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Resumo

Cavalcante, Fabiane Lucena; Oliveira, Maria do Carmo Leite de. A
(Re)Construção da Identidade Profissional de Secretária. Um Estudo
de Estórias de Vida. Rio de Janeiro, 2010. 189 p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Letras. Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

Esta dissertação discute o impacto das relações interpessoais e das
atividades desempenhadas no trabalho na (re)construção de identidades
profissionais, tendo como foco narrativas de estória de vida de Secretárias
Executivas. Para tanto, foram realizadas entrevistas individuais com seis
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secretárias de Presidência e Vice-Presidência de empresas de grande e pequeno
porte, públicas e privadas, na cidade do Rio de Janeiro.

A partir de uma

perspectiva interacional e à luz da teoria da narrativa proposta por Linde (1993),
este estudo investiga o modo como avaliações, crônicas e explicações são
utilizadas como recursos lingüísticos capazes de conferir coerência às trajetórias
profissionais dessas secretárias. Os resultados apontam para a importância de
aspectos como gênero, idade e aparência física na composição do perfil da
secretária, bem como para a relevância da discussão de questões como:
obrigatoriedade de formação acadêmica para atuação na área de secretariado,
autonomia, status, poder e prestígio social dessa profissão.

Palavras-chave
Identidade profissional; secretária executiva; narrativa; estória de vida;
coerência; trabalho; profissão.

Abstract

Cavalcante, Fabiane Lucena; Oliveira, Maria do Carmo Leite de (Advisor).
A (re)construction of secretaries’ professional identity. A study of life
stories. Rio de Janeiro, 2010. 189 p. MSc. Dissertation – Departamento de
Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This dissertation discusses the impact of interpersonal relationships and
activities performed at work in the (re)construction of professional identities,
focusing on life story narratives of of Executive Assistants. Therefore, individual
interviews were conducted with six secretaries of the Presidency and Vice
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Presidency of large, small, public and private companies, in the city of Rio de
Janeiro. Under an interactional perspective and the narrative theory proposed by
Linde (1993), this study investigates how evaluations, chronicles and explanations
are used as linguistic features that convey coherence to these Executive
Assistants’ career paths. The results indicate the importance of issues such as
gender, age and physical appearance for the composition of a secretarial profile,
as well as they highlight the discussion of issues such as mandatory academic
training for insertion in the secretarial work, autonomy, status, power and social
prestige of this profession.

Keywords
Professional identity; Executive Assistant; narrative; life story; coherence;
work; profession.
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Convenções de Transcrição













Fabiane,
Roberta, Luana, Regina,
Amanda, Jaqueline e Verônica
(.)
...
(2,3)
.
?
,
=













sublinhado
MAIÚSCULA
ºpalavraº
>palavra<
<palavra>
: ou ::
[
]
( )
(palavra)
(( ))







“palavra”
↑
↓
hh
.hh

- pesquisadora
- participantes
- participantes
- pausa com menos de 1 segundo
- pausa não medida
- pausa medida em segundos
- entonação descendente ou final de elocução
- entonação ascendente no final de elocução
- entonação de continuidade
- parada súbita
- elocuções contíguas, enunciadas sem pausa
entre elas
- ênfase
- fala em voz alta ou muita ênfase
- fala em voz baixa
- fala mais rápida
- fala mais lenta
- alongamentos
- início de sobreposição de falas
- final de sobreposição de falas
- fala não compreendida
- fala duvidosa
- comentário do analista, descrição de
atividade não verbal
- fala relatada
- subida de entonação
- descida de entonação
- aspiração ou riso
- inspiração

Convenções adotadas pela Profa. Liliana Cabral Bastos, Departamento de Letras,
PUC-Rio, baseadas nos estudos de Análise da Conversação (Sacks, Schegloff e
Jefferson, 1974), incorporando símbolos sugeridos por Schiffrin (1987) e Tannen
(1989).
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A história única cria estereótipos. E o
problema com os estereótipos não é eles
serem mentira, mas eles serem incompletos.
Eles fazem uma história tornar-se a única
história.
Chimamanda Idichie

