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RESUMO 

A pesquisa científica tem se consolidado em diversas áreas do conhecimento ao longo dos 
últimos anos. O Secretariado Executivo não está isento desta realidade. O objetivo deste 
estudo é investigar qual a visão dos alunos de Secretariado Executivo acerca da pesquisa 
científica. A expansão dos cursos de nível superior de Secretariado Executivo em todo o 
Brasil, impulsionada pela mudança no perfil do profissional, conduzem à necessidade de 
investigação dos aspectos relacionados à formação, dentre estes, a pesquisa científica. O 
estudo trata de uma investigação de natureza quantitativo-descritiva. Os dados coletados se 
deram através de pesquisa documental e pesquisa de campo realizada com 56 discentes 
regularmente matriculados no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do 
Ceará. A análise dos dados revelou que a visão dos acadêmicos de Secretariado Executivo da 
UFC é positiva acerca do tema, eles possuem conhecimento básico e demonstram motivação e 
pré-disposição quando abordados sobre o assunto. 

Palavras-chave: Discente, Secretariado Executivo, Pesquisa Científica. 



ABSTRACT 

Scientific research has been strengthened in various fields of knowledge over the past year. 
The Executive Secretariat is not exempt from this reality. The aim of this study is to 
investigate how students' views of the Executive Secretary on scientific research. The 
expansion of upper-level courses in Executive Secretariat in Brazil driven by a change in the 
profile of professional conduct need to investigate aspects related to training, among these, the 
scientific research. The study is an investigation of quantitative-descriptive nature. The data 
collected were through desk research and field research conducted with 56 students enrolled 
in the course of the Executive Secretariat of University Federal of Ceará. Data analysis 
revealed that the students' view of the Executive Secretariat of the UFC is positive about the 
issue, they have basic knowledge and demonstrate the motivation and predisposition when 
approached on the subject. 

Key Words: Student, Executive Secretary, Scientific Research. 
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1  INTRODUÇÃO  

A pesquisa científica é considerada indispensável no desenvolvimento do perfil 

acadêmico de qualquer área do saber.  Na atualidade, a pesquisa científica é um procedimento 

amplamente discutido, de forma que tem se tornado, mais acessível, sendo uma ferramenta 

utilizada por pesquisadores de diversas áreas.  

A inserção do secretariado no mundo acadêmico ocorrido em meados da década 

de 1960, e a expansão no número de cursos no Brasil ocorrida nas duas últimas décadas 

trouxe aos profissionais desta área o desafio de se tornarem pesquisadores, exigindo cada vez 

mais a formação de discentes comprometidos com a produção de novos conhecimentos por 

meio da pesquisa científica. Contudo, fortalecer uma cultura voltada para a pesquisa exige um 

amplo trabalho de conscientização a fim de ampliar a visão dos alunos acerca do tema. 

Diante do exposto e identificadas lacunas acerca do temário proposto, este 

trabalho visa responder ao seguinte questionamento: Qual a visão dos alunos de Secretariado 

Executivo acerca da pesquisa científica? A relevância deste estudo centra-se no fato de a 

pesquisa científica ser um dos pilares da universidade no Brasil, além de ser inovador, pois, 

não se tem conhecimento de outro trabalho que se destine a elucidar tal questão.  Este estudo 

tem por objetivo investigar qual a visão dos alunos de Secretariado Executivo acerca da 

pesquisa científica, tendo como objetivos específicos traçar um comparativo entre os dados 

coletados com alunos ingressantes e concludentes a fim de verificar como a graduação pode 

influenciar nessa visão. 

A primeira fase da metodologia do trabalho correspondeu à pesquisa em livros, 

artigos científicos, artigos publicados em periódicos e sites para fornecer o embasamento 

teórico necessário. A segunda foi realizada através de uma pesquisa de campo realizada com 

discentes ingressantes e concludentes do curso de bacharelado em Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará. 

O trabalho divide-se em seis capítulos, sendo o primeiro, esta introdução. No 

segundo, faz-se uma abordagem dos conceitos acerca da pesquisa científica, abordando a 

importância da pesquisa acadêmica e trazendo um breve levantamento dos dados atuais da 

pesquisa no Brasil. 

No terceiro capítulo é realizada uma abordagem histórica, na qual se apresentam 

as principais conquistas educacionais do secretariado. O quarto capítulo dedica-se à 

metodologia da pesquisa utilizada. No capítulo seguinte, faz-se uma apresentação e análise 
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dos resultados obtidos com a pesquisa de campo, em que os resultados são demonstrados 

através de gráficos e outras representações de tabulações de dados. Por fim, apresentam-se as 

considerações finais onde são expostas as principais inferências acerca do estudo, suas 

limitações e propostas de continuidade. 



2   CONCEITOS E ASPECTOS FUNDAMENTAIS RELATIVOS À CIÊNCIA 

O homem, enquanto ser racional, ou seja, dotado de capacidade intelectual, busca 

interpretar suas próprias características e os estímulos oriundos do meio. Durante os séculos 

essa busca se tornou incessante e eficaz em diversos aspectos, sendo responsável por 

inúmeros processos evolutivos. Contudo, algumas áreas mais complexas representam 

verdadeiros desafios nesse processo de evolução, o próprio corpo humano apresenta-se como 

um campo inesgotável de descobertas onde, a cada dia, verifica-se a necessidade de maior 

aprofundamento e investigação. E foi nessa busca inquietante por conhecimento que nasceu a 

ciência. Essa palavra que vem do latim scientia, e que significa conhecimento, saber, 

apresenta-se como um “conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos” 

(PRIBERAM 2010), ou seja, o acúmulo do determinado saber.  

Marconi e Lakatos (2000), complementam esse pensamento ao afirmarem que 

essa acumulação de conhecimento deve ser sistemática, ou seja, ordenada e metódica, sendo 

ainda, uma atividade que se propõe a demonstrar a verdade dos fatos experimentais e suas 

aplicações práticas, caracterizando-se pelo conhecimento racional, exato, verificável e, por 

conseguinte, falível.  

Estes mesmos autores apresentam ainda outros conceitos acerca da ciência, porém 

apontam como mais abrangente a definição trazida por Ander-Egg (1978 apud MARCONI, 

LAKATOS, 2009, p.21) onde diz: “A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, 

certos ou prováveis, obtido metodicamente sistematizados e verificáveis, que fazem referência 

a objetos de uma mesma natureza.” Aprofundando-se nesse conceito Valentim (2008) afirma: 

a) Conhecimentos racionais: tem a exigência de método e está constituído por 

uma série de elementos básicos, tais como sistema conceitual, hipóteses, 

definições;  

b) Certo ou provável: não se pode atribuir à ciência a certeza indiscutível de 

todo saber que a compõe;  

c) Metodicamente: não se adquire ao acaso ou na vida cotidiana, mas mediante 

regras lógicas e procedimentos técnicos;  

d) Sistematizados: não se trata de conhecimentos dispersos e desconexos, mas de 

um saber ordenado logicamente, constituindo um sistema de idéias (teoria);  

e) Verificáveis: pelo fato de que, as afirmações que não podem ser comprovadas 

ou que não passam pelo exame da experiência, não fazem parte do âmbito da 
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ciência, que necessita, para incorporá-las, de afirmações comprovadas por 

instrumentos e/ou técnicas de pesquisa; 

f) Referência a objetos: objetos pertencentes a determinada realidade, que 

guardam entre si certas características de homogeneidade.  

Poder-se-ia elencar outros conceitos acerca deste tema, porém, através dos que 

foram apresentados infere-se que a Ciência é o fruto de uma busca racional, sistemática e 

metódica capaz de gerar resultados discutíveis, porém, verificáveis. Esse processo de busca 

recebe o nome de pesquisa científica. 

2.1    Pesquisa Científica 

A pesquisa científica sempre foi considerada um instrumento necessário para o 

desenvolvimento humano, tanto, que figura como uma das missões tríades de qualquer 

Universidade, juntamente com o ensino e a extensão. Porém, ao longo dos anos, a visão 

acerca da pesquisa cientifica foi alterada, o que antes era considerado um instrumento 

complexo a ser utilizado, principalmente, no meio acadêmico, para descoberta de novos 

cientistas, na atualidade, trata-se de um procedimento amplamente discutido, inclusive, fora 

do campo acadêmico. De forma que se tornou, mais acessível sendo uma ferramenta utilizada 

não só pelos considerados gênios, mas, por pesquisadores de diversas áreas.  

Atualmente, a pesquisa tem obtido o reconhecimento devido a sua capacidade de 

oferecer respostas e benefícios diversos. A sociedade, no entanto, tem cobrado um nível cada 

vez mais alto de qualidade e relevância, características fundamentais quando o assunto é 

ciência. Nessa busca por gerar respostas satisfatórias, os cientistas investem em 

fundamentação e métodos rigorosos. Dessa forma, a pesquisa científica tem ganhado ainda 

mais espaço.  

Pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas, investigar motivos 

ou formulas para algo. Em termos genéricos pesquisa pode ser definida, segundo Houaiss 

(2001) como conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos 

conhecimentos no domínio científico, literário e artístico ou ainda, pode ser compreendida 

como investigação ou indagação minuciosa. Gil (2002) destaca que trata-se de um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos. 
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Cervo e Bervian (1983, apud ANDRADE, 2004, p. 16) confirmam esse 

pensamento ao defini - la como “uma atividade voltada para a solução de problemas, através 

do emprego de processos científicos”. Essa necessidade de originar-se por meio de um 

processo científico é aprofundado por Ruiz (1991, apud ANDRADE, 2004, p. 16) ao 

conceituá - la como a “realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e 

redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada pela ciência.”  

Diante desses conceitos compreende-se que a pesquisa é uma investigação 

cuidadosa, racional, embasada em procedimentos sistemáticos, metódicos e normas 

científicas. Observa-se que o conceito de pesquisa moderno já não permite a visão romântica 

do passado, quando, segundo Andrade (2008), o fazer científico era considerado quase que, 

totalmente, fruto da “inspiração” de grandes “gênios”, avesso a qualquer planejamento.  

Ainda segundo Andrade (2008), hoje, com os avanços do mundo moderno, a 

inspiração não deixou de existir, mas, teve que dar espaço ao planejamento, normas, métodos 

etc. Sendo, justamente, essas características que diferenciam a Pesquisa Científica de uma 

simples pesquisa escolar, fator já descrito por Salomon (1977, apud ANDRADE, 2004) ao 

afirmar que uma atividade só pode ser considerada científica quando produz ciência, ou dela 

deriva ou acompanha seu modelo de tratamento. A pesquisa científica pode apresentar 

diferentes finalidades. 

