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RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa versa sobre a ética profissional do secretário executivo e 

sua relação com a perspectiva ética de João Calvino. O secretariado executivo é 

uma profissão regulamentada no Brasil e procura se reger pelo conhecido Código 

de Ética, o qual foi elaborado em julho de 1973 pela Associação das Secretárias do 

Brasil (ASB). Desde então, a Federação Nacional das Secretárias e Secretários 

orienta os profissionais a entenderem o Código de Ética, como instrumento básico 

de direcionamento profissional. Dadas a importância desse documento e as 

nuances éticas que ele defende, este projeto procura fazer uma aproximação com 

a ética cristã do reformador francês João Calvino.  

 

Palavras-chave: Código de Ética. João Calvino. Ética. Secretário executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research project turns about the executive secretary’s professional ethics and 

its relationship with John Calvin’s ethical perspective. The executive secretariat is a 

profession regulated in Brazil and is governed by the Code of Ethics, that was 

elaborated in July of 1973 by the Association of the Secretaries of Brazil (ASB). 

Ever since, the National Federation of the Secretaries guide the professionals to 

understand the Code of Ethics as basic instrument of professional guidance. Due to 

the importance of that document and the ethical nuances that it defends, this 

project search to do an approach with the Christian ethics of the French reformer 

John Calvin.  

 

Keywords: Code of Ethics. John Calvin. Ethics. Executive secretary. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, intitulada A ética profissional do secretário executivo e sua 

relação com a perspectiva ética de João Calvino – uma aproximação, está 

delimitada ao Código de Ética do profissional de secretariado executivo e tem 

como objetivo geral demonstrar a relevância da ética calvinista e suas 

aproximações com o Código de Ética da categoria. Como objetivos específicos 

destacam-se: 1) descrever a origem e história da profissão do secretário executivo, 

apresentar o Código de Ética da categoria e os símbolos da profissão; 2) ressaltar 

os fundamentos éticos na obra literária de João Calvino; e 3) identificar, na obra de 

João Calvino, os principais pontos de aproximação com o Código de Ética do 

Profissional de Secretariado Executivo (PSE).  

Tal problematização é resultado da busca pela fundamentação do 

documento que norteia a profissão de secretário executivo, cujo interesse vem 

sendo desenvolvido desde 2007, quando percebemos a dificuldade em encontrar 

registros da história da profissão e, ainda, os valores éticos que fundamentam a 

normatização da categoria.  

A histórica influência do reformador João Calvino (1509-1654)1 e sua ética 

despertou-nos para uma possível aproximação com a ética do PSE, de forma que 

a problematização divide-se em três pontos importantes que necessitam de 

elucidações: 1) que registros históricos fundamentam a profissão do secretário 

executivo, como é descrito o documento que norteia a postura profissional da 

categoria e quais são os símbolos que a representam; 2) quais princípios éticos 

são explicitados na obra literária de João Calvino e são especificamente úteis ao 

secretário executivo; e 3) se é possível encontrar aproximações entre a ética em 

João Calvino e o documento normativo da profissão do secretário executivo. 

 Ter, na ética cristã, o fundamento e alicerce para o exercício da 

profissão é caminhar rumo ao sucesso e realização profissional, pessoal e 

espiritual. Para o secretário executivo, a ética profissional, quando bem 

fundamentada, é tão ou mais importante quanto o conhecimento técnico; tão ou 

                                                 
1
 No segundo capítulo, trataremos especificamente sobre a vida do reformador e teólogo protestante 

João Calvino, quando então daremos mais detalhes sobre sua vida e obra. Por hora, basta registrar 
aqui as palavras de Richard Gamble (1990, p. 63): “Tratar de descrever a influência de Calvino em 
qualquer país específico é uma tarefa complexa.” 
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mais importante que o segundo idioma ou, até mesmo, mais importante que a 

formação complementar tão exigida pelo mercado de trabalho. Muitas vezes, um 

profissional não é bem-sucedido no exercício de suas funções pela deficiência no 

conhecimento e aplicação da ética.  

Nossa hipótese, portanto, é mostrar que o conceito da ética em João 

Calvino, aplicado ao documento que normatiza a profissão do secretário executivo, 

pode servir como instrumento para melhor qualificar os fundamentos éticos que 

devem sustentar e nortear a prática da profissão.  

Quanto à relevância da pesquisa, podemos percebê-la sob três aspectos:  

 

1) Aspecto Social 

 

Abordar a questão da ética que norteia o PSE é um assunto de extrema 

importância no meio corporativo, uma vez que, normalmente, ele possui cargos de 

confiança, em que a ética torna-se indispensável na execução de seu ofício. 

É preciso ter em mente que o secretário executivo exerce uma profissão 

regulamentada por lei e que está sujeito ao descredenciamento caso atue em 

desacordo à legislação. Conforme o art. 19 do documento que norteia a profissão, 

 

as infrações deste Código de Ética Profissional acarretarão penalidades, 
desde a advertência à cassação do Registro Profissional na forma dos 
dispositivos legais e/ou regimentais, através da Federação Nacional das 
Secretárias e Secretários. (FENASSEC, 1989). 

  

Praticamente em todos os capítulos das normas de procedimento dos PSEs, 

há a abordagem sobre ética, moral e comportamento, o que torna nossa pesquisa 

de extrema relevância, principalmente para a categoria, visto que essas normas 

devem ser de interesse dela, bem como defendida e divulgada por ela. Esta é 

também a compreensão de Antônio Lopes de Sá (2005, p. 125), para quem “o 

interesse no cumprimento do aludido código passa, entretanto, a ser de todos. O 

exercício de uma virtude obrigatória torna-se exigível de cada profissional, como se 

uma lei fosse, mas com proveito geral.” 
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2) Aspecto Científico 

 

Relatos históricos contam sobre a grande influência do reformador João 

Calvino e sua ética cristã, o que nos despertou para uma possível aproximação 

com a ética do PSE. A intenção fortaleceu-se quando encontramos, no Programa 

de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM), especificamente na linha de pesquisa Reforma e Pós-Reforma, 

a oportunidade de realizar nossa pesquisa de forma sólida, inclusive, com a 

possibilidade de vincular nossa pesquisa ao projeto de pesquisa que versa sobre A 

teologia e espiritualidade em Calvino: desafios para uma perspectiva erudita e 

piedosa. 

Outro aspecto científico relevante é a escassez de pesquisas na área do 

secretariado executivo; o que temos encontrado são pesquisas específicas nas 

ciências sociais relacionadas, mais diretamente, à administração ou nas ciências 

humanas relacionadas à psicologia. É necessário lembrar que o secretariado 

executivo é uma profissão interdisciplinar, em que outras ciências estão presentes; 

por isso, vemos a necessidade de conduzir o conhecimento acadêmico de sala de 

aula rumo ao conhecimento científico acadêmico.       

Assim, em nossa pesquisa, temos, de um lado, a profissão do secretário 

executivo inserida nas ciências sociais e humanas e, de outro, o Mestrado em 

Ciências da Religião da UPM, que objetiva delinear a visão de mundo da Reforma 

Protestante do século XVI, no qual está inserida a ética de João Calvino. Portanto, 

entendemos ser pertinente a aproximação das éticas: a de João Calvino e a 

apresentada como código do secretário executivo.  

 

3) Aspecto Pessoal 

 

No decorrer do curso de graduação, percebemos a dificuldade em encontrar 

material bibliográfico específico sobre ética e o PSE. Percebemos, também, a 

carência de docentes mestres e doutores na área do secretariado e a necessidade 

de investimento na pesquisa científica na área secretarial, pois entendemos que, 

sem pesquisa científica, o conhecimento fica restrito às instituições de ensino e o 

tempo encarregar-se-á de fazê-lo ser esquecido. Além disso, a pesquisa 

proporciona visibilidade e credibilidade à profissão. Segundo Nonato Júnior (2009, 
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p. 15), “não há falta de complexidade na Ciência Secretarial, o que há é um grande 

silêncio sobre a Epistemologia do Secretariado Executivo.”  

Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa será bibliográfico, iniciando com 

a investigação sobre a origem da profissão do secretário executivo, os principais 

acontecimentos registrados, sua legislação e as normas de conduta da categoria. 

Paralelamente, pesquisaremos as obras do reformador João Calvino e de outros 

escritores renomados que escrevem a seu respeito. Ainda, para tratarmos as 

questões técnicas secretariais, a investigação dependerá de obras de outras 

ciências, como administrativa e contábeis, visto que se constatou uma  deficiência 

em bibliografia específica.  

Utilizar-se-ão obras disponíveis nos acervos das bibliotecas do Centro de 

Pós-Graduação Andrew Jumper e Escola Superior de Teologia e da Biblioteca do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, ambas da UPM, e da Biblioteca do Instituto 

de Ensino Superior Sumaré, bem como obras do acervo pessoal. 

Como fundamento teórico para nossa pesquisa, que também nos 

proporcionará suporte para a ética profissional, faremos uso da obra do Dr. Antônio 

Lopes de Sá, que é doutor em Letras, pela Samuel Benjamin Thomas University, 

de Londres, Inglaterra (1999). Contador, economista, administrador, cientista e 

professor, Sá foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, 

membro da Academia Brasileira de Ciências Econômicas e da Real Academia de 

las Ciencias Económicas y Financieras (RACEF)2, da Espanha, além de ser o 

único ibero-americano na Académie des Sciences Commerciales, da França. 

Reconhecido como um dos maiores estudiosos brasileiros da área econômica, 

escreveu mais de 150 livros, sendo que a obra a ser utilizada é a intitulada Ética 

profissional, conforme consta nas referências.   

A importância dessa obra como referencial teórico está no fato de o autor 

escrever, como o próprio título deixa claro, sobre a relação que existe entre a ética 

e a profissão. Sá (2005) desenvolve diversos conceitos e estabelece de maneira 

muito clara a relevância da ética no exercício da profissão. Além disso, as teorias 

abordadas são próximas quando tratam das questões de comportamento, postura 

e relacionamentos no ambiente organizacional. Segundo ele, o êxito profissional 

                                                 
2
 No site da RACEF (2011), consta uma biografia mais completa sobre o autor. 



15 
 

está, proporcionalmente, ligado ao amor à profissão e à aplicação das normas 

definidas para as categorias.  

Uma segunda referência para direcionar nossa pesquisa é a obra literária de 

João Calvino (1509-1654). A ética, conforme vista no reformador francês, está 

ligada à fé reformada,3 em que o amor é o principal elemento capaz de conduzir os 

relacionamentos, seja com seu Criador ou com seu próximo, neste incluídos os 

relacionamentos profissionais. 

A produção literária de Calvino é extensa; em razão disso, teremos que 

delimitar ou selecionar o uso de seus escritos. Entre eles, faremos uso de sua 

principal obra, As institutas da religião cristã, além de alguns de seus comentários 

bíblicos, bem como de obras de autores secundários que tratam de sua ética, entre 

os quais podemos mencionar: 1) o clássico do Dr. André Biéler (1990), O 

pensamento econômico e social de Calvino, em que o autor apresenta a visão do 

reformador sobre o trabalho, a profissão e a ética; 2) o recente livro do Dr. 

Hermisten Maia Pereira da Costa (2009), João Calvino 500 anos – Introdução ao 

seu pensamento e obra, que é resultado de 26 anos de estudos sobre o 

reformador, fruto “de uma apreciação devocional e acadêmica” pelas obras de 

João Calvino e de palestras, cursos e estudos ministrados durante esse tempo. 

Segundo o autor, seu desejo exposto na obra é “destacar alguns temas de 

seu pensamento que nada mais são que fruto de sua exposição bíblica.” (COSTA, 

2009, p. 12). Costa tem cerca de 400 artigos publicados em diversos periódicos e 

sites, 18 livros publicados, além de diversos outros capítulos em livros, entre outras 

publicações, e é coordenador do projeto de pesquisa A teologia e a espiritualidade 

em Calvino: desafios para uma perspectiva erudita e piedosa. 

Nossa pesquisa divide-se em três capítulos. No Capítulo 1, discorremos 

sobre a origem e história da profissão do secretário executivo, o início do Código 

de Ética e os símbolos da profissão. Temos a oportunidade de, nesse capítulo, 

resgatar a história, verificar sua origem e conhecer sobre seu desenvolvimento até 

a regulamentação da profissão, além de pesquisar sobre o documento que a 

norteia e os símbolos que a representam. 

                                                 
3
 Podemos dizer que “Fé Reformada” inclui um sistema de crença que tem suas raízes na Reforma 

Protestante do século XVI, com suas ênfases teológicas distintas, mas uma teologia solidamente 
baseada na autoridade da Escritura Sagrada. João Calvino foi o principal e mais influente 
sistematizador dessa fé. 
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O segundo capítulo dá ênfase, exclusivamente, a João Calvino. Propõe-se 

tratar dos fundamentos éticos conforme percebidos em alguns de seus escritos, de 

sua vida e dos conceitos sobre a ética cristã.  

No terceiro e último capítulo, o foco da pesquisa é fazer uma aproximação 

do documento normativo do secretariado executivo com a ética de João Calvino. 

Objetiva-se, nessa altura do projeto, apresentar classificações da ética e 

estabelecer sua relação com o trabalho, com a postura, com o sigilo e com os 

relacionamentos profissionais.  
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1 ORIGEM E HISTÓRIA DA PROFISSÃO DO SECRETÁRIO 

EXECUTIVO, O CÓDIGO DE ÉTICA E OS SÍMBOLOS DA 

PROFISSÃO 

 

1.1 ORIGEM E HISTÓRIA DA PROFISSÃO 

 

Não há na história, pelo menos é o que nossa pesquisa pôde alcançar, 

registros sobre o início exato da profissão do secretário executivo, conhecido 

também, conforme descrito na Classificação Brasileira de Ocupações, como 

assessor ou auxiliar administrativo. O que se pode entender é que o papel do 

secretário começou a existir desde o momento em que houve a necessidade de 

assessoria na organização da vida pessoal ou profissional de determinada pessoa. 

Nonato Júnior (2009, p. 80) registra que 

 

a origem do trabalho de assessores, certamente data do início das 
produções do conhecimento humano, pois para organizar, selecionar, 
assistir e encaminhar fontes de saber é necessário estar assessorado por 
outra pessoa. 

 

Ele ainda afirma que o papel do assessor não tem data precisa de fundação 

e escreve que 

 

os religiosos atribuem o papel à Eva; os estudiosos de Cosmologia
4
 

atribuem ao universo; já a Mitologia Grega atribui aos deuses e heróis, e 
os historiadores atribuem o papel do Secretário aos povos da antiguidade. 
(NONATO JÚNIOR, 2009, p. 80). 

 

1.1.1 Os escribas e a origem da profissão 

 

Outros relatos procuram situar a origem do secretário executivo numa época 

também bem remota, ainda na Idade Antiga, junto aos povos que desenvolveram a 

escrita e o comércio. Isso posto, a compreensão é que a profissão assemelha-se 

muito com a profissão dos escribas, termo que descreve as pessoas, na 

                                                 
4
 A cosmologia é uma ciência que surgiu como parte da filosofia, com o objetivo de estudar a estrutura, 

evolução e composição do universo. 
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Antiguidade, que dominavam a escrita e a usavam para, a mando do regente, 

redigir as normas do povo daquela região. Os escribas atuavam como secretários 

do Estado, preparando e emitindo decretos em nome do rei. Basta conferir 

algumas passagens da Bíblia Sagrada, como as que seguem: 

 

Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, 
e Seraías, escrivão. (2 Samuel 8.17). 
 
Seva, o escrivão; Zadoque e Abiatar, os sacerdotes. (2 Samuel 20.25). 
 
Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes; 
e Sausa, escrivão. (I Crônicas 18.16). 
 
Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do 
rei, dos príncipes, do sacerdote Zadoque, de Aimeleque, filho de Abiatar, e 
dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas; sendo escolhidas 
as famílias, por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. (I 
Crônicas 24.6). 
 
Eliorefe e Aías, filhos de Sisa, eram secretários; Josafá, filho de Ailude, 
era o cronista. (I Reis 4.3). 
 
Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa, e lhe fez na tampa um 
buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na Casa 
do SENHOR; os sacerdotes que guardavam a entrada da porta 
depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à Casa do SENHOR. 
Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia 
com um sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se 
achava na Casa do SENHOR. (2 Reis 12.9-10) 
 
Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, 
filho de Asafe, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes 
rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. (2 Reis 18.37). 

 

Etimologicamente, o termo “escriba” vem do hebraico sopher e significa 

contar. Aguiar (2004, p. 106) define a profissão do escriba como 

 

[...] uma profissão valorizada na época da Antiguidade. Para os judeus, 
valia como o título de doutor em leis, intérprete oficial das Sagradas 
Escrituras; para os egípcios, era um importante personagem da 
administração, encarregado em redação de textos. Também tinha o 
mesmo significado de copista, aquele que copiava os manuscritos ou, 
muitas vezes, escrevia mediante ditado.  

 

Quando se pensa, no caso do escriba, em um profissional conhecido como 

“copista”, não se refere a um mero copiador de documentos ou redator de ditados; 

compreende-se um profissional capacitado, capaz de interpretar os documentos 

que lhe eram confiados, ou seja, trata-se de um conhecedor e facilitador dos 

trâmites burocráticos. Além disso, os escribas foram profissionais eminentes por 
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todo o mundo antigo e, embora fossem chamados escribas por saber ler e 

escrever, não eram simples copistas (METZGER; COOGAN, 2002).  

De acordo com Roland de Vaux (2006), historiador, arqueólogo e biblista 

francês, os escribas eram profissionais de confiança dos reis, imperadores e 

líderes, dominavam os idiomas, a escrita e as contas, e tinham grande habilidade 

no relacionamento com seus superiores. Dessa forma, é possível ver nos escribas 

semelhanças e aproximações com o PSE, considerando-se o papel que 

representavam para seus superiores. 

Novamente, Nonato Júnior (2009, p. 81) nos é útil ao definir bem a 

responsabilidade desses profissionais:  

 

Cabia ao escriba exercer funções de secretário, copista, contador, 
geógrafo, arquivista, historiador, lingüista e escritor, podendo atuar ainda 
como guerreiro quando acompanhava seu líder em batalhas e viagens 
exploratórias.  

 

Como se pode constatar na citação de Nonato Júnior (2009), a 

intelectualidade do escriba é reconhecida face à diversidade de suas funções, suas 

qualificações e habilidades específicas, que eram fundamentais para o bom 

desempenho de seu papel como assessor. Hoje, mais ainda, pode-se entender ou 

adotar o escriba como referencial para o PSE, visto que há a necessidade do 

amplo conhecimento, em todas as áreas do saber, para o sucesso no exercício da 

profissão.  

Discute-se muito sobre o secretário executivo como um profissional proativo, 

capaz de passar pelas diversas áreas de uma organização e desempenhar com 

eficácia seu papel de assessor. As faculdades, com o objetivo de capacitar o 

profissional para as novas competências exigidas pelo mercado de trabalho, 

incluíram em seus currículos disciplinas que o capacitam desde técnicas 

secretariais, conhecimento específico, até matemática financeira, sociologia das 

organizações, relações internacionais, entre outros. Tais exigências já eram, para o 

escriba, requisitos básicos para esse importante profissional. 

 

O Escriba precisava, antes de mais nada,  dominar as centenas de sinais 
do sistema cuneiforme, em todos os seus sentidos, conhecê-los e 
reproduzi-los. Depois disso, que era a base de sua atividade, devia estar 
apto a redigir cartas e conhecer os formulários dos contratos. Mas ele 
precisava, também, conhecer as técnicas contábeis que permitiam 
gerirem-se os grandes patrimônios, garantir a distribuição dos salários sob 
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forma de quantidades de cereais, óleo, de vestimentas que remuneravam 
os serviços prestados. Ele devia saber glorificar os altos feitos do rei, 
compor as inscrições reais, redigir os tratados e as alianças entre os 
Estados, levando em consideração os hábitos de cada reino. A 
diversidade de tarefas mostra a importância desse homem na sociedade, 
sendo que, quanto mais conhecimento ele possuísse, em cada um desses 
domínios, mais ele seria procurado e mais teria riqueza e prestígio. 
(BAKIS; CASTRO; PIRES, 2000, p. 269). 

 

Essa citação relata também, em outras palavras, sobre a importância da 

Etiqueta Empresarial, disciplina também adotada nos currículos de ensino superior, 

que habilita o secretário executivo a lidar com as diversas culturas e hierarquias. 

Trata-se do comportamento profissional adequado para trabalhar com classes e 

situações diversas, ou seja, o secretário executivo, assim como os escribas, deve 

possuir conhecimento das diversas culturas e hierarquias para o assessoramento a 

seus superiores. 

Além do conhecimento intelectual para desempenhar o papel de secretário, 

o escriba deveria ter uma característica importantíssima: ser uma pessoa de 

confiança, capaz de guardar confidências, guardar segredos sobre os planos 

estabelecidos pelos executivos, assegurar a confidencialidade de estratégias de 

guerras, enfim, o sigilo e a confiança eram essenciais.    

Ainda, há outra relação que pode ser feita entre a origem do secretário 

executivo e os escribas. Sabino e Rocha (2004, p. 4) escreve que, no perfil do 

secretário executivo, foram incorporadas as habilidades e qualificações dos 

escribas: 

 

Eles foram trabalhadores valiosos e requisitados às primeiras ações de 
organização burocrática na história social. A valorização de habilidades 
diversas e perfeito domínio do idioma, da literatura e da história do seu 
país foram características exigidas a esses assessores dos Reis, 
Imperadores, Filósofos e líderes.  

   

Com isso, percebemos, inequivocamente, que as mesmas habilidades e 

qualificações necessárias para o desenvolvimento da profissão do escriba são 

igualmente características muito próximas, recomendadas para o PSE. 

Corroborando essa conclusão, Antônio Faria (1986, p. 1), ao escrever sobre o 

papel da secretária, enfatiza as suas atividades: 

 

[...] agente executor mais próximo do centro de deliberação do processo 
decisório e que não raras vezes acompanha e sabe detalhes confidenciais 
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que não podem sair do nível de direção, como também é responsável 
pelas atividades de apoio diretas à superestrutura das instituições. 

 

Nessa mesma linha, Sabino e Rocha (2004) relatam a aproximação que existia 

entre os grandes líderes, como Alexandre Magno, e os escribas e enfatizam que foi 

“sob a designação de Escribas, que o Secretariado sedimentou a sua história.” (p. 4).  

 

Nas batalhas para suas conquistas territoriais, Alexandre Magno cercava-
se de secretários, que serviam tanto na composição de seus exércitos, 
defendendo os interesses de seu Imperador, quanto nos registros escritos 
dos grandes feitos do conquistador macedônio. (SABINO; ROCHA, 2004, 
p. 3). 

 

Acompanhando o pensamento e a mesma argumentação de Sabino e Rocha 

(2004), Nonato Júnior (2009), ao escrever sobre o império de Alexandre Magno, 

afirma que os escribas ganharam mais notoriedade e foram valorizados no ofício de 

assessorar a liderança. Ele pondera que,  

 

a partir de Alexandre, os líderes internacionais passaram a perceber 
melhor a importância das assessorias para o sucesso de qualquer 
trabalho intelectual, bélico ou administrativo realizado na época. Foi no 
Império de Alexandre, O Grande, que a atividade de assessoria entrou em 
evidência, embora o trabalho de escriba já fosse comum há muitos 
séculos em regiões como o Antigo Egito, onde realizava sobretudo 
atividades de assessoria ligadas à escrita, arquivos e registros 
documentais. (NONATO JÚNIOR, 2009, p. 83). 

 

Apenas ressaltando o que já dissemos anteriormente, assim como ao PSE, ao 

escriba exigia-se formação especializada em várias áreas do conhecimento e 

somente depois de formado ele poderia exercer o ofício.   

 

Para qualificar-se como escriba, o indivíduo freqüentava importantes 
escolas como Mênfis ou Tebas. Formar-se escriba significava ingressar na 
classe oficial culta, isentando-se do trabalho servil e vislumbrando a 
possibilidade de ocupar os mais elevados cargos públicos. (SABINO; 
ROCHA, 2004, p. 5). 

 

O escriba que desejasse reconhecimento precisava ingressar na academia e 

aperfeiçoar seu conhecimento, tanto quanto o que ocorre em outras profissões 

respeitadas. Entrar nas dependências de escolas sacerdotais de Mênfis, Heliópolis ou 

Tebas era privilégio do escriba de alto grau, com funções administrativas e legais, 

bem como dos médicos, engenheiros, sacerdotes e arquitetos; é o que relata Thums 

(2003). 
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Algumas exigências para a atuação do escriba marcam o perfil do secretário 

executivo, entre elas, a organização, administração, conhecimento de idiomas, 

domínio na escrita e sigilo profissional. Assim, entre as tantas qualidades e exigências 

para que alguém se “candidatasse” a escriba, pode-se destacar que a grande 

semelhança que nos faz pensar no escriba como o primeiro secretário da história está 

no ato de assessorar em sigilo, qualidade indispensável ao secretário executivo. Logo, 

ambos, escriba e secretário executivo, possuem características de assessores 

confiáveis de homens que ocupavam e ocupam postos importantes nas relações de 

hierarquias.  

