
SECRETARIADO: UMA EDUCAÇÃO PARA O SERVIR

Rosimeri Ferraz Sabino[i]

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO

Este estudo teve o objetivo de verificar os conhecimentos específicos do curso Técnico em Secretariado da
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a partir da obra “Secretariado Executivo na Moderna
Empresa”, de 1973, identificando-se o contexto em que ocorreu a formação e os pensamentos literários que
influenciaram a construção dos saberes secretariais dos alunos. Associou-se ao exame as legislações,
resoluções e pareceres sobre educação na década investigada. As análises, diante da história cultural,
apontam que os conteúdos específicos e a abordagem da obra atendiam as pretensões formativas para uma
função auxiliar técnica feminina, em um contexto de transição da educação voltada para o útil ao progresso.
O discurso dos autores reveste a educação para secretários da condição da mulher vigente à época,
influenciando a construção dos saberes necessários para a profissão.
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ABSTRACT

This study aimed to verify the specific knowledge of technical course of secretaries in the Foundation School
of Commerce Alvares Penteado Secretariat, from the book "Executive Secretariat in Modern Business", 1973,
identifying the context in which the training occurred and the literary thoughts that influenced a construction
of knowledge of secretarial students. Were also used laws, resolutions and opinions on education in the
decade investigated. The analyzes on cultural history, showed that the specific content of the work
educational attended to training for a female auxiliary technique in a context of transition from education the
work toward how a progress function. The discourse of authors enrobe the education for secretaries of the
condition of the woman, prevailing at the time, influencing the construction of the knowledge necessary for
the profession.

Keywords: History of education. Professional education. Secretariat.

As análises sobre a educação profissional no Brasil recebem maior atenção sobre a sua aplicação ao ramo
industrial, restando pouco aprofundamento sobre o ensino comercial. Isto talvez se deva ao entendimento de
que os empreendimentos fabris são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento das sociedades. Porém, a
expansão de produtos conduz a uma maior distribuição e comercialização de bens, implicando no cotidiano
social e demandando mão-de-obra qualificada para as ações mercantis (POLATO, 2008). Dessa forma, o
exame sobre iniciativas para o ensino comercial torna-se relevante para a compreensão das práticas
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educacionais diante das transformações sociais e econômicas.

A educação, sob o destaque de fato social atribuído por Durkheim (1998) instaura estruturas e processos
simbólicos que acabam por dar significância aos atos na sociedade. É nela que o indivíduo se constitui e, ao
mesmo tempo, é dela constituinte. As diferentes formas e ramos em que a educação historicamente se
imbrica refletem os interesses sociais: “[a] especilización es dictada por necesidades sociales; pues la
educación responde a la forma en la cual el trabajo social está dividido y organizado em cada momento de la
historia” (DURKHEIM,1998, p. 17).

Nesse contexto, o desenvolvimento econômico e a urbanização promovida pelo surgimento das indústrias, do
comércio e dos bancos no período da primeira república oportunizaram que o ensino comercial constasse nas
legislações educacionais brasileiras a partir de 1905, quando foram oficializadas as escolas de comércio
privadas já existentes à época: Academia de Comércio do Rio de Janeiro e a Escola Prática de Comércio, sob
futura denominação de Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em São Paulo. Em mesmo ano, a
obra de Herbert Spencer era lançada em Lisboa, propondo um sistema de educação que partia do concreto
para o abstrato, evidenciando o valor utilitário do ensino e os conhecimentos relevantes para uma educação
integral do homem, preparando-o para a vida. O autor defendia uma educação com base científica para um
mundo transformado pela Revolução Industrial, onde os conhecimentos úteis tornavam-se essenciais ao
progresso das nações.