2.2    Finalidade 

Segundo Trujillo (1974, apud MAKONI, LAKATOS, 1999, p. 18) a pesquisa tem 

como objetivo “tentar conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial”.  

Este mesmo autor diferencia as finalidades para pesquisa em dois tipos:  

a) Pura: quando melhora o conhecimento, pois permite o desenvolvimento da 

metodologia, na obtenção de diagnósticos e estudos cada vez mais aprimorados 

dos problemas ou fenômenos. Exemplo: teoria da relatividade. 

b) Prática: quando elas são aplicadas com determinado objetivo prático. Exemplo: 

aplicação da energia nuclear. 

Andrade (2008) confirma essa diferenciação ao classificar as finalidades da 

pesquisa como a “ciência pura”, cujo objetivo é a satisfação do desejo de adquirir 

conhecimento. E a “ciência aplicada”, que tem por finalidade as aplicações práticas.  
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No entanto, Andrade (2008) destaca que tais finalidades não constituem 

departamentos estanques, tendo em vista que a “Pesquisa pura” pode, eventualmente 

proporcionar conhecimentos passiveis de aplicações práticas, da mesma forma, a “aplicada” 

pode resultar na descoberta de princípios científicos que promovam o progresso da ciência em 

determinado seguimento. Selltiz (1965, apud MARCONI, LAKATOS, 1999) amplia a 

discussão ao apontar quatro finalidades para pesquisa: 

a) Familiaridade: Em relação a certo fenômeno ou obtenção de novos 

esclarecimentos sobre ele, visando ao desenvolvimento de hipóteses ou à 

formulação de um problema preciso.  

b) Exatidão: Na representação das características grupais, individuais ou de 

situações. 

c) Frequência: De Fenômeno ou de determinado tipo de ralações. 

d) Análise: De hipóteses causais  

Percebe-se que a Pesquisa Científica é uma ferramenta ampla, capaz de atender a 

varias finalidades, que irão variar de acordo com o meio em que é desenvolvida. Contudo, a 

finalidade principal da pesquisa científica é atender o anseio humano de encontrar respostas 

que lhe permitam compreender o mundo em que vive e propiciar a sua melhoria vida, 

conforme afirma Ruiz (2006, p. 130) “da pesquisa fundamental, da descoberta da verdade, 

decorrem inúmeras consequências práticas no domínio da natureza, no prognóstico e no 

controle dos eventos, nos avanços tecnológicos, em suma, na melhoria das condições da vida 

humana”. Porém, até que se alcancem estas finalidades, algumas etapas são necessárias no 

desenvolvimento de uma pesquisa.  

2.3    Desenvolvimento de uma pesquisa 

O processo de construção de uma Pesquisa Científica se inicia pela elaboração do 

projeto. Ruido (1986) afirma que o meio mais eficaz de se realizar uma boa pesquisa é 

elaborar um bom projeto da mesma. Costuma-se elaborar projetos para produção de diversos 

tipos de trabalhos científicos como artigos, monografia, dissertação de Mestrado, teses de 

doutorado entre outros. As etapas de elaboração deste projeto podem variar de acordo com o 

tipo de trabalho que será desenvolvido. No entanto, Marconi e Lakatos (1999) delimitam que 

o desenvolvimento de um projeto de pesquisa compreende seis passos: 

a) Seleção do Tópico ou problema para a investigação 
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b) Definição e diferenciação do problema 

c) Levantamento de hipóteses de trabalho 

d) Coleta, sistematização e classificação dos dados 

e) Análise e interpretação dos dados 

f) Relatório do resultado da pesquisa 

A construção do projeto possibilita visualizar de forma mais assertiva os objetivos 

da pesquisa, assim como o caminho a percorrer para alcançá-los. E se tratando de uma 

pesquisa científica é fundamental que esse caminho percorrido na sua elaboração seja 

embasado em métodos científicos. Para Marconi e Lakatos (2009) não existe ciência sem o 

uso de métodos científicos. 

De acordo com Trujillo (1974, p. 24) “Método é a forma de proceder ao longo de 

um caminho.” Hegenberg (1976) vai além e afirma que o método é o próprio caminho pelo 

qual se chega a determinado resultado.  Nérici (1978, p. 15) confirma esse pensamento ao 

afirmar que “Método é o conjunto coerente de procedimentos racionais ou prático-racionais 

que orienta o pensamento para serem alcançados conhecimentos validos.” 

Verifica-se que a metodologia, é um fator primordial no processo de construção 

de qualquer projeto científico, são os métodos escolhidos que servirão de base para iniciar, 

desenvolver e concluir a pesquisa. A metodologia deverá ser considerada assim, tanto para os 

pesquisadores iniciantes, quanto para os mais experientes. No entanto, para os iniciantes a 

escolha assertiva dos métodos a serem seguidos torna-se ainda mais importante, tendo em 

vista que uma boa metodologia pode ajudar a compensar a falta de experiência. O jovem 

pesquisador que se inicia na pesquisa apoiado em uma metodologia assertiva e já consagrada 

tem muito mais chances de no amanhã se tornar ele mesmo um fomentador de novos 

métodos.  

Atualmente, é constante o ingresso de jovens no ramo da pesquisa, isso se deve a 

vários fatores desencadeadores. O advento da revolução industrial ocasionou o crescimento da 

comercio em escala mundial gerando um mercado consumidor dia a dia maior e mais 

exigente, o que tem levado as organizações a uma necessidade constante de aperfeiçoamento 

de seus métodos, produtos e serviços. Na maioria das vezes esse aperfeiçoamento se traduz 

em tecnologias, que demandam um alto investimento na qualificação de novos pesquisadores. 

Nesse quesito as universidades se destacam como um referencial. 
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2.4    Pesquisa acadêmica 

Historicamente a Pesquisa Científica sempre esteve ligada ao mundo acadêmico, a 

primeira Legislação Universitária Brasileira foi o Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, 

assinado pelo então Presidente Getúlio Vargas e o Ministro da Educação, Francisco Campos, 

tal documento, dentre outras noções usuais já previa a fomentação de pesquisa, como se 

observa no artigo primeiro que determinava estimular a investigação científica em quaisquer 

domínios dos conhecimentos humanos. 

Essa ligação entre a investigação científica e o mundo acadêmico, posteriormente, 

ganhou o status de indissolúvel com a promulgação da atual Constituição Federal que no 

artigo 207, determina o ensino, a pesquisa e a extensão como missão tríade da universidade 

brasileira. Desta forma a instituição universidade possui a responsabilidade de promover a 

capacitação profissional baseada nesses três princípios, ou seja, o acesso ao conhecimento, 

sua aplicação prática por meio de serviços oferecidos à sociedade, permitindo o intercambio 

de benefícios, e a produção do conhecimento, através da pesquisa científica.  

Percebe-se, que a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão se entrelaça, dando, cada 

uma, sustentação às outras. Contudo, desta tríade, a pesquisa é indicada como sendo o 

elemento capaz de produzir, tanto a sustentação do ensino, como a promoção da extensão. 

Tendo em vista que, “a alma da vida acadêmica é constituída pela pesquisa, como princípio 

científico e educativo, ou seja, como estratégia de geração de conhecimento e de promoção da 

cidadania” (DEMO, 1999, p.127). 

Para justificar a capacidade da pesquisa gerar e sustentar o ensino e a extensão, 

Demo (2007) apresenta quatro teses. O primeiro argumento é o de que a pesquisa propicia um 

diálogo crítico com a realidade, possibilitando construções singulares e gerando a capacidade 

de intervenção. No segundo, afirma que a pesquisa possui a capacidade de gerar novos 

conhecimentos, evitando, com isso, o mero repasse de dados coletados por outros indivíduos, 

desta forma o discente participa de forma ativa, do processo investigativo, produzindo novos 

conhecimentos, ao invés de contentar-se com os conhecimentos disponibilizados e 

pesquisados por outras pessoas. 

No terceiro argumento Demo (2007) afirma que somente aprende quem ‘aprende 

a aprender’. Com isso, leva a compreensão de que é preciso aprender a pesquisar para se saber 

como, realmente, se aprende. Em sua ultima a tese conclui que diferentemente do senso 
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comum a pesquisa, tem a propriedade de acolher teoria e prática, “[...] desde que se trate de 

dialogar com a realidade” (DEMO, 1999, p.129). 

Essa afirmação coincide com o que afirma Andrade (2008) ao destacar que a 

pesquisa com finalidades “pura” e “aplicada” interagem, tendo em vista que a “Pesquisa pura” 

pode, eventualmente proporcionar conhecimentos passiveis de aplicações práticas, da mesma 

forma, a “aplicada” pode resultar na descoberta de princípios científicos que promovam o 

progresso da ciência em determinado seguimento, ou seja, teoria e pratica apresentam certa 

interdependência, de forma que o fruto teórico concede sustentação à investigação, e a 

aplicação pratica possibilita a extensão de benefícios a sociedade, propiciando, por um lado, à 

evolução do próprio conhecimento, e por outro à melhoria dos serviços oferecidos. 

Diante de tais argumentos percebe-se que a vida acadêmica precisa está 

fundamentada no incentivo a pesquisa. Ruiz (2006, p. 48) afirma ser “necessário que o 

estudante universitário se inicie nas diretrizes metodológicas do trabalho científico desde o 

primeiro semestre de seu curso”. Segundo Ruiz (2006) para o estudante que se propõe 

conduzir com eficiência seus estudos é indispensável o conhecimento acerca da pesquisa e 

habilidade para aplicá-los metodologicamente na realização dos trabalhos que lhe serão 

solicitados durante o curso.  Para isso, é necessário que o universitário se imagine como 

cientista e não como simples estudante, que não precisa conhecer a metodologia científica. 