 

1.1.2 A origem do termo e a primeira secretária 

 

A nomenclatura “secretário” passou a ser adotada somente no Império 

Romano. Conforme Michaelis (2004, p. 1905) a palavra “secretária” significa “mulher 

que exerce o secretariado; mulher que guarda segredos de outrem.” Sua origem vem 

do latim, da palavra “secretarium”, que quer dizer lugar retirado ou secreto, particular, 

segredo; talvez seja daí que se criou a cultura que se espera discrição daqueles que 

exercem essa profissão.  

A primeira mulher a ingressar no mundo do secretariado prestou serviço para 

Napoleão Bonaparte, no século XVIII, quando ele exercia a função de General do 

Exército Francês, porém seu nome nunca apareceu na história (SABINO; ROCHA, 

2004). Essa primeira tentativa do ingresso da mulher como secretária foi impedida por 

Josefina, esposa de Napoleão, que manifestava extremos ciúmes e acabou por 

substituir a secretária anônima pelo sábio linguista e egiptólogo francês Jean-François 

Champollion (1790-1832). Nonato Júnior (2009, p. 88) entende ter sido esse um dos 

grandes momentos da história da profissão: 

 

Se por um lado tal episódio impediu o fato histórico da inserção da mulher 
no trabalho secretarial, por outro lado esta situação foi responsável por um 
dos principais marcos da história do Secretariado ocidental. Trata-se de 
François Champollion que se consagrou como um dos maiores secretários 
de todos os tempos. Muitos historiadores concordam que Champollion 
marcou a passagem do antigo escriba para o secretário moderno. Alguns 
o intitulam como ‘o último escriba’, outros como ‘o pioneiro secretário’. 
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Foi durante a Revolução Industrial (1867) que Christopher Sholes (1819-1890) 

inventou a máquina de escrever, que, posteriormente, transformou-se no principal 

equipamento de trabalho para o profissional de secretariado. Conforme Sabino e 

Rocha (2004), o invento foi testado por Lilian, filha do inventor, que foi a primeira 

mulher a utilizar, em público, uma máquina de escrever. A fabricação teve início em 

1873, pela indústria Remington, e recebeu o nome Typewrite.  

A secretária  começou a ingressar no mercado de trabalho de forma  

expressiva a  partir da Primeira Guerra Mundial, quando as indústrias passaram a não 

ter opção, uma vez que os homens estavam prestando serviço militar. Sabino e Rocha 

(2004, p. 8) dão os seguintes detalhes: 

   

Tal fator estimulou a contratação feminina, e o trabalho que inicialmente 
era nas máquinas de tecelagem, foi aos poucos ganhando os escritórios 
das fábricas. Os talentos e habilidades da mulher em organização (já 
exercida em seus lares) passaram a ser valorizados na administração das 
companhias têxteis. As contratações aumentaram no pós-guerra e no 
começo da década de 30 já havia 3 milhões de secretárias. 

 

1.1.3 A fundação da FECAP 

 

Nessa mesma década, precisamente em 1932, a Fundação Escola de 

Comércio Álvares Penteado (FECAP) criou o curso de “Secretária/o” em nível médio 

e, em 1938, durante uma solenidade de formatura, divulgou-se que já havia 108 

secretárias formadas pela escola.  

Já na década de 1940, após a Segunda Grande Guerra, as secretárias 

somavam 20 milhões de contratações, transformando a profissão predominantemente 

feminina. Afirmam Azevedo e Costa (2005, p. 17) que, 

 

com a Revolução Industrial, volta a aparecer a função de secretário e após 
as duas guerras mundiais, por falta de mão-de-obra masculina, 
observamos o surgimento da figura feminina bastante atuante na área, na 
Europa e nos Estados Unidos. 

 

Por sua vez, Nonato Júnior (2009) afirma que a entrada da mulher, de forma 

intensa, no mercado de trabalho ocorreu em escritórios de amigos ou de familiares, 

nos quais ganhava bem menos que os homens, embora estivesse atuando em cargos 

de confiança. 
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No Brasil, as secretárias chegaram às empresas multinacionais a partir da 

década de 1950. Conforme Azevedo e Costa (2005), foi nessa época que houve a 

implantação dos cursos de datilografia e técnico de secretariado. Além disso, no 

decorrer dos anos 1950, as mulheres ganharam visibilidade como secretárias. 

Nesse sentido, Sabino e Rocha (2004, p. 8) registram que 

 

um fato histórico confirma o reconhecimento da profissão como restrita às 
mulheres: em homenagem ao centenário de nascimento de Lilian Sholes 
(primeira datilógrafa), as indústrias fabricantes de máquinas de escrever 
organizaram em 1950 o primeiro concurso de datilógrafos (uma das 
inúmeras denominações que o Secretariado ganharia ao longo da sua 
história). Dada a presença maciça de mulheres ao concurso realizado em 
30 de setembro, instaurou-se o Dia da Secretária.  

 

O movimento tomou maior destaque nos anos 1960, quando se inicia a luta 

pelo reconhecimento da profissão, sendo que, em 1968, foi criada a Associação das 

Secretárias do Rio Grande do Sul (ASERGS). Destacamos aqui o pensamento de 

Max Weber (1999a, p. 30) sobre o termo “associação”, classificando-o como 

 

[...] uma relação social fechada para fora ou cujo regulamento limita a 
participação quando a observação de sua ordem está garantida pelo 
comportamento de determinadas pessoas [...], cujo sentido consiste em 
por em prática a ordem da associação. 

 

Weber não escreveu textos que abordam diretamente o PSE; não obstante, 

fornece pistas que, por meio de um olhar mais atento, contribuem na formulação e no 

desenvolvimento de um profissional mais especializado. Por exemplo, a sua teoria 

sobre a burocratização passa a fazer sentido ao PSE a partir do interesse da 

categoria pela busca de seu reconhecimento, pela busca da organização da profissão. 

A ideia de burocracia, segundo Weber (1999a), é de organização ou de disciplina. 

Assim, devemos entender que o PSE, ao criar sua primeira associação, deu o 

primeiro passo para a burocratização da profissão.  

Entretanto, antes da legalização da profissão, alguns fatos importantes 

aconteceram. Em 1969, na Universidade Federal da Bahia, foi criado o primeiro curso 

de Bacharelado em Secretariado Executivo. Sabino e Rocha (2004, p. 26) esclarecem 

a motivação para a criação desse curso da seguinte forma: 

 

A iniciativa da UFB visava atender às necessidades da comunidade 
empresarial, cujo crescimento decorria, principalmente da implantação do 
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pólo Petroquímico de Camaçaraí. O curso foi reconhecido em 1998, 
através do parecer 331/98, publicado no Diário Oficial da União. 

 
 

Oficialmente, a Universidade Federal de Pernambuco foi a primeira a ter o 

curso superior em Secretariado Executivo, criado em 1970 e reconhecido em 1978, 

conforme Decreto nº 82.166, de 25/08/1978, publicado do Diário Oficial da União 

(SABINO; ROCHA, 2004). 

 

1.1.4 A burocracia da profissão de secretário executivo 

 

Em alguns anos, a lei que regulamentou a categoria seria assinada, 

estabelecendo a burocratização da profissão. Seria um marco para o PSE, que 

buscava o reconhecimento que serviria para alicerçar definitivamente os ideais da 

categoria. Voltando ao pensamento de Weber (1999b, p. 222) em relação à 

organização de uma classe, ele afirma que 

 

uma burocracia, uma vez plenamente realizada, pertence aos complexos 
sociais mais dificilmente destrutíveis. A burocratização é o meio específico 
por excelência para transformar uma ‘ação comunitária’ (consensual) 
numa ‘ação associativa’ racionalmente ordenada. [...] Onde quer que a 
burocratização da administração tenha sido levada consequentemente a 
cabo, cria-se uma forma praticamente inquebrantável das relações de 
dominação.

5
 

 

Conforme se observa em Weber (1999b), a burocratização na administração 

moderna apresenta algumas características que indicam o “modelo ideal de 

organização”. São elas:  

   

I. Rege o princípio das competências oficiais fixas, ordenadas, de forma 
geral, mediante regras: leis ou regulamentos administrativos; II. Rege o 
princípio da hierarquia de cargos e da sequencia de instâncias, isto é, um 
sistema fixamente regulamentado de mando e subordinação das 
autoridades, com fiscalização das inferiores pelas superiores [...]. III. A 
administração moderna baseia-se em documentos (atas) cujo original ou 
rascunho se guarda, e em um quadro de funcionários subalternos e 
escrivães de todas as espécies. IV. A atividade oficial, pelo menos toda a 
atividade oficial especializada – e esta é o especificamente moderno –, 
pressupõe, em regra, uma intensa instrução na matéria. V. Quando o 
cargo está plenamente desenvolvido, a atividade oficial requer o emprego 

                                                 
5
 Dominação é “a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de 

determinado grupo de pessoas.” (WEBER, 1999a, p. 139). Ainda, “toda dominação manifesta-se ou 
funciona como administração.” (WEBER, 1999b, p. 193). 
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da plena força de trabalho do funcionário, independentemente da 
circunstância de que o tempo de trabalho obrigatório no escritório pode 
estar fixamente delimitado. VI. A administração dos funcionários realiza-se 
de acordo com regras gerais. (WEBER, 1999b, p. 198-200). 

 

Assim, somos levados a concluir que a importância da burocratização na 

administração moderna está na eficiência dos processos, por serem superiores em 

relação às demais administrações. Além da eficiência, proporciona colocação ao 

profissional especializado, que, antes, era garantida por meio da indicação feita por 

pessoas de prestígio ou de influência no meio da sociedade. Segundo Weber (1999b, 

p. 213), 

    

em vez do senhor das ordens mais antigas, movido por simpatia pessoal, 
favor, graça e gratidão, a cultura moderna exige para o aparato externo 
em que se apóia o especialista não envolvido pessoalmente, e por isso, 
rigorosamente objetivo, e isso tanto mais quanto ela mais se complica e 
especializa. 

 

O texto supracitado nos remete a tempos em que não havia necessidade de 

qualificação e, menos ainda, de formação específica para o desempenho da profissão; 

bastava simplesmente uma boa indicação para conseguir um cargo de secretário. 

Finalmente, em 30/09/1985, a Lei nº 7.377, assinada pelo então Presidente da 

República José Sarney, regulamentou a profissão do secretário executivo e, no art. 4º, 

são apresentadas as suas atribuições:  

 

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; IX – 
orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 
encaminhamento a chefia; X – conhecimentos protocolares. (BRASIL, 
1985). 

 

Torquato (1992) imaginava, como se estivesse profetizando, o PSE com mais 

responsabilidade, deixando para trás o estereótipo da atendente de telefones, 

arquivista ou “moça do café”. Afirma o autor: 

 

Em termos de novas funções, imagino, por exemplo, que a secretária será 
responsável pela coleta de dados, organização e planejamento do budget 
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e planilhas de custos de alguns serviços, controle de despesas, 
organização e operacionalização do sistema de informações e bancos de 
dados computadorizados, assessoria especial aos chefes para tomada de 
decisões sobre clima ambiental e reordenamento de estruturas, 
supervisão de serviços prestados ao departamento, etc. Pela rápida 
amostragem da nova situação, percebe-se que teremos pela frente uma 
secretária-executiva, de alto nível, que funcionará, efetivamente, como 
braço direito do chefe e não apenas como suporte da área administrativo-
operacional, que parece ser sua atual configuração. Antevejo secretárias 
debruçando-se sobre planilhas, consultando mapas de computador, 
tirando listagens e conferindo posições para, logo em seguida, oferecer ao 
chefe real posicionamento dos serviços. (TORQUATO, 1992, p.155-156).   

 

Depois dessas conquistas, o perfil do PSE foi transformando-se e 

aperfeiçoando-se ao longo das décadas, passando a ter um vasto campo de atuação, 

sendo hoje considerado um parceiro dos executivos nas gestões administrativas.  

A burocratização da profissão havia sido implementada; consequentemente, o 

PSE assegurou seus direitos e, com eles, a responsabilidade das exigências 

estabelecidas. É o que se depreende do pensamento weberiano: 

 

A ocupação de um cargo é uma ‘profissão’. Isso se evidencia, primeiro, na 
exigência de um treinamento rígido, que demanda toda a capacidade de 
trabalho durante um longo período de tempo e nos exames especiais que, 
em geral, são pré-requisitos para o emprego. Além disso, a posição do 
funcionário tem a natureza de um dever. [...] O ingresso num cargo, 
inclusive na economia privada, é considerado como a aceitação de uma 
obrigação específica de administração fiel, em troca de uma existência 
segura. (WEBER, 1974, p. 232). 

 

Um pouco mais à frente, em 1988, em Curitiba-PR, foi fundada a Federação 

Nacional das Secretárias e Secretários (Fenassec). Conforme divulgado em seu site 

oficial, a Fenassec é legalmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e composta 

por vinte e quatro sindicatos. Sobre seu papel, define-se o seguinte: 

 

É constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, defesa e 
orientação geral e legal da categoria profissional diferenciada das 
secretárias e secretários. [...] É composta de vinte e quatro sindicatos, 
trabalhando em conjunto dentro de uma mesma linha de ação e com os 
mesmos objetivos, tendo como princípio básico a liberdade e a autonomia, 
preservando a unicidade sindical, a solidariedade profissional e social e é 
regida por Estatuto. (FENASSEC, 2011). 

 

Um ano depois, em 07/07/1989, foi publicado no Diário Oficial da União o 

Código de Ética do Secretário, documento que viria a servir de base para a conduta 

do profissional.  
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A realidade nos mostra que as atividades desenvolvidas sofreram significativas 

mudanças, consideradas de extrema relevância pela assessoria prestada aos 

executivos que são, nas organizações, responsáveis pela tomada de decisão e 

necessitam de assessores qualificados.  

Visando à assessoria eficaz Torquato (1992) já havia escrito sobre a 

necessidade do conhecimento técnico e abrangente. Ao escrever sobre a 

secretária como assessora, ele afirma que 

 

[...] a secretária passará por uma formação mais completa, que incluirá 
cursos de técnicas de administração, planejamento, liderança, 
comunicação, informática, cultura e clima organizacional além de 
conhecimentos específicos relacionados às respectivas áreas de atuação 
(vendas, marketing, finanças, etc.) Não se exigirá da nova secretária o 
domínio completo de conhecimentos abrangentes, mas as informações 
fundamentais para que possa atuar, com desenvoltura, seus novos 
desafios. Tenho certeza de que todos se beneficiarão, pois uma secretária 
eficiente, com a proposta funcional descrita acima, promoverá uma 
dinâmica operacional que repercutirá no desempenho global das 
empresas. (TORQUATO, 1992, p. 156-157). 

 

1.1.5 O reconhecimento do PSE 

 

Passados doze anos, a visão de Torquato (1992) tornou-se realidade. Em 

2004, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso superior de 

Secretariado Executivo, conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação e 

Câmara de Educação Superior nº 102, que, um ano depois, transformou-se na 

Resolução nº 03 do Ministério da Educação. O documento visa a servir de direção ou 

referência para as instituições formularem seus currículos. 

Entre as orientações contidas no documento, consta o perfil desejado do 

egresso: 

 

O curso de graduação em Secretariado Executivo se propõe formar bacharéis 
com sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise, 
interpretação e articulação de conceitos e realidades inerentes à administração 
pública e privada, aptos para o domínio em outros ramos do saber, 
desenvolvendo postura reflexiva e crítica que fomente a capacidade de gerir e 
administrar processos e pessoas, com observância dos níveis graduais de 
tomada de decisão, capazes para atuar nos níveis de comportamento 
microorganizacional, esoorganizacional e macroorganizacional. O curso de 
graduação em Secretariado Executivo deve ensejar a formação com sólidos 
domínios acadêmicos, científicos e tecnológicos de seu campo de atuação, 
competente para assessorar a instituições em suas relações nacionais e 
internacionais, apto ao eficaz desempenho de múltiplas relações de acordo 
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com as especificidades da organização, gerenciando informações e 
comunicações internas e externas. (SABINO; ROCHA, 2004, p. 26-27). 

  

A partir das conquistas obtidas com o reconhecimento da profissão, tais como a 

criação do Código de Ética, a exigência do curso superior e a criação da Federação 

Nacional da categoria, a profissão do secretário executivo ganhou visibilidade no 

Brasil e no mundo. Aliás, em 1993 e 1994, o Brasil sediou dois simpósios 

internacionais do secretário executivo e, em 2001, o secretário executivo brasileiro 

ganhou destaque como referência mundial. É o que constatamos nas informações de 

Neiva e D’Elia (2009, p. 19): 

 

Quem dá a notícia é [...] o jornal inglês The Guardian, em um artigo 
publicado na edição de 30/04/2001, ao afirmar: ‘As melhores secretárias 
do mundo são as brasileiras. A legislação brasileira exige que as 
secretárias sejam registradas em uma agência governamental, e, desde 
1985, o título de ‘secretária’ só pode ser obtido após curso universitário de 
quatro anos de duração’. 

 

Após tantas lutas e esse longo caminho percorrido, a profissão exercida, no 

Brasil, é vista como referência e reconhecida internacionalmente de forma digna. 

Nacionalmente, as conquistas obtidas entre 1978 e 2005 foram essenciais para o 

crescimento da categoria. 

Atualmente, o PSE é visto como assessor capaz de contribuir para os 

resultados, qualidade e mudanças dentro de uma organização, além de ser um 

facilitador nos processos administrativos. Tal visão, Torquato (1992, p. 155), na 

década de 1990, já vislumbrava: 

 

Um dos exercícios mais estimulantes no campo organizacional é tentar 
estabelecer previsões para os cenários do amanhã. Procurando rastrear o 
território administrativo, coloco minha lupa, mais uma vez, sobre a 
profissão que, inevitavelmente, tende a absorver mudanças e ganhar 
status no dia-a-dia das empresas. Trata-se da profissão de secretária, a 
quem atribuo importante função dentro do sistema de comunicação 
interna.  
Desta feita, procuro imaginar um leque de novas responsabilidades para a 
secretária, dentro de um reequacionamento das atividades administrativas 
rotineiras. Minha previsão é de que a secretária tende a assumir maiores 
responsabilidades na administração dos seus respectivos departamentos, 
passando a gerenciar as questões rotineiras e a assessorar os chefes, 
recebendo, para isso, maior soma de poderes decisórios.  
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Assim, inicia-se um novo momento na história do PSE, em que suas atividades 

e seu profissionalismo são reconhecidos, começam a ser aceitos e valorizados dentro 

das organizações. Os executivos passam a ver um profissional parceiro e capacitado 

para caminhar lado a lado, visando a objetivos comuns. Novamente, Torquato (1992, 

p. 156) é-nos muito útil, pois sabiamente descreveu o PSE do futuro ao afirmar sobre 

seu novo perfil: 

 

A nova secretária cumprirá a missão de verdadeira executiva de serviços, 
despontando, então, como a base de alavancagem de departamentos, 
setores, divisões, áreas. As maiores responsabilidades darão à secretária 
forte poder decisório, ficando, sob sua alçada, aprovações rotineiras de 
serviços, dentro do orçamento departamental. Poderão efetuar contatos 
com outros níveis, operacionalizando com eficiência as comunicações 
horizontais e verticais. Os chefes, por sua vez, se libertarão de rotinas que 
tomam tempo e dão dor de cabeça, ampliando espaços para supervisão e 
controle de metas, aperfeiçoamento de sistemas operativos, coordenação 
de tarefas e acompanhamento do desempenho individual e grupal. As 
vantagens também se observarão ao nível da melhoria dos climas do 
ambiente de trabalho, na medida em que a secretária, com sua 
assessoria, indicará as posições adequadas e melhores soluções para 
melhoria da performance global. 

 

1.2 CÓDIGO DE ÉTICA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO E OS SÍMBOLOS DA 

PROFISSÃO 

 

A categoria obteve algumas consideráveis conquistas para seu 

reconhecimento como profissão, entre elas, o Código de Ética, criado antes da lei 

que a regulamenta; segundo Faria (1986), foi elaborado em julho de 1973, pela 

ASB. A Fenassec orienta os profissionais a entenderem o Código de Ética como 

instrumento básico de direcionamento profissional, além de desafiar o PSE a ter 

em mãos o documento para sua própria avaliação e para divulgação da categoria. 

O documento divide-se em oito capítulos,6 quais sejam: I – Dos princípios 

fundamentais; II – Dos direitos; III – Dos deveres fundamentais; IV – Do sigilo 

profissional; V – Das relações entre profissionais secretários; VI – Das relações 

com a empresa; VII – Das relações com as entidades da categoria; e VIII – Da 

obediência, aplicação e vigência do Código de Ética.  

 

 

                                                 
6
 O Código de Ética do Secretário será apresentado na íntegra no Anexo 1. 
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1.2.1 Breve exposição do Código de Ética do PSE 

 

A seguir, far-se-á uma breve exposição de cada capítulo; de forma mais 

detalhada, eles serão expostos no Capítulo 3, quando da aproximação à ética cristã 

de João Calvino. 

 

I – Dos princípios fundamentais 

 

O capítulo apresenta os objetivos do documento, no sentido de regular as 

normas de procedimentos durante o exercício profissional e os relacionamentos entre 

os próprios profissionais, entre eles e os órgãos públicos e entre eles e a sociedade. 

No final do capítulo, tem-se a chamada para a responsabilidade e cuidado com o 

prestígio da profissão, ou seja, todo PSE deve ter na profissão um bem nobre e o 

exemplo de cada um deve servir para elevar a categoria. 

O capítulo alerta sobre a capacitação dos profissionais, que, obrigatoriamente, 

devem ser legalmente credenciados pela lei e que somente assim poderão exercer a 

profissão. Nesse sentido, podemos aprender com a argumentação de Sá (2005, p. 

157) em relação à importância da capacitação profissional: 

 

O exercício de uma profissão demanda a aquisição de pleno 
conhecimento, o domínio sobre a tarefa e sobre a forma de executá-la, 
além de atualização constante e aperfeiçoamento cultural. Aceitar um 
encargo sem capacidade para exercê-lo é uma prática condenável, em 
razão dos danos que pode causar. Quem aceita prestar serviços sem ter 
competência necessária ou sem estar atento para que esta se 
consubstancie comete infração aos princípios da ética, em razão do 
prejuízo defluente. 

 

II – Dos direitos 

 

O segundo capítulo apresenta aos PSEs seus direitos em relação: às suas 

atribuições definidas em lei; à sua jornada de trabalho; ao salário digno da categoria; à 

sua participação em entidades representativas da categoria; e à sua participação em 

movimentos que visem à defesa da categoria.    
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III – Dos deveres fundamentais 

 

Os secretários devem: ver a profissão como fim de realização profissional; 

buscar conhecimento e aprendizado contínuo para aperfeiçoamento profissional; 

combater o exercício ilegal da profissão e lutar por seu progresso; desenvolver suas 

atividades como um facilitador dos processos e agir de forma ética; auxiliar as 

instituições de ensino para que se mantenham atualizadas com a realidade do 

mercado de trabalho.  

Sá (2005, p. 198) traz a seguinte reflexão sobre o contínuo aprendizado, 

responsabilidade de todo profissional: 

 

O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas 
profissionais é condição essencial para a prestação de um serviço de boa 
qualidade. Eticamente, é preciso que se tenha consciência de que se 
instruir é o caminho para bem servir e que se desejamos evitar danos a 
terceiros, na prestação de serviços, é preciso que nos habilitemos a 
prestá-los. Os males que a incompetência têm causado à humanidade são 
muito grandes. 

 

IV – Do sigilo profissional 

 

O terceiro capítulo é o menor de todos; entretanto, o mais polêmico quando 

discutido em sala de aula. Segundo ele, os secretários devem guardar sigilo absoluto 

sobre documentos que lhes são confiados e não devem assinar documentos que 

possam pôr em risco a dignidade da categoria. 

 

V – Das relações entre profissionais secretários 

 

Os secretários devem manter relacionamentos solidários, respeitando as 

limitações de seus colegas e promovendo clima agradável nas organizações, além de 

manter respeito com seus superiores, tudo visando ao fortalecimento da categoria. É 

proibido aos secretários utilizar amizades para benefícios próprios; prejudicar ou 

denegrir a imagem de outros colegas; e ser conivente com erros de outros 

profissionais.  
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VI – Das relações com a empresa 

 

O quarto capítulo fala-nos de profissionais secretários que, ao se identificarem 

com a filosofia da organização, deverão agir como facilitadores da comunicação e das 

mudanças necessárias na organização e nos relacionamentos interpessoais. Proíbe o 

secretário a privilegiar-se, seja em favores particulares ou profissionais, por estar 

próximo aos executivos tomadores de decisões. 

