribui 

para fortalecer o pressuposto citado de que aprender inclui não só a aquisição de 

conhecimento, mas a promoção da reflexão e do pensamento com capacidade crítica, de modo 

que corrobora com a proposição do autor impulsionando esta metodologia de ensino. 

Algumas estratégias de ensino são caracterizadas por centrar no aluno a dinâmica 

do conhecimento que ele aprende, e colocar o professor como um mediador do conhecimento.  

Nas subseções a seguir destacaremos a importância de estabelecer estratégias de ensino, e 
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apresentar algumas estratégias da educação superior, destacando-se as que colocam o aluno 

como produtor do seu próprio conhecimento. 

2.1 Estratégias de ensino na educação superior 

O exercício da atividade docente é caracterizado por desafios permanentes nas 

melhores formas e procedimentos de transmissão de conhecimento, tais procedimentos podem 

proporcionar que os objetivos traçados em um processo de ensino aprendizagem sejam 

atingidos com êxito. De acordo com Adelino (2012, p.8) “as estratégias de ensino são 

métodos ou técnicas desenvolvidas para serem utilizadas como meio de alavancar o ensino e a 

aprendizagem”. As estratégias de ensino surgem de acordo com a capacidade do docente em 

transmitir o conhecimento ao aluno, bem como depende do objetivo que se pretende alcançar 

e do conhecimento existente acerca das inúmeras estratégias existentes. Muitos profissionais 

comparecem às salas de aula sem um objetivo já definido em seu planejamento, entretanto é 

fundamental considerar diferentes formas de ensinar em diferentes contextos. Na percepção 

de Anastasiou e Alves (2003, p.70): 

 

As estratégias visam à consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre 

aonde se pretende chegar naquele momento com o processo de ensinagem. Por isso, 

os objetivos que norteiam devem estar claros para os sujeitos envolvidos – 

professores e alunos – e estar presentes no contrato didático, registrado no Programa 

de Aprendizagem correspondente ao módulo, fase, curso, etc. 

 

No ensino superior observa-se que a busca por uma formação profissional, que 

muitas vezes credenciam os estudantes a uma ascensão social, torna-se um fator importante na 

conduta do aluno em sala de aula. Este fator implica em um maior interesse por parte do 

aluno, especialmente em disciplinas de formação específica, sendo esse interesse esvanecido 

em disciplinas de formação básica e complementar (MAZZIONI, 2013). 

Neste contexto, compreende-se que a elaboração de estratégias de ensino 

inovadoras que contribuam de forma significativa na formação dos alunos é uma das 

principais preocupações dos professores universitários. Mazzioni (2013) tem se preocupado, 

portanto, em identificar estratégias de ensino que tornem a aprendizagem dos alunos mais 

significativa. Para Adelino (2012) a função do professor é proporcionar possibilidades para 

uma aprendizagem significativa aos alunos por meio da organização do conteúdo de forma 

adequada, dos objetivos claros de aprendizagem, das estratégias de ensino e dos processos de 
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avaliação adequados para cada contexto. De acordo com Friga, Bettis e Sullivan (2004), a 

forma como o professor conduz o assunto torna-se um aspecto preponderante para que os 

alunos se interessem pelo conteúdo que está sendo ministrado. 

A adoção de diferentes estratégias não é fácil entre os docentes universitários 

onde predomina o hábito de trabalho através da exposição sistemática do conteúdo, tal 

estratégia leva em consideração apenas a transferência de informação, como sugere a corrente 

comportamentalista da educação. O quadro 1apresenta algumas táticas de ensino e suas 

descrições. 

 

Quadro 1 - Definição das Estratégias de Ensino 

ESTRATÉGIA 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Aula expositiva 

dialogada 

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo 

conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de 

partida. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem 

o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 79). 

Estudo de texto 

É a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um texto e/ou a 

busca de informações e exploração de ideias dos autores estudados 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 80) 

Portfólio 

 

É a identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão das 

produções mais significativas ou identificação dos maiores desafios/dificuldades 

em relação ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas para superação 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004,p. 81). 

Brainstorm 

É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e 

natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o que for 

levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior 

do estudante (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 82).  

Mapa conceitual 

Consiste na construção de um diagrama que indica a relação de conceitos em uma 

perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os 

conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 

83). 

Estudo dirigido 

É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar 

dificuldades específicas. É preciso ter claro: o que é a sessão, para que e como é 

preparada (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 84). 

Estudo dirigido e 

aulas orientadas 

Permite ao aluno situar-se criticamente, extrapolar o texto para a realidade vivida, 

compreender e interpretar os problemas propostos, sanar dificuldades de 

entendimento e propor alternativas de solução; Exercita no aluno a habilidade de 

escrever o que foi lido e interpretá-lo; Prática dinâmica, criativa e crítica da leitura 

(MARION; MARION, 2006, p. 42); (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 279-280). 

Lista de discussão 

por meios 

informatizados 

É a oportunidade de um grupo de pessoas poder debater, à distância, um tema 

sobre o qual sejam especialistas ou tenham realizado um estudo prévio, ou queiram 

aprofundá-lo por meio eletrônico (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 85). 

Ensino à distância 

As ferramentas usadas no ensino à distância vão das mais simples, como o ensino 

por correspondência sem apoio ou tutoria, pela comunicação apenas entre educador 

e educando, até os métodos mais sofisticados, que incluem esquemas interativos de 

comunicação não presencial via satélite, ou por redes de computadores 

(PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 289-294). 

Continua 
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Continuação 

Quadro 1 – Definição das Estratégias de Ensino  

ESTRATÉGIA 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Solução de problemas 

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento reflexivo, crítico e 

criativo a partir dos dados expressos na descrição do problema; demanda a 

aplicação de princípios, leis que podem ou não ser expressas em fórmulas 

matemáticas (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 86). 

Resolução de 

exercícios 

O estudo por meio de tarefas concretas e práticas tem por finalidade a assimilação 

de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a orientação do professor (MARION; 

MARION, 2006, p. 46). 

Ensino em 

pequenos grupos 

É uma estratégia particularmente válida em grandes turmas, pois consiste em 

separar a turma em pequenos grupos, para facilitar a discussão. Assim, despertará 

no aluno a iniciativa de pesquisar, de descobrir aquilo que precisa aprender 

(PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 278-279). 

Phillips 66 

É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma discussão sobre temas 

/ problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil para obtenção de 

informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e 

perguntas(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 87). 

Grupo de 

verbalização e de 

observação 

(GV/GO) 

É a análise de tema/problemas sob a coordenação do professor, que divide os 

estudantes em dois grupos: um de verbalização (GV) e outro de observação (GO). 

É uma estratégia aplicada com sucesso ao longo do processo de construção do 

conhecimento e requer leituras, estudos preliminares, enfim, um contato inicial 

com o tema (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 88). 

Dramatização 

É uma apresentação teatral, a partir de um foco, problema, tema etc. Pode conter 

explicitação de ideias, conceitos, argumentos e ser também um jeito particular de 

estudo de casos, já que a teatralização de um problema ou situação perante os 

estudantes equivale a apresentar-lhes um caso de relações humanas 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 89). 

Seminário 

É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. Portanto, espaço, 

onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em 

discussão(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 90). 

Júri simulado 

É uma simulação de um júri em que, a partir de um problema, são apresentados 

argumentos de defesa e de acusação. Pode levar o grupo à análise e à avaliação de 

um fato proposto com objetividade e realismo, à crítica construtiva de uma situação 

e à dinamização do grupo para estudar profundamente um tema real 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 92). 

Simpósio 

É a reunião de palestras e preleções breves apresentada por várias pessoas (duas a 

cinco) sobre um assunto ou sobre diversos aspectos de um assunto. Possibilita o 

desenvolvimento de habilidades sociais, de investigação, amplia experiências sobre 

um conteúdo específico, desenvolve habilidades de estabelecer relações 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 93). 

Painel 

É a discussão informal de um grupo de estudantes, indicados pelo professor (que já 

estudaram a matéria em análise, interessados ou afetados pelo problema em 

questão), em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros. 

Podem ser convidados estudantes de outras fases, cursos ou mesmo especialistas na 

área (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 94). 

Palestras 

Possibilidade de discussão com a pessoa externa ao ambiente universitário sobre 

um assunto de interesse coletivo, de acordo com um novo enfoque; Discussão, 

perguntas, levantamento de dados, aplicação do tema na prática, partindo da 

realidade do palestrante (MARION; MARION, 2006, p. 42); (PETRUCCI; 

BATISTON, 2006, p. 288-289). 

Fórum 

Consiste num espaço do tipo “reunião”, no qual todos os membros do grupo têm a 

oportunidade de participar do debate de um tema ou problema determinado. Pode 

ser utilizado após a apresentação teatral, palestra, projeção de um filme, para 

discutir um livro que tenha sido lido pelo grupo, um problema ou fato histórico, um 

artigo de jornal, uma visita ou uma excursão (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 

95). 

Continua 
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Conclusão 

Quadro 1 – Definição das Estratégias de Ensino 

ESTRATÉGIA 

DESCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Discussão e 

debate 

Sugere aos educandos a reflexão acerca de conhecimentos obtidos após uma leitura 

ou exposição, dando oportunidade aos alunos para formular princípios com suas 

próprias palavras, sugerindo a aplicação desses princípios (MARION; MARION, 

2006, p. 42-44). 

Oficina 

(laboratório ou 

workshop) 

É a reunião de um pequeno número de pessoas com interesses comuns, a fim de 

estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema, sob 

orientação de um especialista. Possibilita o aprender a fazer melhor algo, mediante 

a aplicação de conceitos e conhecimentos previamente adquiridos 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 96). 

Escritório, 

laboratório ou 

empresa modelo 

Proporciona ao aluno contato com a tecnologia da informação, os reflexos de má 

informação gerada, as inúmeras possibilidades de erros e os consequentes acertos 

(PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 286-288). 

Estudo do meio 

É um estudo direto do contexto natural e social no qual o estudante se insere, 

visando a uma determinada problemática de forma interdisciplinar. Cria condições 

para o contato com a realidade, propicia a aquisição de conhecimentos de forma 

direta, por meio da experiênciavivida (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 97). 

Ensino com 

pesquisa 

É a utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa: Concepção de 

conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica sejam elementos fundamentais; 

assumir o estudo como situação construtiva e significativa, com concentração e 

autonomia crescente; fazer a passagem da simples reprodução para um equilíbrio 

entre reprodução e análise(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 98). 