“Não são poucos os universitários que se acomodam à sombra desse sofisma”. (RUIZ 2006, 

p. 49) 

Ruiz (2006) concorda, que a sociedade dos cientistas, já formados e amadurecidos 

se difere da classe estudantil, porém, para treinarem os passos a caminho da ciência os 

universitários precisam imbuir-se de espírito e mentalidade científica, além de instrumenta-se 

com os critérios da ciência para estar em condições de realizar seus trabalhos de acordo com 

as normas da metodologia científica. Tendo em vista que:  

A diferença entre os trabalhos de pesquisa dos cientistas e dos estudantes 
universitários não deveria residir no método, mas nos propósitos. Os cientistas já 
estão trabalhando com o intuito de promover o avanço da ciência para a 
humanidade; os estudantes universitários ainda estão trabalhando para o avanço de 
sua ciência. Ambos, porem, devem trabalhar cientificamente. (RUIZ, 2006, p. 49)  

Percebe-se que a iniciação científica de estudantes universitários se constitui um 

meio de aprendizagem, na qual é possível treinar, exercitar e habilitar o estudante no âmbito 

da pesquisa científica.  
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2.5    Trabalhos científicos 

Os pesquisadores podem optar por diversas formas de produção científicas, isso 

vai variar de acordo com a atividade ou meio em o pesquisador está inserido. Para Salvador 

(1977, apud ANDRADE, 2004, p. 75) “trabalhos científicos são escritos que resultam de 

pesquisas e também, em sentido largo, de pesquisas didáticas”.  

Dentre as formas mais comuns de trabalhos científicos pode-se citar a Monografia 

que seguindo sua etimologia, trata-se do estudo acerca de um único tema, de acordo com a 

definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT P-TB-49/67 apud 

ANDRADE, 2004, p. 105) “monografia é um documento que apresenta uma descrição 

exaustiva de determinada matéria, abordando aspectos científicos, históricos, técnicos, 

econômicos, artísticos etc”. Este tipo de trabalho costuma ser obrigatório para a conclusão de 

diversos cursos de graduação e especialização.  

Para a conclusão de Mestrado é exigido outro tipo de trabalho cientifico, a 

Dissertação de mestrado, que também pode ser chamado de Dissertação científica. Salomon 

(1977, apud ANDRADE, 2004, p. 109) apresenta a seguinte definição: “Considera-se 

‘dissertação científica’ ou simplesmente, ‘exercitação’, o trabalho feito nos moldes da tese, 

com a peculiaridade de ser ainda uma tese inicial ou em miniatura. É de finalidade didática, 

pois constitui o grande treinamento para a tese dita.”  

A tese é um tipo de trabalho mais elaborado exigido para obtenção do titulo de 

doutor, no final dos cursos de pós-graduação stricto sensu. Para Andrade (2004) uma das 

principais diferenças entre dissertação e tese é a exigência de ineditismo. Ela tem por 

finalidade não apenas explicar ou expor, mais argumentar. Garcia (1973, apud ANDRADE, 

2004, p.111) ensina: “Argumentar é, em última análise, convencer ou tentar convencer 

mediante a apresentação de razões, em face da evidência das provas e a luz de um raciocínio 

coerente e consistente.” 

Outro tipo de bastante conhecido é o artigo cientifico, que segundo a ABNT 

(NBR-6022 apud ANDRADE, 2004, p. 82) defini-se como “texto com autoria declarada, que 

apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 

conhecimento”. Para Marconi e Lakatos (2009, p. 84) “artigos científicos são pequenos 

estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que 

não se constituem em matéria de um livro”. 
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Apesar de apresentar uma dimensão reduzida o artigo apresenta a mesma estrutura 

orgânica exigida para trabalhos científicos. Marconi e Lakatos (2009, P. 85 e 86) apresentam 

a seguinte estrutura:  

a) Cabeçalho – título e subtítulo, autor(es), credenciais do(s) autores e local de 

atividades. 

b) Sinopse – Geralmente apresentada em inglês e português. 

c) Corpo do artigo – Introdução, texto, comentários e conclusões. 

d) Parte referencial – bibliografia, apêndice ou anexos, agradecimentos e data.  

Essa estrutura, contudo, pode sofrer alterações de acordo com os objetivos do 

texto, outra subdivisão sugerida pelas mesmas autoras é a seguinte: 

a) Introdução; 

b) Material método, 

c) Resultados; 

d) Discussão; 

e) Conclusões. 

Todavia, as autoras destacam que para este tipo de trabalho não convém muitas 

subdivisões, afim de que o leitor não perca a seqüência. E que a divisão, quando necessária, 

deve obedecer uma ordem lógica, em que cada parte forme um todo e tenha um titulo 

adequado ao conteúdo.  

O Conteúdo pode variar de acordo com o tipo, Marconi e Lakatos (2009) 

classificam o artigo em três tipos: 

a) Artigo de argumento teórico – Apresenta argumentos favoráveis ou contrários a 

uma opinião, através de fatos que possam prová-los ou refutá-los. O desenrolar da 

argumentação leva a uma tomada de posição. O roteiro sugerido é o seguinte: 

• Exposição da teoria. 

• Fatos apresentados 

• Síntese dos fatos 

• Conclusão 

b) Artigo de análise – Faz uma análise dos elementos constitutivos do assunto, 

englobando: descrição, classificação e definição do assunto, tendo em vista a 

estrutura, a forma, o objetivo e a finalidade do tema, apresentando detalhes e 

exemplos. O roteiro sugerido é: 
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• Definição do assunto. 

• Aspectos principais e secundários. 

• As partes. 

• Relações existentes. 

c) Artigo classificatório – Faz-se a divisão do assunto em classes, com suas 

características principais. A seguir, apresenta definição, descrição e analise. Este 

tipo artigo obedece o seguinte roteiro: 

• Definição do assunto; 

• Exposição da divisão; 

• Tabulação dos tipos; 

• Definição de cada espécie. 

Observa-se que cada pesquisador deve buscar a tipologia que melhor se adéqüe ao 

objetivo de sua pesquisa. Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 83): 

Seus objetivos tanto podem dar conhecimento dos resultados de pesquisas originais, 
concluídas ou em andamento, como abordar de forma nova uma questão mais 
antiga, ou ainda, desenvolver aspectos secundários, não explorados, de um tema; 
analisar e expor assuntos controvertidos.   

Ao concluir um artigo cientifico é chegado o momento em que o pesquisador 

deverá transmitir à sociedade os resultados obtidos. De acordo com o objetivo de cada 

pesquisador os trabalhos podem ser submetidos à avaliação de especialistas em bancas 

avaliadoras, assim como serem transformados em Comunicação científica. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2009, p. 79) “Comunicação Científica é a informação apresentada em 

congressos, simpósios, semanas, reuniões, academias, sociedades científicas etc., onde se 

expõem os resultados de uma pesquisa [...] a ser publicada posteriormente em anais ou 

revistas”.   

O pesquisador pode ainda optar por outros tipos de trabalhos científicos como, 

relatórios de pesquisa e informes científicos, resenhas bibliográficas, dentre outros. A 

divulgação de Trabalhos Científicos, visa ampliar o saber acerca do tema abordado, gerando 

uma atualização ou acumulo de determinado conhecimento científico. 

O conhecimento cientifico, por sua vez, trará o desenvolvimento necessário para 

os mais diversos ramos da ciência, gerando também diversos benefícios a sociedade. Desta 

forma ciência se torna a cada dia sinônimo de desenvolvimento, levando diversas nações a 
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investirem cada vez mais no campo cientifico. Essa é uma realidade tanto em países 

desenvolvidos como os EUA, como em países em desenvolvimento como o Brasil.  

2.6    Produção científica nacional 

O Brasil é considerado um país em franco desenvolvimento, um dos fatores que 

tem servido de base para isso é o investimento crescente em pesquisa, segundo FAPESP 

(2001) entre 1981 e 2000, o País elevou seu investimento em ciência e tecnologia, que 

representava 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB), para 1,4%, conseguindo destacar-se em 

áreas estratégicas como biotecnologia e telecomunicações. Graças a esses investimentos 

públicos o número de artigos científicos publicados por ano subiu mais de 400%, passando da 

média histórica de aproximadamente 2.000 mil para mais de 9.500. Tais investimentos 

continuaram a crescer nos últimos dez anos.  

Segundo dados divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior- CAPES órgão vinculado ao Ministério da Educação, em 2003 o número de 

bolsas de Pós-graduação distribuídas nos Brasil apresentava o seguinte patamar: 

a) 15.606 bolsas de Mestrado 

b) 11.385 bolsas de Doutorado 

c) 336 bolsas de Pós Doutorado 

d) 27.327 - Total de bolsas  

No ano seguinte a distribuição de bolsas obteve um aumento de 456 bolsas, 

totalizando 27.783, divididas conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Concessão de bolsas 2004 
Fonte: CAPES (2004) 
 

Em 2005 a quantidade de bolsas distribuídas obteve um crescimento muito abaixo 

do ano anterior, passando para um total de 27.786, um acréscimo de apenas 03 unidades. Em 

compensação só em 2006 foram 4.302 bolsas a mais, totalizando 32.088. Nos anos seguintes a 

quantidade de bolsas ofertadas continuou ascendente, obtendo seu ápice nos dois ultimo anos. 

No ano de 2008 foram 9.823 bolsas a mais, totalizando 41.911. No ano passado foram 

distribuídas 47.153 divididas conforme o gráfico abaixo: 

 
 
 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 2: Concessão de bolsas 2009 
Fonte: CAPES (2009) 
 

Essa tendência de crescimento dos investimentos nos últimos anos, tem gerado 

um crescimento considerável da Pesquisa científica no país, esse crescimento é acompanhado 

por outro órgão do governo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao 

fomento da pesquisa científica e tecnológica, e à formação de recursos humanos para a 

pesquisa no país. A cada dois anos, um censo é realizado a fim de revelar o cenário atualizado 
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da ciência brasileira a partir das informações dos grupos de pesquisa cadastrados. Os 

resultados divulgados pelo ultimo o censo do CNPq, mostrou números animadores sobre o 

crescimento da pesquisa científica.  

Segundo dados do ano de 2008 cadastrados na Plataforma Lattes (composto por 

422 instituições e 22.797 grupos de pesquisa, agrupando mais de 104 mil pesquisadores), 

diretório que existe desde 1993, o novo estudo afirmou que em comparação com o ano de 

2002, os grupos de pesquisa obtiveram 50% de crescimento, ou seja, em seis anos o número 

de grupos de pesquisadores dobrou.  

A Capes define como grupo de pesquisa um conjunto de indivíduos organizados 

hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças, cujo fundamento 

organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou 

tecnológico; no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de 

pesquisa; cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa; e que, em algum 

grau, compartilha instalações e equipamentos. O estudo também mostrou que na ultima 

década o número de doutores aumentou em 94%, pulando de 41.111 em 2002 para 86.331 

doutores em 2008. Esse mesmo estudo mostrou ainda que existem mais de 86 mil linhas de 

pesquisa cadastradas. 