Segundo Maerker (1999, p. 67), o PSE não pode valer-se de posição ou poder 

que lhe não seja próprio: 

 

Se a secretária se afirma por intermédio da posição que ocupa é porque 
deixou de ser uma boa profissional. Consiste em erro grave tomar para si 
a influência e o poder que o parceiro possui dentro da empresa, passando 
a utilizá-lo inadequadamente. Ela realmente tem poder, afinal é a 
secretária de um grande executivo. Pelo cargo que ocupa, ao menos 
teoricamente, é ela a secretária mais gabaritada da empresa – que deva 
ficar ostentando força pelos corredores. 

 

Sobre os relacionamentos entre colegas de mesma profissão, Sá (2005, p. 214) 

observa que 

 

virtude essencial na vida dos seres é atribuir a seus semelhantes o mesmo 
amor que a si se atribui. Há, todavia, no campo do trabalho, uma 
identificação maior ainda que aquela existente entre os demais seres. Os 
que elegem uma mesma função na sociedade, um mesmo meio de vida, 
solidarizam-se, por natureza, no desempenho da aplicação de um mesmo 
conhecimento. O colega de profissão, pois, é aquela pessoa conosco 
identificada pela prática de um mesmo conhecimento, sujeita aos mesmos 
problemas e às mesmas alegrias, decorrentes do êxito, da eficácia no 
mesmo desempenho. 

 

VII – Das relações com as entidades da categoria 

 

Os secretários devem participar das atividades das entidades representativas, 

apoiando, acatando e contribuindo para o crescimento da profissão e, quando em 

cargos diretivos, não utilizá-los para benefício ou facilidades pessoais. 

Nesse contexto, Sá (2005, p. 219-223) afirma que as posições e cargos 

utilizados pelos líderes de categorias devem servir para o bem da comunidade e 

crescimento da classe:  
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Obviamente, perante a sua comunidade, o profissional tem deveres 
diversos, mas basicamente o de sustentar a estrutura de organização da 
comunidade à qual se vincula, protegendo o conceito desta e o mantendo 
sempre elevado e protegido. [...] Líderes classistas não devem consumir 
seu tempo em ataques pessoais e em ambição de poder, mas em servir 
sua categoria. Por sua vez, a categoria deve [...] garantir-lhes meios de 
conservarem um nome do qual toda a comunidade termina por se 
beneficiar. 

 

VIII – Da obediência, aplicação e vigência do Código de Ética 

 

Cabe aos secretários cumprir e fazer cumprir o Código de Ética da categoria, 

sabendo que o descumprimento dele acarretará, entre outras penalidades, a perda do 

registro profissional. Ainda, o secretário atuante na docência deverá, no meio 

estudantil, fazer conhecido o documento da categoria. No final do capítulo, estão 

dispostas as infrações e as respectivas penalidades.  

Como pôde ser percebido, o documento, de forma geral, aborda três 

importantes assuntos: postura, sigilo e relacionamentos. Logo, pode-se concluir essa 

primeira parte, afirmando que o Código de Ética serve para proteger os profissionais, 

como instrumento regulador da categoria ou como disciplina de conduta da profissão, 

cabendo ao PSE conhecer, divulgar, zelar e prestigiar o documento, visando ao 

benefício da categoria. 

 

1.2.2 Os símbolos da profissão 

 

Etimologicamente, o termo “símbolo” tem sua origem na língua grega 

(sýmbolon) e traz o significado de “pôr junto”, “comparar”, confrontar”, “lançar junto”. 

Já simbolizar significa lançar juntamente, amontoar, reunir, ou seja, aproximar objetos 

e ideias. Portanto, o símbolo serve para designar um tipo de signo que representa 

algo abstrato, sendo um elemento relevante no processo de comunicação. 

Segundo Costa (2004, p. 54-55), 

 

o símbolo é um veículo de comunicação que contribui para romper as 
barreiras linguísticas, permitindo a identificação sem o uso necessário de 
palavras, as quais por sua vez também são símbolos. [...] O uso dos 
símbolos envolve normalmente um ‘público alvo’ a quem me dirijo, 
tentando ser compreendido por ele. 
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No caso da profissão de secretariado, dois símbolos representam-na: a pena 

do livro e a serpente. O primeiro representa a história desde os tempos dos escribas, 

vinculando o ato da escrita ao secretário, e o segundo, a sabedoria, que tanto pode 

ser usada para construir quanto para destruir (SINSEC-ABC, 2011). 

 

Anel e pedra 

 

O anel deve conter a pena do livro e a serpente. Em 1992, no 7º Congresso 

Nacional de Secretariado, foi oficializada a cor azul para o anel do curso. 

 

O juramento da profissão 

 

No ato solene de colação de grau, nos momentos que antecedem a outorga da 

titulação, o formando sela um compromisso com a profissão. Encerramos o primeiro 

capítulo com o juramento proferido pelo secretário executivo durante a colação de 

grau: 

 

Eu, como profissional de secretariado executivo, sob juramento solene, 
prometo: exercer a profissão dentro dos princípios da ética, da integridade, 
da honestidade, e da lealdade; respeitar a Constituição Federal, o Código 
de Ética Profissional e as normas institucionais; buscar o aperfeiçoamento 
contínuo e; contribuir, com o meu trabalho, para uma sociedade mais justa 
e mais humana. (SINSEC-ABC, 2011).  

 

Os próximos capítulos dar-nos-ão ferramentas para alicerçar o comportamento 

do secretário executivo quando observado pela ética calvinista.  Para tanto, 

iniciaremos conhecendo um pouco sobre a vida e obra de João Calvino, para 

entendermos as bases da ética cristã calvinista. 
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2 VIDA E OBRA DE JOÃO CALVINO 

 

2.1 INFÂNCIA E JUVENTUDE DE JOÃO CALVINO 

 

João Calvino nasceu na cidade de Noyon, Picardia, no dia 10 de julho de 

1509, filho de Gérard Cauvin e Janne Lefranc, ele de origem humilde e ela de 

família abastada. Ferreira (1985, p. 31-32), ao escrever sobre os pais de João 

Calvino, afirma que 

 

encontramos Gérard Cauvin no princípio do século XVI, na cidade 
francesa de Noyon, na Picardia, bem casado, bem posto na vida, residindo 
numa das principais praças da cidade, participando ativamente da vida 
social, relacionando com as famílias graúdas do lugar e da região. 
Procurado do capítulo da catedral, secretário do bispo, advogado, embora 
sem diploma, contudo influente e conceituado, G. Cauvin era dono de 
vasta clientela na região. Casara-se com Janne de Lafranc, jovem de 
grande formosura e reconhecida piedade, filha de abastado hoteleiro 
aposentado de Cambrai, agora influente membro da sociedade de Noyon. 
Gérard, por sua vez, provinha de troncos humildes: era de família rude. 
Seu pai fora barqueiro e acrescentara a essa profissão a de artífice em 
madeira; originário de Pontl’Évêque, cidadezinha a meia hora de viagem 
de Noyon, onde nascera Gérard Cauvin. 

 

Calvino era o segundo dos seis filhos de Gérard, dos quais temos certeza do 

nome de cinco deles. Lessa (1934, p. 25) afirma que “Geraldo tornou-se pai de quatro 

filhos – Carlos, João (Calvino), Antônio e Francisco, além de duas filhas, uma por 

nome Maria e outra, que se consorciou em Noyon e cujo nome se ignora.” 

A família, de tradição católica, logo tratou de batizar o menino; assim diz 

Ferreira (1985, p. 38): “Dentro de uma boa tradição católica, Calvino foi logo batizado, 

antes mesmo de completar um mês. Teve como padrinho um dos cônegos da 

catedral, Jean Vatine, de quem recebeu o primeiro nome.” 

A título de contextualização da história, no que se refere ao início da Reforma 

de Martinho Lutero,7 vale lembrar que, quando Calvino, ainda na primeira infância, 

acompanhava sua mãe aos rituais da Igreja Católica, Lutero já estava em busca de 

respostas para suas inquietações, o que mais tarde viria também a incomodar João 

Calvino. Sobre isso, relata van Halsema (1968, p. 16) que 

                                                 
7
 Martinho Lutero foi um padre alemão que publicou, em 1517, na Igreja de Wittenburg (Alemanha), 95 

teses contra a Igreja Católica Romana. 
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no ano de 1512, quando Lutero, ainda desconhecido, buscava paz para 
sua alma, quando João Calvino, com três anos de idade, acompanhava 
sua mãe nas suas rondas piedosas, Levèfre publicou sua tradução latina 
das epístolas do apóstolo Paulo, juntamente com o comentário: ‘É Deus 
quem salva pela graça somente’, disse o velho mestre. 

 

Voltando aos pais de Calvino, Gérard Cauvin e Janne Lefranc permaneceram 

casados por menos de vinte anos. Ela morreu em 1515, quando Calvino tinha entre 

cinco e seis anos de idade. Contudo, mesmo tendo vida breve na companhia dos 

filhos, exerceu forte influência para consagrá-los ao serviço sacerdotal. Lessa (1934, 

p. 26) afirma que “Calvino acompanhava sua mãe às procissões e visitava as 

relíquias, recebendo assim o ensino da Igreja a que estava incorporado.” 

Já seu pai, Gérard Cauvin, era secretário do bispo de Noyon, Charles de 

Hangest, que, segundo Lessa (1934, p. 25), “o tratava com muitas atenções”; era 

também procurador fiscal do município. Gérard seria um personagem anônimo na 

história, porém seu empenho em conduzir os filhos em uma boa educação, 

especialmente João Calvino, que indicava uma possível carreira eclesiástica brilhante, 

tornou-o conhecido no século XVI. Conforme afirmação de Ferreira (1985, p. 31), 

 

Gérard Cauvin é um nome que passaria no anonimato, sem qualquer 
menção história, não fosse o filho ilustre que teve, Não se pode ignorar, 
contudo, que esse filho só pode ser o que foi pelo esforço do pai, que tudo 
fez para dar-lhe uma educação capaz de fazê-lo o melhor entre os 
melhores na sua carreira. 

 

A posição ocupada pelo pai influenciou na educação de Calvino, bem como na 

de seus irmãos. O envolvimento de Gérard Cauvin, por causa de seu trabalho, com as 

famílias nobres permitiu-lhe privilégios na instrução dos filhos. Segundo afirma Costa 

(2009, p. 28-29), 

 

como Gérard era secretário apostólico de Charles de Hangest – bispo de 
Noyon (1501-1525) – e procurador fiscal do município, sua família 
mantinha íntimas relações com as famílias nobres de sua região, sendo 
ele próprio um ambicioso visionário que procurou encaminhar a educação 
de seus filhos da melhor maneira possível, usando os meios e recursos de 
que dispunha. [...] Calvino recebeu sua primeira educação juntamente com 
as crianças da nobre família de Hangest. Neste período, ele aprendeu e 
adquiriu educação e modos refinados próprios da nobreza, que o 
permitiram, posteriormente, transitar em todos os meios sociais com 
polidez. Entre os seus amigos de infância, destacam-se um dos filhos de 
Adrien, Lorde de Genlis, Claude de Hangest (Mommor), que se tornaria 
abade de St. Eloi em Noyon. Além de professores particulares, Calvino 
estudou na mesma escola dos filhos dos nobres de sua cidade, o Colégio 
de Capeto. 
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O pai de Calvino, visando à carreira do filho, não mediu esforços para que o 

menino percorresse um caminho brilhante em seus estudos, inclusive com aulas 

particulares com o mesmo professor que ensinava os filhos da família nobre. Ferreira 

(1985, p. 32), falando sobre o desejo de que os filhos tivessem a mesma educação 

que os filhos da nobreza, afirma que “não queria o notário menos para seus filhos.” 

Vemos em Lessa (1934) a mesma linha de raciocínio. Segundo ele, Gérard 

Cauvin era reconhecido em seu meio e via na formação eclesiástica o futuro para 

seus filhos e, consequentemente, para a sua família, de forma que ele desejava para 

seus filhos a mesma educação da família Montmor. Assim afirma o autor: 

 

A carreira eclesiástica era julgada ser mais apropriada para se galgarem, 
por meio dela, os elevados degraus das escala social. Geraldo 
ambicionava alta posição para a família, êle que já subira acima dos seus 
antepassados na sociedade em que vivia. [...] Como o estudo do colégio 
fosse insuficiente, obteve Geraldo, graças às suas boas relações, que o 
menino participasse de lições particulares que eram ministradas por um 
hábil preceptor aos filhos do senhor de Montmor, fidalgo aparentado com o 
bispo Carlos Hangest. (LESSA, 1934, p. 26). 

 

O pai de Calvino não estava errado. O convívio com os Hangest, uma das 

famílias mais nobres da região, permitiu a Calvino conhecimento e desenvolvimento 

para, posteriormente, conviver naturalmente por onde teve que passar. Nesse sentido, 

Ferreira (1985, p. 38-39) mostra a importância da educação recebida por Calvino e 

que ela iria lhe ser útil nos relacionamentos em Paris: 

 

No convívio desse lar de gente da nobreza, Calvino aprenderia a etiqueta 
e as boas maneiras que regiam a alta sociedade, dando-lhe assim um 
toque de polimento e habilitando-o mais tarde, sem constrangimento, a 
movimentar-se com desenvoltura nas altas rodas, tanto em Paris, como 
em outros lugares. 

 

Embora Gérard tenha sido influente a ponto de possibilitar os estudos dos filhos 

junto à família nobre, diz-nos Lessa (1934) que os estudos de Calvino não foram 

totalmente concedidos como favor a seu pai e sim custeados por ele. De qualquer 

maneira, vemos a importante influência paterna na formação de João Calvino e seus 

irmãos. 

Sobre a confiança que Gérard desfrutava da família nobre, Ferreira (1985, p. 

38) esclarece que 
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Gérard Cauvin valer-se-ía da amizade e confiança de que desfrutava da 
parte do bispo, não para suplicar favores desmedidos, mas a concessão 
de benefícios eclesiásticos que lhe permitisse educar os filhos na mesma 
escola em que estudavam os sobrinhos do clérigo. E os benefícios 
eclesiásticos foram concedidos, inicialmente, ao filho mais velho, Carlos, 
e, posteriormente, a João Calvino, quando ainda contava menos de doze 
anos. 

 

Não temos muitas informações sobre a infância de João Calvino, uma vez que 

os autores que se empenharam em redigir sua biografia pouco escreveram sobre sua 

primeira infância. O que temos retrata um menino de aparência frágil, que se 

destacava no interesse pelos estudos, livros e pela companhia de seus mestres. 

Lessa (1934, p. 26) retrata João Calvino da seguinte maneira: 

 

Como estudante se avantajava aos seus companheiros. De compleição 
débil, feição pálida, organismo delicado, era o seu rosto iluminado por 
aquêle olhar brilhante que sempre o destiguia e determinava vivacidade de 
sua inteligência e a firmeza de seu caráter. 

 

Aos doze anos, em 1521, recebeu um benefício eclesiástico ao ser nomeado 

capelão. O trabalho realizado rendia-lhe alguma remuneração; entretanto, pagava ao 

sacerdote que, em seu lugar, cumpria seus deveres sacerdotais, visto que a idade lhe 

impedia de realizar todo o trabalho de um sacerdote. Sobre isso, lemos em Lessa 

(1934, p. 27) que 

 

[...] tornando-se assim, pelo ato simbólico, membro do clero, embora não 
viesse a possuir todas as ordens sacerdotais, limitando-se apenas à da 
tonsura, a única que recebeu da igreja romana. Para auferir os lucros do 
benefício eclesiástico, teria Calvino de celebrar missas na sua capela. Não 
tendo, porém, plenas ordens sacerdotais, via-se obrigado a remunerar o 
celebrante que fizesse as suas vezes. 

 

Em 1523, o pai de Calvino solicitou uma licença para o filho, por ocasião da 

peste que assolava Noyon, com o desejo de poupar a sua vida, que prometia na 

carreira eclesiástica. Conforme Costa (2009), foi para Paris, junto de seus amigos 

nobres, para dar continuidade a seus estudos em Humanidades e Latim, no Collège 

de La Marche, no qual foi treinado para o sacerdócio. Tal fato é contestado por 

McGrath (2004), que entende não haver confirmação da passagem de Calvino por 

esse colégio. Assim afirma o autor: 

 

O fato, contudo, é que simplesmente não sabemos, com algum grau de 
certeza, quando Calvino foi para Paris. [...] Não há evidência convincente, 
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também, de que Calvino algum dia tenha sido membro do Collège de La 
Marche. [...] Não possuímos nenhuma declaração sequer do próprio 
Calvino com referência a qual faculdade ele frequentou anteriormente a 
Montaigu – se é que, na verdade, ele frequentou alguma. As primeiras 
biografias sugerem claramente que sua primeira conexão, em Paris, foi 
com Montaigu. (McGRATH, 2004, p.38-40). 

 

De acordo com Lessa (1934), a transferência de Calvino, por causa da peste 

em sua cidade, gerou algumas calúnias a respeito de sua pessoa e de seu amor para 

com seu trabalho na capela de La Gesine. Diz-nos o autor que, 

 

devido a posição que ocupou, não faltaram adversários que procurassem, 
em seus livros, deturpar a memória de Calvino e muitas das calúnias 
então formuladas ainda são hoje invocadas pelos partidários de credos 
contrários. Uma delas consistia em mostrar o desamor de Calvino para 
com suas ovelhas, abandonando o rebanho por causa da peste. 
Esqueceram-se, porém, de notar que o capelão era um menino de 
quatorze anos apenas, sem responsabilidades, um tímido estudante, ainda 
impossibilitado de exercer as funções de seu ofício sacerdotal. (LESSA, 
1934, p. 30). 

 

Calvino saiu da cidade com autorização do bispo de Noyon e deu continuidade 

aos estudos, para retornar assim que possível. Afirma Lessa (1934, p. 33) que 

 

[...] o flagelo da peste é que afastou Calvino de sua Noyon. Era um fiel 
súdito da Igreja Romana, adstrito a todas as práticas de sua igreja, e que 
ia, em outro meio, prosseguir nos seus estudos, tendo diante dos olhos a 
carreira sacerdotal. Não era, pois, um adolescente cheio de vícios, 
assinalado com estigma infamante, tendo apenas quatorze anos de idade.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO DE JOÃO CALVINO 

 

Conforme Lessa (1934), Calvino dedicou-se com afinco aos estudos no Collège 

de La Marche, tendo como mestre Maturinus Corderius ou Marthurin Cordier, 

humanista, pedagogo e retórico. Com ele, Calvino aprendeu o amor pela Renascença 

e, ainda, pensar e escrever em latim. Além disso, Ferreira (1985), ao descrever sobre 

a influência que Calvino recebeu do mestre Cordier, relata que, além da questão 

acadêmica, houve uma forte influência religiosa. 

Por sua vez, Irwin (1991, p. 16-19), ao escrever sobre Cordier, diz-nos que 

 

era um homem de espírito profundamente evangélico. Pensava que tinha 
como ideal inculcar em seus alunos a afeição à Palavra de Deus e o amor 
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a Cristo. Mas foi mais tarde, por volta do ano de 1528, quando Cordier 
aceitou definitivamente as doutrinas evangélicas. (tradução nossa). 

 

Entre as preferências do mestre, estava o ensino aos jovens iniciantes, para 

evitar erros comuns entre eles em relação à língua. Para tanto, usava de didática 

prática, ou seja, a conversação sobre assuntos familiares. Ferreira (1985, p. 39) assim 

afirma: 

 

Embora professor de classes mais adiantadas, para o que não lhe faltava 
competência nem habilitação, preferia ter como alunos iniciantes jovens, 
de modo a oferecer-lhes base sólida no aprendizado da língua, antes que 
se viciassem em erros tão comuns do tempo. Queria vê-los falando e 
escrevendo um francês primoroso, isento de barbarismos e outros 
defeitos. 

 

Percebe-se que Cordier conseguiu passar eficazmente seus ensinos para 

Calvino. O que nos mostram os autores pesquisados é que Calvino foi dedicado aluno 

e preferia a companhia de seu mestre, durante os intervalos das aulas, à de seus 

amigos. Sua dedicação aos estudos rendeu-lhe, mais tarde, ser “considerado entre os 

principais escritores franceses de seu tempo.” (LESSA, 1934, p. 34).  

Ainda, Lessa (1934, p. 38), ao escrever sobre o apreço de Calvino para com 

seu mestre Cordier, afirma que “Calvino agradecido pelo muito que lhe devia, dedicou-

lhe mais tarde o seu Comentário da 1ª Epístola aos Tessalonicenses.”  

Em 1524, foi para o Collège de Montaigu, que era dirigido por um homem 

severo, Noel Beda, defensor da Igreja Católica e perseguidor dos simpatizantes de 

Lutero naquela época. A realidade era bem diferente do que havia encontrado e vivido 

em La Marche. Segundo Costa (2009, p. 29), 

 

[...] Calvino foi para uma escola menos requintada em seus costumes, 
mais dura em sua disciplina e de orientação escolástica, o Colège de 
Montaigu, estudando Gramática, Filosofia e teologia (1524) – por onde 
também passaram Erasmo de Roterdã e Rabelais (c.1483-1553). 

 

De igual modo, Ferreira (1985, p. 40-41), ao comentar sobre as lembranças de 

Erasmo, em 1490, de sua permanência no Colège de Montaigu, relata os seguintes 

detalhes: 

 

Ali estudou Erasmo, o grande humanista, antes de Calvino, e guardava 
sombrias lembranças do ambiente insuportável, da disciplina cruel, da 
falta de higiene, da comida mal preparada, dos vermes dos quais Erasmo 
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dizia ter recebido maior porção do que da teologia que impregnava as 
paredes. Os quartos eram próximos das privadas fétidas e infecciosas; 
muitos estudantes ali adquiriram enfermidades graves e incuráveis, alguns 
morreram e havia casos de cegueira e lepra. 

 

Quando da permanência de João Calvino no mesmo colégio, a situação já 

parecia ser um tanto melhor, assegura McGrath (2004). Contudo, conforme Ferreira 

(1985, p. 41), a rigidez nos estudos permanecia: 

 

[...] os castigos corporais eram praticados com severidade e as horas de 
estudos esticadas, com tempo limitado para as refeições. Calvino, no 
entanto, não se queixava dos rigores da escola, aliás, não o encontramos 
queixoso em nenhum lugar.  

 

Foi nesse cenário que João Calvino provou ser um estudioso dedicado e filho 

obediente que se empenhava no propósito de prosseguir em sua carreira eclesiástica, 

que tanto seu pai vislumbrava durante a sua infância. Diz-nos Lessa (1934, p. 39) que 

 

seu zêlo e aplicação foram notórios. Na sede de conhecimentos, esquecia-
se, por vêzes, da própria refeição. Quando todos dormiam, os vizinhos 
observavam até alta noite uma luz bruxoleante na câmara do estudante, 
atestado das vigílias no afã pelo saber. 

 

Não obstante as dificuldades e rigidez mantidas pelo colégio, Calvino persistia 

na dedicação dos estudos e na participação de todos os atos religiosos. Seu 

comportamento e desempenho eram reconhecidos por todos, inclusive por seus 

professores. Nesse sentido, Lessa (1934, p. 40) descreve com propriedade: 

 

Religiosos por vocação, sua presença na celebração da missa e de outros 
atos religiosos era sempre notada, observando jejuns e preceitos, 
venerando os santos e aderindo a todo o ensino da igreja. [...] Um jovem 
tão aplicado, tão severo, tão religioso – pensavam – viria a ocupar posição 
de destaque. Prognosticavam-lhe não um simples curato ou prelazia, mas 
o chapéu cardinalício. 

 

Era notório que Calvino teria um futuro promissor na Igreja Católica; entretanto, 

foi nesse mesmo período, entre 1524 e 1527, que a Reforma começou a surgir na 

França, fato que mudaria totalmente o caminho traçado inicialmente por seu pai, 

Gérard Cauvin. 