Alinhada a essa perspectiva, a expansão do ensino comercial brasileiro ocorreu com maior ênfase a partir das
reformas educacionais da Era Vargas, em 1931 e 1943. Na reforma inicial, através do Decreto no. 20.158
(BRASIL,1931) que organizou ensino comercial, constou pela primeira vez nas políticas educacionais o curso
Técnico em Secretariado. Sobre a segunda reforma, as palavras de Carvalho (1965, p. 74) expressam a sua
relevância na educação brasileira: “adquiriu o ensino comercial sua importância no meio educacional e público
de tal forma que essa lei (Decreto-lei 6.141, de 1943) recebeu o significativo nome de Lei Orgânica do Ensino
Comercial”.

A educação técnica para os secretários teve como instituição pioneira a Fundação Escola de Comércio Álvares
Penteado (FECAP), com o curso sendo iniciado em 1943 e aprovado em 1973 (ALMEIDA, 2013, p. 95). Tal
aprovação foi obtida após a promulgação da Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971) que estabeleceu a formação
especial de currículo, definindo para isto o objetivo “de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no
ensino de 1º grau, e de habilitação profissional, no ensino de 2º grau”. Configurando-se em via para o
ingresso em campo profissional, o contexto em que ocorria essa modalidade de ensino, as práticas e
materiais pedagógicos adotados podem revelar a forma como se erigiu ou consolidou uma identidade da
profissão de secretário ainda nos bancos escolares.

Como futuros constituintes de um grupo credenciado a uma ocupação, os alunos são preparados para saberes
e comportamentos de um fazer específico, gerando o capital cultural e o habitus que se relaciona à percepção
de mundo e influencia a personalidade do indivíduo (BOURDIEU,1989). É possível, assim, vislumbrar tal
ensino sob a assertiva erasmiana de que “Ninguém, de fato, pode escolher seus pais ou pátria, mas todos
podem esculpir a própria personalidade pela educação” (ROTTERDAM, s/d, p. 121).

O viés de uma educação para o saber fazer não pode, no entanto, preterir o aprendizado contextualizado, que
proporcione ao aprendiz a reflexão e o questionamento sobre a ação. Instruir para o agir sem preparar para o
pensar constitui-se em reducionismo educacional. Uma proposta que vise atender apenas aos apelos da vida
prática em sociedade distancia-se, portanto, de uma formação integral do homem (ROUSSEAU, 1979).

Assim, considerando que um programa de ensino envolve práticas e recursos pedagógicos que implicam no
conhecimento a ser gerado no aluno, as obras literárias utilizadas ou disponibilizadas pela instituição surgem
como material da cultura escolar, viabilizando análises sob a perspectiva da história cultural. Constituindo-se
fontes para investigações históricas educacionais, tais obras podem desvelar o interesse sobre o perfil de
formação pretendida. Dessa forma, o exame de um livro encontra na análise do discurso do seu autor o apoio
para a compreensão de sentidos e significados, através da relação entre texto e contexto (PÊCHEUX, 2006).
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Nessa perspectiva, o exame sobre o acervo da biblioteca de uma instituição educacional, admitindo-o como
um recurso “para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizado e formação do educando” (AMATO;
GARCIA, 1989, p.11), pode indicar os conhecimentos e comportamentos que se pretendeu transmitir e
inculcar nos alunos (JULIA, 2001). Sob tal entendimento e utilizando-se como fonte principal o acervo
bibliográfico da FECAP, catalogado em sua biblioteca sobre o assunto “secretariado” e delimitado às
publicações da década de 1970, este estudo teve o objetivo de verificar os conhecimentos específicos
trabalhados no curso Técnico em Secretariado, a partir de literatura voltada ao campo secretarial
disponibilizada para consultas dos alunos, identificando-se o contexto em que ocorreu a formação e os
pensamentos literários que influenciaram a construção dos saberes secretariais dos alunos. Associou-se a
essa fonte o exame sobre legislações, resoluções e pareceres sobre educação na década investigada.