Nassif (2010) afirma que, segundo, o Conselho de Ciência e Engenharia dos 

Estados Unidos, em seu relatório bianual, divulgado em janeiro deste ano, o Brasil é um dos 

países em que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento mais crescem no mundo. O 

relatório usa dados coletados pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization
1 (UNESCO). 

De acordo com este relatório os investimentos mundiais em ciência em tecnologia 

são calculados em US$ 1,1 trilhão em 2007, ano mais recente com dados disponíveis, o que 

equivale ao dobro dos US$ 525 bilhões observados em 1996. “A cada 11 anos, os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimentos duplicam”. No Brasil investimentos 

calculados em 2006 foram de US$ 13 bilhões. 

O relatório afirma que Índia e Brasil estão entre os países com o melhor 

desempenho, e que os dois países dobraram o volume de investimentos desde meados de 

1990, estando entre os 15 maiores países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. 

                                                           
1 Tradução livre: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 
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O Brasil teve, em 2007, 11.885 artigos publicados em revistas acadêmicas, bem 

acima dos 3.436 de 1995, o país obteve a maior taxa de crescimento na América Latina entre 

os países que produzem mais de mil artigos por ano, com crescimento de 10,9%, seguido de 

México (6,7%), Chile (5,8%) e Argentina (4,8%), diz o relatório. 

Tais investimentos em Pesquisa Científica tornam o país cada dia mais 

competitivo, em diversas áreas, tendo em vista que a pesquisa é considerada um fator decisivo 

para o desenvolvimento, de qualquer nação, assim como para o fortalecimento de uma 

determinada área de conhecimento. 

Embasados nessa realidade diversas áreas do saber buscam a cada dia consolidar a 

sua atuação através da ciência, isso justifica o surgimento de diversos cursos acadêmicos. 

Muitas atividades que antes eram consideradas técnicas, atualmente, ganham espaço e força 

no campo acadêmico e cientifico, como é o caso do Secretariado. 

  



3   A PESQUISA CIENTÍFICA NO CONTEXTO SECRETARIAL 

Durante muito tempo a atividade secretarial foi considerada como uma função 

operacional e técnica, na qual o profissional exercia atribuições como agendar compromissos, 

arquivar documentos, listar e controlar determinadas atividades e até mesmo servir cafezinho. 

Contudo, nas ultimas décadas, a globalização vem gerando mudanças constantes no mercado 

de trabalho, trazendo modernização as organizações e conseqüentemente, obrigando os 

profissionais a se atualizarem, isto aconteceu com os secretários que hoje já possuem nível 

superior e atuam em funções que lhe exigem fluência em língua estrangeira, espírito de 

liderança, capacidade gestora entre outras, ou seja, o mercado tem procurado profissionais 

com conhecimentos para realizar tarefas que antes eram da competência do executivo.  

Segundo Hernandes e Medeiros (2009) como resposta aos desafios da 

globalização no mundo dos negócios esse profissional transformou-se em um assistente 

executivo que domina as habilidades requeridas num escritório, com a capacidade para 

assumir responsabilidades sem a necessidade de supervisão direta.  O Secretário é aquele que 

dispõe de iniciativa para tomar decisões segundo os objetivos assinalados pela autoridade, ou 

seja, o profissional de secretariado contemporâneo é aquele preparado para executar inúmeras 

atividades, o que lhe faz um profissional de múltiplas competências e funcionalidades. 

A multifuncionalidade, apontada como indispensável a um profissional de 

destaque, é sem duvidas, uma das características que melhor define o profissional de 

Secretariado Executivo. Essa multifuncionalidade é expressa na lei nº 9261, de 10 de janeiro 

de 1996 que regulamenta a atividade secretarial e traz no artigo 4 as dez atribuições clássicas 

do secretariado:  

I.  planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; 

II.  assistência e assessoramento direto a executivos; 

III.  coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas;  

IV.  redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;  

V.  interpretação e sintetização de textos e documentos;  

VI.  Taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, 

inclusive em idioma estrangeiro;  

VII.  versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de 

comunicação da empresa;  

VIII.  registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas;  
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IX.  orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento a chefia;  

X.  conhecimentos protocolares. 

Contudo, passado mais de uma década observa-se que apesar de diversificadas, as 

atribuições elencadas na lei apresentam características meramente operacionais e técnicas já 

não descrevendo com fidelidade o perfil polivalente exigido por boa parte do mercado de 

trabalho. Atualmente, bem mais que meros auxiliares, os secretários e secretarias se tornam 

cada vez mais atuantes nos processos decisórios. A possibilidade de influenciar nas decisões é 

um beneficio tanto da sua posição estratégica nos organogramas, onde o profissional de 

secretariado aparece, normalmente, ligado aos pólos decisórios, como também, fruto da 

formação acadêmica, que cada vez mais, está voltada a oferecer, não apenas, técnicas 

operacionais, mas uma gama de conhecimentos que permite ao profissional da área passar da 

posição de mero executor, a qualidade de consultor e gestor. 

As estruturas curriculares da maioria dos cursos de secretariado são conhecidas 

por serem multidisciplinares, oferecendo conhecimento em áreas como Contabilidade, 

Economia, Direito, Matemática Financeira, Estatística, Marketing, Administração, Recursos 

Humanos, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Língua Estrangeira, Comercio 

Exterior, Informática e outros. Não é por acaso, que o antigo secretário, assessor de um único 

executivo ou setor, tem dado espaço ao profissional com capacidade de assessorar a 

organização como um todo. Essa evolução do profissional de Secretariado Executivo é 

continua e já vem de muito tempo.  

3.1   O conhecimento e a origem da profissão 

Para entender a atuação e a evolução de determinada classe profissional é 

necessário conhecer o seu contexto histórico. Observar e compreender a origem de um grupo 

é uma forma assertiva de promover o seu desenvolvimento, pois, na maioria das veses, o 

passado costuma guardar lições capazes de facilitar a guinada a um futuro promissor. 

Alicerçados nesta convicção, muitos estudiosos vem buscando conhecer a gênese da profissão 

Secretarial.      

Apesar das pesquisas, a origem da profissão de secretariado ainda é incerta. 

Considerando que a atuação deste profissional sempre esteve ligada a assessoria, ou seja, ao 

ato de fornecer assistência ou auxílio, imagina-se que ela tenha surgido, tão logo, a 
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humanidade tenha iniciado as suas primeiras atividades administrativas, pois, como destaca 

Nonato Junior (2009) o homem é animal social e produz conhecimento em parceria, estando 

ora assessorado por alguém e ora assessorando. Este mesmo autor ainda faz referencia a visão 

religiosa onde à figura de Eva representa o papel de primeira secretária ao ter sido criada com 

a missão de auxiliar, ou assessorar a Adão. Tais conclusões configuram a assessoria como 

uma das atividades mais antigas da história humana. O que ajuda a compreender a dificuldade 

para se determinar seus pilares. 

No entanto, é cada vez mais forte a convicção de que, realmente, o escriba 

represente os primórdios da profissão de secretariado. Considerado Doutor da lei entre os 

Judeus, tinha a função de notário, escrivão, copista e escrevedor.  

Em hebraico, escriba diz-se Sôpher, palavra que vem de Sâphar, que significa 

escrever, contar. Segundo Pinheiro (2004) entre os anos de 5000 a 3000 a.C., importantes 

civilizações, como egípcia, babilônica, assíria, persa desenvolveram sistemas de represamento 

e irrigação, aumentando dessa forma o crescimento populacional e gerando a necessidade de 

órgãos de controle para registrar através da escrita informações diversas.  

Desta forma começou a atuação dos escribas, que foram de fundamental 

importância durante toda a idade antiga, sendo responsáveis por anotar as ações e decisões 

dos mandatários e dos membros da nobreza que realizavam funções administrativas.  

Natalense (1998) descreve o trabalho dos escribas destacando a semelhança com a 

profissão dos secretários na atualidade, resguardando, obviamente, particularidades de cada 

época: O escriba oriental é o homem que domina a escrita, classifica os arquivos, redige as 

ordens, aquele que é capaz de recebê-las por escrito e, que, por conseguinte, é naturalmente 

encarregado da sua execução. Essa função auxiliadora dos escribas fazia deles assessores da 

nobreza. Nonato Junior (2009, p. 82) confirma a importância do escriba na antiguidade: 

Por centralizar tamanha gama de conhecimentos, o escriba se afirmou como uma das 
primeiras categorias intelectuais da história. Daí percebemos como a 
intelectualidade está ligada à profissão de Secretariado desde seus primórdios. Os 
escribas poderiam ser encontrados sob diferentes denominações na Grécia Antiga, 
Império Romano, Ásia Menor e Antigo Egito. Eles ocupavam vários cargos 
importantes nos negócios públicos das regiões em que atuavam na condição de 
Secretários de Estados, cuja tarefa era preparar e emitir decretos sob ordens de reis, 
faraós e altos militares. Exerciam, ainda, muitas outras atividades importantes de 
domínio público, como intelectuais de renomada autoridade e influencia nos 
negócios dos estados. 
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A compreensão sobre o papel do Secretário se torna clara ao passo que se 

compreende o papel do escriba na antiguidade, pois o domínio da escrita era um privilégio 

para poucos. Nonato Junior (2009) salienta que o conhecimento da escrita era a chave para 

toda erudição, no Antigo Egito quando uma pessoa iletrada necessitava ler ou redigir um 

documento, encontrava-se obrigado a pagar os serviços de um escriba, percebe-se neste dado 

histórico mais uma coincidência com a atuação do profissional em Secretariado atual, onde a 

redação de textos técnicos se configura como uma das atribuições prevista no artigo 4 da lei 

de regulamentação citada anteriormente.  

3.2    Conquistas educacionais da classe secretarial 

A profissão secretarial começou a ganhar força com a união dos profissionais em 

entidades representativas, de acordo com Nonato Junior (2009) em meados das décadas de 

1960 e 1970 começaram a surgir as primeiras entidades de representação da classe secretarial, 

como a Associação Brasileira de Entidades de Secretárias - ABES, criada em 7 de setembro 

de 1976, com o poder de representar a profissão a nível nacional. Com a união dos 

profissionais iniciaram as lutas pelos direitos da categoria. A crescente mobilização dessas 

entidades representativas começou a gerar resultados, em 20 de setembro de 1977 cria-se a 

Lei n° 1421/77, que instituiu a data de 30 de Setembro como o dia Nacional da Secretaria. A 

justificativa para a escolha da data foi uma homenagem ao aniversário da primeira mulher a 

datilografar em público, Lilliam Scholes, filha do inventor da maquina de escrever. 