Calvino mostrava capacidade brilhante em reter o aprendizado e, quando 

necessário, revelava o conhecimento adquirido em tempos difíceis passados em 

Montaigu. Foi durante esse período que adquiriu grande conhecimento sobre a 
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teologia de Tomás de Aquino, Jerônimo e Agostinho; tinha ele facilidade no 

aprendizado rápido e na retórica, o que o tornou um estudante admirado por seus 

professores e colegas. Por consequência de seu desenvolvimento precoce e 

progresso nos estudos, foi promovido e terminou o curso antes de seus colegas. Para 

Ferreira (1985, p. 42-43), 

 

a sua vantagem em relação aos outros colegas de classe, dado seu rápido 
desenvolvimento, valeu-lhe a promoção em pouco tempo para os estudos 
elevados das disciplinas de filosofia e dialética. Assim é que, em 1528, 
terminava o seu curso de artes que o qualificava a entrar para os estudos 
de Direito em Orleans e Bourges. 

 

Os escritos que temos de Calvino em relação à sua própria vida são poucos, 

pois não era seu perfil escrever sobre isso. Por exemplo, em O livro dos Salmos, em 

sua dedicatória, encontramos algumas palavras deixadas por ele sobre a mudança, 

em seus estudos, que o direcionava da carreira eclesiástica para a carreira jurídica. 

Diz-nos ele: 

 

Quando era bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos da teologia. 
Mais tarde, porém, ao ponderar que a profissão jurídica comumente 
promovia aqueles que saíam em busca de riquezas, tal prospecto o 
induziu a subitamente mudar seu propósito. E assim aconteceu de eu ser 
afastado do estudo de filosofia e encaminhado aos estudos da 
jurisprudência. A essa atividade me diligenciei a aplicar-me com toda 
fidelidade, em obediência a meu pai [...]. (CALVINO, 1999, p. 37-38).  

  

Na leitura de McGrath (2004), percebemos o destaque ao aspecto financeiro 

como sendo o fator incentivador na mudança dos estudos de Calvino. Com base nos 

escritos do próprio Calvino, em O livro dose Salmos, o autor nos diz que 

 

[...] seu pai o removeu de Paris, em algum momento em 1527 ou 1528, 
para que ele pudesse estudar direito civil, em Orleans. A motivação que 
Calvino atribuiu a seu pai, para essa mudança de área e de universidade, 
foi puramente financeira: a prática do direito era mais rentável (o direito 
civil), deve-se observar, não era ensinado em Paris: a faculdade de direito 
dedicava-se ao estudo do direito canônico-isto é, eclesiástico (McGRATH, 
2004, p. 49). 

 

Sobre o assunto, Lessa (1934) comenta um desentendimento entre seu pai e o 

clérigo, que teria feito com que Gérard mudasse o rumo dos estudos de Calvino. 

Segundo ele, “Geraldo também se achou em desavença com o capítulo de Noyon. 
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Por isso entendem alguns que foi essa a causa determinante da evolução que se 

operou, desviando a carreira do filho.” (p. 49).  

Ferreira (1985, p. 43-44) tem a mesma linha de pensamento de Lessa (1934), 

de forma que constatamos em sua obra o que segue: 

 

Nessa altura, o pai de Calvino já havia mudado de ideia com respeito à 
carreira futura do filho e desejava que ele seguisse estudos de direito, a 
seu ver, o caminho mais seguro para a conquista de posição, de riquezas, 
de honra, pelo que nos informa o próprio João Calvino. [...] Sabe-se que 
perdera a confiança dos homens da catedral e que, ao que tudo indica, 
deixada de ser o bom e correto administrador que antes tinha sido. 

 

O fato é que Calvino, mais uma vez, obedientemente seguiu o desejo de seu 

pai e mudou-se para Orleans, que possuía as melhores e mais famosas escolas de 

direito. Lá, ele estudou direito civil e continuou a se destacar nos ensinos, sendo 

reconhecida a sua facilidade de aprendizado, bem como a conduta irrepreensível. 

Segundo Costa (2009), teve a influência de Pierre L’Étoile, que se tornou presidente 

do tribunal do parlamento em Paris e cuja fama, conforme relata Ferreira (1985, p. 45), 

“[...] atraía muitos alunos de vários lugares. Embora adversário da Reforma, era um 

homem de excepcional inteligência e de um espírito cordial e amigo.” 

Calvino se deparou, então, com um ambiente mais livre e sem o rigor 

disciplinar ao qual havia se acostumado; contudo, não se entregou aos costumes e 

vícios de Orleans. Continuou perseverante em seus estudos, com a mesma 

dedicação que aprendera desde menino e no interesse pela busca do conhecimento. 

Conforme esclarece Ferreira (1985, p. 45), 

 

Para trás ficara a disciplina rígida de um ambiente de ferro. Agora era a 
liberdade, o descontraimento de um clima intelectualmente arejado; uma 
mocidade brejeira, até frívola, embora preocupada com o saber, pois 
Orleans era nesse tempo, mais do que Paris, a capital intelectual da 
França. [...] O ambiente liberal não impedia que Calvino se impusesse 
uma rigorosa disciplina, a qual o obrigava a alimentar-se frugalmente, 
estudar até altas horas da noite, de manhã acordar cedo, e permanecer no 
leito recordando o que aprendera no dia anterior. 

 

A desenvoltura e o conhecimento de Calvino permitiram-lhe substituir, em sala 

de aula, alguns de seus professores; além disso, sua dedicação rendeu-lhe o apreço 

de muitos, entre eles, o mestre L’Estoile, que tanto admirava. Conta-nos Ferreira 

(1985, p. 46) que 
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mais uma vez Calvino se destaca pela inteligência, pelo 
aproveitamento rápido e admirável. Dentro em pouco é distinguido 
pelo mestre L’Estoile com o convite para substituí-lo nas aulas, 
quando precisa se aumentar; e o fato se repete e Calvino o faz com 
tal proveito que muitos começam a ver nele um futuro substituto do 
grande professor. 

 

Calvino não terminou o curso, porém recebeu o grau de Bacharel em Direito, 

em reconhecimento por seu trabalho e por unanimidade de seus professores. No 

entanto, Beza (2006, p. 10) afirma que ele não aceitou o título: 

 

Tanto progrediu no saber em pouco tempo com o insigne mestre que não 
era havido como estudante, pelo contrário como um dos doutores 
regulares, uma vez que frequentemente exercia o papel do docente que 
do aluno. Ofereceu-se-lhe o título de doutor à parte das exigências 
regulamentares. Ele, porém, recusou-o. 

 

Segundo Costa (2009), na Universidade de Bourges, nos anos de 1529 e 1530, 

Calvino aperfeiçoou-se com o mestre em direito Andreas Alciati e estudou com 

Melchior Wolmar. Sobre Andreas Alciati, diz-nos Ferreira (1985, p. 47) que 

 

a ida de Calvino para Bourges prendia-se ao  interesse que vinha 
despertando nos estudantes de direito o novo professor de italiano. André 
Alciati, tido como maior advogado da época, insigne mestre de direito. 
Jovens de outras partes da Europa estavam indo para Bourges atraídos 
pela sua fama. 

 

Permaneceu na Universidade de Bourges até a morte de seu pai, quando 

regressou a Paris, para retomar os estudos literários, aperfeiçoar-se em grego e iniciar 

os estudos de hebraico. Segundo Ferreira (1985, p. 47), 

 

a morte de Gerard Cauvin trouxe mudanças nos planos de João Calvino. 
Não continuaria os estudos de lei que encetara em obediência aos 
desejos do pai e que, com grande sucesso, conduzira tanto em Orleans 
como em Bourges. 

 

Sobre a morte de seu pai, pouco se sabe, visto a discrição já conhecida sobre a 

vida particular de Calvino, mas outro fato conhecido é que sua vida tomou outro rumo 

após isso. Segundo afirma Ferreira (1985, p. 49), 

 

Calvino, sempre reservado com respeito as coisas mais íntimas da sua 
vida particular, não nos dá nenhuma informação sobre o assunto. [...] Os 
planos, fossem eles de Gérard Cauvin, o pai, para atender suas ambições 
com respeito ao filho; fossem do próprio João Calvino, em obediência às 
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suas inclinações naturais, eram, acima de tudo, planos de Deus na 
preparação do instrumento útil, designado pela sábia e soberana vontade 
do Senhor, para a execução de Sua obra. 

 

2.3 A CONVERSÃO DE JOÃO CALVINO  

 

Calvino (1999, p. 38), ao falar sobre sua conversão, diz-nos pouco e relata o 

seguinte: 

 

Inicialmente, visto eu me achar tão obstinadamente devotado às 
superstições do papado, para que pudesse desvencilhar-me com a 
facilidade de tão profundo abismo de lama. Deus, por um ato súbito de 
conversão, subjugou e trouxe minha mente a uma disposição suscetível, a 
qual era mais empedernida em tais matérias do que se poderia esperar de 
mim naquele primeiro período de minha vida. Tendo assim recebido 
alguma experiência e conhecimento da verdadeira piedade, 
imediatamente me senti inflamado de um desejo tão intenso de progredir 
nesse novo caminho que, embora não tivesse abandonado totalmente os 
outros estudos, me ocupei deles com menos ardor.  

 

Precisamente, não se sabe quando aconteceu a conversão, porém, segundo a 

obra de Costa (2009), as evidências apontam para o período de 1532 a 1534. Ele 

afirma que 

 

não é possível precisar as circunstâncias e a data da ‘súbita conversão’ de 
Calvino; contudo, as evidências apontam para um período entre 1532-
1534. Por tanto, em Orléans ou Paris. Devemos estar atentos também ao 
fato de que a vida de Calvino, mesmo antes da sua conversão, não foi 
marcada por um comportamento dissoluto e imoral – tão comum nos 
jovens de seu tempo. (COSTA, 2009, p. 33). 

 

O próprio Calvino explica os sentimentos que lhe invadiam o coração: tinha ele 

forte desejo de permanecer no anonimato, para encontrar explicações sobre sua alma 

inquieta e insatisfeita com a doutrina que até então havia seguido. Anonimato e 

solidão que Deus não permitiria, segundo suas próprias palavras:     

 

Fiquei totalmente aturdido ao descobrir que antes de haver se esvaído um 
ano, todos quantos nutriam algum desejo por uma doutrina mais pura 
vinham constantemente a mim com o intuito de aprender, embora eu 
mesmo não passasse ainda de mero neófito e principiante. Possuidor de 
uma disposição um tanto rude e tímida, o que me leva sempre a amar a 
solidão e o isolamento, passei então, a buscar algum canto isolado onde 
pudesse furtar-me da opinião pública. Em suma, enquanto meu único e 
grande objetivo era viver em reclusão, sem ser conhecido, Deus me guiava 
através de crises e mudanças, de modo a jamais me permitir descansar em 
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lugar algum, até que a despeito de minha natural disposição, me 
transformasse em atenção pública. (CALVINO, 1999, p. 38).  

 

Nesse mesmo período, Calvino foi acusado, juntamente ao amigo Nicolas Cop, 

então reitor da Universidade de Paris, de ter sido coautor da palestra proferida à 

comunidade universitária. O discurso muito se assemelhava ao que pregava Lutero, o 

que causou a fúria dos monges. Assim, iniciou-se uma perseguição para capturar 

Calvino e Nicolas Cop. Van Halsema (1968, p. 31-32) narra o ocorrido da seguinte 

forma: 

 

Nicolas Cop, o jovem reitor da Universidade de Paris, havia feito a sua 
palestra anual á comunidade universitária no Dia de Todos os Santos. Em 
vez de falar sobre os santos e a santa igreja, Cop usou o texto: ‘Bem-
aventurados os humildes de espírito’, dissertando sobre os evangelhos e a 
graça gratuita de Deus. Falou contra a perseguição àqueles retornavam a 
Bíblia. Citou Erasmus, cujas obras foram banidas pela Universidade de 
Sorbonne. [...] Diziam à boca pequena que Cop tinha sido aconselhado 
por um jovem estudioso chamado João Calvino. Nicolas Cop e João 
Calvino eram amigos por dez anos ou mais, e eram vistos juntos com 
certa frequência. Em fins de novembro, 1533, quase um mês após sua 
oração, Nicolas Cop dirigia-se ao palácio num cortejo acadêmico. 

 

Segundo Beza (2006, p. 13), Nicolas Cop, quando chamado a prestar 

esclarecimentos sobre seu discurso, atendeu ao chamado: 

 

Por ocasião da assim chamada Festa de Todos os Santos, havia falado 
das coisas da religião em moldes mais avançados e mais esclarecidos do 
que a Sorbonne e o Parlamento aprovavam. Decorreu daí que o Tribunal 
do Parlamento lhe enviou convocação para prestar esclarecimentos e, 
acompanhar dos bedéis, pôs-se a caminho para atender à intimação. 

 

Entretanto, percebeu ele que suas palavras, por terem desagradado o 

Parlamento, render-lhe-iam a prisão, bem como de seu amigo Calvino. Ambos, então, 

precisaram fugir para preservar a liberdade. 

João Calvino, o aluno dedicado e apreciado por todos, agora estava em fuga. 

Ficou escondido na casa de um amigo, por nome Louis du Tillet, que havia herdado a 

biblioteca de seus pais. Ali, por meses, Calvino dedicou-se aos estudos e conheceu 

homens “eruditos” que se hospedaram na mesma casa que o acolheu. Ele passou a 

falar em reuniões secretas e o povo desejava ouvi-lo mesmo em meio ao perigo de 

serem vistos e punidos. Nesse sentido, verificamos, na obra de Van Halsema (1968, 

p. 36), que 
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[...] o homem de nome fictício não ficaria a sós no seu sereno ninho. 
Homens eruditos, hospedados na casa de du Tillet, o procurariam para 
conversar com ele. Mas Deus o impeliu dos seus estudos para andar 
pelas cercanias, visitando os lares e vilas dos camponeses. Magro vestido 
preto, estava em todos os cantos. Dirigia reuniões secretas nos lares. 
Reunia seus entusiasmados ouvintes numa gruta perto do rio. O povo o 
procurava, despreocupado com a sua própria segurança, para ouvir esse 
homem caçado. 

 

2.4 CALVINO EM GENEBRA, EM ESTRASBURGO E NOVAMENTE EM GENEBRA 

 

Enquanto Calvino e Nicolas Cop refugiavam-se em lugares distintos, Guilherme 

Farel (1489-1565) estabelecia-se em Genebra, isso por volta de 1532. Farel, 

posteriormente, veio a ser um dos grandes amigos de Calvino e também responsável 

por sua permanência em Genebra. 

Para contextualizar a história, precisamos lembrar que Guilherme Farel, ao se 

converter, sofreu influências de um professor de idade avançada, chamado Jacques 

Lefèvre D’Étaples (1455-1536),8 também conhecido de Calvino. Além disso, ele foi um 

dos responsáveis pela Reforma na Suíça; entretanto, até que tudo acontecesse, 

passou por perseguições, foi ameaçado e por diversas vezes surrado, mesmo assim 

não parava, continuando com seu objetivo de pregar, por onde passava, as novas que 

contrariavam a Igreja Católica. Mais tarde, juntou-se a ele Peter Viret (1511-1571), 

que também veio a ser grande amigo de Calvino. 

Farel, para conquistar Genebra, anunciava aulas de francês, escrita e leitura, e, 

como parte de seu plano, introduzia ensinos bíblicos, assim difundindo a Palavra de 

Deus ao povo, que, desejoso em aprender, lotava as salas em que o estudo era 

ministrado. 

Finalmente, a Reforma chegou a Genebra, conforme afirma Van Halsema 

(1968, p. 69), “por um edital de 27 de agosto de 1535, a religião de Roma deixou de 

ser a religião de Genebra.” Um ano passou e as mudanças continuavam; diz-nos Van 

Halsema (1968, p. 70) que 

 

Farel começara a introduzir nova liturgia, nova pregação, e novos 
regulamentos na nova cidade Protestante. Os conselhos convocaram o 
povo à catedral de Saint Pierre. Todos ficaram de pé, e juraram, com as 
mãos levantadas aos céus, que viveriam de acordo com as leis do 

                                                 
8
 Teólogo e humanista francês nascido em Étaples, Picardia. Erudito bíblico e precursor da Reforma 

Protestante na França enfatizou a autoridade das Escrituras e a salvação pela graça. 
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Evangelho, abandonando os caminhos de Roma. Era domingo, dia 21 de 
maio, no ano de 1536. 

 

Já Ferreira (1985) conta sobre a necessidade de ajuda que Farel sentia para 

melhor conduzir a Genebra protestante aos ensinos de Deus. Diz-nos ele que 

 

uma extraordinária virtude possuía Farel para aquela situação, virtude que 
demonstrou mais uma vez – humildade para reconhecer suas próprias 
limitações e alegrar-se com o surgimento de alguém que pudesse fazer o 
trabalho, que por si só não poderia desempenhar. Calvino chegara na 
hora providencial, exata. Farel vinha sentindo a necessidade de alguém 
que pudesse ajudar naquela emergência. Viret não se dispunha a ficar, 
embora tivesse sido companheiro eficiente na sua grande luta inicial. Ao 
saber de Calvino, Farel foi imediatamente à sua procura. (FERREIRA, 
1985, p. 72). 

 

Calvino estava de passagem por Genebra, rumo a Estrasburgo, e não fosse o 

encontro com Farel ficaria ali apenas uma noite. Ele não pretendia permanecer em 

Genebra e, em conversa com Farel, alegou sua pouca saúde, sua timidez e seu 

interesse em servir a Deus de outra maneira, além de desejar concentrar-se nos 

estudos para continuar escrevendo. Farel, como última tentativa, persuadiu Calvino a 

ficar afirmando que este estaria em desobediência a Deus e seria amaldiçoado caso 

não se engajasse na luta de encaminhar o povo aos ensinamentos de Deus. 

Sobre isso, vemos em Van Halsema (1968, p. 72) que 

 

ninguém podia conquistar uma cidade para o Evangelho como Guilherme 
Farel. Tendo-a conquistado, era então que o trabalho começava de 
verdade. Vinha depois o planejamento cuidadoso, a firme liderança, a 
edificação. Farel não era homem para essa atividade; ninguém sabia isso 
melhor do que êle mesmo. Era magnífico numa batalha. Mas se perdia 
completamente na rotina diária de planejamento e consolidação. 

 

Genebra, agora, era uma cidade nominalmente protestante; contudo, os 

hábitos e costumes do povo precisavam sofrer grande mudança e ninguém melhor do 

que João Calvino para pregar sobre a vida santa e conduzir o povo aos pés de Cristo. 

Novamente, vemos em Van Halsema (1968, p. 74): 

 

Aqui estava um líder da Reforma, um homem na flor da idade, brilhante, 
cujo preparo em direito o capacitava para tratar com os conselhos bem 
como com as facções da cidade. Sobretudo, aqui estava um homem que 
compreendia os ensinamentos bíblicos melhor do que qualquer outro 
homem da época. [...] Calvino era a resposta de Deus para os problemas 
de Genebra. 

 



50 
 

É necessário lembrar que Calvino já havia lançado sua primeira edição de As 

institutas da religião cristã, ou Tratado da religião cristã, em 1536, que tinha como 

objetivo o ensino da doutrina para a religião cristã, ou seja, instruções quanto às 

doutrinas e prática da Igreja Reformada, para diferenciá-las da Igreja Católica. Assim 

nos diz Beza (2006, p. 16): 

 

Calvino fez imprimir a primeira edição de suas Institutas, uma apologética 
dirigida ao rei Francisco, primeiro desse nome, para os pobres fiéis 
perseguidos, a quem, sem razão, se impunha o nome de anabatistas, para 
justificar aos olhos dos príncipes protestantes as perseguições que se 
faziam contra o Evangelho, como ele próprio escreveu no prefácio de seu 
comentário dos Salmos. 

 

Calvino iniciou o trabalho de discipulado em Genebra e logo redigiu textos para 

bem orientar a Igreja, pois era o que ele tão sabiamente sabia fazer. Beza (2006, p. 

18) assegura que 

 

tudo isso aconteceu no ano de 1536, no começo de setembro. Pouco 
depois, entretanto, foi também eleito pastor. Agora declarado pastor e 
preletor nesta Igreja, com legítima eleição e aprovação preparou um breve 
formulário de confissão e disciplina [...]. Fez também, um Catecismo [...] 
contendo somente breves sumários dos principais pontos da religião. 

 

Contudo, não podemos esquecer que os costumes arraigados em Genebra 

dificultavam uma mudança radical no comportamento dos fiéis, além de Calvino e 

Farel serem irredutíveis em relação à nova maneira de viver de um convertido ao 

Cristianismo. Ainda, tentaram, sem sucesso, que o povo declarasse por escrito a 

concordância com o conteúdo do Catecismo.9 No entanto, Genebra não estava pronta 

para tal mudança, devido à cultura de décadas passadas ainda enraizada. 

Segundo Ferreira (1985, p. 78-79), 

 

compreende-se que, segundo os padrões estabelecidos por Calvino e 
seus companheiros de ministério, havia em Genebra, como herança de 
tempos passados, costumes inconvenientes e práticos detestáveis, 
incompatíveis com a ética cristã. Havia bebedeira, discussões, adultérios, 

                                                 
9
 “Durante o ministério de João Calvino em Genebra cerca de nove catecismos estiveram em uso, três 

deles anteriores à sua chegada na cidade. Esses catecismos eram também cartilhas que ensinavam 
rudimentos de aritmética e leitura, além de temas religiosos. Eles concentravam-se na Oração do 
Senhor, no Credo dos Apóstolos e nos Dez Mandamentos, além de incluírem versículos bíblicos e 
orações para diferentes ocasiões do dia. Também incluíam perguntas e respostas simples utilizadas na 
admissão à mesa do Senhor. Os catecismos maiores eram usados para instrução e as perguntas mais 
precisas e simples serviam como a confissão necessária para participar da Ceia. Um conjunto dessas 
perguntas foi acrescido a algumas edições do catecismo de Calvino.” (MATOS, 2011). 
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etc... A prostituição era oficializada, sancionada pelas autoridades. Os 
prostíbulos eram supervisionados por uma mulher eleita pelo concílio, que 
recebeu do povo o nome de ‘rainha do bordel’. Além das bebedeiras e 
dissoluções, jogos, a quebra do domingo, os casamentos e outras 
festividades celebradas com pouca discrição e muita pompa, fugiam ao 
recato e modéstia que os reformadores, segundo o seu entender, julgaram 
necessário estabelecer numa sociedade verdadeiramente evangélica. 

 

Foi um tempo de frustração para Calvino, que havia mudado seus planos de 

seguir para Estrasburgo e continuar lá seus escritos e estudos, para colaborar com 

Farel na implantação de uma Igreja realmente Reformada. Calvino se recusava, por 

exemplo, a aceitar que a Ceia fosse ministrada a quem estivesse em pecado, isso 

segundo Ferreira (1985). 

O descontentamento era geral. O povo de Genebra estava insatisfeito com as 

exigências descritas no Catecismo; com a severidade das mensagens e pregações 

realizadas na intenção de trazer os fiéis a uma postura ética cristã; e com o 

comportamento de Carolli, que hora estava a favor das causas da Reforma e hora 

estava contra, adotando comportamentos que favoreciam as doutrinas católicas. Por 

sua vez, os amigos Farel e Calvino eram apertados pelo Concílio a abrirem mão de 

algumas ordens estabelecidas, o que eles se recusavam. De fato, a sociedade não 

queria abrir mão de comportamentos e costumes que, de certa forma, rendiam-lhe 

recursos financeiros e prazeres que não condiziam com a proposta de Calvino e Farel.  

Em suma, estavam todos contra os amigos. Afirma Ferreira (1985, p. 84) que 

 

não demorou muito e o número dos descontentes começou a crescer e a 
se arregimentar, reunindo todos num só partido, [...]. Os taberneiros 
prejudicados nos seus lucros, os jogadores privados de seus hábitos, os 
beberrões proibidos do seu convívio e todos que eram superficiais no seu 
interesse religioso, desejosos de prosseguir nas práticas consideradas 
inconvenientes e incompatíveis com a Profissão de Fé Cristã, segundo os 
novos padrões, todos estavam agora contra Calvino e Farel. 

 

O autor ainda relata a situação delicada em que os pastores encontravam-se, 

tão delicada que quase houve derramamento de sangue, o que levou o Concílio, em 

1538, a expulsar Calvino e Farel de Genebra: 

 

Os ânimos estavam muito agitados. Houve alvoroço na igreja; alguns 
chegaram a arrancar a espada contra Calvino, o que levou à intervenção 
de alguns para evitar o derramamento de sangue. No dia seguinte, o 
concílio se reuniu e determinou a expulsão de Calvino e Farel da cidade, 
dando-lhes o prazo de três dias para se retirarem. [...] Os pastores de 
Genebra saíram em obediência à ordem do Concílio aprovada pela 
assembléia, dentro do prazo estipulado. (FERREIRA, 1985, p. 82).  
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Beza (2006, p. 21), sobre o momento em que Calvino tomou ciência de sua 

expulsão de Genebra, relata o que segue: 

 

Anunciado isto a Calvino, sua resposta foi que, se aos homens houvesse 
ele servido, estaria sendo mal recompensado, mas, ao contrário, havia 
servido Àquele Que, ao invés de mal recompensar a Seus servidores, 
paga até o que não deve. E boa razão tinha ele de assim falar, pois que 
havia seguido o exemplo de São Paulo, que servia à Igreja às suas 
próprias custas e expensas. 