A partir das características de delimitação da pesquisa, foram identificadas quatro obras no acervo
bibliográfico: “Secretária na empresa moderna”, de Albino Nogueira de Faria, de 1970, “Secretária executiva”,
do mesmo autor, publicado em 1976, “Você, secretária: um manual de atualização profissional”, de Néris
Bertocco e Ângela Schneider Loyola, de 1979, e “Curso de Secretariado e Assessoria Empresarial:
Secretariado executivo na moderna empresa”, organizado por Raymundo Gonçalves da Motta, de 1973,
apresentado como primeiro de quatro volumes que totalizam a obra. Optou-se pelo exame desse último, em
razão de reunir maior número de autores, somando onze, sendo três deles membros do extinto Clube das
Secretárias do Rio de Janeiro, congregação formal de secretárias, fundada em 1965.

Embora os discursos dos demais autores possam expressar aspectos particularmente relevantes ao ensino
dos secretários, o discurso de autoras-secretárias pressupõe uma base construída a partir de suas
experiências práticas no trabalho secretarial. Disso se depreende a importância de suas falas aos futuros
secretários formados pela FECAP. Os saberes que pretendiam repassar aos seus leitores, como frutos de suas
vivências, congregam conhecimentos empíricos dos quais os demais autores poderiam tratar apenas sob uma
relação teórica. Assim, a abordagem dos autores assume formas distintas diante de suas experiências,
podendo delinear diferentes sentidos aos saberes secretariais e cumprindo objetivos distintos. Dado que a
obra explicita a intenção de ensino, com a expressão “curso” em seu título, o seu conteúdo indica as
pretensões dos autores sobre a formação de secretários já que “(...) a educação não tem objetivos. Apenas
pessoas – pais, professores etc. – possuem objetivos, não uma ideia abstrata como a educação” (DEWEY, p.
22).

Assim, a investigação está organizada em três tópicos, constando no primeiro a descrição da instituição e o
contexto em que ocorreu o curso Técnico para secretários na década de 1970. A seguir, descreveu-se a obra,
analisando-se passagens dos autores não secretários, deixando para o terceiro tópico a abordagem sobre as
autoras membros do Clube das Secretárias do Rio de Janeiro. Por fim, apresentam-se as considerações sobre
as implicações da obra para o delineamento da educação de secretários.

A EDUCAÇÃO TÉCNICA PARA OS SECRETÁRIOS

A educação para o Secretariado mantém estreita relação com os caminhos do ensino comercial no Brasil. A
ocupação, na modernidade, surge com a necessidade de apoio administrativo nos escritórios dos
empreendimentos gerados pela expansão da economia. As rotinas e registros inerentes às atividades dos
negócios demandaram mão-de-obra especializada. Mas foi o início da década 1930 que se tornou
emblemático para a ocupação, pois o Brasil “[passava] por um período de inflexão de sua matriz produtiva,
deixando de ser unicamente produtor agrícola para se industrializar. Esta mudança impunha ao país a
modernização de seus serviços e a adequação de sua mão-de-obra, especializando-a” (FURTADO,1995, p.
198).

O Decreto no. 20.158, de 1931, que organizou o ensino comercial foi o responsável por tornar o Secretariado
uma função sob educação especializada. Essa legislação estabeleceu para o ensino comercial, em seu artigo
2º.: “um curso propedêutico e [os] seguintes cursos: técnicos de secretário, guarda-livros,
administrador-vendedor, atuário e de perito-contador e, ainda, de um curso superior de administração e
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finanças e de um curso elementar do auxiliar do comércio [...]” (grifo nosso). Na avaliação dos resultados
educacionais sob tal estruturação, o então Ministro Geraldo Capanema, em sua Exposição de Motivos no. 50
que culminou em uma nova reforma do ensino comercial em 1943, referiu-se à necessidade da qualificação
para secretários em razão da “extensão e complexidade de nossas atividades burocráticas públicas e
particulares”. Apresentando os dados sobre a oferta da formação em 16 instituições, totalizando 350 alunos
na época, Capanema justificou a reforma mencionando que:

O curso de secretário, com um ano apenas de estudos, [era] de organização
rudimentar. Pouca difusão veio a ter. [...] O projeto se orientou nesse sentido,
mantendo o curso, mas dando-lhe uma estrutura mais ampla (três anos em vez de
um), com uma seriação de estudos de maior envergadura.