Exposições, excursões e 

visitas 

Participação dos alunos na elaboração do plano de trabalho de campo; 

Possibilidade de integrar diversas áreas de conhecimento; Integração do aluno, 

através da escola, com a sociedade, através das empresas; Visualização, por parte 

do aluno, da teoria na prática; 

Desenvolvimento do pensamento criativo do aluno e visão crítica da realidade em 

que ele se insere (MARION; MARION, 2006, p. 37-38); (PETRUCCI; 

BATISTON, 2006, p. 276-277). 

Jogos de 

empresas 

Os alunos tornam-se agentes do processo; São desenvolvidas habilidades na 

tomada de decisões no nível administrativo, vivenciando-se ações interligadas em 

ambientes de incerteza; Permite a tomada de decisões estratégicas e táticas no 

gerenciamento dos recursos da empresa, sejam eles materiais ou humanos; 

(MARION; MARION, 2006, p. 50); (PETRUCCI e BATISTON (2006, p. 281-

283). 

Ensino 

individualizado 

 

O ensino individualizado é a estratégia que procura ajustar o processo de ensino-

aprendizagem às reais necessidades e características do discente (PETRUCCI; 

BATISTON, 2006, p. 294-298). 

Fonte: Adaptado de Adelino (2012) com base em Anastasiou e Alves (2004, p. 79); Marion e Marion (2006); 

Petrucci e Batiston (2006). 

 

Algumas estratégias primam pela transmissão do conhecimento, como afirma 

Masetto (2003), entretanto, no meio acadêmico há a necessidade de formar alunos com perfis 

profissional e acadêmico. Neste sentido, a utilização de estratégias que estimulem o olhar 

acadêmico dos alunos torna-se cada vez mais importante para o amadurecimento intelectual 

do aluno. Considerando-se o objetivo desta investigação, destacam-se três estratégias de 

ensino que levam em consideração o estímulo do pensar crítico do aluno sobre determinados 

conteúdos técnicos, são elas: pedagogia de projetos, aprendizagem baseada em problemas e o 

ensino com pesquisa (LIBÂNEO, 2011). 
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A proposta da Pedagogia de Projetos, que tem suas raízes na teoria do 

conhecimento de John Dewey de acordo com Cyrino e Toralles-Pereira (2004), tem como 

princípio de pensar e repensar a forma como os conteúdos são transmitidos em diversos níveis 

de ensino. A falta de conhecimento apropriado da Pedagogia de Projetos faz muitos 

professores utilizarem essa estratégia de forma equivocada, conduzindo atividades incipientes 

e chamando-as de projetos. A Pedagogia de Projetos surge da necessidade de desenvolver 

uma metodologia de trabalho que unifique a participação do educando e do educador de 

maneira integradora, tornando-os responsáveis pela elaboração dos projetos, podendo esses 

serem de intervenção ou pesquisa. 

Para Hernández (2004, p. 1): 

 
A perspectiva educativa dos projetos de trabalho se situa nos esforços de repensar a 

escola e sua função educadora em um mundo de complexidades, onde há outras 

formas de consentir a informação que não passam pelo livro didático. É uma 

sociedade na qual o corpo e não apenas a mente é uma referência essencial para 

aprender, desde o diálogo até a relação com o outro e com ele mesmo. Uma 

sociedade na qual aprender a dar sentido se converte em um desafio. Os projetos de 

trabalho tratam de superar a gramática da escola que foi definida no final do século 

XIX e começo do XX, que divide os tempos, os espaços, as disciplinas e os sujeitos 

de forma hierárquica e seguindo um modelo de controle social que pouco tem a 

dizer sobre as sociedades atuais. 

 

A reflexão necessária para o desenvolvimento de um projeto torna-se a peça chave 

para estimular o aluno a ter um olhar crítico sobre o mundo a sua volta, de modo que possa 

observar aspectos positivos e negativos de cada contexto investigado e sugerir mudanças para 

aprimorar àquele contexto. 

 Em relação à Aprendizagem Baseada em Problemas, do inglês Problem Based 

Learning (PBL), destaca-se a conceituação de Berbel (1998, p. 149): 

 
A Aprendizagem Baseada em Problemas tem uma sequência de problemas a serem 

estudados. Ao término de um, inicia-se o estudo do outro. O conhecimento 

adquirido em cada tema é avaliado ao final de cada módulo, com base nos objetivos 

e nos conhecimentos científicos. 
 

O desenvolvimento do PBL (Problem Based Learning) deu-se a partir do melhor 

conhecimento do modo de aprendizado do adulto e da compreensão do funcionamento de sua 

memória. Ele baseia-se na mudança progressiva do processo de aprendizado, com o aluno 

passando a articular de forma ativa a produção do seu próprio conhecimento. O aluno deixa 

de ser caracterizado como um ser passivo, exposto à informação por meio de aulas e métodos 

tradicionais de ensino, e passa a buscar o conhecimento para resolução de problemas. O PBL 

tem como princípio a aquisição e estruturação adequada do conhecimento para que o aluno 
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adquira habilidades e competências pertinentes para a solução de um determinado problema. 

Além disso, o PBL tende a promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas à 

autoaprendizagem. 

O PBL é uma estratégia que, atualmente, está sendo muito utilizada nas áreas da 

saúde (TOLEDO JÚNIOR et al, 2008), onde ela se encaixa perfeitamente pelo teor prático de 

algumas disciplinas. Tal eficiência é comprovada no campo da psicopedagogia e da avaliação 

do desempenho dos profissionais formados por essa estratégia, sendo assim uma estratégia 

consolidada. A estratégia ensino com pesquisa desafia os estudantes a aguçar seus olhares 

investigativos, preparando-os para a pesquisa científica e auxiliando-os a solucionar uma 

problemática a ser investigada. O ensino com pesquisa emerge como uma abordagem de 

ensino voltada para a problematização e busca de descobertas, considerando o estudante como 

o ator principal nos processos de ensino e aprendizagem. Sobre esse método, Lampert (2008) 

destaca que a articulação do ensino com a pesquisa requer uma reeducação no que se refere à 

compreensão da complexidade desses processos. A seguira presentam-se as principais 

características da estratégia de ensino com pesquisa no ensino superior, bem como suas 

aplicações em diversos campos do conhecimento. 

2.2 A pesquisa como metodologia de ensino universitário 

O fato de a sociedade entender a pesquisa como algo relacionado à produção de 

conhecimento científico, não permite o conhecimento da grande massa populacional de que a 

pesquisa tem outro viés, o de educar. Para Demo (2006) a pesquisa não tem princípio apenas 

científico, como também educativo.  

De acordo com Lampert (2008, p. 132),  

 

É de conhecimento público que a pesquisa pode ser perigosa desvendando, 

elucidando fatos/fenômenos e desmistificando verdades até então aceitas como 

universais. [...] Através da pesquisa, a pessoa é capaz de perceber claramente as 

gritantes injustiças e diferenças sociais existentes na sociedade brasileira e no 

mundo capitalista. A pesquisa é uma porta que se abre para desvendar o mundo. 

 

Por isso, talvez, ainda há pouco interesse em difundir a pesquisa. Este fator 

demonstra ainda mais significância quando analisamos o histórico político-cultural do Brasil 

desde a década de 60, que sempre esteve ligado aos interesses econômicos e políticos dos 

dominantes. No âmbito científico, portanto, o Brasil era colocado como um país sem 
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expressão. Foi através de acordos internacionais, juntamente com o apoio de instituições 

como a Capes, o CNPq, Finep, Fundações de Apoio à Pesquisa e outros órgão 

governamentais que a pesquisa enfim ganhou espaço, sendo financiada principalmente por 

meio de projetos de pesquisa (LAMPERT, 2008). 

Desde esta época as diretrizes da educação tanto no ensino básico como no 

superior sempre se comportaram de maneira bastante emudecida, colocando o educador como 

um profissional que transmite conhecimentos múltiplos de maneira oratória e o aluno como 

mero observador e absorvedor do aprendizado, fruto de uma educação com falhas funcionais 

e sem a condição do desenvolvimento do raciocínio prático e inicial do aluno. De acordo com 

Lampert (2008) o autoritarismo daqueles tempos e a posição ocupada pelo professor – que 

exigia respeito e se colocava como principal responsável pelo aluno na ausência dos pais – 

impossibilitava qualquer posicionamento do aluno. 

Aos poucos a pesquisa foi ganhando seu mérito, advindo com o fim da ditadura 

militar e o surgimento da democracia moderna na qual se valoriza a liberdade de expressão e 

o direito de expressar opiniões e pensamentos livremente (LAMPERT, 2008). Nos dias atuais 

ela assume uma importância inigualável, essencialmente dentro das universidades onde se 

desenvolve grande parte das investigações científicas. A pesquisa é um dos pilares da 

universidade e compõe a tríade de sustentação do ensino superior: ensino, pesquisa e 

extensão. 

Alguns métodos contemporâneos representaram a mudança dessa revolução de 

quietude educacional dos alunos de todos os níveis educacionais, tornando-os mais ativos 

dentro da identidade informacional do conhecimento e acima de tudo, fazendo-os pensar de 

uma maneira mais diversificada, indiciando formas mais prazerosas de absorção do 

conhecimento. 

O chamado ensino tendo ênfase na pesquisa é uma vertente que chega tímida, mas 

representa o suspiro de uma educação defasada e cheia de empecilhos no desenvolvimento 

próprio dos estudantes, retrato de modelos educacionais paralisados e robotizados pela falta 

de desenvolvimento na maneira de transmitir conhecimentos múltiplos. Demo (2011) afirma 

que, com um tempo, será necessária uma reorganização curricular, esta entende-se como 

uma passagem do currículo extensivo para o intensivo. O autor explica que o currículo 

extensivo tem uma carga semestral já definida e utiliza como base a aula expositiva, que deve 

ser cronometradamente escutada e anotada, muitas vezes copiada e decorada para a prova. 

Isso é o que ele chama de “escola-xerox” ou “bancária”, tornando a aula sua didática central. 

Já o currículo intensivo (visto como o mais adequado) é voltado para formação da 
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competência crítica, autônoma e criativa do aluno, assumindo o professor o papel de 

orientador, de modo que a didática parte da transmissão de conhecimento, mas tem como 

meta sua reconstrução permanente. 