 

Para finalizar a primeira estada de Calvino em Genebra, lembrando que, 

mesmo em meio às desilusões que ali colheu, o tempo foi de preparo para o que ele 

viria a ser como reformador, tomamos aqui o pensamento de Ferreira (1985, p. 87), 

que bem descreve o período fracassado, se é que assim podemos chamar, durante o 

seu primeiro pastorado naquele local: 

 

[...] diríamos que faltou muito, e a história mesmo o vem a demonstrar, de 
amadurecimento, tanto de líderes, como do povo, para que triunfasse, 
pelo menos relativa e parcialmente, a tentativa de Calvino de fazer de 
Genebra uma cidade cristã. E não teria sido, perguntamos nós, esse 
fracasso inicial uma experiência amarga, mas necessária, de parte a 
parte, para se alcançar pelo menos o que mais tarde se alcançou? Na 
plenitude dos tempos. 

  

Após serem expulsos de Genebra, os amigos seguiram rumo a Basileia. Farel 

permaneceu pastoreando o rebanho da cidade de Neuchâtel e Calvino, após dois 

meses, seguiu para Estrasburgo, onde fixou residência e retomou seus planos de 

estudar e escrever; entretanto, foi convidado pelo teólogo alemão Martin Bucer 

(1491-1551) a pastorear os “refugiados franceses” residentes em Estrasburgo.  

 

Calvino era convidado por Bucer para assumir o pastorado dos refugiados 
franceses em Estrasburgo, o que inicialmente recusou. Estava bem em 
Basiléia onde, na tranquilidade do ambiente amigo, de companheiros 
intelectuais, poderia continuar nos seus estudos como sempre desejava. 
Bucer insistia e Calvino, como sempre, aguardava indícios de que essa 
fosse a vontade de Deus, antes de responder positivamente, temendo, 
cauteloso, a repetição das decepções amargas que vinha de sofrer. 
(FERREIRA, 1985, p. 89). 

 

O período em que ficou em Estrasburgo foi uma “escola” para João Calvino. 

Foram tempos em que ele amadureceu suas ideias; publicou um tratado sobre a “Ceia 

do Senhor”; conviveu com homens sábios e influentes defensores da Reforma, que 

vieram a agregar-lhe conhecimento; novamente participou de debates que lhe 
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permitiram tornar-se conhecido fora da cidade; trabalhou como professor; e passou a 

ser admirado por todos. O convívio precioso com Martin Bucer auxiliou-o na 

maturidade, que, posteriormente, foi-lhe imprescindível quando do retorno a Genebra. 

O trabalho de Calvino, em Estrasburgo, era intenso. Assim afirma Beza (2006, 

p. 21): 

 

[...] foi chamado a Strasburgo, onde foi recebido como um tesouro por 
estes homens excelentes. Martin (Martinho) Bucer, Cápito, Hédio e outros 
que, nesses dias, brilhavam como pérolas preciosas na Igreja de Deus. Aí, 
por aprovação dos magníficos senhores e regentes de Strasburgo, passou 
a dirigir uma igreja francesa e implantou até mesmo a disciplina 
eclesiástica, o que, todavia, nunca alcançaram o alemães para sua Igreja 
até o presente. Dava também aulas de teologia, com grande admiração de 
cada um, e tinha por este encargo teológico justa remuneração do 
senhorio de Strasburgo. 

 

Calvino, segundo Ferreira (1985), tornou-se conhecido a partir de seu trabalho 

desenvolvido em Estrasburgo. “Foi durante esse período que Calvino se tornou mais 

conhecido e adquiriu fama internacional, pois que participou de várias conferências e 

dietas, onde seu espírito e a sua inteligência haviam de se por em evidência.” (p. 92). 

Visto a sua vida agitada e incerta, bem como a incerteza de conseguir ter uma 

companheira que realmente entendesse seu chamado, Calvino ainda era solteiro, 

porém isso não era um ideal, pelo contrário, uma vez que combatia a castidade e 

entendia que, mais cedo ou mais tarde, seria cobrado caso permanecesse solteiro. 

Assim, foi em Estrasburgo que conheceu Idelette, viúva e mãe de dois filhos. 

Ela havia perdido seu esposo para a peste que assolara Estrasburgo e, 

posteriormente, adquiriu núpcias com Calvino. Conforme a afirmação de Beza (2006, 

p. 24), 

 

[...] um homem de nome Jean [João] Stordeur [...] que veio a falecer de 
peste em Strasburgo [...] Calvino tomou-lhe a viúva por esposa [em 
setembro de 1539]. Chamava-se ela Odillette, ou, antes, Idellete, de Bure, 
mulher circunspecta e virtuosa [...] com ela conviveu ele sempre em 
imperturbada harmonia [...]. 

 

Calvino não se esqueceu do amigo Farel e eles mantinham contato através de 

cartas. Assim foi que Calvino chamou Farel para celebrar seu casamento, o que 

prontamente foi atendido, visto que este sabia da importância que Calvino dava a 

esse momento e por ser também uma oportunidade para rever o amigo. 
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O trabalho em Estrasburgo exigia muito de sua esposa, que prontamente 

atendia às necessidades da casa que abrigava os estudantes e servia de reduto de 

estudo de Calvino. Fala-se de uma mulher de feição bela, discreta e disposta ao 

trabalho, mesmo com deficiente saúde. Calvino havia encontrado a esposa auxiliadora 

que precisava para acompanhar-lhe na dura jornada que enfrentava diariamente. 

 

A despeito da pobre saúde, era Idelette quem trazia sossego e ordem à 
casa da Rua do Canhão. Quando estava boa, ela mesma recebia as 
muitas visitas que batiam à porta. Dava alimento e hospedagem para 
muitos. Mesmo quando doente, a casa estava aberta para hóspedes [...]. 
Ninguém sabe com que frequência a solicitude e carinho de Idelette 
trouxeram paz ao homem atarefado e agitado que era seu marido (VAN 
HALSEMA, 1968, p. 139). 

 

Por outro lado, Genebra estava em decadência e a permissividade havia se 

instalado; o Concílio já não conseguia controlar a situação e os pastores não tinham 

poder algum para conduzir seus fiéis, que continuavam nas práticas e vícios, agora de 

forma incontrolável. Um verdadeiro caos havia se estabelecido e, na tentativa de 

reverter à situação, cogitou-se a ideia de trazer de volta o homem que havia sido 

expulso, em 1538, de forma tão humilhante. Genebra, portanto, queria João Calvino 

de volta. 

Segundo Ferreira (1985, p. 98), 

 

em Genebra tudo evoluíra para uma posição insustentável, de modo que o 
concílio acabara concluindo que a única solução era a volta de Calvino. 
Faltava a presença de homens capazes, com autoridade moral, com 
gabarito intelectual e com poderes espirituais para conduzir a Igreja.  

 

Farel, ao saber do convite feito a Calvino, novamente não hesitou em persuadi-

lo, trazendo-lhe à memória que o trabalho deveria ter continuidade e que Calvino não 

poderia recusar. Dessa vez, a lembrança do peso da “mão de Deus” sobre a sua vida, 

caso rejeitasse retornar, veio por meio de Martin Bucer, que comparou a sua 

relutância com a desobediência de Jonas.  

Contudo, isso estava muito longe de seus pensamentos. Ele havia se 

estabelecido em Estrasburgo e, em seu coração, as péssimas recordações do pouco 

tempo em que vivera a Reforma fervorosamente em Genebra não lhe instigavam o 

desejo de retornar, conforme ele mesmo relembra: 
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Vendo-me assim em liberdade e isento dos vínculos de minha vocação, 
resolvi viver num estado de privacidade, livre do peso e das preocupações 
de qualquer encargo público. Foi quando aquele mui excelente servo de 
Cristo, Martin Bucer, empregando um gênero similar de censura e protesto 
ao que Farel recorrera antes, arrastou-me de volta a uma nova situação. 
Alarmado com o exemplo de Jonas, o qual ele pusera diante de mim, 
ainda prossegui na obra do ensino. E embora continuasse como sempre 
fui, evitando por todos os meios a celebridade, todavia fui levado, sem 
saber, como que pela força, a comparecer às assembléias imperiais, 
onde, voluntária ou involuntariamente, fui forçado a aparecer ante  os 
olhos de muitos. Mais tarde, quando o Senhor, revelando compaixão por 
essa cidade, acalmou as perniciosas agitações e tumultos que 
prevaleciam nela, e por seu infinito poder destruiu tanto os conselhos dos 
perversos quanto as tentativas sanguinárias dos perturbadores da 
república, a necessidade forçou-me a voltar à minha função anterior, 
contrariando minha aspiração e inclinação. O bem-estar desta Igreja, é 
verdade, era algo tão íntimo de meu coração, que por sua causa não 
hesitaria a oferecer minha própria vida; minha timidez, não obstante, 
sugeriu-me muitas razões para escusar-me uma vez mais de, 
voluntariamente, tomar sobre meus ombros um fardo tão pesado. 
Entretanto, finalmente uma solene e conscienciosa consideração para com 
meu dever prevaleceu e me fez consentir em voltar ao rebanho do qual 
fora separado (CALVINO, 1999, p. 41-42).  

 

Além disso, ele teria grandes dificuldades, inclusive para obter autorização para 

sair de Estrasburgo, pois era querido e admirado por lá. 

 

Por outro lado, Estrasburgo não estava disposta a abrir mão de Calvino 
facilmente e Calvino não desejava deixar a cidade assim sem mais menos, 
temendo criar problema para os bons e fiéis amigos que em tão boa hora 
o tinham acolhido; entre eles, evidentemente, o grande amigo Bucer seu 
protetor inicial. Nessa altura, já tinha adquirido o título de cidadão de 
Estrasburgo. (FERREIRA, 1985, p. 99). 

 

Calvino via-se novamente na situação em que esteve com Farel da primeira 

vez. Embora não desejasse, percebia que Deus chamava-o novamente para Genebra 

e ele próprio afirma que a tristeza abateu-lhe a alma e que o Senhor bem sabia disso: 

 

Mas o Senhor é minha melhor testemunha da tristeza, lágrimas, profunda 
ansiedade e abatimento com que eu fiz isso, e muitas pessoas piedosas 
teriam desejado ver-me livre de tão deplorável estado, não fosse ele 
aquilo que eu tanto temia e que me fez dar meu consentimento, 
antecipando-as e fechando seus lábios. (CALVINO, 1999, p. 42). 

 

Genebra recebeu João Calvino de volta em setembro de 1541 e, dessa vez, 

seu companheiro foi Viret, que chegou a Genebra antes de Calvino.  Farel 

permaneceu em Basileia e há controvérsias se ele foi ou não convidado a retornar a 

Genebra.    
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McGrath (2004) também assegura que Calvino não desejava retornar a 

Genebra, porém, ao retornar, a cidade recebe um pastor melhor preparado e capaz de 

conter seus impulsos. Segundo o autor,  

 

inicialmente, Calvino não demonstrou a mínima intenção de regressar. 
Porém, em fevereiro de 1541, Farel conseguiu persuadir um Calvino 
relutante e hesitante a regressar. Em 13 de setembro daquele mesmo ano, 
Calvino entrou novamente em Genebra. O jovem inexperiente e impetuoso 
que havia partido em 1538 era agora substituído por um talentoso e 
experiente estrategista eclesiástico, atento às atitudes do mundo à sua 
volta. (McGRATH, 2004, p. 125). 

 

Antes de retornar, Calvino precisou cumprir um compromisso, na “jornada 

imperial em Ratisbona (1541)”, segundo Beza (2006, p. 26), e, ao chegar a Genebra, 

foi carinhosamente recebido pelo povo. Havia também uma decisão para que ele 

tivesse remuneração, o que, segundo o autor, ele mais uma vez não aceitou:  

 

[...] Calvino chegou a Genebra, onde foi recebido com uma indizível 
afeição por este pobre povo, reconhecido de sua falta e faminto de ouvir 
seu fiel pastor [...] Queriam, também, que ele retivesse o provento de uma 
prebenda que lhe haviam votado como remuneração de professor de 
teologia. Mas, sendo ele homem de todo desprendido de cupidez dos bens 
deste mundo, jamais conseguiram tanto fazer que ele retivesse o valor de 
uma só moeda que fosse. (BEZA, 2006, p. 26). 

 

Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que Calvino recusou a 

remuneração votada a ele. Em outras ocasiões, isso já havia acontecido, o que 

explica a vida simples que Calvino vivia, algumas vezes até passando dificuldades e, 

em outras, tendo ficado endividado. 

Assim, Calvino retomou a jornada que havia deixado em 1538. O trabalho era 

árduo e incessante; entretanto, as experiências dolorosas pelas quais havia passado, 

bem como o convívio em Estrasburgo e o zelo e auxílio dedicados por sua esposa, 

agora, capacitavam-no a reverter a situação de Genebra. Diz-nos Beza (2006, p. 31) 

que 

 

Calvino, na sua parte, de modo nenhum se poupava, trabalhando muito 
mais do que suas forças permitiam e o cuidado com a saúde comportava. 
Pregava, geralmente, de duas semanas uma todos os dias; prelecionava 
cada semana três vezes em teologia, comparecia ao consistório no dia 
marcado e fazia todas as admoestações. Todas as sextas-feiras na 
reunião de estudos da Escritura, que chamamos de congregação, o que 
ele aduzia ao depois propondo-o para a conclusão, era como uma lição. 
Não negligenciava a visita aos enfermos, as exortações particulares e 
outros infinitos misteres concernentes ao exercício regular de seu 
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ministério. Além destes trabalhos rotineiros, grande atenção dava aos fiéis 
de França, seja em ensinando-os, exortando-os, aconselhando-os e 
consolando-os por meio de cartas em suas perseguições, seja em por eles 
intercedendo, ou buscando que por eles se intercedesse, quando pensava 
haver qualquer meio de fazê-lo. Tudo isso, no entanto, não o impedia que 
ainda trabalhasse em seus estudos particulares e compusesse vários 
belos livros e assaz úteis.  

 

Calvino continuou enfrentando lutas, oposições contra a Reforma, 

perseguições e tristezas em seu retorno a Genebra, situação que só mudaria a partir 

de 1555, quando da expansão do calvinismo.   

Em 1542, uma epidemia alastrou-se pela cidade, trazendo a proliferação da 

doença conhecida como “peste negra em Genebra”; a cidade cheirava à morte. 

Calvino precisava dar continuidade à sua rotina, que tinha, entre seus afazeres, as 

visitas aos enfermos. Idelette estava grávida e sua saúde prejudicada, como já dito, 

preocupava Calvino. Nesse sentido, Van Halsema (1968, p. 135) afirma que Calvino 

continuava sua rotina: 

 

Calvino tinha se apresentado, apesar da sua própria pouca saúde e de 
sua preocupação por Idelette, que estava esperando o primeiro filho deles. 
As atas do conselho revelam que Calvino fora recusado no seu propósito 
de servir no hospital de peste, ‘devido à grande necessidade que a igreja 
tem de seus serviços’. 

 

Idelette deu à luz um menino, batizado pelo próprio Calvino, com o nome 

Jacques. A criança inspirava cuidados, pois havia nascido antes do tempo; o menino 

sobreviveu durante duas semanas, quando veio a falecer.  

Calvino continuou trabalhando intensamente; sua rotina era pesada e, mesmo 

enfermo, arrumava uma maneira de, no mínimo, continuar seus estudos e seus 

escritos. Assim lemos em van Halsema (1968, p. 139): 

 

Calvino trabalhava de uma maneira que teria esgotado qualquer homem 
com saúde. Estava de pé e ocupado às cinco da manhã. Se doente, ele 
estava na cama e ocupado, com livros espalhados sobre a colcha. Aos 
domingos, pregava duas ou três vezes em Saint Pierre. Em semanas 
alternadas, pregava sermões na segunda, quarta e sexta-feira. 
Semanalmente, fazia conferências públicas na terça, quinta e sábado. Nas 
quintas-feiras ele também presidia a reunião do conselho da igreja, na 
qual todos os ministros e presbíteros se reuniam para estudar as 
Escrituras. Calvino assumia sua parcela de responsabilidade nas visitas 
aos doentes e prisioneiros. Visitava as famílias da sua paróquia com 
regularidade, como tivera estabelecido nas Ordens. 
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Além disso, mesmo com a saúde precária de sua esposa, dividia o tempo entre 

a atenção que a ela dispensava e as demais atividades que precisava desenvolver. 

Vemos em Beza (2006, p. 36) que Calvino 

 

[...] viu sua esposa frequentemente adoentada por alguns anos antes que 
viesse ela a falecer, como, ademais, seu parto bastante perigoso e, 
depois, também, no ano de 1544, esteve gravemente enferma e arrastou-
se vários meses antes de começar a convalescer. 

 
Ninguém percebia nos olhos penetrantes e nos lábios firmes que uma 
nova tristeza roía o coração de Calvino. Idelette estava doente. Em 
princípios de março de 1549, Idelette ficou fraca demais para sair da 
cama, Seu marido estava envolvido em deveres e problemas 
intermináveis.  [...] Na rotina infindável de deveres procurava tempo para 
gastar no quarto da doente até que a próxima obrigação o arrancasse dali. 
Idelette estava pacificamente aguardando sua morte. (VAN HALSEMA, 
1968, p. 145). 

 

O casal permaneceu junto por nove anos, feliz. Idelette cuidou de Calvino e 

participou ativamente de seu ministério, enquanto a saúde permitia. Ferreira (1985, p. 

94) descreve a vida do casal da seguinte maneira: 

 

A vida matrimonial de Calvino teve duração curta. O único filho do casal 
morreria logo depois de nascer, com amargura para os pais. Foi, no 
entanto, uma vida matrimonial feliz, cheia de ternura, a despeito dos 
sofrimentos de ambos os lados. Longe de ser o homem sem afeições e 
sem sentimentos que alguns o pintam, mostrou-se afetuoso esposo, 
inconsolável viúvo, quando da perda da sua Idalete, nove anos depois.  

 

Calvino ficou viúvo em 1546 e não voltou a casar-se. Prometeu a Idelette que 

cuidaria dos dois filhos, frutos do primeiro casamento de sua falecida esposa, e assim 

o fez. 

O reformador permaneceu em Genebra e deu continuidade ao trabalho a que 

fora chamado. As lutas não cessaram e, no período entre 1541 e 1555, continuou 

enfrentando grandes batalhas. Assim escreve Lessa (1934, p. 215): 

 

O seu período mais amargo foi entre 1546 e 1555, o das lutas contra os 
Libertinos e outros adversários que pretendiam derrocar a disciplina de 
Genebra. Depois sobreveio uma paz relativa com a satisfação 
experimentada ao ver a regeneração e o progresso da república a que 
consagrara a sua vida [...]. 
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Embora sem a companhia de sua esposa, ele podia contar com algumas 

amizades, que haviam se solidificado ao longo de sua vida. Entre seus amigos, 

conforme van Halsema (1968, p. 148-153), podemos citar 

 

Farel e Viret – eram estes os amigos mais íntimos de Calvino nos últimos 
vinte e oito anos de sua vida. Farel, o mais velho, o dínamo trovejante, 
impetuoso e destemido. Viret, o irmão constante, bondoso e sábio, dois 
anos mais moço que Calvino. [...] Nem sempre os três amigos 
concordavam entre si. Viret, o mais afável, raramente se envolvia em 
discussões. Mas, Farel e Calvino não mediam palavras. Mesmo assim, por 
detrás da dureza da linguagem existia o firme fundamento da amizade e 
do elo comum que os ligava como ministros de Cristo. [...] Hangest, com 
quem Calvino tinha sido criado em Noyon [...]. François Daniel, o bom 
amigo dos dias na escola de direito em Orleans [...] Michel Cop, irmão 
daquele Nicolas que era reitor da Universidade de Paris quando ele e 
Calvino foram forçados a fugir daquela cidade. Calvino incluía entre seus 
amigos líderes cristãos com os quais nem sempre concordava 
doutrinariamente. Havia Bucer, de Strasbourg, o qual fora forçado ao 
exílio, tornando-se professor na Inglaterra, na Universidade de Cambridge. 
[...] Heinrich Bullinger o talentoso sucessor de zwingli em Zurich, era 
amigo de Calvino. [...] E o afável Melanchthon [...] êle também era amigo 
de Calvino. 

 

Genebra havia passado por várias situações difíceis, até que, em 1555, 

finalmente, a cidade foi transformada e “reformada”. Em 1559, o sonho de Calvino 

realizou-se, quando foi fundada a Academia de Genebra, que, posteriormente, 

recebeu Theodoro Beza, companheiro e biógrafo de Calvino, como seu reitor.  

Calvino, desde a sua juventude, teve saúde frágil e comprometida; entretanto, 

nunca desse fato utilizou-se para descansar ou acomodar-se na realização de suas 

tarefas. Mesmo nos dias em que antecederam sua morte, permaneceu firme em seus 

afazeres e não negligenciou nenhum deles, até mesmo quando suas condições físicas 

o castigavam. Beza (2006, p. 108-109) retrata o período em que ele adoeceu 

conforme segue: 

 

Verdade é que, em razão de seus problemas estomacais, se abstinha ele 
de certas iguarias comuns, de que bem que teria gostado. Isto, entretanto, 
sem fazer-se de melindroso, nem ser desagradável em companhia. Sendo 
pessoa de viver tão estrito, qualquer lassitude que lhe resultasse, não 
deixava ele de estar sempre pronto para o trabalho e para o exercício de 
seu cargo, pois que, nos dias em que não tinha de pregar, e acamado, 
fazia com que lhe trouxessem, desde às cinco ou seis da manhã, alguns 
livros, a fim de continuar seu trabalho redacional, tendo alguém que lhe 
servisse de amanuense. 

 

Mesmo com todo o legado e exemplo que nos deixou, não lhe faltaram 

acusadores e caluniadores. Foi ele chamado de herege, avarento, homem sedento de 
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poder, fútil, devasso e cruel, entre outras injúrias que proferiram e escreveram a seu 

respeito. Contudo, não é o que encontramos na declaração feita por Theodoro Beza 

(2006, p. 104-108), que testemunhou sua jornada e história e, posteriormente, veio a 

ser seu sucessor: 

 

Viveu ele quanto a esta vida mortal, pelo espaço de cinqüenta e cinco 
anos, menos um mês e treze dias, dos quais passou justamente a metade 
no santo ministério, falando e escrevendo sem jamais haver mudado, 
diminuído, nem acrescentado à doutrina que há anunciado desde o 
primeiro dia de seu ministério, com tal poder do Espírito de Deus que 
nunca um ímpio o pode ouvir sem tremer, nem um homem de bem sem 
amá-lo e honrá-lo. [...] Se é questão de integridade, ninguém há que o 
tenha visto cometer despautério no desempenho de suas obrigações, 
dobrar-se mesmo um pouco, a homem algum, haver variado em doutrina 
ou em conduta, nem jamais a ninguém caluniar. [...] Deixo de falar da 
grandeza de seu saber, do maravilhoso bom senso que nele havia, da 
singular complacência que revelava no acomodar-se até aos mais 
pequeninos quanto necessidade havia, da afabilidade em suportar as 
fraquezas e imperfeições aos outros, pois que seria isso um propósito 
quase sem fim. Tocarei somente na admirável excelência de sua memória, 
não que ele dela fizesse alarde, como se vê de embusteiros da atualidade 
que tanto se empenham em ter boa memória que se não importam em 
formar seu judicioso discernimento. Calvino, porém, tinha uma e outro 
bem equilibrados, e tudo acompanhado de mui profunda simplicidade.  
[...]. Quanto a seu viver de cada dia, testemunharão todos que foi ele, em 
tal grau, comedido que excesso nenhum jamais nele houve, de avareza 
nem um pouco, pelo contrário, louvável frugalidade.  

 

João Calvino faleceu em 27 de maio de 1564, conforme relata Beza (2006, p. 

102): 

 

Aconteceu como ele havia predito, pois que até esse dia, qualquer mal 
que tivesse, ele se fazia alçar e conduzir até uma cadeira em frente de sua 
mesinha. Mas, após esta tarde, eis como, em um mesmo instante, nesse 
dia o sol se pôs e o maior luzeiro que houve neste mundo para a direção 
da Igreja de Deus foi acolhido ao céu. E podemos dizer bem que em um 
só homem aprouve a Deus, em nosso tempo, ensinar-nos a maneira de 
bem viver e bem morrer. No dia em que faleceu, que foi o sábado 27º dia 
de maio de 1564, parecia que estava a falar mais forte e com fluência 
maior, mas era apenas o último esforço da própria natureza. 