Em mesmo ano da Reforma Capanema, a FECAP, então Escola de Comércio Álvares Penteado, que desde
1902 oferecia cursos para funções do comércio (POLATO, 2008), iniciou o curso Técnico em Secretariado
(ALMEIDA, 2013). Nova alteração no ensino comercial veio a ocorrer em 1971, através da reforma do ensino
de 1º. e 2º. graus com a Lei 5.692. Dois anos após, a formação técnica dos secretários da FECAP foi
reconhecida, sendo ofertada até 1999. Em ano seguinte, entrou em funcionamento o curso de Bacharel em
Secretariado Executivo.

A formação técnica seguiu os requisitos mínimos estabelecidos no Parecer no. 45/72, Anexo A da Resolução n
o. 2, de 10 de fevereiro de 1972, do Conselho Federal de Educação, constando como carga horária para a
habitação em Técnico em Secretariado 2.220 horas, distribuídas em: 840 horas de Educação Geral, 270 horas
de Educação Física e 600 horas de Formação Especial. Nessas últimas, constavam as matérias Mecanografia e
Processamento de Dados; Direito e legislação, Estatística, Psicologia, Organização e Técnica Comercial, e
Técnicas de Secretariado. Tal distribuição é justificada pelo relator Pe. José Vieira de Vasconcellos,
referindo-se às finalidades da Lei 5.672/71 de

a) proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas
potencialidades como elemento de auto-realização; b) qualificação para o trabalho;
c) preparo para o exercício consciente da cidadania. [...] Não são três finalidades
justapostas, mas três aspectos de uma mesma educação integral, três ângulos de
visão de um mesmo processo formador; cada um deles supõe os outros dois e a lista
das três finalidades poderia começar de qualquer lado que teria a mesma exatidão.
Caso invertêssemos a ordem estaríamos apenas partindo do social para o individual
(CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 1972).

Observa-a que a terça parte do currículo estabelecido voltava-se à especialização da ocupação, preparando o
indivíduo para o trabalho. O sentido dado a essa modalidade de educação é

[...] o processo de preparar o jovem para as ações convenientes ao trabalho
produtivo, seja ele de criatividade, de multiplicação de idéias e projetos, de análise e
controle, de administração e supervisão ou de execução manual e mecânica, tudo de
acordo com as potencialidades e diferenças individuais dos educandos. Deverá ser
uma forma de experimentação e aplicação dos conhecimentos hauridos nos estudos
e na pesquisa das artes, ciências e processos de comunicação, um método de plantar
ciências para colher tecnologia progressiva e de cultivar tecnologia para colher
técnicas modificáveis no tempo.

Identifica-se a defesa de uma educação útil ao indivíduo e à sociedade. É possível relacionar tal intenção à
pedagogia realista de Locke (1983), no tocante a instigar conhecimentos para a vida prática, e ao método
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intuitivo de Calkins (1886) com base no prático, concreto e científico, resultando em uma educação voltada
para o saber útil ao desenvolvimento das nações. Sob essas lógicas, o fazer do indivíduo proporcionaria a
experiência e a reflexão sobre ela, promovendo questionamentos e ideias. Conclui-se que o indivíduo assim
educado teria condições de refletir sobre a sua realidade, elaborar o conhecimento sobre ela e transformá-la
para o bem coletivo.