Ainda nesta mesma linha de pensamento, Lampert (2008, p. 144) afirma que: 

 
Para articular ensino à pesquisa, necessitamos nos reeducar; entender que os 

fenômenos do processo de ensinar-aprender são complexos e possuem maior 

dificuldade epistemológica; que o ensino tem caráter pluraparadigmático e 

plurimetodológico e aceitar que o ato de pesquisa inicia-se na sala de aula de 

qualquer nível de ensino. 

 

Essa vertente denuncia uma estratégia de mudança de valores dentro da sala de 

aula, tornando o aluno capaz de ir além do que o docente fala ou expõe indo à busca da 

construção do seu conhecimento próprio, tendo como consequência o desenvolvimento de 

pensamento crítico e raciocínio dedutivo, já que faz associações a diversos conhecimentos 

interligados por uma base inicial dada pela leitura. O aluno acaba trazendo novas informações 

por meio da pesquisa, deixando as aulas mais dialéticas e desenvolvendo a sua capacidade de 

argumentação e transmissão de conhecimento que auxilia no enraizamento do conhecimento a 

um número maior de pessoas. 

A pesquisa desenvolve a confrontação de diversos pensamentos relacionados a um 

determinado tópico ou assunto seduzindo outros envolvidos no processo a buscarem 

conhecimentos e dar sua opinião, prática capaz também de tornar o diálogo em sala mais 

eficaz. Alguns profissionais em educação se pautam nesse método de ensino, pois acreditam 

tornar as aulas mais dinâmicas, já que tem-se de uma maneira geral a inversão de papéis entre 

professor e aluno, pois a curiosidade do aluno é o que o amarra no conhecimento, deixando-o 

mais sedento na busca de conhecimento profundo e duradouro. 

Neste contexto, Libâneo (2011, p. 197) refere-se à tradição vygotskiana de 

“compreender o bom ensino como aquele que impulsiona e amplia o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas mediante a formação de conceitos e o desenvolvimento do 

pensamento teórico-científico”. No entendimento de Freire (1996, p. 32): 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses fazeres se encontram um 

no corpo do outro. Enquanto ensino contínuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. 

 

O ensino com pesquisa é uma ferramenta crucial na sociedade que vinga nos dias 

atuais, pois concebe uma quebra de fronteiras com a educação que ainda se consolida 

erroneamente em alguns lugares. O desenvolvimento do pensamento crítico e a inversão de 
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papéis são aspectos que torna o estudante autor da sua própria história, fazendo com que 

busque e construa seu próprio pensamento e seja mais ativo no mundo que o cerca. No 

próximo capítulo aborda-se aspectos relevantes acerca da discussão contemporânea sobre a 

pesquisa científica em Secretariado.  
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3 A PESQUISA CIENTÍFICA EM SECRETARIADO: DISCUSSÕES 

CONTEMPORÂNEAS 

A pesquisa cientifica em Secretariado é tema que tem sido foco de muitas 

discussões para os profissionais da área nos últimos anos, tanto por ser um meio onde se 

vislumbram caminhos para evolução da profissão, como por ser o alicerce de apoio à 

possíveis avanços nos embates teóricos e conceituais que estão surgindo no sentido de 

construir a identidade secretarial na academia, principalmente, sendo atuante no âmbito do 

conhecimento cientifico. 

A respeito da formação do profissional de Secretariado Executivo, Maçaneiro 

(2012) afirma que até o fim da década de 1990 esta era pautada em conhecimentos práticos, 

sendo sua atuação vista como complementar nas organizações. Foi só a partir da década de 

2000 e até o seu final, que o profissional desta área se firmou nas organizações com uma 

atuação de base gerencial, havendo também uma afirmação da área nas discussões do 

contexto acadêmico. Neste contexto, Hoeller (2006, p. 145) considera que “nem só de prática 

subsiste um curso e o conhecimento humano, há de se compor e complementar o valor dos 

conhecimentos, como componentes intelectuais necessários à construção do mundo”.  

O fazer secretarial existe desde a antiguidade, caracterizado pelo trabalho dos 

escribas - que exerciam variadas funções de copista, contador, arquivista e escritores–e, 

também, de outros profissionais que exerciam atividades semelhantes à assessoria, como os 

escrivães e os responsáveis por auxiliar nas batalhas comandadas por grandes líderes como 

Napoleão Bonaparte e Alexandre Magno, por exemplo (NONATO JÚNIOR, 2009). 

Historicamente a profissão existe há mais de um século e os cursos de graduação, de acordo 

com Durante (2012) e Bíscoli (2012), já existem há, pelo menos, trinta anos no país.  

Contudo, até alguns anos atrás, esse largo histórico não foi suficiente para a 

consolidação de uma civilização que valorizasse a atuação desses profissionais no mercado, 

como também não foi suficiente para o firmamento de uma cultura voltada para pesquisa e 

produção do conhecimento científico. Entretanto, os últimos anos estão sendo característicos 

de conquistas e acontecimentos que vem contribuindo para progresso da classe tanto no 

campo cientifico como de maneira geral.   

Dois fatos que marcaram a história da profissão de Secretariado foram, também, 

fundamentais para o desenvolvimento desta área e para evolução de pesquisas cientificas: a 

regulamentação da profissão pela Lei nº 7.377/85 e a promulgação das diretrizes curriculares 
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do profissional de secretariado no ano de 2005. A regulamentação da profissão trouxe a 

exigência do curso de nível superior e de nível técnico, reconhecendo-a como área complexa 

passível de formação específica na área. E a promulgação das diretrizes curriculares trouxe o 

reenquadramento dos projetos políticos pedagógicos das instituições que ofertam o curso de 

Secretariado Executivo. Pode-se perceber que o transcorrer do tempo é proporcional ao 

aumento da quantidade de profissionais que se graduam na área, contribuindo assim para 

mobilizações e fortalecimento da categoria, que vem acompanhada das mudanças e 

transformações contemporâneas, resposta da exigência de profissionais cada vez mais críticos 

e conceituados.    

A preocupação e o envolvimento dos profissionais quanto ao tema emergente da 

pesquisa científica em Secretariado pode ser percebido pelo aumento no número de 

publicações que estão surgindo, especialmente nos últimos dez anos, momento em que se 

verifica também, por meio dos currículos cadastrados na plataforma Lattes, uma quantidade 

maior de secretários executivos em qualificação à nível de mestrado, o que, possivelmente, 

tenha levado estes profissionais ao envolvimento com a pesquisa, mantendo-os na posição de 

atuantes pesquisadores(BÍSCOLI, 2012).  

De acordo com Bíscoli (2012), constata-se a evolução da profissão secretarial em 

seu sentido prático, entretanto ainda existe a necessidade de evolução teórica e conceitual na 

área, que poderá se concretizar a partir de pesquisas científicas bem estruturadas, baseadas em 

argumentos construídos a partir de uma vivência real das atribuições secretariais. O 

atrelamento do prático com o teórico pode auxiliar no crescimento da profissão e na evolução 

de novos pensamentos voltados para realidade acadêmica. 

Para Durante (2012), a pesquisa em Secretariado é incipiente por muitos fatores: a 

literatura existente é pequena e, em sua maioria, voltada para o campo técnico; o secretariado 

ainda não está presente na classificação das áreas do conhecimento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), além de que são poucos os grupos de 

pesquisa em secretariado cadastrados neste; é pequena a quantidade de docentes graduados 

em Secretariado com titulação de mestre e doutor, o que contribui para o problema da não 

oferta de cursos de pós-graduação em nível de mestrado, nos quais é necessário se pensar, 

inicialmente, na formação dos professores que atuarão neles; assim, a falta destes cursos de 

pós-graduação faz com que os profissionais formados em Secretariado se insiram em outras 

áreas do conhecimento e realizem estudos voltados, muitas vezes, para os interesses daquela 

área; a ausência de teorias que delimitem o conhecimento da área secretarial; o pequeno 

número de periódicos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior(CAPES) para abranger as produções da área; a carência de eventos 

acadêmicos no país e principalmente produção em formato de livro. 

Em um estudo recente, Maçaneiro (2012) faz uma análise dos antecedentes da 

falta de área do conhecimento específica em Secretariado, na qual destaca alguns fatores 

fundamentais que devem ser modificados no iminente processo de mudança da área. Os 

fatores apresentados são: ao entrar no curso de graduação, muitas vezes, o aluno já está 

inserido no mercado de trabalho e a ele são atribuídos conteúdos da prática profissional e 

pouco conteúdo relacionado à pesquisa científica. Nesse inicio de graduação poucos se 

interessam pela produção científica, e corpo de pesquisa dos alunos torna-se reduzido.  

Na visão de Maçaneiro (2012) em eventos científicos, muitos acadêmicos de 

Secretariado se deparam com a necessidade de inscrever seus estudos secretariais em outras 

áreas do conhecimento.  O desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em 

Secretariado aborda temas que são, em sua maioria, relacionados a outras áreas. Em outra 

percepção, Silva e Barros (2013) destacam que, no âmbito da Universidade Federal do Ceará, 

a grande maioria dos TCC estão relacionados à área do Secretariado Executivo. Ainda de 

acordo com Silva e Barros (2013), os TCC são orientados por professores graduados em 

Secretariado Executivo, os quais têm a preocupação de contribuir com a melhoria da 

qualidade do ensino em Secretariado, bem como a consolidação do Curso na academia e 

como área do conhecimento científico.  

Ao mesmo tempo, Maçaneiro (2012) levanta hipóteses, a partir dos fatores 

citados, que figuram como respostas ao problema da ausência do Secretariado como área do 

conhecimento. A primeira hipótese está relacionada com a falta de estudos científicos 

realizados e publicados específicos em Secretariado. A segunda hipótese está ligada ao 

pequeno número de profissionais formados em Secretariado Executivo que tem mestrado e/ou 

doutorado concluído. A terceira hipótese é relacionada com a falta de pesquisa científica em 

Secretariado produzida por estes profissionais com pós-graduação. A quarta hipótese pode ser 

definida pela falta de veículos de divulgação cientifica da pesquisa na área especifica de 

Secretariado. 

Assim, por todas essas questões, o fato do curso não estar contemplado como área 

do conhecimento científico no Brasil acarreta muitos problemas, inclusive dificuldades 

acadêmicas relacionadas, principalmente, à pesquisa científica. “Portanto, é necessário que os 

educadores nessa área vinculem as suas atividades de sala de aula ao desenvolvimento da 

pesquisa científica” (MAÇANEIRO, 2012, p.95). 