 

2.5 BREVE INFORMAÇÃO SOBRE AS OBRAS DE JOÃO CALVINO 

 

A obra literária de João Calvino é vasta e faremos aqui a exposição de suas 

publicações com base nos relatos dos autores utilizados em nossa pesquisa, 

especificamente, autores citados no capítulo que ora apresentamos. Utilizaremos, 
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portanto, as informações contidas nas obras de Beza (2006), Costa (2009), Ferreira 

(1985) e van Halsema (1968). 

 

Calvino nascera para escrever, escreveu desde mocinho, escreveu 
doente, escreveu em meio às mais acirradas lutas, escreveu no leito, 
ditando aos seus secretários, escreveu até altas horas da noite, mesmo 
enfermo e, segundo testemunho do seu primeiro biógrafo, Theodoro Beza, 
escreveu até oito horas antes da sua morte. (FERREIRA, 1985, p. 140). 

 

Sobre sua maneira de escrever, Ferreira (1985, p. 140) resume que a obra 

literária de Calvino 

 

[...] não poderia ter sido realizada na sua grandeza e variedade sem 
medida, não fora a destreza da sua pena fecunda servida de invulgar 
inteligência, raciocínio lógico, um domínio absoluto e elegante das duas 
línguas que utilizou na arte de escrever, o francês e o latim, nas quais 
pode se considerar clássico. 

 

Calvino dedicou-se, durante toda a vida, inclusive até antes de seus últimos 

suspiros, a fazer, talvez, o que mais habilidosamente gostava, que era escrever com o 

objetivo de instruir-nos sobre os desejos de Deus para uma “Verdadeira Vida Cristã”. 

Entre suas obras, a mais importante e comentada é As institutas da religião cristã. 

Ele explica claramente, em seu comentário no O livro dos Salmos, o objetivo 

que o levou a escrever (anonimamente) aquela obra, em 1534. Assim esclarece o 

autor: 

 

Ao ser publicada, ela não era essa obra ampla e bem trabalhada como 
agora; mas não passava de um pequeno tratado contendo um sumário 
das principais verdades da religião cristã; e não foi publicada com outro 
propósito senão para que os homens soubessem qual era a fé defendida 
por aqueles a quem eu via sendo ignominiosa e perversamente difamados 
por aqueles celerados e pérfidos aduladores. (CALVINO, 1999, pp. 39-40).  

 

As Institutas foram revistas e ampliadas em 1539 e, hoje, podemos desfrutar da 

leitura em uma edição especial, que permite fácil entendimento para leitores que não 

dominam a teologia, versão que foi utilizada em nossa pesquisa. Antes, porém, 

vejamos o que afirmam Costa (2009) e Ferreira (1985) a respeito dessa obra: 

 

[...] Calvino, à medida que escrevia os seus comentários da Bíblia, 
ampliava a sua Instituição da Religião Cristã [...] Não obstante as diversas 
revisões e adições de As Institutas, o seu propósito permanecia o mesmo 
[...]. (COSTA, 2009, p. 97). 
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A obra literária de Calvino, mormente as suas Institutas, deram ao mundo 
uma nova teoria de vida, arrancada do ensino das Escrituras, 
cuidadosamente estudadas e interpretadas, com a habilidade de um 
profissional acabado, com a devoção de um apóstolo que aos pés do 
Senhor colocou definitivamente todos os seus dons, Soli Deo Glória. 
(FERREIRA, 1985, p. 150). 

 

Por sua vez, suas obras referentes aos comentários bíblicos são vastas e 

abrangem quase toda a Escritura Sagrada, um deleite para melhor entendimento e 

crescimento espiritual, de forma que os teólogos muito se valem de seus comentários. 

Ferreira (1985, p. 149) entende que 

 

os comentários da Bíblia feitos por Calvino vêm em segundo lugar. É uma 
obra monumental, cobre quase todos os livros do Velho e Novo 
Testamento. Esses comentários são produto de anos e anos seguidos, 
estão em grande parte ligados à tarefa de Calvino como mestre das 
Escrituras, resultaram das aulas bíblicas que ele ministrava. 

 

Escreveu, também, manuais e tratados. Os manuais tinham como objetivos 

normatizar e direcionar a ordem nos trabalhos da Igreja; entre eles, temos a Confissão 

de Fé e o Catecismo. Já os tratados serviam para combater os costumes e doutrinas 

contrários à Teologia Reformada. Sobre o Catecismo, Costa (2009, p. 98) assegura 

que, 

 

na sua primeira estada em Genebra, Calvino elaborou, em francês, 
durante o inverno de 1536-1537, um Catecismo, não sendo constituído em 
forma de perguntas e respostas, escrito do modo que julgou acessível a 
toda igreja. O seu objetivo era puramente didático. 

 

Já as cartas de Calvino relatam sobre suas preocupações, sentimentos e 

aspirações. Nelas, podemos constatar o que afirma Costa (2009, p. 55), ou seja, “[...] 

no sentido mais pleno da palavra, que Calvino era um genuíno humanista, estando 

profundamente interessado pelo ser humano.” Em Ferreira (1985, p. 151) temos que 

 

as cartas são o espelho da alma de quem as escreve, quando nascem de 
uma necessidade existencial e se inserem em nossa vida sem intenção 
literária estereotipada, mas, em atendimento a um dever de comunicação 
de algo a alguém. 

 

Conhecedor de todas as áreas do saber, bem como envolvido com elas, 

mantinha-se informado e ao mesmo tempo informava os acontecimentos através de 

cartas frequentes trocadas com seus amigos, realeza e autoridades eclesiásticas.  
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Além disso, temos os sermões escritos e pregados por Calvino, que muito 

contribuíram e contribuem para o crescimento dos fiéis. Sobre eles, Ferreira (1985, p. 

162) tece o seguinte comentário: 

 

Calvino é, reconhecidamente, um grande exegeta, tido por alguns como o 
pai de uma exegese moderna da Bíblia. Além disso, Calvino pregou muito: 
pregava várias vezes por semana; produziu um volume enorme de 
sermões. Verifica-se nos sermões de Calvino uma combinação admirável 
do teólogo, exegeta e pastor; pois que as suas mensagens, calçadas na 
boa doutrina, têm sempre uma aplicação prática às necessidades de seus 
ouvintes. 

 

2.6 A ÉTICA DO TRABALHO EM JOÃO CALVINO 

  

Para Biéler (1990), o trabalho, seja ele qual for, deve ser entendido como 

vocação ou chamado divino e não como simples escolha humana. Segundo o autor, 

“Deus está na origem tanto do desenvolvimento cósmico da Criação e da evolução da 

história humana quanto dos atos e das decisões atuais dos indivíduos.” (p. 512-513). 

Ainda, a escolha da profissão não deve estar vinculada somente às realizações 

pessoais; antes, deve estar relacionada com o desejo de atender ao chamado, visto 

que a execução de uma profissão, através do trabalho realizado, não pode simples e 

exclusivamente objetivar o benefício próprio. É através do trabalho que o homem 

dispõe-se a servir ao próximo e à sociedade, consequentemente, recebe pela 

prestação de seu serviço e se realiza como ser humano. Conforme Biéler (1990, p. 

528), “[...] para compreender a vontade de Deus é preciso, em primeira plana, 

escolher uma profissão em função do serviço a prestar e não do ganho a receber.” 

Calvino concluiu a edição de 1541 das Institutas, com essas palavras: 

 

Além de tudo mais, se não tivermos a nossa vocação como uma regra 
permanente, não poderá haver clara consonância e correspondência entre 
as diversas partes da nossa vida. Assim, será muito bem ordenada e 
dirigida a vida de quem a conduzir tendo em vista esse propósito. Desse 
modo de entender e de agir nos resultará esta singular consolação: Não há 
obra, por mais humilde e humilhante que seja, que não brilhe diante de 
Deus e que não Lhe seja preciosa, contanto que a realizemos no serviço e 
cumprimento da nossa vocação. (CALVINO, 2006a, p. 225). 

 

Ele pode ser visto como um dos principais teólogos responsáveis por articular a 

ideia do trabalho como extensão do trabalho de Deus, a fim de reger a vida da 
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humanidade. Para ele, Deus delibera a dignidade ao homem através de seu trabalho. 

Essa opinião encontra apoio nas palavras de André Biéler (1990, p. 538), para quem, 

 

enquanto a maior parte dos reformadores, de conformidade com as 
doutrinas cristãs medievais, faz do trabalho um dever terreno sem 
nenhuma relação imediata com a fé e com a vida espiritual, e decorrente 
de uma ética ou de uma ordem naturais, Calvino, fundamentando-se nas 
Escrituras, é um dos raros teólogos a pôr em evidência, com tanta clareza, 
a participação do trabalho do homem na obra de Deus. 

 

Assim, a produção, o serviço e as conquistas realizadas no exercício da 

profissão não acontecem independentes da providência divina. O próprio trabalho, 

bem como as habilidades que temos para desenvolvê-lo, é providência de Deus para 

cumprirmos Seu plano neste mundo. Nesse sentido, Calvino (2008, p. 36) afirma que, 

“se prestarmos atenção às instruções das Escrituras, observaremos que nossos 

talentos não nos pertencem, mas que são dons que o Senhor nos dá em Sua graça 

infinita.” 

Ainda, segundo Biéler (1990, p. 520), não podemos deixar Deus fora dessa 

questão, pois “[...] o homem não vive primeiramente de seu trabalho, mas, vive afinal 

da só graça de Deus.” Ele continua: 

 

A dignidade do trabalho humano, quando em conformidade com o 
desígnio de Deus, atém-se no fato de que Ele é, de certa forma, o 
prolongamento do trabalho que o próprio Deus empreende para 
manutenção de suas criaturas. (BIÉLER, 1999, p. 124). 

 

A ética do trabalho, defendida por João Calvino, está em cumprir a nossa 

vocação, com zelo, dedicação e amor, uma vez que é isso que Deus espera de nós. 

Costa (2009) é da opinião que, ao aceitarmos o trabalho como vocação, ficamos 

livres, inclusive, de um possível lamento inútil por causa de baixa remuneração. Ele 

pondera que 

 

as Escrituras nos ensinam que Deus nos criou para o trabalho (Gn 2.8,15), 
o qual, sendo assim, faz parte do propósito de Deus para o ser humano, 
objeto de satisfação humana (Sl 104.22-23). Na concepção cristã, o 
trabalho dignifica o homem, apesar de um salário baixo ou da falta de 
reconhecimento. (COSTA, 2009, p. 363). 
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Além disso, deve-se observar que, numa compreensão do trabalho a partir da 

ética reformada, não há espaço para a ociosidade. Costa (2009, p. 350) afirma isso da 

seguinte maneira: 

 

Na ética do trabalho, Lutero e Calvino estavam acordes quanto à 
responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação através do 
trabalho. Não há lugar para ociosidade. [...] Ninguém pode viver 
exclusivamente para si mesmo e negligenciar o próximo. 

 

Essa visão de relacionar o trabalho a uma convicção religiosa é vista também 

em Weber (2003), que, ao falar sobre os pressupostos da cosmovisão ética dos 

relacionamentos, tendo como princípio a Escritura Sagrada, destaca a importância 

das bases ética de Calvino nessa formação. Segundo ele, 

 

essa organização maravilhosamente cheia de objetivos e a disposição 
deste cosmos, tanto segundo a Bíblia como para uma instituição natural, 
são evidentemente, destinados por Deus a servir à utilidade social. Isto faz 
com que o trabalho a serviço da utilidade social e impessoal surja como 
promotor da glória de Deus, e, portanto, como desejado por Ele. (WEBER, 
2003, p. 60). 

 

Logo, o chamado divino ao trabalho deve ser observado e obedecido, uma vez 

que há um propósito divino para todas as coisas. Nesse contexto, assim afirma 

Azevedo (2009, p. 359): 

 

Em reposta ao chamado de Deus, ou à sua vocação, entende-se, por um 
lado, que tudo que envolve a vida humana diz respeito à vocação 
universal de Deus, através da qual a vontade soberana de Deus alcança 
todas as coisas e sua providência se estende a cada detalhe da vida 
humana. Por outro lado, compreende-se, também, que a resposta humana 
é viabilizada pelas chamadas vocações particulares ou específicas. 

 

João Calvino (2006b), nas Institutas, salienta que devemos observar a nossa 

vocação, para evitarmos envolver-nos, por causa da ambição e cobiça, em outras 

atividades que venham a complicar a nossa maneira de viver. Para ele, o trabalho é a 

forma pela qual Deus permite-nos governar as coisas. Ainda, segundo o reformador, 

 

é suficiente que saibamos que a vocação de Deus é como que um 
princípio e fundamento baseados no qual podemos e devemos governar 
bem as coisas, e que aquele que não atentar para ela jamais encontrará o 
caminho reto e certo para desincumbir-se devidamente do seu dever. [...] 
Desse modo de entender e de agir nos resultará esta singular consolação: 
não há obra, por mais humilde e humilhante que seja, que não brilhe 
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diante de Deus e que não lhe seja preciosa, contanto que a realizemos no 
serviço e cumprimento da nossa vocação. (CALVINO, 2006b, p. 225). 

 

Como percebemos, a ética do trabalho em João Calvino implica entendermos 

que toda a nossa vida, inclusive tudo o que se refere ao nosso trabalho, por mais 

simples que ele seja, deve ser vista como meio de glorificar a Deus, visto que somos 

totalmente dependentes Dele. Assim, seus princípios éticos têm como base as 

Escrituras, ou seja, a revelação de Deus para com o homem. 

 

Ética Calvinista é baseada na revelação. A distinção entre certo e errado 
não se resolve por meio de uma descoberta empírica da lei natural, como 
foi o caso de Aristóteles e de Tomás de Aquino, nem pelo formalismo 
lógico de Kant e, certamente, nem pelo cálculo impossível do utilitarismo 
do maior bem para maior número, mas pela revelação de Deus nos dez 
mandamentos. [...] Calvino foi quem iniciou um estilo quase 
completamente novo do uso sistemático dos dez mandamentos como 
base ética. (GORDON apud HENRY, 2007, p. 231). 

 

Por sua vez, Weber (1999b) expressa a ideia de que o homem encontra a 

felicidade à medida que obedece à verdade revelada e exerce a prática do amor.  

 

A providência organiza as profissões ou castas de tal modo que a cada 
uma delas cabe sua tarefa específica e indispensável, desejada por Deus 
ou estabelecida por uma ordem cósmica impessoal, valendo assim para 
cada uma das exigências éticas diferentes [...]. Pela submissão à verdade 
revelada e à correta espiritualidade de amor é precisamente dentro destas 
ordens que o indivíduo alcança a felicidade neste mundo e a recompensa 
no além. (WEBER, 1999b, p. 397). 

 

Dessa forma, devemos entender que amar ao próximo e a si mesmo, trabalhar 

de maneira honesta, respeitar regras e princípios, tudo faz parte da ideologia calvinista 

e mostra a importância que a ética apresentada na doutrina do reformador tem para a 

ética comportamental.  

No próximo capítulo, faremos a aproximação das éticas e entenderemos 

melhor como pode a ética de João Calvino servir para bem influenciar a conduta 

profissional do secretário executivo, se devidamente observada e aplicada. 
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3 O DOCUMENTO NORMATIVO DO SECRETARIADO EXECUTIVO E 

AS APROXIMAÇÕES COM A ÉTICA DE JOÃO CALVINO 

  

A ética é de suma importância, principalmente quando se considera o momento 

histórico que atravessa a sociedade. São tempos de globalização, em que os valores 

éticos mais tradicionais estão sendo questionados e valores pessoais, familiares, 

sociais, religiosos e profissionais são, na maioria das vezes, varridos para debaixo do 

tapete. Vivemos momentos de grandes mudanças e, em nome do “progresso” e da 

modernidade, os padrões tradicionais ou paradigmas antigos estão sendo esquecidos 

e negligenciados. Não há dúvida, portanto, que estamos vivenciando um período da 

história em que as estruturas antigas ou as verdades historicamente cristalizadas 

estão sofrendo uma fragmentação, um esfacelamento, e sendo questionadas sobre 

sua validade.  

Essa é uma crise que atinge os negócios, a política, a economia, enfim, a 

sociedade contemporânea. Os meios de comunicação, diariamente, noticiam a 

exploração dos mais frágeis e desfavorecidos, a violência das ruas, a desonestidade 

dos homens públicos, a luxúria nos relacionamentos, pela busca do sucesso. 

Podemos dizer que a sociedade contemporânea passa por uma crise ética, 

experimentando um entorpecimento ético generalizado, em todos os setores.  

Assim, os PSEs, dependendo de como se comportam em suas relações 

humanas e sociais e, principalmente, nas organizações em que trabalham, colocam 

em risco não apenas sua reputação, mas também o próprio futuro e bem-estar da 

empresa e da profissão. Nesse sentido, falando sobre a importância da ética 

profissional, Jacomino (2000, p. 28) afirma que “agir corretamente, hoje, não é só uma 

questão de consciência, mas um dos quesitos fundamentais para quem quer ter uma 

carreira longa, respeitada e sólida.” Em suma, por mais que seja difícil zelar pela ética, 

pensando não somente em si mesmo, mas também em seu próximo, a postura ética 

pesa muito nas horas decisivas. 

Neste último capítulo, direcionaremos nosso enfoque para a ética cristã 

calvinista e suas aproximações com os principais aspectos do comportamento do 

PSE. Dito isso, entendemos que primeiramente devemos, mesmo que de maneira 

breve, traçar um panorama de alguns dos principais conceitos éticos vistos em alguns 

teóricos. 
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3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÉTICA 

 

3.1.1 Conceitos sobre ética 

 

Falar sobre ética remete-nos a um campo muito complexo de definições 

educacionais, sociais, culturais e epistemológicas. O caminho das definições, ao longo 

da história, tem encontrado vozes nos mais importantes pensadores de cada época. 

Conforme explica o professor Vázquez (2007), da Universidade Nacional do México, a 

ética tem sido, ao longo da história, um campo de divergência entre diversos teóricos 

e pensadores.  

 

As doutrinas éticas fundamentais nascem e se desenvolvem em diferentes 
épocas e sociedades como respostas aos problemas básicos 
apresentados pelas relações entre os homens e em particular pelo seu 
comportamento moral efetivo. Por isto, existe uma estreita vinculação 
entre os conceitos morais e a realidade humana, social, sujeita 
historicamente à mudança. Por conseguinte, as doutrinas éticas não 
podem ser consideradas isoladamente, mas dentro de um processo de 
mudança e de sucessão que constitui propriamente a sua história. Ética e 
história, por tanto, relacionam-se duplamente: a) Com a vida social e, 
dentro desta, com as morais concretas que são um dos seus aspectos; b) 
com a sua história própria, já que cada doutrina está em conexão com as 
anteriores (tomando posição contra elas ou integrando alguns problemas e 
soluções precedentes), ou com as doutrinas posteriores (prolongando-se 
ou enriquecendo-se nelas). Em toda moral efetiva se elaboram certos 
princípios, valores ou normas. Mudando radicalmente a vida social, muda 
também a vida moral. Os princípios, valores ou normas encarnados nela 
entram em crise e exigem a sua justificação ou a sua substituição por 
outros. Surgem então, a necessidade de novas reflexões ou de uma nova 
teoria moral, pois os conceitos, valores e normas vigentes se tornaram 
problemáticos. Assim se explica a aparição e sucessão de doutrinas éticas 
fundamentais em conexão com a mudança e a sucessão de estruturas 
sociais, e, dentro delas, da vida moral (VÁZQUEZ, 2007, p. 267). 

 

Não obstante essa complexidade e mesmo correndo o risco de um 

reducionismo, não poderíamos prosseguir sem antes oferecer uma definição do que 

entendemos por ética. Sendo assim, numa acepção bem ampla, podemos dizer que a 

ética, como disciplina ou campo do saber humano, refere-se aos estudos teóricos 

sobre a prática moral. Logo, compete à ética estabelecer limites ou princípios que 

orientem ou justifiquem determinados conjuntos de valores morais. “A ética estuda 

uma forma do comportamento humano que os homens julgam valioso e, além disso, 

obrigatório e inescapável.” (FERREIRA, 1985, p. 300). 
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Etimologicamente, o termo “ética” vem do vocábulo grego etheos, que significa 

“hábito”, “costume”, “uso” (GRENZ; OLSON, 2003). A ética é o estudo daquilo que é 

certo e daquilo que é errado e se ocupa com aquilo que é bom. Mediante isso, vários 

posicionamentos surgiram com a finalidade de direcionar as atitudes pessoais ou de 

um grupo. Assim, a ética é um conjunto de princípios e disposições voltados para a 

ação, cujo objetivo é orientar o comportamento humano. Em outras palavras, é o ramo 

da filosofia que busca refletir e indicar o melhor modo de viver na sociedade. 

Ressaltamos que os termos “ética” e “moral” referem-se a duas coisas distintas, 

porém intimamente relacionadas. Para Elizabeth Bório (2000, p. 61), moral “é um 

conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam o comportamento dos 

indivíduos na sociedade.” Para Vázquez (2007), “ética é a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma 

específica de comportamento humano.” Ainda, a ética é a ciência da moral, isto é, de 

uma esfera do comportamento humano (VÁZQUEZ, 2007), e é utilizada em pelo 

menos três acepções.  

Primeiramente, quando do estudo do comportamento moral, “a teoria que 

pretende explicar a natureza, fundamentos e condições da moral, relacionando-a com 

necessidades sociais dos homens.” (VÁZQUEZ, 2007, p. 15). Em segundo lugar, a 

ética é considerada a parte da filosofia que procura refletir as teorias e os 

fundamentos que dão origem aos fatos morais. Por último, um terceiro aspecto da 

ética é o estudo do seu caráter normativo, em que “os valores morais dariam o 

balizamento do agir e a Ética seria assim a moral em realização, pelo reconhecimento 

do outro como ser de direito, especialmente de dignidade.” (MELO, 2005, p. 58-59).  

De acordo com Ferreira (1985, p. 300), ética significa “o estudo dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal. 

Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano.” Por 

sua vez, Nalini (1999, p. 34) define a ética como “ciência dos costumes” e a moral 

como “um aspecto do comportamento humano”. Como ciência, a ética procura extrair 

dos fatos morais os princípios gerais a eles aplicáveis. 

Entre os filósofos da Grécia Antiga, principalmente como observado em 

Sócrates e Platão, afirmava-se que 

 

a única coisa importante para um homem seria ‘conhecer o bem’, porque 
daí se seguiria necessariamente ‘um agir bem’, os gregos não 
compreendiam então, que se pudesse fazer o mal, conhecendo o bem; de 
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modo que o homem mal seria sempre (apenas) um ignorante, que poderia 
e deveria ser curado pela filosofia. (VALLS, 2005, p. 60). 

 

Aristóteles, um dos maiores e mais respeitados filósofos, foi o introdutor do 

assunto da ética, baseado em virtudes10 e vícios.11 A finalidade da ética aristotélica 

era descobrir o bem absoluto, que estava no exercício firme e constante da virtude. 

Marilena Chaui (1998, p. 348) entende que, para Aristóteles, “um vício é um 

sentimento ou uma conduta excessivos, ou, ao contrário, uma virtude, um sentimento 

ou uma conduta moderados.” Já Geisler e Feinberg (2002) afirmam que sua filosofia 

(de Aristóteles) ensina-nos que a moderação é o caminho para encontrarmos o que é 

certo. 

Ainda, Chaui (1998) resume a ética dos antigos12 em três aspectos principais, 

havendo, segundo ela, “uma força interior capaz de nos tornar morais.” (p. 343). 

 

1. o racionalismo: a vida virtuosa é agir em conformidade com a razão, 
que conhece o bem, o deseja e guia nossa vontade até ele; 2. o 
naturalismo: a vida virtuosa é agir em conformidade com a Natureza (o 
cosmo) e com nossa natureza (nosso ethos), que é a parte do todo 
natural; 3. a inseparabilidade entre ética e política: isto é, entre a 
conduta do indivíduo e os valores da sociedade, pois somente na 
existência compartilhada com outros encontramos liberdade, justiça e 
felicidade. (CHAUI, 1998, p. 342). 

 

Quanto à ética do cristianismo, Chaui (1998) define-a a partir da nossa relação 

com Deus e com os outros, entendendo que a segunda relação depende da qualidade 

da primeira. Para essa ética, o homem é incapaz de agir virtuosamente,13 a não ser 

que dependa totalmente de Deus.     

Kant (1724-1804), de formação pietista e um dos principais iluministas 

alemães, segue pela mesma linha, afirmando que, “ao agir, devemos indagar se 

nossa ação está em conformidade com os fins morais, isto é, com as máximas do 

dever.” (CHAUI, 1998, p. 346). 