Não obstante ao possível encontro desses modelos para a educação à integralidade evocada para a educação
profissional no discurso do Parecer 45/72, o empenho das políticas educacionais da década de 1970 recai
sobre a “[...] adaptação do ensino em seus vários níveis às naturezas científicas e tecnológicas” (GOLDBERG;
FERRETI, 1974, p. 6). A realidade da época exigia “[...] selecionar e preparar, com rapidez e eficiência,
pessoal técnico para o exercício das atividades requeridas pelo desenvolvimento do País” (Ibid., p. 6).

Evidencia-se, assim, que a educação assumia uma função de preparação para o mundo do trabalho, com
vistas a garantir a competitividade entre os países. Esse aspecto é tratado por Castro (1976), apontando a
tendência de um consenso acerca da associação da educação ao nível de desenvolvimento socioeconômico.
Para ele, embora não se identifique uma correlação direta entre educação e desenvolvimento, há uma
influência mútua entre os temas, sendo que o nível de educabilidade deve ser alvo de políticas para a
educação pré-escolar, pois “A educação formal é apenas o toque final, um complemento do efeito duradouro
da educação informal adquirida em casa” (CASTRO, 1976, p. 81).

Nesse contexto, a educação profissional dos secretários recebeu, além do currículo mínimo nas legislações
educacionais, a primeira regulamentação da profissão através da Lei 6.556, de 5 de setembro de 1978,
constando em seu artigo 1º: “O exercício da atividade de Secretário, com as atribuições previstas nesta Lei,
será permitido ao portador de certificado de conclusão do curso regular de Secretariado, a nível de 2º
grau”(BRASIL, 1978). Este fato traria implicações educacionais, já que demandava cursos específicos para
suprir as contratações pelo mercado de trabalho.

A OBRA ANALISADA

A obra “Curso de Secretariado Executivo e Assessoria Empresarial, organizada por Raymundo Gonçalves da
Motta, foi publicada em única edição de 1973 pela editora Sugestões Literárias S.A. Ela é composta por
quatro volumes com os subtítulos: Secretariado Executivo na moderna empresa, Relações Públicas,
Elaboração e análise de projetos – Tomo I e II. Cada volume, no formato de 15cm x 22cm, é apresentado em
encadernação sofisticada, sob capa dura, nas cores preto e bege, com título em dourado

Devido à especificidade dos temas tratados, optou-se pela análise do primeiro volume. Com trezentas e
quarenta e nove páginas, esse volume reúne onze autores, distribuídos em vinte capítulos, conforme exposto
a seguir:

Quadro 1: Capítulos, temas e autores da obra analisada

ORDEM TEMAS AUTOR(ES)

I O sistema empresarial, as funções do Administrador,
autoridade e responsabilidade, linha e assessoria. Admon Ganem

II Organização formal e informal, departamentalização,
organogramas.

III Relações públicas e humanas, problemas comuns da
secretária, ambiente de trabalho e responsabilidades.

Mário da Silva
Caripuna Maués

IV Comunicação formal e informal, comunicação com inferiores
e superiores, comunicação entre executivos.

Mário Moraes ZojaV Introdução à arquivística, equipamentos e acessórios.
VI Artifícios técnicos e principais métodos de arquivamento.

VII Métodos combinados, fichários, sistemas de protocolo e
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noções de arquivoconomia.

VIII Trabalho manual, resumo histórico de equipamentos de
escritório, as máquinas e seus inventores.

José de SouzaIX Classificação das máquinas de escritório, máquinas de
escrever e máquinas de somar.

X Máquinas de contabilidade, organização mecânica e
aplicações gerais das máquinas de contabilidade.

XI Introdução à contabilidade, escrituração, contas e livros, e
levantamentos contábeis.

Raphael Augusto
Cardoso Fernandes

XII Carta comercial,ortografia, abreviaturas e regência verbal.
Raphael PuglieseXIII Carta-circular, ofícios, telegramas, atas, relatórios editais e

avisos.
XIV Noções gerais de sociedades comerciais e tipos de sociedades. Luiz Felizardo

BarrosoXV Crédito e a sua importância, e títulos de crédito.
XVI Apresentação pessoal, vestuário, postura e maquilagem.