Para Bíscoli (2012, p. 52): 
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Este cenário caracteriza apenas o começo da evolução, que ainda terá um longo 

caminho a percorrer, passando pela construção de linhas de pesquisa e, antes disso, 

talvez, pela definição de vínculo do secretariado executivo a uma área do 

conhecimento. Este último será necessário, uma vez que hoje alguns cursos e grupos 

de pesquisa estão vinculados à área de ciências sociais aplicadas e outros, à área de 

ciências humanas, em virtude da sua forma de criação ou, mesmo, de interpretação 

sobre o que significa a profissão de secretariado, uma profissão essencialmente 

prática, ou uma profissão que apresenta características que remetem às ciências 

humanas pelo forte compromisso profissional de relacionamento humano entre as 

varias esferas da estrutura organizacional. 

 

De acordo com Maçaneiro (2012) a área de Secretariado Executivo já foi, em 

2002, enquadrada na tabela do CNPq como “outros”, uma nova grande área na classificação. 

Entretanto, atualmente não se encontra mais a área de secretariado na tabela. Isso mostra a 

necessidade do Secretariado se definir como área do conhecimento, em primeiro plano, para 

depois ser definido em outras circunstâncias. Nessa direção, destaca-se: 

 
O Secretariado passa por um período de riqueza e, ao mesmo tempo, incerteza 

acadêmica. A riqueza advém da expansão e emancipação politica da área, além do 

aumento da produção de pesquisas. A incerteza, por sua vez, é resultado da falta de 

amparo em macroteorias e epistemologias que orientem o crescimento das 

produções cientificas, capazes de articular todas as subáreas do Secretariado, 

aproximando-as por meio da definição de um objeto de estudo integrado (NONATO 

JÚNIOR, 2009, p. 37).    

 

A preocupação e o envolvimento dos profissionais quanto ao tema emergente da 

área de conhecimento em Secretariado foi ressaltada no artigo “A natureza do conhecimento 

em Secretariado” (HOELLER, 2006), no qual levanta discussões epistemológicas propondo 

um debate acerca do conhecimento secretarial.  

O curso de Secretariado Executivo não é uma ciência no sentido conhecido e 

explicado neste trabalho, mas sim um campo de estudo de aplicação. Nem só de prática 

subsiste um curso e o conhecimento humano, há de se compor e complementar o valor dos 

conhecimentos, como componentes intelectuais necessários à construção do mundo. Portanto, 

o Curso de Secretariado Executivo é voltado para diagnosticar e solucionar os problemas da 

realidade empresarial, sempre baseada em referências teóricas (HOELLER, 2006). 

A discussão de Hoeller (2006) pode ser compreendida como um chamado à 

discussão acerca da compreensão do processo de construção do saber secretarial, entendendo 

que se trata de um campo de estudo de aplicação e não de uma ciência. O curso é direcionado 

para “[...] diagnosticar e solucionar os problemas da realidade empresarial, sempre baseada 

em referências teóricas (HOELLER, 2006, p. 145)”. Observa-se um alerta para a necessidade 
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de desenvolverem estudos que contribuam para a definição do Secretariado no campo do 

conhecimento científico.  

Nonato Júnior (2009, 2012) introduziu uma proposta de cientificidade secretarial, 

considerando a “assessoria” como o principal objeto de estudo da área. Em sua percepção a 

“assessoria” engloba todos os processos do saber e do fazer secretarial. Na opinião do 

autor“[...] a assessoria é o cerne do fazer secretarial em nível amplo e maduro, é também a 

trilha que demanda pesquisas e estudos para que se compreenda a rede de relações e 

definições contidas nas práticas secretariais” (NONATO JUNIOR, 2012, p. 126). 

Em outra direção, Sabino e Marchelli (2009), afirma que a práxis secretarial é 

complexa e não pode ser resumida em uma única ciência, ao dialogar com: 

 
Disciplinas como Administração, Direito, Arquivística e Contabilidade fazem parte 

indissociável da síntese dos conhecimentos do Secretariado, gerando a 

interdisciplinaridade que o caracteriza como um campo das Ciências Sociais 

Aplicadas (SABINO; MARCHELLI, 2009, p. 618).  

 

Nessa mesma linha de pensamento, Nascimento (2012) discute que o Secretariado 

é uma área do conhecimento interdisciplinar, onde existe uma interação entre duas ou mais 

disciplinas. Pois “historicamente, o secretariado é uma área do conhecimento que se vale de 

estudos teóricos de outras áreas” (NASCIMENTO, 2012, p. 109). Entretanto é necessário, de 

acordo com o autor, que a área secretarial mantenha uma postura mais interacionista com as 

outras áreas do conhecimento. Assim, mais do que utilizar as teorias de áreas afins, deve-se 

contribuir também para o crescimento destas.   

Observa-se que, embora estejam em andamento diversas discussões acerca da área 

de conhecimento em Secretariado, ainda há muito a ser estudado teórica e empiricamente, 

para que haja uma consolidação das proposições apresentadas. Considerando-se que a 

pesquisa científica é o principal caminho para a construção da identidade da área, a 

abordagem do ensino com pesquisa pode contribuir de forma significativa para novas 

descobertas e possibilidades no campo de estudo secretarial. No próximo capítulo 

apresentam-se os caminhos metodológicos desenvolvidos para as discussões propostas nesta 

investigação.  
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo apresentam-se de forma detalhada os métodos utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo. 

A pesquisa científica é, em sua essência, como qualquer outro tipo de pesquisa. 

Porém segue regras e é cuidadosamente realizada. É considerada como um processo 

dinâmico, evolutivo e composto por múltiplas etapas. Relaciona-se à realidade do dia-a-dia e, 

como alguns imaginam, ela não se restringe a pessoas de idade mais elevada ou a instituições 

especializadas. A pesquisa inicia-se com uma ideia e termina com uma coleta e análise de 

dados, que resulta na construção de um relatório de pesquisa (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2006).As autoras Marconi e Lakatos (2010, p. 139), definem pesquisa como um 

“procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais.” 

4.1 Delineamento da pesquisa 

O termo delineamento possui concepção similar ao termo design, que envolve os 

aspectos técnicos da pesquisa compreendendo desde o planejamento à estruturação da 

investigação em sua dimensão mais ampla; o termo se refere tanto à diagramação quanto à 

previsão de coleta e análise de informações, dados e evidências (MARTINS; THEÓPHILO, 

2007). Neste contexto, o delineamento apresenta as características de realização da pesquisa 

cientifica.  

Sampieri, Collado e Lucio (2006) apresentam dois enfoques para pesquisa: o 

quantitativo e o qualitativo, podendo haver um enfoque integrado chamado de “multimodal” 

onde as duas modalidadessão utilizadas em um mesmo estudo. Acredita-se que ambos os 

enfoques enriquecem a pesquisa, até mesmo quando utilizados juntos. Um não anula o outro, 

nem se substituem, são apenas diferentes em relação ao estudo de um fenômeno.A diferença é 

que “o enfoque qualitativo busca principalmente ‘dispersão ou expansão’ dos dados ou da 

informação; enquanto o quantitativo pretende intencionalmente ‘delimitar’ a informação 
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(medir com precisão as variáveis do estudo, ter ‘foco’)” (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2006, p. 8, grifo do autor). 

Este estudo se caracteriza quanto a sua natureza em pesquisa qualitativa, pois 

envolve examinar e refletir algumas percepções, como também obter entendimentos acerca de 

determinado fenômeno. Na compreensão de Sampieri, Collado e Lucio (2006)a pesquisa 

qualitativa envolve descobrir e refinar as questões de pesquisa podendo ou não provar 

hipóteses no seu processo de interpretação. Este enfoque utiliza métodos de coletas de dados 

sem medição numérica, como as descrições e as observações. Pois seu propósito “não está em 

medir as variáveis envolvidas no fenômeno, mas entendê-lo”(SAMPIERI; 

COLLADO;LUCIO, 2006, p. 7). 

Para o embasamento teórico foi realizada uma revisão da bibliografia, 

fundamentando-se em fontes de “papel” e materiais já elaborados por outros autores (GIL, 

2009).  Utilizou-se livros, artigos e outras publicações em meio eletrônico para definições de 

conceitos e explanação de conteúdos já existentes, bem como para obter um melhor 

aprofundamento e conhecimento do assunto em questão.  

Quanto aos tipos de pesquisa, Sampieri, Collado e Lucio (2006) citam quatro 

classificações: exploratórias, descritivas, correlacionais e explicativas. Fundamentando-se nos 

conceitos de cada tipo de pesquisa, classifica-se o presente estudo em pesquisa descritiva, pois 

tem o objetivo de especificar propriedades e características importantes de um fenômeno que 

se analise. “As pesquisas deste tipo tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”, afirma Gil (1999, p. 44).  

A pesquisa, também, classifica-se como um estudo de campo, nas quais os dados 

são fornecidos por pessoas e seu planejamento é mais flexível podendo ocorrer mesmo que os 

objetivos da pesquisa sejam reformulados. Gil (2009, p. 50) afirma que,  

 
O estudo de campo procura muito mais o aprofundamento das questões propostas do 

que a distribuição das características da população segundo determinadas variáveis. 

[...] Focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode 

ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra 

atividade humana. [...] Como é desenvolvida no próprio local em que ocorrem os 

fenômenos, seus resultados costumam ser mais fidedignos. [...] E como o 

pesquisador apresenta nível maior de participação, torna-se maior a probabilidade de 

os sujeitos oferecerem respostas mais confiáveis. 

 

A seguir será apresentado o local de realização da pesquisa, os critérios 

considerados para a seleção dos participantes, bem como o contexto ao qual se aplicou a 

pesquisa de campo.  
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4.2 Seleção dos participantes 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.206) universo ou população “é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum.” O 

estudo foi realizado na Universidade Federal do Ceará, localizada na cidade de Fortaleza. O 

universo foi constituído por estudantes do curso de Secretariado Executivo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Para a seleção dos participantes foram definidos os seguintes 

critérios: 

a) Estar cursando ou ter cursado Secretariado Executivo na UFC; 

b) Ter cursado disciplinas que utilizem a metodologia do ensino com pesquisa científica; 

c) Ter desenvolvido pesquisa científica.  

d) Acessibilidade. 