A ética kantiana alicerça-se em três pontos: 

                                                 
10

 Chaui (1998) afirma que as virtudes aristotélicas estão na coragem, temperança, prodigalidade, 
magnificência, respeito próprio, prudência, gentileza, veracidade, agudeza de espírito, amizade e justa 
indignação. 
11

 Na visão de Aristóteles, os vícios estão na temeridade, libertinagem, esbanjamento, vulgaridade, 
vaidade, ambição, irascibilidade, orgulho, zombaria, condescendência e inveja (Ibid.). 
12

 Ética dos gregos e romanos: Sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, Estoicos e Epicurismos 
(VÁZQUEZ, 2007). 
13

 Chaui (1998) indica como virtudes cristãs: fé, esperança, caridade, coragem, justiça, temperança, 
prudência, sobriedade, prodigalidade, trabalho, castidade, mansidão, generosidade e modéstia. 
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1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade 
em lei universal da natureza; 2. Age de tal maneia que trates a 
humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre 
como um fim e nunca como um meio; 3. Age como se a máxima de tua 
ação devesse servir de lei universal para todos os seres reacionais. 
(CHAUI, 1998, p. 346). 

  

Em Hegel, temos uma ética determinada pelas relações sociais, ou seja, pelos 

relacionamentos com a família, a sociedade civil e o Estado (CHAUI, 1998). Já para 

Espinosa, que descarta o pecado e o dever e fala em fraqueza e em força para ser, 

pensar e agir, a “ética vai buscar na ideia moderna de indivíduo livre o núcleo da ação 

moral.” (p. 350). 

Søren Kierkegaard (1813-1855) foi um dos teólogos e filósofos mais críticos e 

criticados de seu tempo e sua obra é caracterizada unicamente por dissertar como se 

deve viver. Observa-se que sua filosofia é marcada pela angústia e pelo sofrimento, 

sendo que, para ele, a maior angústia do homem é o livre-arbítrio, ou seja, o poder de 

escolha.  

Embora conhecido em nossos dias como o pai do existencialismo, podemos 

dizer que há elementos cristãos presentes na ética de Kierkegaard, pois, para ele, só 

o amor a Deus pode ser considerado a maior virtude do ser humano. Podemos 

afirmar, também, que a ênfase da sua filosofia está em questionar e criticar a religião 

cristã, conforme vista na Igreja Luterana na Dinamarca. Ele era da opinião que a fé 

cristã deveria ser apropriada pelo indivíduo em sua existência.  

Numa leitura que Álvaro Valls (2005, p. 10-11) faz da ética de Kierkegaard, ele 

pondera o seguinte: 

 

Religião e não um sistema filosófico, o Cristianismo é mais comunicação 
de vida do que doutrina teórica com dogmas a serem decorados, ou quiçá 
compreendidos. É para ser vivido, na obediência aos mandamentos e, em 
primeiro lugar, o do amor ao próximo. Não constitui uma filosofia que se 
explica, mas continua a ser, depois de dois mil anos, escândalo para os 
judeus e loucura para os pagãos (i. é, irracionalidade para os filósofos 
gregos). E o amor que ele ensina, como tudo o mais que é 
‘especificamente cristão’ (crítico), é e tem que ser paradoxal. 

 

Passamos, agora, para a filosofia de Karl Marx (1818-1883). Para podermos 

entender a ética de Marx, faz-se necessário um entendimento de seu conceito de 

ideologia. Ele ensinava que cada classe social possuía uma representação própria da 

realidade; dessa forma, cada classe social defendia sua moral. Em outras palavras, 
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cada classe social podia dar uma interpretação para a sua maneira de ver o mundo, 

de acordo com sua realidade. 

Sua ética é o exemplo da submissão à política e à economia. Sendo assim, só 

é possível desvendar o conceito de sua ética quando se analisam suas obras 

econômicas e políticas. Ao ler suas obras, constatamos sua aberta oposição à ética 

cristã, pois, segundo ele, a religião e a moral constituem grandes forças que 

alimentam a alienação. Nesse sentido, Costa (2011, p. 280) entende que, 

 

para Marx, o fator fundamental na existência humana é o econômico. É 
por intermédio da economia que se realiza a evolução social; e, por meio 
desta, a política. Assim considerando, Marx tentou explicar toda a 
realidade dentro de um quadro de referência no qual a economia detinha a 
primazia. A conclusão de Marx, é que a religião deve ser suprimida. Na 
sua tese de doutorado, procurou provar que no país da razão, não há 
lugar para Deus. 

 

Vejamos, agora, a ética de Calvino. Diferentemente das éticas humanísticas 

(hedonista14, subjetivista15, utilitarista16, relativista17), a ética calvinista é 

eminentemente teológica, sendo a Escritura Sagrada sua fonte central, uma vez que é 

da Revelação (Bíblia Sagrada) que Calvino extrai os ensinamentos para uma vida 

eticamente correta.  

Para Calvino, só podemos chegar à conclusão do que é certo e errado a partir 

daquilo que a Bíblia diz, muito diferente do que é identificado na ética empirista de 

Aristóteles ou na ética formal de Kant. De fato, os eticistas protestantes, 

tradicionalmente, fazem uso da Bíblia como fonte de orientação em todas as áreas da 

vida; é o que podemos ver no pensamento do teólogo escocês John Murray (1898-

1975). Seguindo Calvino ou dentro da tradição da Reforma, ele esclarece que, 

 

                                                 
14

 Hedonista: “Tem no prazer o valor principal para a vida.” (COSTA, 2011, p. 271). 
15

 Subjetivista: “[...] a validade da verdade está limitada ao sujeito que conhece e julga. Desta forma, 

não podemos falar de uma realidade idêntica para todo o ser humano. Toda certeza é pessoal, visto 
que toda a verdade é subjetiva. Os conflitos nada mais são do que interesses e desejos diferentes.” 
(Ibid., p. 265). 
16

 Utilitarista: “Grosso modo, o utilitarismo ensina que uma ação é certa quando promove (ou pelo 

menos procura promover) a maior felicidade do maior número possível de pessoas.” (COSTA, 2011, p. 
270-271). 
17

 Relativista: “Os conceitos considerados verdadeiros são produtos dos valores de uma época, de uma 

cultura, de um povo. Assim, toda verdade é relativa às crenças de uma sociedade, época, grupo ou 
cultura. Deste modo, não existe um código moral universalmente válido, antes, há uma infinidade de 
códigos com reivindicações semelhantes. A questão, portanto, não é quanto à existência de um código 
moral, antes, a sua validade universal.” (Ibid., p. 266-267). 
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na ética bíblica, preocupamo-nos com as normas, os cânones ou os 
padrões de comportamento que são enunciados na Bíblia para criar, 
orientar e regular o pensamento, a vida e o comportamento de acordo com 
a vontade de Deus. (MURRAY apud GRENZ; OLSON, 2003, p. 283). 

 

Como consequência de sua convicção doutrinária, a ética de Calvino, seja ela 

individual, social, política ou econômica, adquire uma dimensão objetivando a 

transformação do mundo, em função de uma busca pela glória de Deus. Esse ponto 

da ética calvinista é observado por Max Weber (2003, p. 47), que diz que, para 

Calvino, “o mundo existe para servir à glorificação de Deus, e só para este propósito. 

Os cristão eleitos estão no mundo apenas para aumentar a glória de Deus, 

obedecendo Seus mandamentos com o melhor de suas forças.” 

A leitura de Weber (2003) está correta, uma vez que o próprio Calvino (2006c, 

p. 185) fala-nos “que não busquemos as coisas que nos agradam, mas as que 

agradam a Deus e que se prestam para exaltar a sua glória.” 

Nas páginas seguintes, objetivamos mostrar os pontos em que o documento 

normativo do secretário encontra aproximações com a ética do reformador francês. 

Além das aproximações das éticas, verificaremos suas aplicações e alguns 

contrapontos. Para tanto, o Código de Ética do secretário será objeto de análise, 

apenas enquanto procuramos contemplar os seguintes assuntos: ética e trabalho; 

ética e sigilo; e ética e relacionamentos. 

   

3.2 ÉTICA E TRABALHO  

 

Segundo esclarecimento de Costa (2009, p. 345), temos o conceito de trabalho 

conforme segue: 

 

Trabalho pode ser definido como o esforço físico ou intelectual,  com vistas 
a um determinado fim. O verbo trabalharé proveniente do latim vulgar 
tripaliar: que significa torturar com o tripalium. Este é derivado de tripalis, 
cujo nome é proveniente da sua própria constituição gramatical: 
tres&palus (pau, madeira, lenho), que significava o instrumento de tortura 
de três paus. [...] A ideia de tortura evoluiu, tomando o sentido de 
‘esforçar-se’, ‘laborar’, ‘obrar’. 

 

Para que haja trabalho, é necessário que haja esforço e produção ou 

transformação. Na Idade Média, o trabalho era visto como um castigo divino pela 

desobediência humana (PIRENNE, 1982). No entanto, Calvino trouxe-nos outro 
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conceito sobre trabalho. Observamos, no Dicionário de ética cristã, que “a ideia do 

trabalho como sendo vocação ou chamado divino vem desde a Reforma, quando foi 

primeiro defendida por Lutero e, depois, por Calvino.” (HENRY, 2007, p. 603). E, 

ainda, que 

 

poucas áreas do comportamento humano têm sido mais radicalmente 
afetadas pelo evangelho cristão do que a área da labuta diária. Sempre 
que o evangelho tem influído, surge o conceito da dignidade do trabalho. 
[...] Pela nossa labuta, podemos deixar o mundo diferente do modo como 
o encontramos. [...] A ética cristã do trabalho é muito necessária para o 
mundo moderno. Parte dessa necessidade surge do fato de que muito 
trabalho é, na verdade, odiado e suportado somente por causa do salário. 
Tal atitude é fadada a destruir toda ordem social. Muito do conceito de um 
dia honesto de trabalho para um dia de salário digno se deriva de fontes 
cristãs. O orgulho do trabalho bem feito deveria ser restaurado, e isso não 
se faz sem a introdução de profundas convicções. O conceito mais 
profundo de trabalho é aquele ligado ao chamado divino. (HENRY, 2007, 
p. 582-583). 

 

Costa (2009) alerta sobre a maneira correta de desenvolvermos o trabalho, 

lembrando, primeiramente, que é para Deus que trabalhamos e prestaremos contas. 

Para o autor, o nosso trabalho deve ser  realizado para a glória de Deus: 

 

O trabalho deve ser entendido como uma prenda feita a Deus, 
independentemente dos senhores terrenos. Deste modo, o que de fato 
importa não é o trabalho em si, mas o espírito com o qual ele é feito; a 
dignidade deve permear todas as nossas obras, visto que as realizamos 
para o Senhor. A prestação de contas de nosso trabalho deverá ser feita a 
Deus: ele, como seu escrutínio perfeito e eterno, julgará as obras de 
nossas mãos (Cl 3.17, 22-4.1;cf. Ef. 6.5-9). (COSTA, 2009, p. 363-364). 

 

Tal importância para com a realização do trabalho e a dignidade humana não é 

vista nas 48 leis do poder, obra de Joost Elffers e Robert Greene. Os autores orientam 

a deixarmos o trabalho para que outro desempenhe, de forma que fiquemos com o 

crédito de sua labuta, fato constante que vemos nas organizações contemporâneas. 

Assim orientam Elffers e Greene (2000, p. 87): 

 

Esta é a essência da lei: aprenda a fazer com que os outros trabalhem por 
você enquanto você fica com o crédito, e parecerá que você tem energia e 
poder divino. Encontre gente com as habilidades e criatividades que você 
não tem, [...] descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi 
você que fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua, e o mundo o 
verá como um gênio. 
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Assim, enquanto Costa (2009), alinhado ao pensamento de Calvino, afirma que 

fomos criados para o trabalho, Elffers e Greene (2000) advertem para pouparmos 

tempo e energia, deixando o trabalho para outro.  

Como vemos, a filosofia de Elffers e Greene caminha em direção contrária do 

que vemos na ética de Calvino. A partir de Calvino, encontramos, no trabalho, um 

instrumento de Deus para a restauração da dignidade humana.  

Como já mencionado, os princípios éticos de João Calvino estão alicerçados 

nas Escrituras Sagradas, nos ensinamentos deixados por Cristo e, neles, devem ser 

pautadas as nossas atitudes em relação, inclusive, ao trabalho. O PSE terá, durante a 

construção de sua carreira profissional, a oportunidade de escolha entre as duas 

ideias; contudo, terá também de arcar com o resultado da escolha feita.  

Veremos, agora, as aproximações da ética do trabalho de João Calvino com a 

ética do PSE. 

 

3.2.1 Ética do trabalho e os princípios fundamentais da profissão 

 

3.2.1.1 A ética e a questão da qualificação profissional 

 

O Capítulo I do Código de Ética do Secretário trata Dos Princípios 

Fundamentais e, no art. 1º, assegura que “Considera-se Secretário ou Secretária, com 

direito ao exercício da profissão, a pessoa regularmente credenciada nos termos 

da lei em vigor.” (FENASSEC, 1989, grifo nosso). Analisando tal princípio, pode-se 

entender que somente profissionais devidamente credenciados devem exercer a 

profissão.  

Calvino (2006c), ao escrever sobre o Decálogo,18 especificamente sobre o 

oitavo mandamento, “Não Furtarás”, orienta-nos a observar, bem como cumprir, os 

deveres de nosso ofício, para que não venhamos a prejudicar o próximo. De maneira 

clara e contundente, o reformador comenta que a 

 

[...] transgressão deste mandamento não é só prejudicar alguém quanto a 
dinheiro, comércio ou direito de propriedade, mas também quanto ao não 
atendimento a qualquer dever nosso e a qualquer direito do próximo. 

                                                 
18

 Decálogo é um termo que vem do grego e significa, literalmente, “dez palavras”; compreende os “Dez 
Mandamentos” dados a Moisés e apresentados no capítulo 20 do Livro de Êxodo. 
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Porque tanto defraudamos o nosso próximo usurpando os seus bens 
como lhe negando os serviços que lhe devemos prestar. (CALVINO, 
2006c, p. 206).  

 

Portanto, ao considerarmos a ética de Calvino alinhada ao art. 1º “Dos 

Princípios Fundamentais”, conforme citado, deveríamos entender que as 

organizações não poderiam contratar profissionais para assumir o ofício caso estes 

não estejam oficialmente credenciados. Do contrário, é possível concluir que tal 

“profissional”, mesmo que inconscientemente, estaria usurpando ou defraudando seu 

próximo. Calvino (2006c, p. 207) complementa seu pensamento: 

 

Finalmente, que cada um veja bem quais são os seus deveres de ofício 
para com os outros, e procure cumpri-los lealmente. Sendo assim, o povo 
honrará os seus superiores, terá boa vontade em submeter-se a eles de 
coração obedecerá a suas leis e a suas normas, e não se negara a nada 
que possa fazer sem ofender a Deus. 

 

As organizações que respeitam o ofício do secretário executivo como profissão 

regulamentada, conforme já exposto, e lhe permitem os benefícios devidos tendem a 

receber o mesmo respeito por parte da categoria. Para tanto, é necessário que o 

graduado em Secretariado Executivo obtenha sua credencial19 junto aos órgãos 

competentes, para então exercer a profissão de forma regularizada. 

 

3.2.2 Ética e as normas específicas da profissão 

 

Cada categoria profissional tem suas diretrizes, sendo que um dos objetivos é 

buscar o bem da profissão. É isso que vemos no art. 2º do Código de Ética do 

Secretário, que reza o seguinte: 

 

O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar normas de 
procedimentos dos Profissionais quando no exercício de sua profissão, 
regulando-Ihes as relações com a própria categoria, com os poderes 
públicos e com a sociedade. (FENASSEC, 1989). 

 

O objetivo do Código é o que vemos em alguns autores que definem a ética 

profissional como sendo o conjunto de normas de conduta que devem ser colocadas 
                                                 
19

 A profissão de secretariado é regulamentada pelas Leis n
os

 7.377, de 30 de setembro de 1985, e 
9.261, de 11 de janeiro de 1996. Nessas leis, estão descritas as atribuições mínimas, que variam 
conforme o porte da empresa, ramo de atividade etc. Para exercer essas atribuições, é preciso ter o 
registro na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) (SINSESP, 2011). 
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em prática no desempenho da profissão. Em suma, é o caráter normativo específico 

de cada profissão ou organização. 

Merville O. Vincent, ao dar o conceito de “ética profissional”, esclarece que  

 

uma profissão tem compromisso com a racionalidade, o aprendizado e a 
maestria em um conhecimento específico. Para manter uma posição de 
confiabilidade, as profissões possuem códigos de ética e de autodisciplina. 
Uma profissão implica ideologia de serviço. (HENRY, 2007, p. 274). 

 

É esperado, portanto, que os profissionais conheçam e obedeçam às normas 

exigidas pela profissão, a fim de padronizar processos e comportamentos. É o que 

vemos nas palavras de Sá (2005, p. 117): 

 

Cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem que permita a 
evolução harmônica do trabalho de todos, a partir da conduta de cada um, 
através de uma tutela no trabalho que conduza a regulação do 
individualismo perante o coletivo. 

 

A obediência e o cumprimento das normas de um ofício, definidas pelas 

entidades regulamentadoras, servem para direcionar o comportamento dos 

envolvidos, manter a ordem necessária, bem como dar credibilidade à profissão.  

Calvino (1996, p. 443), falando a respeito de manter a ordem na Igreja, nos 

comentários do livro de I Coríntios, orienta para que “a decência seja preservada, e 

que a desordem seja evitada.” Podemos entender que o zelo20 pelas normas e 

procedimentos é essencial para manter a organização e o bom andamento de 

qualquer instituição, organização ou entidade. Assim, seus participantes devem 

observar atentamente seus atos, visando a promover o respeito da instituição que 

representam.  

 

3.2.2.1 O exemplo dos atos do PSE 

 

Lemos, no art. 3º do Código de Ética, que 

 

cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua 
profissão, tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, 
contribuindo, através do exemplo de seus atos, para elevar a categoria, 

                                                 
20

 Zelo: derivado do grego zelos, cuja raiz significa ferver. O termo “zelo” tem conotação de dedicação 
apaixonada e singular a uma causa (HENRY, 2007). 
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obedecendo aos preceitos morais e legais. (FENASSEC, 1989, grifo 
nosso). 

 

O comportamento do PSE irá direcionar sua vida profissional e influenciará na 

visibilidade da profissão. Seja no trabalho, no lazer, na vida em família ou na 

sociedade, seus exemplos servirão para enfraquecer ou fortalecer o nome da 

profissão. 

No capítulo anterior, vimos o quanto Calvino dedicou-se ao trabalho, o quanto 

se preocupou com a reputação de seu ofício. A sua ética pode ser aproximada 

verificando os exemplos e sua dedicação em relação à sua vocação.  

Beza (2006, p. 110), ao relatar sobre a vida de Calvino, já prestes à sua morte, 

diz que “vê-se, portanto, por toda essa narrativa, o curso que este excelente servidor 

de Deus seguiu, em uma rota contínua, esquecido de si mesmo para servir a Deus e 

ao próximo em seu cargo e vocação.” 

Nas palavras de Beza (2006), vemos que Calvino deixou o exemplo de 

responsabilidade e dedicação em relação à sua vocação, que pode ser aproximado ao 

documento analisado, quando este trata do que se espera do secretário. Em outras 

palavras, cabe ao PSE tratar seu ofício como um “dos bens mais nobres”, fato que se 

confirmará através de seu comportamento. Entretanto, seu comportamento dependerá 

da visão que tem em relação à sua vocação, a qual – bem como o comportamento – 

não faltou a João Calvino.   

Segundo Ferreira (1985, p. 233), 

 

o Capitalismo de virtudes éticas que o Calvinismo postulou, é de 
consciência de vocação divina no desempenho das funções seculares, 
produziria, pela transformação da sociedade, uma nova era que surgiria 
para o progresso das nações. 

 

Logo, podemos afirmar que a vida de Calvino mostra-nos que ele tratou seu 

ofício como um dos bens mais nobres, a ponto de promover mudanças sociais e, 

consequentemente, o progresso das nações. Lembramos aqui que, na opinião de Max 

Weber (2003), a religião tem uma grande força e influência nos relacionamentos 

humanos.  

Howard Marshall (apud HENRY, 2007), ao escrever sobre comportamento e 

analisando a expressão “ética pessoal”, assegura que não deve haver uma dicotomia 

entre a ética e o divino. O qualitativo “pessoal” não é um termo para limitar a extensão 



79 
 

da ética, mas para qualificá-la ou revelar o caráter por trás da postura do agente. O 

autor apresenta-nos o seguinte conceito:  

 

[...] no pensamento bíblico, não existe esfera separada de ética diferente 
da relação humano-divino. A ‘ética’, no sentido bíblico, abarca todos os 
relacionamentos da pessoa com Deus e com o próximo. O termo ‘ética’ é, 
assim, muito amplo, e o acréscimo do qualificativo “pessoal” nada faz para 
limitá-lo. É da essência da religião bíblica que exista um Deus pessoal e 
que os seres humanos sejam criaturas pessoais. [...] O ato de se 
acrescentar o qualificativo ‘pessoal’ ao termo ‘ética’ não se presta a limitar 
sua abrangência, mas para definir seu caráter. [...] Noutras palavras, não 
se pode considerar outra pessoa como uma ‘coisa’ a ser manipulada ou 
usada para fins ou prazeres próprios. A pessoa deveria ser tratada como 
tratamos a nós mesmos, atribuindo-lhe o devido respeito. (MARSHALL 
apud HENRY, 2007, p. 270). 

 

Conforme podemos verificar, o autor relaciona a ética à religião. 

A ética de Calvino pode ser observada em seu comportamento exemplar, de 

amor e entrega em favor de sua vocação. Ele deixou, “através do exemplo de seus 

atos”, a marca de um comportamento adequado. Ferreira (1985, p. 43), ao comentar 

sobre as dificuldades encontradas no meio em que vivia, diz que “Calvino possuía por 

instinto a arte dificílima de viver em meio a um ambiente até certo ponto hostil aos 

princípios éticos que adotara, sem ser odiado ou evitado.” Ou seja, 

independentemente das circunstâncias, Calvino mantinha-se firme em sua postura, 

agindo sempre em conformidade com os desígnios de Deus, sendo seu 

comportamento coerente com seus ensinos. 

Azevedo (2009), ao escrever sobre a ética cristã, afirma que é alicerce 

estabelecido para a vida e envolve todos os relacionamentos que nela existem, além 

de deixar explícito que deve existir, na ética, uma coerência entre o que se crê e o que 

se pratica:  

 

A ética cristã importa em que sejamos melhores do que somos, pois com o 
nosso ethos restaurado seremos mais humanos e melhores nas nossas 
relações interpessoais, com a criação e com o próprio Deus. Na verdade 
uma coerência entre ortodoxia e ortopraxia. (AZEVEDO, 2009, p. 354). 

 

Os exemplos de nossos atos devem influenciar a sociedade, visando a 

propagar, de forma positiva, a causa que abraçamos. Da mesma forma, a ética de 

Calvino influenciou a sociedade, os povos e se estendeu além de Genebra.   

Ferreira (1985, p. 220-221), analisando a visão de Weber, afirma que 
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Max Weber procura, [...], mostrar que os países onde o Calvinismo não 
teve influência, onde as virtudes cultivadas pelos seguidores da ética 
calvinista não tiveram lugar, são exatamente o oposto do que se verifica 
onde eles se implantaram e dominaram: O reino da absoluta falta de 
escrúpulo na busca de interesse pessoal, por fazer dinheiro, tem sido uma 
característica específica precisamente daqueles países onde o 
desenvolvimento do capitalismo burguês, avaliados pelos padrões 
ocidentais, tem permanecido atrasado. 

 

Como vemos em Ferreira (1985), para Weber, os exemplos da ética de Calvino 

serviram como padrão para a moralização do comportamento de alguns países que 

por ele foram influenciados, através de seus atos, sua vida, sua ética e sua conduta. 

Seguindo o mesmo pensamento em relação a fazer a diferença através do 

comportamento e sem a pretensão de chegar a tanto, podemos pensar que o 

comportamento do PSE pode começar influenciando seus colegas, seu executivo, 

bem como a organização em que presta serviço. 

  

3.2.3 Ética e a importância do amor 

 

Outro termo que desejamos destacar e que diz respeito à conduta é a ética do 

“amor”. Segundo Sá (2005, p. 165), o amor é a base para bem direcionar a vida 

profissional, “quando a consciência profissional se estrutura em trígono, formado pelos 

amores à profissão, à classe e à sociedade, nada existe a temer quanto ao sucesso 

da conduta humana [...].” 