Letícia Monteiro de
BarrosXVII

Regras de boas maneiras, caráter e personalidade, psicologia
da secretária, a secretária e a moral, relações com o executivo,
entrevistas e agendas.

XVIII

Funções de uma secretária executiva, adaptação, regras
básicas de procedimento, os “nuncas” da secretária executiva
no trabalho, cuidados pessoais, síntese das tarefas, discrição e
sigilo profissional, organização do material. Maria Regina

Teixeira, Nancy
Palladini e Renné
Martinelli

XIX
Anotações, ditados, transcrição de correspondência,
organização do escritório, deveres como recepcionista, e a
secretária ao telefone.

XX
Expediente para despacho, viagens do chefe, participação da
secretária executiva em reuniões, atividades particulares do
chefe.

Na apresentação dos autores e organizador, oito são qualificados como professores oriundos das áreas de
Administração, Ciências Políticas, Contabilidade, Direito, Economia, Letras e Matemática. Das quatro autoras
restantes, uma é qualificada como professora em curso de Secretariado e as demais, como membros do Clube
das Secretárias do Rio de Janeiro. A partir dessa observação, analisou-se a obra sobre os discursos dos
autores-professores e das autoras-secretárias, identificando a abordagem sobre os temas e os saberes que
pretendiam despertar nos alunos. Nesse tópico, analisam-se passagens dos autores-professores.

O exame sobre o primeiro capítulo, do autor Admon Gamen, aponta como atribuição dos secretários o
subsídio ao trabalho do executivo, através do fornecimento de informações: “Os auxiliares imediatos através
dos quais fluem as informações desempenham uma importante função na coleta e transmissão destas para os
seus superiores imediatos” (in MOTTA, 1973, p. 17). O autor, Bacharel em Direito e Mestre em Administração,
trata nos dois primeiros capítulos sobre as funções do Administrador, dirigindo-se apenas duas vezes aos
secretários. O termo é utilizado no feminino e expõe a função secretarial como importante para a difusão de
informações de interesse do Administrador. Por meio da secretária, o Administrador poderia “aumentar sua
eficácia se conseguir um lugar [...] na rede de informações da empresa”(Ibid., p. 34). O exemplo didático
utilizado é de uma situação em que o Administrador, pretendendo saber sobre a aceitação de um determinado
percentual de aumento de salário aos empregados, solicita à secretária que “[espalhe] a notícia [assim]
dentro de poucas horas ele saberá da aceitação ou não, daquela medida” (Ibid., p. 32).

Observa-se que as lições desse autor se dirigem às mulheres, e que as atividades secretariais constituem um
trabalho auxiliar e cúmplice. É possível inferir esse último aspecto pela relação necessária para um indivíduo
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aceitar a tarefa de difundir informações não confirmadas para atender a interesses de outro, podendo
comprometer a própria credibilidade. Sob tal pensamento, estaria o secretário a serviço do êxito de seu líder,
necessitando adotar comportamentos que contribuam, fiel e primeiramente, aos objetivos do seu superior. Tal
como os ministros que auxiliam o príncipe, em Maquiavel (1983), a prioridade dos secretários deve ser as
necessidades de seu líder e nunca as suas.

No terceiro capítulo da obra, Mário Maúes, Bacharel em Ciências Políticas e Econômicas, e professor de
Relações Públicas, adotando a nomenclatura feminina, atribui às secretárias a função de “anfitriã do
escritório” (Ibid., p. 56). Entre os ensinamentos, consta “zelar pelo ambiente onde trabalha como se fosse o
da sua própria casa, não esquecendo que o aspecto estético deve ser cuidadosamente observado para que,
sendo um ambiente acolhedor, não seja, contudo, pouco masculino” (Ibid., p. 56). O discurso desse autor
aponta para uma educação feminina da profissão, trazendo para o ambiente de trabalho a domesticidade
atribuída às mulheres (PRIORE, 2012). Isto é ainda reforçado na abordagem sobre as responsabilidades dos
secretários, sendo mencionado que “Quando se fala em secretária executiva, se associa imediatamente o
estereótipo da funcionária responsável, cumpridora de suas obrigações e educada”, indicando que a discrição
é o principal atributo de uma secretária.