No enfoque qualitativo de pesquisa, Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 251, 

grifo do autor) afirmam que amostra “é uma unidade de análise ou um grupo de pessoas, [...] 

sobre o qual deverão ser coletados dados, sem que necessariamente seja representativo (a) do 

universo ou da população que se estuda.” Segundo os autores, em estudos qualitativos muitas 

vezes a amostra é o próprio universo em análise (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). A 

partir dessas considerações a amostra desta investigação, que representa o próprio universo 

em análise, totalizou 40 estudantes. 

Com o intuito de manter em sigilo a identidade dos participantes, nesta 

investigação, os alunos foram denominados de Discente 1, Discente 2 e, assim 

sucessivamente, conforme a ordem de respostas aos questionários. 

4.3 Instrumento para coleta de informações 

Para coleta de informações foi utilizado como instrumento um questionário, que 

“trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e 

situações que se deseja medir ou descrever” (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 90).  

As questões, de modo geral, visam colher informações acerca da percepção dos 

estudantes quanto ao ensino por meio da pesquisa científica. O instrumento de pesquisa é 
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composto de dez interrogativas onde metade visa conhecer o perfil dos respondentes e a outra 

metade, portanto, objetiva alcançar os objetivos inicialmente propostos neste estudo. 

Para Marconi e Lakatos (2003) as perguntas podem ser classificadas em três 

categorias: abertas, fechadas e de múltipla escolha. Diante do exposto, o questionário 

compõe-se de duas questões abertas, três fechadas e cinco questões de múltipla escolha com 

mostruário e foi elaborado com base na teoria referenciada.   

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) as questões abertas permitem aos 

respondentes elaborar textos livremente podendo, inclusive, conter a opinião do respondente. 

As questões fechadas, entretanto, são limitadas e de alternativas fixas onde o discente deve 

escolher entre duas opções. As questões de múltipla escolha são fechadas, mas com uma série 

de opções sobre o mesmo assunto; e ainda podem ser classificadas em: perguntas com 

mostruário e perguntas de avaliação. Nas perguntas com mostruário “as respostas possíveis 

estão estruturadas junto à pergunta, devendo o informante assinalar uma ou várias delas”; já 

as perguntas de avaliação “consistem em emitir um julgamento através de uma escala com 

vários graus de intensidade para um mesmo item” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 206). 

A aplicação do instrumento de pesquisa foi realizada de duas formas: a primeira, 

por meio de uma ferramenta eletrônica disponível na Internet chamada Survey Monkey que 

permite aos participantes responderem o questionário online via e-mail e, também, em redes 

sociais. E a segunda, de forma presencial com alguns alunos em sala de aula no curso de 

Secretariado Executivo da UFC. A pesquisa foi realizada no período de 25 de outubro a 10 de 

novembro de 2013.  

4.4 Análise dos resultados 

Os dados foram interpretados por meio da técnica de análise do discurso que se 

utiliza do processo de interpretação para produção de um sentido onde a linguagem vai além 

do texto e leva em consideração o sujeito, a língua e a história. A língua, portanto, não é 

transparente e, por isso, é passível de equívocos e falhas. Assim, o equívoco vai de encontro 

ao sentido único do que foi exposto permitindo a ambiguidade e, consequentemente, leituras 

múltiplas (CAREGNATO; MUTTI, 2006). De acordo com Godoi (2010) a análise do 

discurso considera a possibilidade de que o que as pessoas dizem nem sempre é o que elas 

realmente sentem e vivem.  
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Para Caregnato e Mutti (2006, p. 680), “o processo de análise discursiva tem a 

pretensão de interrogar os sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, que podem 

ser verbais e não verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para 

interpretação.” Desta maneira, na análise do discurso é dispensável a análise completa da 

entrevista, pois o importante é captar a marca linguística e relacioná-la ao contexto sócio 

histórico. Esta ainda não tem pretensão de dizer o que é certo muito menos de descobrir algo 

novo, pois apenas fará uma nova interpretação (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

Godoi (2010, p. 394) afirma que “a função de produção do sentindo pertence 

simultaneamente ao investigador, ao sujeito e ao contexto organizacional.” O contexto é a 

dimensão mais ampla do texto, possibilita decifrar a face oculta, o caráter inconsciente da 

enunciação do discurso, permite compreender algo mais e apela para as informações de fundo 

que mantém relação a uma situação macro e microssocial envolvendo as subjetividades, as 

ações, os objetos e os efeitos discursivos (GODOI, 2010).  Nesta perspectiva, a discussão e 

interpretação das informações coletadas nesta investigação buscou inferir considerações da 

pesquisadora, a partir dos discursos dos participantes, à luz da teoria estudada. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados, bem como a discussão teórica acerca 

da percepção dos estudantes sobre o ensino com pesquisa. Além das proposições de Lampert 

(2008), Demo (2006, 2011) e Libâneo (2011), que foram os principais teóricos considerados 

nesta pesquisa ao referir-se a esse método de ensino, os dados deste trabalho foram analisados 

a luz de estudiosos, como: Bortolotto e Willers (2005), Hoeller (2006),Campos, Santos R. e 

Santos F. (2009), Nonato Júnior (2012), Maçaneiro (2012), Bíscoli (2012), Silva, Siqueira e 

Barros (2013),Martins et al. (2013) e Schmitz, Santos e Battisti (2013). O intuito é o alcance 

dos objetivos inferidos e a resposta ao questionamento anteriormente suscitado que norteou o 

estudo. 

5.1 Perfil dos participantes 

O sexo feminino ainda é o gênero predominante no curso de Secretariado 

Executivo com uma porcentagem de 87,5% do total. Apesar de o sexo masculino ter exercido 

a profissão durante muitos anos desde os seus primórdios, ainda existe o estigma da profissão 

de cunho feminino. Desta forma, observa-se que dentre quarenta participantes apenas cinco 

são do sexo masculino. Quanto à idade, os profissionais desta área na grande maioria são de 

um público jovem que possuem entre 21 e 31 anos, representado 82,5%; apenas 10% estão 

entre 32 e 41 anos e ninguém possui acima de 41 anos; existe, ainda, uma parcela de 7,5% que 

tem idade abaixo de 21 anos. 

Quanto ao exercício da profissão no Gráfico 1, percebe-se que grande maioria 

afirma que atuará na área de Secretariado; em segundo lugar (15%) está a carreira de 

Professor e em terceiro (12,5%) a profissão de Gestor. Em quarto lugar encontra-se profissão 

de Consultor onde apenas 5% desejam atuar; e, por último, somente 2,5% dos investigados 

pretendem atuar como pesquisadores de acordo com o gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 - Carreira que o discente pretende seguir ao concluir a graduação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As áreas de atuação em que há maior desinteresse por parte dos discentes, como 

se pode visualizar no gráfico acima, são a consultoria e a pesquisa, áreas em que ainda 

existem poucos campos de atuação. Pois para o mercado de trabalho em Secretariado, estes 

são dois caminhos incipientes que estão eclodindo acompanhados de muitos desafios.  

De acordo com Bortolotto e Willers (2005) o atual mercado de trabalho tem 

exigido cada vez mais profissionais com formação específica voltada para as quatro áreas de 

atuação do profissional de Secretariado: assessor executivo, gestor, empreendedor e consultor. 

No cenário da consultoria é de suma importância conhecer as estratégias da organização bem 

como as mudanças do mercado para identificar problemas da empresa-cliente e, a partir disto, 

sugerir mudanças que resultem em oportunidades.  

A consultoria, portanto, é um setor de atuação do profissional de Secretariado 

recente, fruto da evolução deste profissional que aconteceu ao logo dos anos acompanhada da 

globalização e da competitividade do mercado. A consultoria é um ramo de trabalho ainda 

pouco explorado na área de Secretariado, tanto pelas instituições de ensino quanto pelas 

empresas. Embora o secretário executivo seja um profissional multifuncional que se destaca 

em diversas formas de atuação, este ainda é um profissional pouco associado à consultoria 

(SCHMITZ; SANTOS; BATTISTI, 2013). 
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O ramo da pesquisa em Secretariado também se mostra pouco visualizado entre os 

profissionais da área. O pequeno número de cursos de pós-graduação contribui para estagnar a 

quantidade pesquisadores que, consequentemente, atinge a quantidade de pesquisas científicas 

publicadas que, na maioria das vezes, são realizadas por professores universitários. Quanto ao 

nível de formação, pode-se visualizar no gráfico 2 que 5% dos participantes não pretendem 

fazer pós-graduação. Para Silva, Siqueira e Barros (2013) há a necessidade de novos estudos 

voltados ao âmbito secretarial, visto que embora a profissão venha crescendo no âmbito 

organizacional, ainda há carência de pesquisas. 

Vale ressaltar que a categoria “outros” (15%) representa aqueles estudantes que 

cursaram ou estão cursando a graduação em Secretariado que não anseiam exercer a 

profissão, mas desejam atuar em áreas diferenciadas como comunicação, serviços bancários e, 

até mesmo, empreendedorismo. Apenas um dos estudantes citou que ainda não sabe que 

carreira profissional pretende seguir e uma discente respondeu que já trabalha na área de 

educação. É importante observar que um discente mencionou pretender atuar como assessor. 

Essa percepção denota que a assessoria pode ser considerada como uma das diversas formas 

de atuação secretarial, conforme ressalta Bortolotto e Willers (2005). 

O Gráfico 2 mostra a pretensão dos discentes em cursar a pós-graduação ao 

concluir a graduação. 

 

Gráfico 2 - Pretensão dos discentes em cursar pós-graduação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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voltados para área ou não. Deve-se frisar que a formação em nível de pós-graduação com 

enfoque ao âmbito secretarial contribui para a quantidade de profissionais com títulos de 

mestrado e doutorado visto, portanto, a importância do foco na área específica; o que 

aumenta, consequentemente, o número de pesquisadores contribuindo, por sua vez, com o 

crescimento no número de pesquisas científicas realizadas que são essenciais ao 

desenvolvimento conceitual do campo acadêmico em Secretariado e para consolidação deste 

como área do conhecimento científico. 

O interesse pela pesquisa científica na área surgiu há poucos anos e vem se 

expandindo consideravelmente. Para Martins et al. (2013)a pesquisa é algo novo para 

profissionais de Secretariado: 

 

Foi a partir de 2008 que eles se conscientizaram e se comprometeram em divulgar os 

resultados de suas pesquisas científicas, motivados pela abertura de uma consulta 

pública do Ministério da Educação, sobre a continuidade da formação superior na 

área de secretariado, pois, entre outros motivos, identificou-se que não haviam 

produções publicadas pelo corpo docente destes cursos (MARTINS et al. 2013, 

p.53). 