Coube a ABES a responsabilidade de reunir anualmente os Secretários do país, 

em encontros aconteciam sempre em setembro que se tornou o “Mês do Secretário”. Também 

em âmbito nacional realizava-se a cada dois anos o Congresso Nacional de Secretárias e, nos 

anos intercalados, Seminários de Reciclagem Técnica, nestes eventos já se discutia a evolução 

educacional indispensável para a classe. 

Curiosamente, foi também em um mês de setembro que veio mais uma grande 

conquista, com o esforço das associações espalhadas por todo país, em 5 de setembro de 

1978, criou-se a Lei Nº 6556, assinada pelo então Presidente Ernesto Geisel, este foi o 

primeiro documento a reconhecer oficialmente a atuação do profissional, a lei já mostrava a 

evolução do profissional Secretarial, tendo em vista que trazia como uma de suas atribuições a 

redação de textos em idiomas estrangeiros, no entanto, apesar da evolução ela reconhecia a 

profissão a nível de 2º grau e como destacou Nonato Junior (2009) nesta lei o trabalho de 
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Secretariado ainda era tomado como “atividade” e não por “profissão”. No entanto, 

Figueiredo (1987) avalia que o contexto histórico da época não favorecia uma conquista 

maior, pois, os longos anos de regime autoritário no País tinham impedido a discussão ampla 

das reivindicações da classe, o que não era salutar na época, e não se poderia ter feito mas do 

que o que foi conseguido.  

Conquistas ainda maiores marcariam a década 80 na história do secretariado no 

Brasil. Nonato Junior (2009, p. 107) destaca a “Regulamentação da Profissional (1985), o 

Enquadramento Sindical (1987), os Sindicatos Estaduais (1987 – 1988), a Federação Nacional 

(1988) e o estabelecimento do Código de Ética do profissional de Secretariado (1989).” 

O Código de Ética da Secretaria Brasileira é um instrumento básico na orientação 

do profissional, destinado, principalmente, a alinhar a conduta da categoria no que se refere a 

direitos e deveres. De acordo com Nonato Junior (2009, p 108) esse documento causou um 

importante impacto para o fortalecimento do conhecimento em secretariado. 

Fomentar a responsabilidade social e a conduta ética é indispensável para o 
desenvolvimento das áreas de conhecimento, pois tal responsabilidade de 
fundamentar em uma epistemologia crítica que situa o secretário como agente ativo 
e criativo dos muitos processos humanos que cercam seu trabalho. Assim, o Código 
de Ética Profissional também auxiliou no avanço do conhecimento em Secretariado, 
pois a partir dele as pesquisas acadêmicas passaram a compreender melhor o 
universo de atribuições e deveres sociais, morais e intelectuais que permeiam o fazer 
e o saber dos assessores. 

Desta forma o Código de Ética foi mais um passo importante para a consolidação 

da atuação secretarial, inclusive respaldando as conquistas educacionais do secretariado que 

aconteceriam na década seguinte. Nonato Junior (2009) destaca que os anos 90 foram 

marcados pela expansão da Educação Superior em Secretariado, fato que foi impulsionado 

pela criação da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC) em 31 de 

agosto 1988, que passou a ser a principal entidade representativa da classe em nível nacional, 

atuando nas mais diversas situações, inclusive na área educacional com o objetivo de 

fortalecer formação Acadêmica, Técnica e Cultural, objetivando a implementação de um 

currículo básico.  

A FENASSEC foi responsável por realizar diversos debates profissionais 

ocorridos em diferentes eventos, dos quais Nonato Junior (2009) destaca o VIII Congresso 

Nacional se Secretariado, ocorrido em setembro de 1992, na cidade de Manaus, capital do 

Amazonas, nele foi discutido, aprovado e deliberado “A Carta de Manaus” um documento 

que tratou de sugerir as alterações na Lei de Regulamentação Profissional (7.377/85) que 
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acabaram sendo implantadas em 1996 na Lei Nº 9.261/96. Além disso encaminhava propostas 

para a instauração de do currículo mínimo da educação em Secretariado e outras importantes 

questões. 

Assim, de acordo com o autor ao longo da década de 1990 o secretariado foi se 

fortalecendo com área de conhecimento dentro dos muitos centros universitários em que 

estavam sendo implantados e desenvolvidos os cursos superiores de Bacharelado em 

Secretariado Executivo.    

De acordo com Nonato Junior (2009) o primeiro curso de nível superior em 

Secretariado criado no Brasil foi na Universidade Federal da Bahia, 1969, curiosamente, este 

inicio da vida acadêmica no Secretariado começou mesmo antes da regulamentação da 

profissão. Já o primeiro curso a obter reconhecimento oficial foi o da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) em 1978(Decreto Nº 82.166/78), contudo, Nonato Junior (2009) destaca 

que foi a partir da década de 1990 que a Educação Superior em Secretariado se expandiu em 

âmbito nacional, passando a fazer parte de catalogo de cursos de diversas universidades 

Federais, Estaduais, Municipais e particulares em todo o país. 

Segundo dados consultados no site do Ministério da Educação -MEC em 9 de 

setembro de 2010, existem cursos de graduação superior (Bacharelado, Tecnológico e 

seqüenciais) voltados para a área secretarial em todos os estados brasileiros. Sendo 8 cursos 

na modalidade a distância e 175 presenciais, totalizando 183 cursos cadastrados, que se 

dividem nas seguintes nomenclaturas: 

a) Automação de escritório e secretariado 

b) Gestão em secretaria executiva 

c) Gestão estratégica de secretariado executivo 

d) Secretariado 

e) Secretariado bilíngüe 

f) Secretariado executivo 

g) Secretariado executivo bilíngue 

h) Secretariado executivo trilíngue 

i) Secretariado gestão pública 

j) Secretariado organizacional - formação trilíngüe 

k) Secretariado executivo bilíngüe (português e inglês) 
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Estes dados confirmam a expansão acadêmica do Secretariado, citada pelo autor 

Nonato Junior (2009), segundo ele o crescimento do Secretariado nas universidades teve o 

papel de divulgar a profissão, superar estigmas, além de alargar campos de trabalho, essa 

teoria é constatada, inclusive, ao observar à diversidade de nomenclaturas dos cursos voltados 

aos secretários, essa diferenciação expressa nos nomes dos cursos revelam na verdade as 

muitas possibilidades de atuação destes profissionais, que podem exercer desde a Assessoria 

básica a Gestão Estratégica.  

Contudo, apesar dos muitos benefícios a expansão acadêmica no âmbito do 

secretariado, trouxe ao curso novas demandas e desafios inerentes ao âmbito da universidade, 

dentre os quais está a produção de conhecimento especifico através da pesquisa científica, 

tendo em vista que a pesquisa faz parte da missão da universidade no Brasil.  

3.3     A pesquisa científica no secretariado 

O crescimento do Secretariado na universidade permitiu uma maior discussão 

quanto ao conhecimento na área secretarial, tendo em vista que os cursos superiores 

demandam a produção de bibliografia especifica e corpo docente especializado, desta forma, 

parte dos profissionais em secretariado passaram a atuar como docentes e pesquisadores. De 

acordo com Nonato Junior (2009) nas ultimas décadas muitos intelectuais da profissão vêm 

investigando o fazer das assessorias executivas através da pesquisa aplicada, refletindo sobre 

as praticas secretarias nos domínios de: 

a) Assessoria Gerencial; 

b) Comunicação Organizacional; 

c) Documentação Empresarial e Oficial; 

d) Gestão da informação Secretarial e Arquivística; 

e) Organização de Eventos, Cerimonial e Protocolo; 

f) Tecnologia Secretarial; 

g) Assessoria em setores Públicos; 

h) Ética Profissional e Responsabilidade Social; 

i) Políticas públicas, estruturas legais e praticas sindicais; 

j) Assessoria administrativas no terceiro setor; 

k) Língua estrangeira aplicada a negócios; 

l) Estagio profissional; 
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m) Formação pedagógica das assessorias; 

n) Assessorias em áreas correlatas. 

Com um campo de ação tão diversificado, o desafio atual da classe é aprimorar o 

conhecimento e a pratica em cada um desses meios de atuação, e nessa busca a pesquisa 

científica aparece como um instrumento capaz de proporcionar o embasamento teórico para a 

atuação acadêmica, além de atualizar as praticas existentes e gerar novos métodos. Contudo, 

Durante (2010) destaca que pensar a pesquisa no âmbito secretarial ainda é um desafio, em 

virtude de algumas fragilidades que repercutem negativamente, tais como:  

a) titulação dos professores e o baixo envolvimento com pesquisa  

b) reduzida oferta de cursos de pós-graduação lato sensu  

c) não oferta de curso de pós-graduação em nível de mestrado;  

d) ausência do secretariado como área do conhecimento no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)  

e) existência de poucos grupos de pesquisa em secretariado  

f) pequeno número de periódicos reconhecidos  

g) carência de eventos acadêmicos em todo o país;  

Dentre as fragilidades apontadas, a pouca oferta de pós-graduação lato senso 

apresenta-se como um dos principais empecilhos para o avanço da pesquisa na área 

secretarial, de acordo com Durante (2010), uma pesquisa realizada no mês de setembro de 

2010 em 146 universidades de todo o país, localizou somente oito cursos presenciais em 

andamento ou com inscrições abertas, além do Grupo Educacional UNINTER que oferece 

cursos a distância dessa natureza. O quadro a seguir apresenta os cursos localizados. 
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Estado  IES  Curso  Oferta  

A distância  UNINTER  Secretariado Executivo  Iniciou em 2008.  

BA  UFBA  Assessoria Gerencial  Formou duas turmas, 1999 e 

2000. Encontra-se com 

inscrições abertas.  

PR  UNICENTRO  Gestão Executiva e 

Assessoria Empresarial  

Primeira turma em andamento 

2009-2010  

PR  UNIOESTE  Assessoria Executiva  Uma turma 2008-2010. 

Encontra-se com inscrições 

abertas.  

RJ  UNIGRANRIO  MBA em Secretariado 

Executivo  

2007-2009 formou uma turma. 

