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RESUMO

Esta dissertação busca analisar a subjetividade com a intenção de entender a
construção da carreira dos profissionais de secretariado executivo. O principal
objetivo deste estudo é apontar as habilidades profissionais que são relevantes ao
cargo, como flexibilidade, educação continuada, autoconhecimento e a razão das
escolhas no circuito profissional, tentando obter por meio da subjetividade a
construção da carreira da (o) secretária (o) executiva (o) no âmbito organizacional do
mercado. Buscamos compreender mediante o conhecimento da história o
surgimento da profissão através da associação entre as atividades efetuadas pelos
escribas, os quais originaram a profissão, desenvolvidas pelas secretárias com
vistas à adequação do perfil de um e de outro já na era da globalização. Com base
nos teóricos e nas pesquisas de campo realizadas com 31 secretárias, buscamos
refletir sobre o que as profissionais levam em conta na formação secretarial. Por
intermédio da tabulação do questionário e da análise das entrevistas, pudemos,
ainda, estabelecer os elementos necessários à atuação das entrevistadas e os
elementos causais na escolha da profissão mediante o discurso, a experiência e a
visão de cada uma delas a respeito da sua opção profissional. Concluímos que se
faz imperioso a secretária entender o como e o porquê das habilidades na
construção do secretariado executivo e como elas vão repercutir no ser e no fazer do
dia-a-dia da secretária. e que somadas ao aparato tecnológico decorrente da
globalização, poderão facilitar a compreensão das responsabilidades do cargo e
assim facilitar sobremaneira a condução da carreira no âmbito organizacional.

Palavras-chave: autoconhecimento, educação, flexibilidade, subjetividade, carreira..

ABSTRACT

This study aims at analyzing subjectivity in order to understand the development of
the career of executive secretaries, highlighting the core professional abilities
required for the position such as flexibility, continuing education, self-knowledge and
the reason for their professional choices, resorting to subjectivity in building the
executive secretary career in a business setting. Our point of departure was the
evolution of this profession from the scribes, who gave origin to secretarial activities,
to the tasks developed by secretaries today trying to match their profiles within the
globalization age. Departing from our theoretical framework and field research, which
consisted in interviewing thirty one secretaries, we tried to reflect upon what those
subjects take into account in their professional education. As a result, we could find
out the required elements for their practice and the reasons for their professional
choice out of reports of their experience and vision about this profession. We
concluded that it is mandatory that secretaries understand how and why developing
abilities help build a career and how this would reflect in everyday activities –
interfaced by technological devices brought by globalization – and in doing so they
can better understand the responsibilities held by their occupation and focus more
effectively in their career.

KEY WORDS: self-knowledge, education, subjectivity, flexibility and career.
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