 

O gráfico 3 mostra o envolvimento dos discentes com pesquisas científicas a 

partir de publicações já realizadas por meio de anais em eventos científicos (congressos, 

encontros acadêmicos, seminários e dentre outros.), apresentação de trabalho oral ou banner 

em eventos científicos, publicação de trabalho completo em periódicos e publicação de livros 

ou capítulos. 

 

Gráfico 3 - Quanto à publicação de pesquisas científicas realizadas pelos discentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Um percentual significativo dos discentes que participaram da pesquisa informou 

ter realizado publicações de trabalhos científicos por meio de apresentação em eventos como 

seminários, encontros acadêmicos, congressos e etc., sejam de forma oral ou em exposição de 

banner.  

Com relação à carência de publicações na área, pode-se considerar o reduzido 

número de veículos de publicação cientifica na área do Secretariado: periódicos, editoras e 

eventos. A “falta de veículos de divulgação científica da pesquisa na área de específica de 

secretariado executivo” foi uma hipótese mencionada por Maçaneiro (2012, p.92) como 

antecedente que contribui ao fato de o Secretariado não estar classificado no CNPq como área 

do conhecimento científico.  Além disso, Maçaneiro (2012) afirma que a carência de 

publicação também está relacionada: as poucas pesquisas realizadas pelos alunos durante a 

graduação; ao pequeno número de profissionais formados com mestrado e/ou doutorado; e a 

falta de pesquisas científicas específicas do Secretariado realizadas por profissionais que já 

possuem mestrado e doutorado. Bíscoli (2012) ainda acrescenta que a demanda de pesquisas 

na área secretarial pode estar relacionada à ausência de linhas de pesquisa consolidadas.  

Os dados apontam em segundo lugar à publicação em Anais de eventos, seguido 

da publicação de trabalho completo em periódico e, por último, encontra-se a publicação de 

livros ou capítulos onde uma pessoa respondeu que já publicou. Nota-se que a frequência das 

publicações diminui dependendo da complexidade da categoria como nas duas últimas opções 

(publicação em periódico e publicação em livro). 

Constatou-se que metade dos discentes nunca fez nenhum tipo de publicação de 

trabalhos ou pesquisas, dado que demonstra desmotivação e/ou desinteresse dos alunos na 

publicação de pesquisas científicas. Vale lembrar que todos os participantes já realizaram 

algum tipo de pesquisa científica em disciplinas cursadas durante a graduação em 

Secretariado Executivo na UFC. 

5.2 Aspectos positivos e limitações durante o desenvolvimento de pesquisa científica 

Este subcapítulo apresenta os dados referentes aos aspectos positivos e os 

indicativos das limitações encontradas pelos estudantes durante a realização de pesquisas 

científicas. Os dados foram tabulados em ordem decrescente, iniciando com a resposta 

escolhida com maior frequência de acordo com a opinião dos participantes.  



 40 

A tabela 1apresentaos aspectos positivos visualizados pelos alunos investigados 

durante o desenvolvimento de pesquisa.  

 

Tabela 1 - Aspectos positivos visualizados durante o desenvolvimento de pesquisa científica. 

Aspectos positivos visualizados durante o desenvolvimento de pesquisa 

científica 
Quantidade % 

Ajudou no meu desenvolvimento crítico e intelectual. 28 70 

Aprendi a buscar e selecionar informações. 28 70 

Aprendi a desenvolver trabalhos científicos. 27 67,5 

Possibilitou aprender normas e técnicas. 24 60 

Aprendi a fazer relação/análise entre teoria e prática. 19 47,5 

Desenvolveu a vontade/motivação de querer buscar conhecimento. 19 47,5 

Passei dominar os assuntos pesquisados. 16 40 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os principais pontos positivos apontados pelos alunos foram o fato de que a 

realização de pesquisa científica ajudou no desenvolvimento crítico e intelectual, além de que 

o desenvolvimento de pesquisa permitiu aprender a selecionar e buscar informações com 

afinco.  Esse resultado remete à reflexão acerca da importância de incentivo à pesquisa por 

parte da instituição a fim de possibilitar novas formas de desenvolvimento para o estudante. 

Para Libâneo (2011) a instituição que se preocupa com as necessidades da aprendizagem e 

que está atenta as mudanças desse mundo enérgico é aquela que rever suas práticas de ensino 

e objetivos. Esses objetivos estão relacionados a atividades como o desenvolvimento da razão 

crítica dos alunos, ou seja, a capacidade de pensar e intervir na realidade existente; é o 

aprender a pensar. E “o principal meio para se chegar a esses objetivos é o ensino, não 

qualquer ensino, mas aquele que promove o desenvolvimento das capacidades e habilidades 

de pensamento dos alunos” (LIBÂNEO, 2011, p. 189). 

Libâneo (2011) afirma que aprender pesquisando estimula o pensamento dos 

discentes em busca de respostas para um problema, ideia de ensino aprendizagem muito 

parecida com o ensino baseado em problemas onde os alunos pretendem explicar o ainda não 

conhecido e assimilar novos conceitos e procedimentos de ação.  

Outro ponto positivo relevante no desenvolvimento de pesquisa foi que esta 

estratégia de ensino ajudou aos alunos aprenderem a “desenvolver trabalhos científicos”. Os 

três aspectos levantados (o desenvolvimento crítico, o aprender a selecionar informações e o 

aprender a realizar trabalhos científicos) se entrelaçam entre si na realização de pesquisa, pois 

no desenvolvimento de pesquisa, de acordo com Libâneo (2011, p. 207), “os alunos aprendem 



 41 

a trabalhar com conceitos e a manusear dados, a fazer escolhas, a submeter um problema a 

alguma teoria existente, a dominar métodos de observação e análise, a confrontar pontos de 

vista”.  

A tabela 2 destaca as limitações percebidas pelos participantes ao realizarem 

pesquisa científica. A principal limitação encontrada durante o desenvolvimento de pesquisa 

científica na perspectiva dos alunos foi a ausência de bibliografia específica da área para 

fundamentação teórica. Esse resultado corrobora com a percepção de Maçaneiro (2012) ao 

alertar que existe uma ausência de pesquisas científicas e de publicações na área secretarial.  

 

Tabela 2 - Limitações visualizadas durante o desenvolvimento de pesquisa científica. 

Limitações visualizadas durante o desenvolvimento de pesquisa científica Quantidade % 

Limitação quanto à disponibilidade de bibliografia para o Referencial Teórico. 27 67,5 

Indisposição dos respondentes (pouco retorno das repostas). 22 55 

Dificuldade no domínio das normas da ABNT. 21 52,5 

Dificuldade de analisar os dados. 17 42,5 

Dificuldade no desenvolvimento da redação (texto) da pesquisa. 15 37,5 

Dificuldade de definição da metodologia do trabalho. 14 35 

Dificuldade na elaboração dos instrumentos de pesquisa (questionário, por 

exemplo). 
12 30 

Limitação quanto à disponibilidade do respondente (dia, horário e etc). 10 25 

Dificuldade de fazer relação entre teoria e prática. 9 22,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A indisposição dos participantes em responder as pesquisas também foi um 

aspecto relevante visto como um percalço para a realização de pesquisa. Destacam-se, ainda, 

dificuldades relacionadas às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

análise de dados, redação científica, metodologia, elaboração do instrumento de pesquisa, 

dentre outras. Nesse contexto, podem-se retomar as considerações de Maçaneiro (2012) ao 

ressaltar a necessidade de que os docentes de Secretariado utilizem a pesquisa em suas 

atividades no âmbito da sala de aula. Nessa perspectiva, pode-se considerar que a abordagem 

do ensino com pesquisa pode ser um caminho em direção à superação dos obstáculos 

identificados na investigação, visto que a pesquisa, conforme Libâneo (2011)é uma atividade 

que proporciona a produção e a avaliação de conhecimentos, provocando problemas e 

suscitando novas descobertas. 
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5.3 Obstáculos para o desenvolvimento de pesquisas científicas na graduação em 

Secretariado 

O principal obstáculo apontado pelos discentes para realizar pesquisas científicas 

foi “a falta de tempo em virtude do trabalho”. A profissão secretarial tem muitas 

oportunidades no mundo do trabalho. Por isso, grande parte dos profissionais que inicia a 

graduação logo inicia também sua atuação profissional nas empresas, o que pode 

impossibilitar a dedicação universitária na realização de estudos que contribuam para a 

produção científica. 

Maçaneiro (2012, p. 86) destaca que a característica de formação aplicada ao 

curso de Secretariado ainda está focada na atuação profissional. Assim, quando o acadêmico 

entra no curso este “já se encontra inserido no mercado de trabalho e a ele são atribuídos 

conteúdos específicos da prática profissional, algum conteúdo de caráter humanístico e outra 

pequena parte do conteúdo é destinada à temas relacionados à pesquisa científica”. Hoeller 

(2006) considera que um curso não subsiste só de conhecimento prático, o conhecimento 

humano compõe o valor dos conhecimentos assim como é necessário à construção do mundo.  

Poucos são os alunos que se interessam pela produção de pesquisas científicas e 

os que se interessem encontram lacunas e inquietudes sobre a inserção do curso como área do 

conhecimento, por exemplo, e sua consolidação teórica dentre outras discussões ainda não 

firmadas. Por esses motivos o corpo de pesquisa discente é reduzido (MAÇANEIRO, 2012). 

Com o mesmo peso ficaram os itens “não me sinto motivado para contribuir 

cientificamente na minha área” e “não tenho apoio da universidade”, de acordo com dados da 

tabela 3 a seguir.  

 

Tabela 3 - Obstáculos visualizados durante o desenvolvimento de pesquisa científica na 

graduação. 

Obstáculos para o desenvolvimento de pesquisa científica Quantidade % 

Falta de tempo porque trabalho. 34 85 

Não me sinto motivado para contribuir cientificamente na minha área. 7 17,5 

Não tenho apoio da universidade. 7 17,5 

Não tenho incentivo dos docentes. 6 15 

Não tenho interesse. 6 15 

Não me sinto capaz. 2 5 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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A falta de apoio da universidade (17,5%), apesar de não ter um percentual 

significativo diante da amostra, é um fator que contribui para os estudantes não se 

aprofundarem nos estudos no âmbito da universidade. Desta forma, pode-se perceber que 

existe uma reação em cadeia que abarca os três primeiros itens: os estudantes se engajam no 

mercado de trabalho no início da graduação, trabalhando eles não disponibilizam tempo para 

produção científica, consequentemente, não haverá motivação para contribuir cientificamente 

na área, pois eles estarão distantes do contexto acadêmico resultando em uma falta de 

interesse involuntária, que ocorre pela atenção e pelo tempo dispensado ao trabalho.      