Com inscrições abertas  

RS  UPF  Gestão secretarial 

Assessoria executiva  

2004-2009 (3 turmas) 2010 

iniciou a primeira turma  

SP  UNIFIEO  Assessoria Executiva  Turma em andamento  

SP  Fadisc  Assessoria Executiva  O curso será oferecido pela 

primeira vez no início de 2011  

SP  Universidade 

Metodista de SP  

Assessoria Gerencial: o 

profissional de secretariado 

como gestor de serviços e 

informações  

Iniciou em 1995. Atualmente 

com 3 turmas em andamento  

Quadro 1: Cursos de pós-graduação lato sensu em Secretariado ofertados no Brasil  
Fonte: DURANTE (2010, p. 3) 
 

Estes dados comprovam que a pós-graduação lato sensu na área secretarial ainda é 

efêmera, isto representa um atraso na qualificação do corpo docente e discente. Segundo 

Borges (2000) “A formação quantitativa e qualitativa de recursos humanos especializados é 

uma das etapas mais importantes para o amadurecimento de determinada área do 

conhecimento científico [...]. Sob esse aspecto, os cursos de pós graduação desempenham um 

papel estratégico”, ou seja, a escassez de pós-graduação lato sensu e a inexistência de cursos 

de Mestrado e Doutorado representam uma barreira ao desenvolvimento do perfil secretarial, 

pois limita suas possibilidades acadêmicas, o que dificulta a qualificação continuada dos 

professores na área do conhecimento secretarial.  

O resultado disso é o baixo envolvimento com a pesquisa, o que pode ser 

percebido pela pequena quantidade de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, conforme 
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mostrou Durante (2010) mediante uma verificação realizada em setembro de 2010, cujo 

resultado verifica-se a seguir. 

 
Título do grupo  Instituição  Criação  Participantes  Linhas de pesquisa  

Grupo de pesquisa 

em Secretariado 

Executivo Bilíngue 

– GPSEB  

UNIOESTE 

Líder: Rúbia 

Nara Rinaldi  

2002  11 professores 

Nenhum aluno  

Administração da produção 

Administração pública 

Gestão secretarial  

Língua estrangeira moderna 

Língua portuguesa  

Grupo de estudos 

em Secretariado 

Executivo Bilíngue  

UPF Líder: 

Daniela 

Giareta 

Durante  

2007  2 professores  

2 alunos  

Formação e atuação 

profissional  

Grupo de pesquisas 

interdisciplinares 

em secretariado – 

GPISEC  

UFS Líder: 

Rosimeri F. 

Sabino  

2009  7 professores 

7 alunos  

Educação Gestão e 

organizações Linguagem 

Sociologia Tecnologias  

Gestão do 

conhecimento nas 

Ciências Sociais 

Aplicadas  

UNICENTR

O Líder: 

Raimundo 

Nonato 

Júnior  

2009  6 professores 

 7 alunos  

Gestão e teoria do 

conhecimento nas Ciências  

Quadro 2: Grupos de pesquisa em Secretariado cadastrados no CNPq 
Fonte: DURANTE (2010, p. 4) 
 

Conforme observa se os quatros grupos existentes somam 26 professores e 16 

alunos envolvidos em torno de 12 linhas de pesquisa. Tais grupos foram formados pelo corpo 

docente de cursos bacharelado em secretariado no âmbito de universidades, e iniciaram se 

recentemente, apenas o da UNIOESTE tem mais de cinco anos. Com este reduzido numero de 

grupos cadastrados o secretariado não consta como área de conhecimento no CNPq, o que 

dificulta o processo de pesquisa uma vez que os pesquisadores precisam ser cadastrados em 

áreas correlatas ou afins, como administração. “Outra grande dificuldade decorrente está 

relacionada às solicitações de apoio às agencias de fomento, em que o secretariado ainda não 

é contemplado” (DURANTE, 2010, p. 5). 
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Esta mesma autora averiguou a existência de periódicos da área secretarial, por 

meio de uma consulta realizada no WebQualis da Capes, e localizou apenas três periódicos, 

dois deles classificados na área interdisciplinar e outro nas ciências exatas, como mostra o 

quadro a seguir. 

 
Título do periódico  ISSN  Criação e periodicidade  Classificação 

Qualis/Capes  

Expectativa  1676-045X  2001 - anual  Interdisciplinar - B5  

Fazu  1806-1699  2004 - anual  Ciências Agrárias – 

B5  

Secretariado 

Executivo em 

Revist@  

1809-2802  2005 – anual  Interdisciplinar - C  

Quadro 3: Periódicos em Secretariado presentes na Qualis/Capes 
Fonte: DURANTE (2010, p. 5) 
 

Além destas existem outras revistas na área como a Excelência (ISSN 1984-9494) 

e a Revista de Gestão e Secretariado (ISSN 2178-9010), contudo elas ainda não são 

classificadas pela Capes. Para contrapor essa escassez de periódicos, uma das possibilidades 

de publicação científica na área secretarial são os eventos científicos. Muitas universidades 

têm promovido eventos acadêmicos com foco na apresentação de estudos e pesquisas e 

organização desses em anais devidamente registrados. Como é o caso do Encontro Nacional 

Acadêmico de Secretariado Executivo – ENASEC promovido em novembro de 2010 pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOSTE, no mesmo mês também aconteceu o 

terceiro Encontro Nacional de Estudantes de Secretariado – ENESEC, organizado pela 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, e o quarto Encontro Científico de Estudantes, 

Profissionais e Docentes de Secretariado Executivo do Estado de Pernambuco – ECEPS, 

realizado por meio da parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Escola 

Superior de Relações Públicas (ESURP), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Petrolina (FACAPE) e Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA), cujo tema foi 

“Secretariado como ciência: uma ponte para a profissionalização sustentável”. 

Eventos como estes mostram que apesar das dificuldades existe um esforço em 

propagar uma maior conscientização quanto à importância da pesquisa entre discentes e 

docentes do curso de secretariado, contudo são necessárias muitas outras ações a fim de 

vencer as dificuldades expostas e estimular o fortalecimento da pesquisa, possibilitando o 
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constante amadurecimento do perfil Secretarial em todo o país, e a consolidação de diversos 

cursos de graduação criados recentemente como é o caso do curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará.   

3.4     O curso de Secretariado da Universidade Federal do Ceará  

O Curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará foi criado 

em 22 de fevereiro de 1995, a primeira turma foi iniciada no segundo semestre do mesmo ano 

e o curso reconhecido através da portaria MEC 2749, de 12 de dezembro de 2001.  

O Curso é locado na Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e 

Contabilidade (FEAAC), somente no período noturno. São ofertadas anualmente 40 vagas. 

Soma-se a isso algumas vagas disponibilizadas para mudança de curso, admissão de 

graduados e transferidos de outras instituições. De acordo com FEAAC (2010) até o ano de 

2008, formaram-se mais de 300 profissionais.  

Em 2006 iniciou-se a elaboração do Projeto Político-Pedagógico do Curso de 

Secretariado Executivo da UFC, tendo em vista que com a aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, e o fim da obrigatoriedade do currículo mínimo, 

previsto no Art. 53, inciso II, o qual estabelece fixação pelas Universidades dos currículos dos 

seus cursos e programas, e observadas as diretrizes gerais pertinentes, se fazia necessária a 

realização de uma revisão curricular, para colocar o curso de Secretariado Executivo em 

consonância com as novas exigências legais.  

O novo currículo implantado em 2007/2008 é composto por disciplinas de 

diversos departamentos da UFC, visando uma formação holística e multidisciplinar do 

discente quanto às principais nuances inerentes ao exercício das atividades de Secretário 

Executivo. 

O curso expressa como missão formar profissionais éticos capazes de atuar nos 

mais diversos segmentos organizacionais, prestando assessoria gerencial às instituições, 

mantendo visão holística, promovendo sinergia, compreendendo e disseminando informação. 

Em seu objetivo manifesta o desejo de proporcionar aos egressos do Curso de 

Secretariado Executivo da UFC um ensino de qualidade, capacitando-os para o exercício 

pleno das funções de assessoria nas mais diversas organizações, enfatizando o 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à pratica profissional, 
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potencializando seu desenvolvimento pessoal e compreendendo os fenômenos do universo 

empresarial. 

Conforme observa-se em sua missão e objetivo o curso está voltado a atender a 

demanda do mercado por profissionais em assessoria executiva, não explicitando o intuito de 

proporcionar aos discentes capacitação para atuar no âmbito da pesquisa e da docência. 

Entretanto, verifica-se em seu novo currículo disciplinar a inclusão da disciplina optativa de 

Didática em Secretariado visando à formação de futuros docentes e a disciplina obrigatória de 

Metodologia do Trabalho Cientifico. Além disso o novo currículo manteve a monografia 

como Trabalho de Conclusão do Curso em Secretariado, cujo objetivo é: 

 
Apresentar resultados de uma investigação científica sobre determinado tema 
especifico, estabelecendo uma fundamentação com os pressupostos teóricos e a 
prática vivenciada pelo estudante em situações de trabalho, bem como enaltecer a 
relevância do conhecimento ora produzido para a sociedade, contribuindo assim 
com os fins máximos da universidade na promoção da pesquisa acadêmica (UFC, 
2006, p.32). 
 

Perante esses fatores observa-se que o curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal do Ceará sinaliza a consciência que a pesquisa cientifica no âmbito 

secretarial apresenta-se como instrumento importante para a formação do perfil profissional e 

a consolidação do curso no meio universitário, ou seja, a graduação superior traz aos 

secretários contemporâneos o desafio de se consolidarem como pesquisadores, uma área de 

atuação onde esta classe ainda tem muito a desbravar. 



4   METODOLOGIA DA PESQUISA 

O objetivo deste trabalho é investigar a visão do aluno de secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará acerca da Pesquisa Científica. Quanto aos meios para a sua 

realização, Vergara (2007) discorre que a pesquisa pode ser: de campo, laboratório, 

documental, bibliográfica, experimental, ex-post facto, participante, pesquisa-ação e estudo de 

caso.  

Ainda segundo Vergara (1998), pesquisa de campo é: “Investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispões de elementos para 

explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não”. Enquanto que pesquisa bibliográfica é “desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1999, 

p. 44). 

Quanto ao objetivo da pesquisa, ou seja, o que o pretende-se alcançar, Vergara 

(2007) cita que a pesquisa quanto aos fins pode ser classificada como: exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

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

hipóteses, propiciando o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. A pesquisa 

descritiva, por sua vez, possui como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, acrescenta ainda que algumas dessas pesquisas vão além da 

identificação da existência de relação entre duas variáveis, e pretendem determinar a natureza 

dessa relação. 