Em se tratando de comunicação entre executivos, a secretária nas lições de Maués é “um elemento de
transmissão da comunicação do seu chefe para outro” (Ibid., p. 67). Porém, a técnica que deve ser adotada
para tal transmissão é a de que “mesmo que ele [o chefe] se refira ao outro num tom de crítica [a secretária
não deve] deixar transparecer o desagrado dele para com o outro” (Ibid., p. 67). Essa passagem evidencia a
necessidade do secretário desenvolver um comportamento diplomático como uma habilidade para o seu
trabalho.

Os capítulos seguintes, até o décimo quarto, os autores não se dirigem aos secretários, tratando estritamente
sobre arquivos, escrituração contábil, equipamentos para as rotinas administrativas, noções sobre
constituição de empresas e sociedades bancárias e de crédito. Constata-se que tais conteúdos alinham-se aos
conhecimentos previstos na Formação Especial estabelecida no Parecer no. 45/72.

Nos capítulos quinze e dezesseis, sob autoria de Letícia Monteiro de Barros, professora em curso de
Secretariado, são abordados os temas de apresentação pessoal, comportamento social e moral para os
secretários. Também se referindo à profissão no termo feminino, as lições dessa autora refletem a delimitação
do Secretariado, já em sua educação, como espaço voltado às mulheres. A feminilidade é tratada como
instrumento que representa a competência das secretárias, sendo necessário que “não se esqueçam de usar
as armas femininas, de muito valor, como a gentileza e o sorriso”. A respeitabilidade sobre a imagem da
secretária é ensinado a partir imperativos como não aceitar “condução ou compartilhar guarda-chuva de
pessoas estranhas” (Ibid., p.209).

O caráter, a personalidade e a moral são evidenciados pela autora como implicadores no progresso de uma
secretária, pois “A mulher que trabalha fora está sujeita a toda a sorte de dissabores. [Ela] irá precisar de
muito tato a fim de afastar os conquistadores que se julgam irresistíveis [...]” (Ibid., p. 302-303). Entre os
ensinamentos da autora, constam não se comportar como “vedeta”, saber manter sigilo e “cuidar do
escritório como a sua própria casa” (Ibid, p. 303-304). Para este último, Barros afirma que é necessário às
secretárias terem “conhecimentos sobre decoração” (Ibid., p. 305).

Os saberes secretariais abordados por Barros assumem a tônica de segregação da profissão a um universo
feminino, influenciando a educação de secretários para a adequação de conteúdos diante da sexualidade
(PRIORE, 2012). Embora desenvolvidas sob os apelos da modernidade, as lições da autora parecem adotar a
pedagogia comenina, na qual a instrução das mulheres intentava não induzi-las “à curiosidade, mas à
honestidade e à bem-aventurança” (COMENIUS, 2002, p. 92).