Além das opções da tabela 3, foram citados como obstáculos fatores que já tinham 

sido considerados como limites à realização de pesquisa científica na questão anterior: 

“dificuldade para obter respostas” (DISCENTE 39) e a “falta de bibliografia disponível na 

área de Secretariado” (DISCENTE21). Poucos orientadores capacitados na área e com tempo 

disponível foi um novo ponto, levantado pelo Discente 16. E outro discente citou a “falta de 

construção no início da graduação das bases para desenvolver pesquisa científica” 

(DISCENTE33). Diante das informações obtidas, considera-se que o método de ensino com 

pesquisa pode colaborar para o preenchimento das lacunas apontadas pelos estudantes no que 

se refere à produção de conhecimento secretarial, aspecto que é analisado a seguir.  

5.4 Contribuições da pesquisa científica para a produção de conhecimento científico em 

Secretariado 

 Nesta fase da pesquisa, buscou-se verificar como o ensino com pesquisa científica 

pode contribuir para produção de conhecimento científico em Secretariado. 

 Ao serem indagados sobre a contribuição dessa metodologia de ensino com pesquisa 

para o conhecimento em Secretariado, os estudantes consideraram que: a prática do ensino 

com pesquisa científica é “determinante e motivadora para produção de conhecimento 

científico em Secretariado, já que a literatura sobre o assunto não é vasta” (DISCENTE 1). Os 

Discentes 11 e 16 também concordam quando afirmam que o ensino com pesquisa científica 

“incentiva a produção” (DISCENTE11) e desperta a curiosidade e o anseio pelo 

conhecimento, como também faz perceber a necessidade do desenvolvimento de 

competências cientificas na área (DISCENTE16).  Essa necessidade é percebida inclusive 

pelo Discente 13 quando afirma que “o escopo dos estudos em Secretariado Executivo ainda 
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não está completamente delimitado, por isso a pesquisa cientifica é essencial para a 

construção de estudos nessa área”. O Discente 7 afirma que os estudos na área ainda são 

muito limitados e acredita que a geração de conhecimento é essencial para qualquer evolução. 

Os Discentes 21 e 39 dizem que o ensino com pesquisa científica contribui para gerar uma 

maior quantidade de fontes e referências. 

Percebe-se que os discentes evidenciam a carência de embasamento científico na 

área e vislumbram na pesquisa científica uma alternativa para o desenvolvimento científico e 

para a consolidação do conhecimento e definição de “correntes e pensamentos” (DISCENTE 

14). Conforme Mueller (2005) as investigações cientificas acerca dos profissionais, da 

profissão e da sua relação com ambiente em que está inserida promovem o desenvolvimento 

profissional. A autora afirma que é por meio da pesquisa metodológica construída, com 

critérios apropriados e aceitos no meio científico, que se constroem questionamentos em 

busca de soluções para a realidade investigada. 

Outros participantes acreditam que a metodologia do ensino com pesquisa 

científica proporciona novas descobertas (Discentes 27 e 29). Corroborando com essa ideia 

destaca-se: “novas ideias para projetos futuros” (DISCENTE 18), novas perspectivas e 

diferentes pontos de vistas (DISCENTE 26).Não só para contribuir cientificamente na área, 

mas o ensino com pesquisa científica também aumenta os conhecimentos do discente 

(DISCENTE3), possibilita o domínio de novos campos (Discente 23), contribui na formação e 

atualização profissional (DISCENTE 25), ajuda a aprofundar e aperfeiçoar o conhecimento e 

até mesmo aprender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

(DISCENTE17),além de desenvolver o hábito da leitura e familiaridade com outros autores 

(DISCENTE 6) e proporcionar a difusão do conhecimento entre os discentes (DISCENTE 

12). Corroborando as afirmativas anteriores o Discente 34 diz que “quanto mais se conhece, 

mais se aprende”. 

Os Discentes 2, 6, 17 e 31 ponderam que é por meio da pesquisa científica que se 

pode divulgar os conhecimentos produzidos pelo curso para a sociedade e trazer melhorias 

para os profissionais e para o curso como: credibilidade, reconhecimento, valorização 

profissional e crescimento da área. Expõe-se, portanto, a afirmativa do Discente 6: 

“desenvolvendo o hábito pela leitura, familiaridade com bibliotecas e autores. Tudo isso, leva 

a publicações de livros, artigos em revistas ocasionando na divulgação do curso para a 

sociedade e garantindo o seu reconhecimento”. Mueller (2005) ressalta que é necessário criar 

de canais e veículos de comunicação tanto formais como informais para verificar as 

expectativas da sociedade e para avaliar as implicações das pesquisas. 
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Ao acreditar-se que o ensino com pesquisa pode ser uma alternativa para a 

produção do conhecimento científico em Secretariado, vale retomar a percepção de Demo 

(2011) ao defender a necessidade de reorganização do currículo a fim de que mudança de um 

currículo extensivo para o intensivo, ultrapassando a ideia de métodos focados na exposição e 

reprodução de informações, para uma metodologia que possibilite ao estudante a construção 

de novos conhecimentos de forma crítica, autônoma e reflexiva.  

5.5 Significado da pesquisa científica para a formação acadêmica e profissional 

 Com relação ao significado da realização de pesquisas durante as disciplinas para a 

formação acadêmica e profissional, ressaltam-se as seguintes respostas: Os Discentes 1, 11, 

16, 20 e 26 afirmam que a pesquisa serviu de auxílio e fontes motivadoras, incentivando a 

dedicação e o interesse em produzir e pesquisar, bem como “despertou a curiosidade de 

aprender mais e a vontade de fazer a diferença no Secretariado” (DISCENTE 16). Segundo 

Lampert (2008), a proposta de um ensino criativo e questionador, que desperte a inquietude e 

a constante busca por respostas, abre precedentes para o desenvolvimento de pesquisadores.  

Dos quarenta discentes apenas o Discente 15 afirma não ter se sentido motivado para 

realização de pesquisa, pois estas não eram de seu interesse, mas reconhece que “foi 

importante a experiência e o contato com outras pesquisas e obras” (DISCENTE 15) para sua 

formação acadêmica e profissional.  

O desenvolvimento do senso crítico e intelectual aliado à ampliação do nível de 

conhecimento, este último principalmente, foi citado pelos discentes em grande parte dos 

discursos analisados.  Tal destaque também foi observado por Campos, Santos R. e Santos F 

(2009), os quais afirmam que a pesquisa científica busca contribuir para a ampliação do 

conhecimento do discente. Além desses fatores, percebe-se que o desenvolvimento de 

pesquisa científica gera não só o aprendizado conceitual e intelectual, mas também possibilita 

o aprendizado técnico sobre a elaboração dos trabalhos. De acordo com alguns participantes, a 

pesquisa possibilita o domínio das normas e técnicas de pesquisa (DISCENTE 2 e 32), 

aumenta a capacidade de desenvolver trabalhos científicos (DISCENTE 3, 25, 27 e 35) e  

melhora a produção textual (DISCENTE 24).  O Discente 7 afirma:  

 
Com essas disciplinas tive a possibilidade de entender e compreender como a 

pesquisa é realizada, bem como a desenvolver pesquisas que contribuam para a área 
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secretarial. Aprendi com essas disciplinas, a desenvolver realmente um trabalho 

puramente acadêmico. 

 

Os Discentes 2, 10 e 20 alegam quefazer pesquisa desperta a “busca, com mais 

afinco, por informações” (DISCENTE 2), que pesquisando você aprende a selecionar e emitir 

opinião sobre textos (DISCENTE 20). Assim, o Discente 10 afirma: “a pesquisa tornou-me 

seletiva com tipo de informação que busco na internet e em periódicos”.  

A experiência da realização de pesquisa nas disciplinas foi fundamental para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional de muitos discentes, fazendo-os utilizar o 

conhecimento teórico adquirido para aplicar no cotidiano (DISCENTE 4). A pesquisa foi de 

“grande importância para meu desenvolvimento crítico, intelectual e criativo. Também para 

assimilar o conhecimento da profissão em si e da teoria com a prática” (DISCENTE 14). 

Lampert (2008) considera que o ensino e a pesquisa “se encontram relacionadas e devem 

enriquecer e oferecer seu fruto à sociedade em que está inserido”, em outras palavras, o 

conhecimento adquirido no desenvolvimento de pesquisa gera resultados que procuram 

solucionar problemáticas. O discurso a seguir resume em poucas palavras os aspectos 

levantados anteriormente:               

 

A pesquisa aguça a vontade de conhecer e produzir cientificamente. Pesquisando 

você aprende a formatar textos, aprende a selecioná-los e a emitir suas opiniões. 

Penso que a pesquisa, apesar de ser um processo desgastante para quem trabalha e 

estuda ao mesmo tempo, é de grande relevância para a academia, pois é através da 

pesquisa que a produção aumenta e revela novas perspectivas do conhecimento 

(DISCENTE 20).  

 

Os Discentes 20 (na resposta anterior) e 18 se colocam diante da dificuldade de 

realização de pesquisa científica para quem estuda e trabalha ao mesmo tempo: 

 
Foi complicado, em relacionar o estudo com o trabalho, na maioria das vezes, o 

tempo é essencial, ajuda na produtividade do trabalho. Mesmo com o tempo 

limitado, aprendi a produzir pesquisas, construir artigos, entre outros. O aprendizado 

para formação acadêmica foi importante, proporcionando conhecimento e 

produtividade (DISCENTE 18).    