Fundamentando-se nesses conceitos, quanto aos meios para a realização, esta 

pesquisa classifica-se como documental, bibliográfica e de campo. Documental porque o 

pesquisador teve acesso a documentos que podem ser encontrados nos arquivos públicos, nos 

arquivos particulares e através de fontes estatísticas, bibliográfica por utilizar de informações 

já elaboradas e publicadas constituída principalmente de livros e de campo por que ocorre 

com pessoas diretamente ligadas ao estudo feito, com aplicação de um questionário que 

forneceu informações baseadas em experiências próprias. 

Segundo Gil (1999, 2002) apresentam-se dois tipos de abordagem quanto à 

realização de uma investigação: quantitativa, que significa traduzir em números opiniões e 

informações; qualitativa, considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
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sujeito e não pode ser traduzido em números. O autor também classifica os tipos de pesquisa 

com base em seus objetivos: pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. 

Quanto aos fins, classifica-se como exploratória e descritiva. Exploratória porque 

proporciona uma nova visão do problema em estudo e descritiva por utilizar questionário 

como forma de identificação do conhecimento, onde não há interferência do investigador, que 

apenas procura perceber, com o necessário cuidado, a frequência com que o fenômeno 

acontece. 

Quanto aos métodos utilizados, na pesquisa descritiva “os fatos são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.” 

(ANDRADE, 2009, p.114). Baseando-se nesse conceito e mediante o objetivo e finalidade 

desse estudo, esta pesquisa é quantitativo-descritiva, quanto aos fins, pois os fatos não sofrem 

interferência do entrevistador. 

4.1 Universo e amostra 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 112) universo ou população é “o conjunto 

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

Para essa pesquisa o universo é constituído dos alunos ingressantes e concludentes do curso 

de Secretariado Executivo da Universidade Federa do Ceará. 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 112) amostra é “uma porção ou 

parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do 

universo”. Foram abordados 56 alunos, o que representa uma amostra de 72% da população 

de alunos do curso de secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará matriculados 

no semestre 2010.1, constituída exclusivamente de alunos ingressantes e concludentes. 

4.2 Instrumento de coleta de dados 

Conforme Pádua (1998) o tipo de dados coletados durante a pesquisa depende do 

tipo de estudo realizado. Eles tanto podem ser o resultado de: 

a. pesquisa experimental; 

b. pesquisa bibliográfica; 

c. pesquisa documental; 

d. entrevista; 
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e. questionários e formulários; 

f. observação sistemática; 

g. estudo de caso; 

h. relatórios de estágio. 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa documental a partir de livros, artigos 

científicos, artigos publicados em periódicos e sites, relacionados ao tema, no intuito de 

conceituar Pesquisa Científica e fatores relacionados, relatar a evolução histórica do 

Secretariado, assim como identificar a relação do secretariado com o campo científico. 

Andrade (2009, p. 136) classifica questionário como “um conjunto de perguntas 

que o informante responde, sem necessidade da presença do pesquisador.” A segunda parte 

deste trabalho versou sobre a pesquisa de campo, através da aplicação de questionário, foi 

realizada no período de 11 a 14 de junho de 2010.  

Foram aplicados dois modelos distintos de questionários, o primeiro (apêndice A) 

aos alunos ingressantes composto de oito perguntas objetivas, com variações de três a cinco 

alternativas, e segundo (apêndice B) aos concludentes composto de 09 perguntas objetivas, 

com variações de três a cinco alternativas. O questionário aplicado aos alunos concludentes é 

constituído de questões correlacionadas ao questionário dos alunos ingressantes no intuito de 

traçar um comparativo e identificar a evolução dos dois públicos.  

Tais perguntas foram elaboradas com base no referencial teórico no intuito de 

oferecer dados que retratassem a realidade dos discentes do curso de Secretariado Executivo 

da Universidade Federal do Ceará. Com a pesquisa objetivou-se buscar informações de como 

os discentes vêm a Pesquisa Científica, e ainda traçar um comparativo entre os dados 

coletados com alunos ingressantes e concludentes a fim de verificar como a graduação pode 

influenciar nessa visão. Os dados obtidos como resultados apresentam-se no capitulo 

seguinte. 



5   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Com o objetivo de investigar a visão dos discentes em secretariado Executivo 

acerca da Pesquisa Científica, realizou-se uma investigação através de questionários 

anteriormente elaborados. Salienta-se que as perguntas, que constituíam os questionários, 

foram formuladas com o intuito revelar o que pensam os alunos de secretariado quanto a 

pesquisa científica. 

Para isso foram abordados, exclusivamente, alunos ingressantes e concludentes, 

os questionários, apesar de distintos, correlacionam-se através das perguntas, permitindo 

traçar um comparativo entre dados oriundos de cada público. Segue abaixo um breve perfil do 

curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará:      

A seguir explicita-se a análise detalhada dos fatos coletados, com a utilização de 

gráficos ilustrados, para uma melhor visualização dos resultados obtidos através da aplicação 

da pesquisa. Apresentam-se também, comentários relacionados aos percentuais para que a 

análise se torne melhor entendida.   

 

Auto-avaliação do nível de conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Gráficos 1: Nível de conhecimento do aluno ingressante quanto à Pesquisa Científica  
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
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Gráficos 2: Nível de conhecimento do aluno concludente quanto à Pesquisa Científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010   
 

Ao avaliarem o seu nível de conhecimento em Pesquisa Científica, percebe-se que 

dentre os alunos ingressantes o nível de conhecimento adquirido é predominantemente baixo, 

esse resultado pode ser atribuído ao pouco contato dos mesmos com o meio acadêmico.  

No entanto, verificou-se que mesmo entre os alunos concludentes, a maioria 

avalia como baixo o grau de conhecimento adquirido durante a graduação, e uma parte deles 

afirma não terem absorvido conhecimento nenhum acerca do assunto. Com isso, nota-se que 

uma parcela considerável dos entrevistados não demonstra confiança em relação ao próprio 

conhecimento acerca da Pesquisa Científica, denunciando que o período de graduação não foi 

tão eficaz nesse quesito.  

Auto-avaliação do nível de interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 3: Nível de interesse do aluno ingressante quanto à   
Pesquisa Científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010 
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Gráficos 4 : Nível de interesse do aluno concludente quanto à   
Pesquisa Científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010 
 
 

Quando questionados acerca do interesse pela da Pesquisa, constatou-se que os 

alunos ingressantes demonstraram se mais interessados pelo assunto do que os concludentes. 

Este resultado demonstra-se inusitado, tendo em vista que, por possuírem mais tempo vida 

acadêmica, e consequentemente, maior contato com a pesquisa, tiveram também mais 

oportunidade de desenvolver o interesse pelo assunto.  

Contudo, ao somar o percentual dos alunos concludentes que avaliam o seu nível 

de interesse como nenhum e baixo chega-se ao total de 62%, índice aproximado aos 59% dos 

que afirmaram possuírem um nível de conhecimento entre baixo e nenhum, permitindo com 

isso uma melhor compreensão do resultado obtido na pergunta anterior, pois, conclui-se que o 

nível de conhecimento obtido acerca do assunto possui relação com grau de interesse que se 

tem pelo mesmo, desta forma, percebe-se a necessidade de buscar meios para despertar um 

maior interesse do aluno pela pesquisa.  
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Fator relevante 

 
 
 

     

 

 

 

 

 

Gráficos 5: Visão do aluno ingressante quanto ao fator mais relevante  
para à Pesquisa Científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 6: Visão do aluno concludente quanto ao fator mais relevante  
para à Pesquisa Científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

 

Dentre os muitos fatores relevantes para elaboração de uma pesquisa científica, a 

metodologia é apontada como decisiva. Para Marconi e Lakatos (2000) “Não há ciência sem o 

emprego de métodos científicos.” Vários outros conceitos modernos de pesquisa apontam a 

metodologia como fator determinante para a qualidade de uma investigação científica. Quanto 

à inspiração Andrade (2008) afirma que no passado fazer científico era considerado quase 

que, totalmente, fruto da “inspiração” de grandes “gênios”, avesso a qualquer planejamento. 

No entanto, segundo o mesmo autor, hoje, com os avanços do mundo moderno, a inspiração 

não deixou de existir, mas, teve que dar espaço ao planejamento, normas, métodos. 



 45

Desta forma percebe-se que mesmo dentre os alunos concludentes um percentual 

considerável desconhece os conceitos atuais sobre pesquisa, permanecendo com visão 

ultrapassada de que a inspiração é o fator mais relevante. 

Leitura de artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      Gráficos 7: Média semanal de artigos lidos pelo aluno ingressante 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráficos 8: Média semanal de artigos lidos pelo aluno concludente 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
 

No que se refere à frequência com que lêem artigos científicos, a maioria dos 

alunos admitem não ler nenhum por semana, sendo que o dentre os concludentes o percentual 

dos que passam mais de uma semana sem ler nenhum artigo é maior. 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, P. 15) “A maior parte dos conhecimentos é 

obtido através da leitura, que possibilita não só a ampliação, como também o aprofundamento 

do saber em determinado campo cultural ou cientifico.” Desta forma, o baixo índice de leitura 
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de boa parte dos discentes em secretariado possibilita compreender o fato de muitos deles 

apresentarem uma visão ultrapassada quanto à pesquisa como se verificou na pergunta 

anterior.  

Apresentação de trabalhos 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gráficos 9: Quantidade de trabalhos que o aluno ingressante 
pretende apresentar em eventos científicos 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráficos 10: Quantidade de trabalhos que o aluno concludente 
apresentou em eventos científicos 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

Em relação à apresentação de trabalhos em eventos científicos, quase a metade 

dos alunos ingressantes revelam a pretensão de submeterem 04 ou mais trabalhos em bancas 

avaliadoras durante o período da graduação, em contrapartida, dentre os entrevistados que 

concluem o curso esse patamar não foi alcançado por ninguém, prevalecendo em mais da 

metade o percentual dos que não apresentaram nenhum trabalho. Essa realidade confirma os 
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resultados obtidos pelas perguntas anteriores em que a maioria dos alunos revelou um baixo 

índice de conhecimento, interesse e leitura quanto à pesquisa.   