OS ENSINAMENTOS DAS SECRETÁRIAS

Os capítulos dezoito, dezenove e vinte são apresentados sob autoria conjunta de Maria Regina Teixeira, Nancy
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Paladini e Renné Martinelli, secretárias executivas. Um aspecto interessante é que o número de páginas
destinadas às lições dessas autoras e as de Letícia Barros (283 a 349), voltadas a conteúdos relacionados
diretamente às práticas secretariais, corresponde a apenas dezoito por cento do total do volume analisado. No
entanto, por meio deles é possível sintetizar o perfil de formação desejado pelos autores: uma educação
profissional para o feminino e para o servir. Na apresentação, as autoras-secretárias escrevem como
membros do Clube das Secretárias do Rio de Janeiro, o qual tem como legenda um representativo jogo de
palavras: “Ser secretária significa Servir com: Saber, Sensatez, Sensibilidade, Serenidade, Sigilo, Simpatia,
Simplicidade, Sobriedade, Sociabilidade, Solicitude, Solidariedade e Sutileza” (Ibid., p. 5). Observa-se que o
significado da profissão para as autoras está relacionado a comportamentos e à civilidade para ser útil a
outrem. Os sentidos do fazer secretarial consolidam-se, assim, em um conjunto de qualidades pessoais e
morais necessárias às mulheres que exercem o ofício.

Dirigindo-se exclusivamente ao público feminino, as secretárias executivas mencionam que a perfeição nos
serviços de uma secretária impõe, também, requisitos técnicos, expondo como indispensáveis: “datilografia,
estenografia, português, inglês ou outra língua estrangeira, arquivo, noções de contabilidade e de Direito,
relações humanas e conhecimento do ramo em que trabalha [...]” (Ibid., p. 311). Ao tempo que mencionam
tais conhecimentos, as autoras reforçam o espaço da feminilidade na educação de secretários, mencionado
que a “grandeza de coração e nobreza de alma [será] o toque feminino que [a secretária] usará para
compreender e, em termos, julgar os problemas humanos que tem que enfrentar na sua posição” (Ibid., p.
310).

Em breve retomada da história do Secretariado, as autoras citam que as mulheres nos escritórios “[tornaram]
mais agradável o ambiente, com seus dons domésticos”. Identifica-se nesse discurso uma educação sob
influência da condição das mulheres na sociedade, reforçado em passagens como “é dever da secretária
executiva zelar pelo prestígio do chefe” (Ibid., p. 324). Para a distinção entre o nível de executiva e o de
apenas secretária as autoras afirmam que a situação de uma secretária executiva no trabalho “tem alguma
coisa da boa dona de casa que, cercada de empregados, supervisiona a execução das tarefas” (Ibid., p. 326).

As habilidades utilizadas para a organização doméstica, o caráter ilibado e descrição são constantemente
mencionados como determinantes para a carreira no Secretariado, perpassando as lições de providências
para reuniões, viagens, recepção de visitantes e condução das relações com o superior. A identidade
individual é retirada da secretária, sendo necessário que ela conste como “elemento anônimo” ou
“expectadora na aparência” (Ibid., p. 337). Cabe ressaltar que o discurso das secretárias executivas-autoras é
cunhado em significações culturais traduzidas em suas experiências como mulheres e profissionais (SILVA,
2002). Assim, as lições impregnadas de suas vivências promovem a identificação no leitor sobre o espaço
social do Secretariado. A partir de suas práticas, as autoras desenvolvem uma educação de secretários para o
servir nos escritórios como uma variação da educação da mulher útil ao bem estar da família.

CONSIDERAÇÕES

A obra utilizada na formação técnica de secretários da FECAP e organizada por Motta consolidava uma
tradição cultural para o Secretariado de associação entre natureza feminina, vocação e carreira. Os conteúdos
específicos e a abordagem atendiam as pretensões formativas para uma função auxiliar técnica feminina, em
um contexto de transição da educação voltada para o útil ao progresso. O discurso dos autores reveste a
educação para secretários da condição da mulher vigente à época, influenciando a construção dos saberes
necessários para a profissão.

Ponderando-se que nenhum discurso é neutro, expressando posições de quem os produz e promovendo
sentidos a quem se dirige, os textos das secretárias executivas autoras surgem como idealizações para um
Secretariado feminino. Evidencia-se, assim, uma educação profissional sob a valorização do ser feminino, que
contou com as próprias mulheres como facilitadoras de seu desenvolvimento.
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