 

O Discente 17 considera que o contato com a pesquisa é fundamental, tanto para 

desenvolver a capacidade de elaborar trabalhos acadêmicos/científicos quanto para se sentir 

mais motivado e passar a ver o curso com outros olhos. Ainda considera que gostaria de ter 

tido mais oportunidades com o desenvolvimento de pesquisa na graduação e dá algumas 

sugestões ao curso, conforme destaca-se a seguir: 

 

Foi fundamental. Gostaria de ter tido mais oportunidade para pesquisa. Quem 

pesquisa durante a graduação passa a ter menos dificuldade de concluir seu TCC, 
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além de enxergar o curso com outros olhos, ver outras perspectivas além do mercado 

simplesmente. Você passa a se sentir mais pertencente ao curso, mais integrante da 

categoria, passa até a gostar mais do curso. A sensação de ter um artigo aprovado 

para publicação é sensacional. O aluno passa a se sentir reconhecido e cumpridor do 

seu papel enquanto discente de um curso de graduação. Para melhor incentivar os 

alunos a pesquisar seria interessante ter grupos de pesquisa e uma disciplina de 

metodologia cientifica logo no 1º semestre, para já entramos em contato com a 

"linguagem científica". O curso de secretariado apesar de estar se desenvolvendo, 

ainda apresenta muitos desafios a enfrentar, ainda é muito voltado para o mercado, 

inclusive na sua estrutura curricular (DISCENTE 17). 

 

Já os Discentes 31 e 39 acreditam que o desenvolvimento de pesquisa científica 

somou apenas para a formação acadêmica, o Discente 39 ainda ressalta que desenvolver 

pesquisa melhorou a percepção que possuía acerca do curso e da profissão. O Discente 36 

afirma “só faço porque é obrigatório, porque não gosto”. Comentário similar foi levantado 

pelo Discente 16 quando afirma: “as disciplinas em si pouco significaram, pois a pesquisa 

veio mais como imposição do que por vontade. Os resultados, porém, foram animadores, pois 

despertaram a curiosidade de aprender mais e a vontade de fazer a diferença no Secretariado”. 

Diante do exposto, percebe-se que os estudantes entendem a estratégia de ensino 

com pesquisa como uma forma de despertar o interesse pela pesquisa científica, bem como 

possibilitar a motivação para se contribuir para as discussões na área secretarial. Sob esse 

aspecto, Libâneo (2011) chama a atenção para o fato de que a principal forma para se alcançar 

os objetivos do processo de ensino é promover o desenvolvimento e a capacidade dos 

estudantes em desenvolver seu pensamento.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa proporciona bons frutos à sociedade em vários aspectos, pois é capaz 

de gerar conhecimentos inovadores, revelar dados até então desconhecidos, contrapor 

fatos/argumentos, levantar questões e, principalmente, colocar o conhecimento sob olhares 

diferenciados. A partir desta investigação podem-se delinear algumas considerações 

conclusivas acerca da abordagem do ensino com pesquisa em Secretariado, na visão dos 

discentes.  

Identificaram-se aspectos positivos e limitações percebidas pelos estudantes 

durante o desenvolvimento de pesquisa científica. Como aspectos positivos os dados 

apontaram o desenvolvimento crítico e intelectual do discente, sua capacidade na seleção de 

informação relevante, a habilidade de desenvolver trabalhos científicos utilizando normas e 

técnicas, o aprendizado em fazer relação/análise entre teoria e prática, a motivação pela busca 

de conhecimento e o aumento no domínio dos assuntos pesquisados. Quanto às limitações 

abordadas, destaca-se a carência/falta de bibliografia disponível na área para construção do 

referencial teórico, a indisposição dos respondentes e a dificuldade no domínio das normas da 

Associação Brasileiras de Normas Técnica (ABNT). Além da dificuldade de analisar os 

dados, de desenvolver o texto da pesquisa, de definir a metodologia do trabalho, de elaborar 

os instrumentos de pesquisa, da disponibilidade do respondente e a dificuldade de fazer 

relação entre teoria e prática. 

Verificou-se como o ensino com pesquisa científica pode contribuir para produção 

de conhecimento em Secretariado e para formação acadêmica e profissional, a partir da 

percepção discente. Sob esse aspecto a pesquisa denotou que os discentes investigados 

possuem uma reação positiva quanto ao uso da metodologia de ensino com pesquisa 

científica, pois demonstram a carência de embasamento científico na área secretarial e 

percebem a pesquisa como um caminho determinante para construção de uma literatura mais 

vasta sobre o Secretariado, com uma maior quantidade de fontes e referências. Outras 

contribuições foram citadas como a capacidade de pesquisa de gerar motivação e incentivar a 

produção, proporcionar perspectivas futuras com novas descobertas e o confronto de pontos 

de vista diferenciados, o domínio de novos campos do conhecimento, o aprendizado das 

normas da ABNT, a difusão do conhecimento e o habito da leitura. Além de a pesquisa ser o 

meio para divulgação das ações da profissão para a sociedade o que possibilita a divulgação 

da área e ocasiona o seu devido reconhecimento. 
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Com relação ao significado da pesquisa científica para formação acadêmica e 

profissional, os estudantes afirmam que a pesquisa científica foi fundamental, pois desperta a 

curiosidade e vontade de aprender mais, amplia o nível de conhecimento por meio do contato 

com assuntos diversificados, desenvolve o pensamento crítico e intelectual a partir da 

construção dos próprios argumentos e torna os discentes mais seletivos com o tipo de 

informação que consomem. Foi verificado, também, que por meio da realização de pesquisa 

científica o estudante se sente mais pertencente ou Curso e mais integrante da categoria, 

passando a percebê-lo com uma perspectiva que está além do mundo de trabalho, já que esta é 

uma profissão ainda voltada para o âmbito organizacional. 

No que se refere à questão norteadora deste estudo acerca de qual é a contribuição 

do ensino com pesquisa para a aprendizagem e a produção de conhecimento em Secretariado, 

na percepção discente, percebeu-se que a maioria dos participantes considera o 

desenvolvimento de pesquisa na graduação fundamental, seja para o desenvolvimento 

profissional como para a evolução da categoria com a consolidação da área no campo 

científico. Infere-se, portanto, que a abordagem do ensino com pesquisa, na visão dos 

discentes da Universidade Federal do Ceará, pode contribuir de forma significativa para o “ser 

secretarial”, considerando-se que essa profissão vai além do simples ato de “saber fazer”. O 

estudante secretário pode proporcionar o seu “saber ser”, tanto pela interação com o meio 

organizacional, quanto pela produção de conhecimento por meio da pesquisa científica, 

colaborando para a consolidação da identidade da área no meio científico. 
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APÊNDICE 

A ABORDAGEM DO ENSINO COM PESQUISA CIENTÍFICA: PERCEPÇÃO DOS 

ESTUDANTES DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA UFC 

ESTE QUESTIONÁRIO TEM O OBJETIVO DE INVESTIGAR QUAL A PERCEPÇÃO 

DOS DISCENTES DE SECRETARIADO ACERCA DO ENSINO COM PESQUISA 

CIENTÍFICA.  

Orientadora: Conceição de Maria Pinheiro Barros 

Orientanda: Renata Farias 

 

Se você desenvolveu qualquer pesquisa científica em alguma disciplina do curso de 

Secretariado Executivo da UFC, sua opinião é muito importante para mim!  Por gentileza, 

peço que responda o questionário da maneira mais completa possível, lembrando que a sua 

resposta contribuirá para o alcance do nosso objetivo.  
 

 

1. Em sua opinião, quais aspectos positivos visualizados durante o desenvolvimento de 

pesquisa científica? Marque quantas opções achar necessário. 

a) (   ) Possibilitou aprender normas e técnicas. 

b) (   ) Passei dominar os assuntos pesquisados. 

c) (   ) Aprendi a desenvolver trabalhos científicos.  

d) (   ) Aprendi a fazer relação/análise entre teoria e prática. 

e) (   ) Ajudou no meu desenvolvimento crítico e intelectual. 

f) (   ) Aprendi a buscar e selecionar informações. 

g) (   ) Desenvolveu a vontade/motivação de querer buscar conhecimento. 

h) (   ) Outro (especifique):___________________________________ 

2. Em sua opinião, quais as limitações você visualizou durante o desenvolvimento de 

pesquisa? Marque quantas opções achar necessário. 

a) (   ) Indisposição dos respondentes (pouco retorno das repostas).  

b) (   ) Limitação quanto à disponibilidade do respondente (dia, horário e etc). 

c) (   ) Limitação quanto à disponibilidade de bibliografia para o Referencial Teórico. 

d) (   ) Dificuldade de fazer relação entre teoria e prática. 

e) (   ) Dificuldade de analisar os dados.  

f) (   ) Dificuldade no desenvolvimento da redação (texto) da pesquisa. 

g) (   ) Dificuldade na elaboração dos instrumentos de pesquisa (questionário, por exemplo). 

h) (   ) Dificuldade de definição da metodologia do trabalho. 

Qual seu sexo? (  ) Masculino   

(   ) Feminino 
Concluída a 

graduação, qual 

carreira seguirá?    

 

 

(   ) Secretário             

Executivo 

(   ) Pesquisador 

(   ) Professor 

(   ) Gestor 

(   ) Consultor 

Outro: 

_______________ 

Qual sua idade? (   ) Abaixo de 21 anos 

(   ) Entre 21 e 31 anos      

(   ) Entre 32 e 41 anos 

(   ) Acima 41 anos 

 Pretende fazer pós-graduação? (   )SIM   (   ) NÃO 
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i) (   ) Dificuldade no domínio das normas da ABNT. 

j) (   ) Outro (especifique):_________________________________ 

 

3. Em sua opinião, quais são os obstáculos para o desenvolvimento de pesquisas 

científicas na graduação? Marque quantas opções achar necessário. 

a) (   ) Falta de tempo porque trabalho. 

b) (   ) Não tenho interesse.  

c) (   ) Não me sinto capaz. 

d) (   ) Não me sinto motivado para contribuir cientificamente na minha área. 

e) (   ) Não tenho incentivo dos docentes. 

f) (   ) Não tenho apoio da universidade. 

g) Outro (especifique):_______________________________________ 

 

4. Já realizou algum tipo de publicação científica? 

Já publiquei           Nunca publiquei 

Trabalhos publicados em Anais de eventos   (congressos, 

encontros, seminários e etc.). 

 

 

Apresentação de trabalho em evento científico             (oral 

ou banner). 

 

Artigo completo publicado em periódico. 
 

Livros ou capítulos. 
 

 

Outro (especifique):  

 

5. Em sua opinião, como o ensino com pesquisa científica pode contribuir para 

produção de conhecimento cientifico em Secretariado? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Considerando a experiência vivenciada nas disciplinas que solicitaram a realização 

de pesquisa científica comente o que significou para sua formação acadêmica e 

profissional? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ressaltamos que o anonimato de quem responde é garantido por lei.  

De antemão agradecemos sua valiosa participação! 