Participação em grupos de pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Gráficos 11: Quanto à pretensão do aluno ingressante em participar   
de grupos de pesquisa 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 12: Quanto à participação do aluno concludente em   
de grupos de pesquisa 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

Observa-se nesse quesito, outra grande disparidade entre o que pretende os alunos que 

ingressam no curso e o que foi realizado pelos os que concluem. Tendo em vista que somente 

3% dos iniciantes dizem não pretender participar de grupos de pesquisa, enquanto que dentre 

os concludentes esse percentual cresce em 80%, ou seja, a grande maioria dos entrevistados 

não desenvolveu nenhum projeto de pesquisa em grupo. Esta configuração revela um baixo 

índice de produção científica oriunda dos discentes que participaram da pesquisa, para se 
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compreender melhor os motivos geradores dessa deficiência foi aplicada, exclusivamente, aos 

concludentes a pergunta a seguir: 

Motivos da não participação 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
    

Gráfico 13: Motivos que impediram a participação dos alunos  
concludentes em grupos de pesquisa. 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

Este questionamento era de caráter condicional, pois se o entrevistado 

respondesse “não” na questão anterior, só então teria que responder a pergunta em questão. 

Dentre os motivos apresentados, metade dos respondentes apontou como justificativa a falta 

de tempo ou de interesse, nesse quesito, observa-se mais uma vez que o baixo interesse pela 

pesquisa vem prejudicando a produção científica do curso. Para 10% dos alunos entrevistados 

faltou afinidade com linhas de pesquisa, isso revela a existência de grupos de pesquisa no 

curso, apesar do percentual de 5% que apontou como outro motivo: a não existência de 

grupos de pesquisa.   

Porém o motivo afirmado pela maioria foi a falta de apoio e/ou orientação da 

Universidade, ou seja, um percentual predominante de alunos consideram que não foram 

suficientemente incentivados pela universidade a ingressar em grupos de pesquisa,  esse fato é 

relevante, pois aponta a notória necessidade de se avaliar a forma como a pesquisa tem sido 

tratada junto aos alunos do curso de secretariado, tendo em vista que ela figura como uma das 

missões tríade da universidade.  
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Visão do aluno quanto à pesquisa científica 

  
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14: A visão do aluno ingressante quanto à pesquisa científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: A visão do aluno concludente quanto à pesquisa científica 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

Através dos dados coletados aferiu-se que a grande maioria do público vê a 

pesquisa como fator relevante para o desenvolvimento do perfil secretarial, porém, no 

decorrer da pesquisa observou se que para a maior parte dos entrevistados, a compreensão 

acerca da importância do assunto não foi suficiente para induzi-los à produção trabalhos.  
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Área que pretende atuar 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16: Quanto à forma como o aluno ingressante pretende atuar ao  
término da graduação 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Quanto à forma como o aluno concludente pretende atuar ao  
término da graduação. 
Fonte: Pesquisa de Campo, Junho/2010  

 

Nota-se que a maioria dos ingressantes e concludentes pretende atuar nas áreas de 

assessoria e gestão, este dados confirmam o baixo índice de pretensão do discente de 

secretariado da UFC em atuar profissionalmente na pesquisa e docência. 



6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao verificar os conceitos de pesquisa científica, foi possível encontrar um vasto 

material bibliográfico acerca do assunto, o que demonstra a relevância desta abordagem. 

Apesar de diversos, os conceitos coincidem em afirmar a pesquisa como um processo 

sistemático e metodológico de grande importância para o desenvolvimento do saber nas mais 

diversas áreas. 

A universidade, por sua vez, continua a exercer o papel fundamental de formar 

novos pesquisadores, para isso é crescente o investimento do setor público no incentivo a 

pesquisa, o que tem resultado em um aumento continuo no numero de pesquisadores e, 

consequentemente, de grupos e linhas de pesquisa.  

Com a inserção e expansão do Secretariado Executivo na universidade o curso 

passou a demandar uma produção científica maior no intuito de acompanhar a evolução de 

um mercado de trabalho extremamente exigente. Durante a construção do referencial teórico, 

pôde-se confirmar que apesar de escassas, já existem fontes bibliográficas abordando a 

atuação de pesquisadores no âmbito secretarial. Diante dessa realidade, compreende-se que 

gradativamente o Secretariado tem se conscientizando da necessidade de ampliar seus 

conhecimentos através da pesquisa. 

Isto pôde ser constatado também através da pesquisa de campo que revelou um 

interesse maior pela pesquisa entre os alunos recém ingressados na universidade. Um 

percentual considerável deles classificou a pesquisa como uma área fundamental para o 

desenvolvimento do perfil profissional, além de explicitarem o desejo de participar de grupos 

de pesquisas e de submeterem trabalhos em eventos científicos. 

Desta forma, percebe-se que mesmo com menor tempo vida acadêmica, os 

ingressantes demonstram maior interesse e motivação pela pesquisa inferindo-se perspectivas 

positivas sobre o questionamento levantado inicialmente. 

Pela análise dos dados da pesquisa de campo, tem-se a percepção do quanto se faz 

necessário a implantação de um projeto consistente de iniciação científica no curso de 

secretariado, a fim de incentivar os alunos a transformarem a compreensão em ação.  

Notou-se que a parcela predominante dos alunos ingressantes e concludentes vê a 

pesquisa como um caminho fundamental para a evolução do perfil secretarial, contudo, 

constatou-se que essa consciência, até o momento, não foi suficiente para implantar no curso 
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uma cultura voltada para a pesquisa. Esta realidade confronta-se com a missão da 

universidade que dita como indissolúvel a tríade pesquisa, ensino e extensão, fazendo surgir 

uma reflexão quanto o que necessita ser realizado para que o curso de bacharelado em 

secretariado se adéqüe a essa missão. 

Conclui-se, portanto, que a visão dos acadêmicos de Secretariado Executivo da 

UFC acerca da pesquisa é positiva, eles possuem conhecimento básico e demonstram 

motivação e pré-disposição quando abordados sobre o assunto. 

As principais limitações deste estudo foram a ausência de outras pesquisas sobre o 

tema para que se possam fazer comparativos e escassez de bibliografia que trate do assunto, 

porém estes também foram vistos como oportunidades de continuidade deste estudo para que 

outras pesquisas possam ser conduzidas no intuito de aprofundamento do assunto.    

Diante dessa conclusão, o presente estudo se justifica por gerar uma discussão 

acerca do assunto investigado, gerando conhecimento e criando novas indagações, bem como 

se infere a real e necessária continuidade dessa abordagem, a fim de incentivar uma reflexão 

acerca dos caminhos que possam levar o secretariado a uma produção científica consistente e 

relevante.     
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

Questionário para alunos Concludentes 
 
Tema: A Visão do aluno de Secretariado Executivo acerca da Pesquisa Científica. 
 
 
1. Como você classifica seu nível de CONHECIMENTO sobre pesquisa científica? 
 

A) Nenhum 
B) Baixo 
C) Médio 
D) Elevado 

 
2. Como você classifica seu nível de INTERESSE sobre pesquisa científica? 
 

A) Nenhum 
B) Baixo 
C) Médio 
D) Elevado 

 
 
3. De acordo com a sua visão, dentre os fatores abaixo qual pode ser considerado mais 
relevante para a pesquisa científica? 
 

A) Inspiração 
B) Metodologia 
C) Outros____________________________ 

 
 
4. Qual a média semanal de artigos científicos que você costuma ler? 
 

A) Nenhum 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 ou mais 

 
5. Durante seu período como universitário, quantos trabalhos você publicou em eventos 
Científicos (Simpósio, Painel, Mesa Redonda, Semana científica, Mostra Científica, 
Congresso etc) e/ou periódicos Qualificados CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior)? 
 

A) Nenhum 
B) 1 
C) 2 
D) 3 
E) 4 ou mais 
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6. No decorrer da graduação em Secretariado você atuou em grupos de pesquisa? 
 

A) Sim 
B) Não 

 
6.1. Se não, qual acredita ser o motivo que o impediu? 
 

A) Falta de tempo 
B) Falta de interesse 
C) Falta de apoio da Universidade 
D) Falta de afinidade com as linhas de pesquisas 

existentes 
E) Falta de orientação sobre o assunto 

 
 
 
7. Você vê (compreende) a Pesquisa Científica como: 
 

A) Uma área importante, mas, que não se encaixa no perfil do Secretariado Executivo. 
 
B) Uma área importante e fundamental para o desenvolvimento do perfil Secretarial. 

 
C) Outros __________________________________ 

 
 
8. Ao concluir a Graduação em Secretariado Executivo você pretende atuar como: 
 

A) Assessor 
B) Gestor  
C) Pesquisador 
D) Professor 
E) Outro____________________________ 
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 
Questionário para alunos Ingressantes 

 
Tema: A Visão do aluno de Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará 
acerca da Pesquisa Científica. 
 
 
1. Como você classifica seu nível de CONHECIMENTO sobre pesquisa científica? 
 

E) Nenhum 
F) Baixo 
G) Médio 
H) Elevado 

 
2. Como você classifica seu nível de INTERESSE sobre pesquisa científica? 
 

E) Nenhum 
F) Baixo 
G) Médio 
H) Elevado 

 
 
3. De acordo com a sua visão, dentre os fatores abaixo qual pode ser considerado mais 
relevante para a pesquisa científica? 
 

D) Inspiração 
E) Metodologia 
F) Outros____________________________ 

 
 
4. Qual a média semanal de artigos científicos que você costuma ler? 
 

F) Nenhum 
G) 1 
H) 2 
I) 3 
J) 4 ou mais 

 
5. Durante seu período como universitário, quantos trabalhos você pretende publicar em 
eventos Científicos (Simpósio, Painel, Mesa Redonda, Semana científica, Mostra Científica, 
Congresso etc) e/ou periódicos Qualificados CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior)? 
 

F) Nenhum 
G) 1 
H) 2 
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I) 3 
J) 4 ou mais 

 
6. No decorrer da graduação em Secretariado você pretende atuar em grupos de pesquisa? 
 

C) Sim 
D) Não 
E) Ainda não me decidi (por motivos diversos, incluindo pessoais) 
F) Dependerá das linhas de pesquisa do grupo. 

 
 
7. Você vê (compreende) a Pesquisa Científica como: 
 

D) Uma área importante, mas, que não se encaixa no perfil do Secretariado Executivo. 
 
E) Uma área importante e fundamental para o desenvolvimento do perfil Secretarial. 

 
F) Outros __________________________________ 

 
 

 
8. Ao concluir a Graduação em Secretariado Executivo você pretende atuar como: 
 

F) Assessor 
G) Gestor  
H) Pesquisador 
I) Professor 
J) Outro_____________________________ 
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