Por sua vez, Costa (2009, p. 5-6) opina a respeito desse tema ético, chamando 

nossa atenção para o desafio que nos impõe: 

 

A ética do amor reclama o nosso compromisso intelectual e vivencial. A 
ética cristã é um desafio constante à sua aplicação às novas situações 
que o homem se encontra. É uma tentativa humana de entender e aplicar 
os princípios divinos à cotidianidade humana. É, portanto, um desafio à 
conformação de nossa prática àquilo que cremos.  

 

Aplicar a ética cristã em meio à corrida pela busca de sucesso, como 

normalmente vemos nas organizações, passa a ser cada vez mais desafiador, uma 

vez que convivemos com pessoas que não consideram a questão do amor ao 

próximo, antes buscam seus interesses e benefícios próprios. 

Calvino (2001), comentando o livro de Romanos, exorta atitudes 

despreocupadas em relação ao próximo. Assim leciona ele:  
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[...] o cristão não deve buscar seu próprio deleite, ele quer dizer que este 
não deve canalizar seus esforços visando a sua satisfação pessoal, como 
costuma ser o caso daqueles que vivem contentes com seu próprio critério 
sem revelar qualquer preocupação pelos demais. (CALVINO, 2001, p. 
496). 

 

Em outra passagem, Calvino (2001, p. 38) é categórico ao afirmar que, “se não 

cumprirmos com todos os deveres do amor, nunca poderemos praticar uma negação 

real do Eu.”  

A ética do trabalho, em Calvino, está fundamentada nas Escrituras e sua base 

é o amor, primeiramente a Deus e, posteriormente, ao próximo. Para entendermos 

esse amor, Calvino (2008, p. 24) revela o exemplo de conduta a ser seguido, 

esclarecendo que 

 

Àqueles que pensam que os filósofos têm um sistema melhor de conduta, 
lhes pediria que nos mostrassem um plano mais excelente do que 
obedecer e seguir a Cristo. A virtude mais sublime de acordo com os 
filósofos é viver a vida de acordo com a natureza. Todavia, as Escrituras 
nos mostram Cristo como nosso modelo e exemplo perfeitos. 

 

Pode-se constatar então que, não obstante Calvino (2008) não menospreze a 

importância da filosofia, sua ética encontra fundamento e espelho não em teorias 

filosóficas, mas sim na pessoa de Cristo. Para ele, não há nenhum outro modelo de 

conduta que supere o modelo vivido, em amor incondicional, por Cristo. 

Ainda falando de exemplo para a nossa vida, Calvino (1977) novamente refere-

se a Cristo como sendo o modelo a ser imitado. Diz o autor que 

 

Cristo é o modelo de perfeita obediência e todos os que são dele se 
esforcem a imitá-lo, e juntos respondam ao chamado de Deus e que suas 
vidas possam exemplificar esta declaração: Eis me aqui para fazer a tua 
vontade. (CALVINO, 1977, p. 203-204, tradução nossa). 

 

A obediência, em relação ao comportamento com nosso próximo, consiste em 

fazer a ele o mesmo bem que faríamos a nós mesmos. “Amar ao próximo como a si 

mesmo”, segundo Calvino (2001, p. 451), implica compreender que 

 

a natureza do genuíno amor é tal que cada um prefere sofrer com seu 
irmão do que observar sua dor à distância, com uma atitude de fastio e 
indisposição. Em suma, devemos, pois, adaptar-nos uns aos outros tanto 
quanto possível; e, até onde as circunstâncias o permitem, cada um deve 
entrar nos sentimentos do outro, seja para sofrer com ele na adversidade 
ou para alegrar-se com ele na prosperidade. 
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Assistir à tristeza ou à alegria do próximo como mero espectador está longe da 

aprovação da ética apresentada por e na vida de João Calvino, uma vez que o amor 

exemplificado na vida de Cristo está relacionado à entrega e à renúncia em benefício 

do outro.  

 

3.2.4 A ética do trabalho e os direitos do profissional 

 

3.2.4.1 Remuneração justa 

 

Ainda dentro desse escopo da ética do trabalho, podemos aproximar o 

pensamento do reformador à questão dos direitos do trabalhador, entre eles, 

“receber remuneração equiparada à dos profissionais de seu nível de escolaridade” 

(FENASSEC, 1989), ou seja, o recebimento do salário. Encontramos esse aspecto 

bem circunstanciado no art. 4º do Código de Ética: “Constituem-se direitos dos 

Secretários e Secretárias: [...] e) receber remuneração equiparada à dos profissionais 

de seu nível de escolaridade [...].”(FENASSEC, 1989). Vemos, portanto, que é direito 

do secretário ser remunerado conforme seu trabalho e escolaridade. 

A questão da remuneração também foi tratada por Calvino e era uma de suas 

preocupações. Para ele, o salário é a manifestação da graça de Deus, para atender 

às necessidades dos homens. Biéler (1970, p. 54) traduz a visão de Calvino em 

relação ao salário da seguinte forma: 

 

O salário humano correspondente ao nosso trabalho, qualquer que seja a 
maneira da remuneração, é, pois, a expressão tangível do salário gratuito 
e imerecido com que Deus agracia nosso labor. Daí ter o salário qualquer 
coisa de sagrado. Ele exprime visivelmente a intervenção de Deus em 
favor de nossa existência; é o sinal concreto de sua providência que 
assiste nossas necessidades vitais; atesta a ação de Deus para salvar e 
nutrir seus filhos. 

 

 Como podemos ver nessa citação, Biéler (1970) expressa bem o pensamento 

de Calvino, mostrando que a teologia cristã reformada não separa a vida material da 

vida espiritual. A doutrina reformada não defende esse tipo de alienação, pois entende 

que a vida material e a vida do corpo estão intimamente ligadas à vida espiritual. 

Assim, “atentar contra o salário de quem quer que seja é não somente cometer uma 

injustiça social, é opor-se à graça de Deus, subtraindo o que Ele provê a outrem para 
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sua subsistência.” (BIÉLER, 1990, p. 544). Sendo o salário uma provisão divina, 

trabalhar sem receber ou receber aquém do devido passa a ser um débito e uma 

afronta ao próprio Deus. 

Conforme Biéler (1970, p. 54), 

 

já que o salário é o signo da graça de Deus, nenhum homem pode dele 
dispor arbitrariamente: o salário do próximo não lhe pertence. Em dando 
ao trabalhador o que lhe deve, o patrão não faz outra coisa que entregar 
ao próximo aquilo que o próprio Deus lhe concede para viver. Confiscar ou 
reter, no todo ou em parte, o salário que cabe a alguém é, pois, um 
sacrilégio, visto ser uma ofensa a Deus tanto quanto ao próximo. Aliás, 
objetivamente falando, o salário não é nem do patrão nem do trabalhador; 
ambos recebem-no de Deus, e ambos devem recebê-lo conscientes disso. 

 

Empenhar-se pelo respeito ao salário desse profissional passa a ser uma 

obrigação de toda a categoria, bem como das entidades representantes, visto que o 

profissional graduado e credenciado tem o direito de remuneração condizente e 

equivalente à profissão. Sá (2005, p. 224), ao referir-se à remuneração, orienta que 

“honorários precisam, para a garantia de boas relações de trabalho, ser tratados de 

forma clara, ostensiva, positiva, justa e prévia.” 

 

3.2.5 A ética do trabalho e os deveres de conduta 

 

Direitos e deveres caminham juntos; onde há um, há o outro. Nessa linha, o 

documento estudado também trata dos deveres e a conduta profissional é 

amplamente visada.  

O art. 5º do Código de Ética, expresso no Capítulo III, que descreve “os 

deveres do secretário”, trata essencialmente da conduta profissional, que deve estar 

pautada no respeito, verdade, auxílio, responsabilidade, comunicação adequada, 

aperfeiçoamento e orientação. Note bem as expressões: respeito, verdade, auxílio, 

responsabilidade e aperfeiçoamento. Todas elas descrevem ou apontam para os 

deveres que o ofício exige daqueles que o desempenham. Não temos a pretensão de 

trabalhar aqui individualmente cada uma delas, mas apenas, a título de exemplo, 

analisar duas ou três. 
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3.2.5.1 A ética da verdade (e honestidade) 

 

A ética cristã, e por ser cristã, não se sustenta amparada em aparências, 

circunstâncias e ambiguidades, antes ela defende a verdade e se dispõe a ser 

examinada tão somente à sua luz.   

 

Como sempre, verdade é a questão essencial. Onde uma noção clara da 
verdade está ausente, o cristianismo torna-se mais uma atitude do que 
um sistema de crenças. Contudo, a crença sempre pressupõe uma 
verdade que pode e dever ser conhecida. (MOHLER, 2010, p.11-12). 

 

Quanto ao conceito de verdade, no contexto do Código de Ética, podemos 

dizer que se trata de uma virtude, sendo o oposto da mentira. É nosso posicionamento 

diante daquilo que não é aceitável, por não condizer com a realidade. Em outras 

palavras, é uma realidade diferente à “aparente” ou “ilusória”. 

Chaui (1998, p. 99), ao analisar esse conceito à luz da língua grega, esclarece 

que, 

 

em grego, verdade se diz aletheia, significando: não-oculto, não-
escondido, não dissimulado. O verdadeiro é o que se manifesta aos olhos 
do corpo e do espírito; a verdade é a manifestação daquilo que é ou existe 
tal como é. O verdadeiro se opõe ao falso, pseudos, que é o encoberto, o 
escondido, o dissimulado, o que parece ser e não é como parece. O 
verdadeiro é o evidente ou o plenamente visível para a razão. Assim, a 
verdade é uma qualidade das próprias coisas e o verdadeiro está nas 
próprias coisas. Conhecer é ver e dizer a verdade que está na própria 
realidade e, portanto, a verdade depende de que a realidade se manifeste, 
enquanto a falsidade depende de que ela se esconda ou se dissimule em 
aparências. 

 

O trabalho pautado na verdade é um dos deveres do PSE. Lemos, em Efésios 

4.25: “Por isso, pondo de lado a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, 

porque somos membros uns dos outros.” Calvino (2007a), ao comentar essa 

passagem, amplia nossa compreensão do que seja a mentira e mostra a importância 

da verdade em toda e qualquer comunicação interpessoal. Ele comenta: 

 

Aqui se usa mentira (falsidade) para todo gênero de engano, hipocrisia, ou 
astúcia; e verdade, para o trato honesto. Ele demanda que todo tipo de 
comunicação entre eles fosse sincero; e por meio desta consideração ele 
reforça bem: pois somos membros uns dos outros. Pois seria uma 
monstruosidade que os membros não desfrutassem de harmonia entre si, 
pior ainda, que agissem de maneira fraudulenta uns contra os outros. 
(CALVINO, 2007a, p. 114). 
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Quando o PSE exerce sua vocação preocupando-se em manter a verdade, 

estará preservando sua integridade e conquistando seu próximo. Ainda, em qualquer 

relacionamento, a confiança, e aqui especificamente por parte do executivo, é 

conquistada a partir de um trabalho pautado na verdade. 

A obra Caim e Abel no trabalho: uma metáfora atual do dia-a-dia corporativo 

trata dos relacionamentos existentes nas organizações, mostrando que Caim 

prevalece sobre Abel, devido à sua maneira desleal de agir. Caim não mede esforços 

para alcançar seus objetivos e satisfazer seus desejos (LANGE; DOMKE, 2001).  

Frequentemente, deparamo-nos com “Cains” em nosso ambiente de trabalho e 

o desafio é não seguir a mesma cartilha, bem como não cair em suas armadilhas. 

Eles não parecem pessoas mentirosas e enganadoras, antes são amigas, amáveis e 

dispostas, inicialmente, a ajudar-nos. Vejamos como agiria um Caim em uma situação 

envolvendo a mentira:  

 

Caim é um mestre na arte máxima da trapaça. A mentira mais fácil e mais 
rápida é aquela que é dita a sim mesmo. Ela só tem que viajar de uma 
sinapse a outra e, depois, é enterrada para sempre no subconsciente. [...] 
Caim pode mentir, enganar e manipular somente quando necessário. [...] 
Ele normalmente justifica sua própria conduta com argumento de que 
‘alguém mais faz a mesma coisa’. Ele não tem consciência e é indiferente 
ao prejuízo que pode causar a pessoas inocentes. A única coisa que 
importa para ele é proteger-se. Caim não só mente sobre os outros para si 
mesmo, mas também mente para si sobre suas próprias motivações. 
Negando suas próprias motivações, ele torna-se superior aos outros, e 
isso reforça o sentimento de que seu comportamento se justifica. [... ] se 
um Caim lhe diz que dinheiro e poder não importam, é justamente isso o 
que importa para ele. (LANGE; DOMKE, 2001, p. 20-29). 

 

O dano que a mentira pode causar nos relacionamentos, sejam eles pessoais 

ou profissionais, é maior que os benefícios. No caso do PSE, uma vez descoberta a 

mentira, dificilmente se restabelecerá a confiança e sua carreira estará em risco.  

Vale ressaltar que, para Calvino (2007a, 114), “falar a verdade é a via principal 

para regular a vida” e que se usa a “[...] mentira [falsidade] para todo gênero de 

engano, hipocrisia ou astúcia; e verdade, para o trato honesto.” 

 

3.2.5.2 A ética e o aprimoramento profissional 

 

A posição de Sá (2005) é clara quanto à responsabilidade do domínio e 

conhecimento para exercer uma profissão. Diz o autor que “quem aceita prestar 
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serviços sem ter competência necessária ou sem estar atento para que esta se 

consubstancie comete infração aos princípios da ética, em razão do prejuízo 

defluente.” (p. 157). Assim, o aprimoramento e interesse em continuar aprendendo 

fazem parte da boa conduta profissional.  

Van Halsema (1968), quando escreve sobre a vida de Calvino, especificamente 

sobre a necessidade que tinha em crescer e aprofundar-se nos estudos, comenta que 

ele desejava envolver-se em tempo integral e que a biblioteca de du Tillet era retiro 

ideal para estudar. 

Calvino sabia da necessidade do aprendizado contínuo. Ele mesmo disse que 

 

[...] nenhum homem será sempre um bom mestre se não revelar-se 
pessoalmente educável e sempre disposto a aprender; e ninguém 
satisfará aquele que se acha por demais imbuído da plenitude e lucidez de 
seu conhecimento que crê que nada lucraria ouvindo outrem. (CALVINO, 
2009, p. 432). 

 

Na obra de Sá (2005), temos confirmada a necessidade do aprendizado 

contínuo, de forma que, objetivando a excelência dos serviços, o PSE precisa 

empenhar-se na busca pela capacitação profissional. Para o autor, a capacitação é 

fundamental, pois 

 

o conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas 
profissionais é condição essencial para a prestação de um serviço de boa 
qualidade. Eticamente, é preciso que se tenha consciência de que se 
instruir é o caminho para bem servir e que se desejamos evitar danos a 
terceiros, na prestação de serviços, é preciso que nos habilitemos a 
prestá-los. Os males que a incompetência tem causado à humanidade são 
muito grandes. (SÁ, 2005, p. 198). 

 

Calvino também buscava mais conhecimento. Percebemos, ao longo de sua 

vida, que ele não foi um homem acomodado, mas se especializou em outras áreas, 

aperfeiçoou-se em outras línguas e sua dedicação foi tamanha a ponto de ser 

reconhecida pelos próprios mestres. 

Ferreira (1985, p. 46), ao escrever sobre a eficácia da contribuição do 

reformador para com a academia, afirma que “Calvino devia deixar Orleans antes de 

completar o seu curso, mas a Academia, por voto unânime, resolveu conferir-lhe o 

grau de doutor, livre de quaisquer despesas, considerando os serviços que ali 

prestara.” Vemos ainda, em Lessa (1934, p. 51), que Calvino fazia suas escolhas para 

melhor aperfeiçoar-se: 
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Em meados de 1529, Calvino trocou Orléans por Bourges, no intuito de 
melhor se aperfeiçoar na ciência do direito. Seus mestres ofereceram-lhe, 
por unanimidade, o grau de doutor em direito, livre de emolumentos, o que 
êle por modéstia recusou. 

 

Vemos aqui, mais uma vez, que Calvino não negligenciava a busca pelo 

conhecimento. Para desenvolver sua vocação, foi necessário o aprendizado contínuo 

e ele, mesmo com tanto conhecimento, sabia da necessidade de continuar 

aprendendo.  

Calvino era pastor, pregador, escritor e também considerado mestre entre seus 

professores e colegas. Ele havia conquistado isso graças ao seu empenho nos 

estudos, à dedicação e seriedade com que tratava a questão do aprendizado. Era um 

homem humilde, que buscava nos estudos ferramenta para instruir as pessoas que 

nele buscavam conselhos e, também, pela convicção em sua crença. 

Vemos, em Reis (2010), a importância da busca pelo conhecimento, mesmo 

daqueles que já dominam e conhecem o ofício. O autor assegura que 

 

o professor sábio é aquele que está sempre disposto a aprender. De 
acordo com Provérbios 9.9, desejar aprender é uma característica dos 
sábios: ‘Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio; ensine o 
homem justo, e ele aumentará o seu saber.’ Pessoas sábias, são humildes 
e nunca acham que já sabem tudo. Lemos também em Provérbios 10.14 
que ‘Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um 
convite à ruína’. (REIS, 2010, p. 114).  

 

Trazendo o exemplo de Calvino para nossa realidade e aplicando ao que exige 

o art. 5º, inciso 3, do Código de Ética do Secretário, podemos entender que a falta de 

interesse no aperfeiçoamento caracteriza-se como negligência à profissão. Vivemos 

em tempos de rápidas mudanças, em todos os setores, e cada vez mais se exige, no 

mercado de trabalho, pessoas bem preparadas, a fim de desempenhar, com 

competências técnicas, sua atividade profissional de modo eficiente e satisfatória. 

Outra questão importante, também apresentada no Código de Ética do 

Secretário, diz a respeito aos “secretários docentes” quanto à responsabilidade do 

ensino que estes têm para com seus alunos. Nesse sentido, podemos usar os 

mesmos exemplos de dedicação citados nos parágrafos anteriores para chamar a 

atenção dos secretários docentes sobre o dever de estarem constantemente 

atualizados. 
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3.2.5.3 A ética e a comunicação adequada 

 

O inciso 5 do art. 5º do Código de Ética orienta sobre o dever da comunicação 

adequada. O artigo afirma que o secretário deve “operacionalizar e canalizar 

adequadamente o processo de comunicação com o público.” (FENASSEC, 1989). 

É sabido por muitos que a comunicação humana é um processo complexo e 

dinâmico. De acordo com Cherry (1971, p. 13), a “comunicação significa estar em 

relação com, representa a ação de pôr em comum, de compartilhar as nossas ideias, 

os nossos sentimentos, as nossas atitudes.”  

A questão da comunicação é de extrema importância ao PSE, uma vez que ele 

faz o elo entre as hierarquias; assim, seu pronunciamento deve ser cuidadoso, 

verdadeiro e o mais próximo do que lhe foi solicitado. O secretário, ao comunicar-se, 

está de certa forma representando o departamento em que atua, o executivo que 

assessora ou a organização em que trabalha. 

Sá (2005, p. 237) alerta para a questão do diálogo e da comunicação: 

 

Quando, todavia, alguém precisa de nosso aconselhamento, procurando 
nossa opinião, é preciso que além de sinceros e verdadeiros, sejamos 
hábeis em tratar do assunto, de modo a não depreciar nem a inquietar a 
quem nos ouve. Os profissionais que exercem consultoria se enquadram 
nesse gênero. Ao assumir o comando de um diálogo, é preciso que se 
respeite o nível e a necessidade de quem nos ouve. Se em conversa 
descontraída ou em aconselhamentos pensarmos mais em ser agradáveis 
e úteis a quem nos ouve, medindo as palavras, filtrando-as na razão, 
seremos, sem dúvida, ‘prudentes’ e ‘firmes’ e, naturalmente, éticos em 
nossas comunicações. 

 

O autor ainda alerta sobre a necessidade da troca de informações e do 

conhecimento de outras culturas e realidades. Diz o autor que 

 

todas as profissões, igualmente, requerem o conhecimento de seu 
passado, da atualidade e o atrever-se em pensar sobre o futuro, vivendo-
a, pois, em todos os tempos. Imprescindível, também, é o comparar as 
diversas culturas, das diversas correntes de pensamento, buscando, pelo 
julgamento próprio e pelo diálogo com os mais experientes e bem 
dotados, os que de melhor existe. (SÁ, 2005, p. 201). 

 

Na mesma linha de pensamento, temos que Calvino, quando não estava em 

companhia de seus amigos, estava presente através das correspondências que 
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trocavam. Ainda, estava sempre atualizado em relação aos acontecimentos à sua 

volta e procurava ser útil orientando os menos favorecidos. 

Reis (2011) refere-se ao ministério de pregação de Calvino como sendo 

diligente, fruto do desejo de transmitir com seriedade todo o conhecimento adquirido 

ao longo de sua vida. Já Parker (1975, p. 92) mostra a responsabilidade com que 

Calvino tratava tanto a comunicação quanto o ensino: 

 

Aqueles em Genebra que ouviam domingo após domingo, dia após dia, 
sem cerrarem seus ouvidos, mas sendo ‘ensinados, redarguidos, 
corrigidos e instruídos’, recebiam um treinamento no cristianismo tal como 
fora dado a poucas congregações na Europa desde os dias dos pais.  

 

Como vemos, Calvino dedicava-se também a treinar, instruir e aconselhar a 

comunidade da qual fazia parte. Outro dever do PSE é justamente isso, ou seja, o 

exemplo de Calvino quanto ao compromisso do ensino e auxílio na construção do 

saber. Assim diz o Código de Ética: “Colaborar com as instituições que ministram 

cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações.” (FENASSEC, 1989). 

Portanto, cabe ao PSE preocupar-se com orientações que sirvam para o crescimento 

e benefício da categoria. 

Reis (2010, p. 72-73), ao escrever sobre o ensino, diz que a 

 

convicção é uma característica vista nos bons professores. Para 
alcançarmos o êxito no ensino, muito depende da convicção com que 
falamos. [...] O entusiasmo está ligado a convicção. Esta qualidade no 
professor é atraente e contagiante. O professor não deve adotar uma 
postura de condenação ou de superioridade. Antes deve seguir o exemplo 
de Jesus e ensinar com firmeza, humildade e amor. 

 

Como constatamos pela vida de João Calvino, apresentada no segundo 

capítulo, ele tinha o dom do ensino e o fazia com as características mencionadas 

nessa citação. Além disso, não obstante as diversas atividades que possuía, dedicava 

o melhor que tinha em suas instruções, consideradas  

 

[...] sermões nascidos de uma infinita paixão de fé e de uma ardente 
sinceridade, sermões lúcidos com senso teológico, vívidos, com 
perspicácia e figuras de linguagem, exibindo as profundezas da 
compaixão e do inextinguível júbilo de esperança. (PARKER, 1975, p. 92). 
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Ainda, Calvino (2001) alerta sobre o bom conselho e destaca algumas 

qualidades necessárias para quem tem o dever de orientar ou aconselhar seu 

próximo. Assim diz o autor: 

 

Deve ser possuidor de um espírito humano, de um coração enternecido 
[...] Deve ser possuído de humildade ou prudência que lhe assegure 
autoridade, de modo que seja capaz de ajudar os ouvintes que a ele 
recorrem. Não há nada pior no conselho fraternal do que um espírito 
azedo e arrogante, pois ele nos leva a desdenhar e a sentir enfado por 
aqueles que se acham em erro, e nos leva a ameaça-los com o ridículo 
em vez de corrigi-los. A aspereza, também,seja em palavras, seja em 
expressão, priva nossos conselhos de seu efeito. (CALVINO, 2001, p. 
505-506). 

 

Essa citação retrata o amor que o reformador tinha pelo seu ofício e mostra a 

seriedade com que desenvolvia sua vocação e, ainda, o interesse de instruir, orientar 

e perpetuar o conhecimento, atitudes que revelam a ética de Calvino e que podem ser 

aplicadas ao PSE. Em outras palavras, Calvino era fiel em sua comunicação e seu 

conhecimento era compartilhado com os demais interessados, visto que seu objetivo 

era promover o ensino e levar a credibilidade em relação às Sagradas Escrituras 

quando delas proferia. 

Em contrapartida, e usando a figura de Caim para trazer a questão da 

comunicação como aplicação para os nossos dias, vemos que nem sempre a 

fidelidade, no meio coorporativo, é real. Não é difícil depararmo-nos com pessoas que 

buscam as informações não com o objetivo de transmitir aquilo que sabem, mas para 

se valerem de um conhecimento que só elas possuem, com o interesse de beneficiar-

se dele. Lange e Domke (2001, p. 56; 78) afirmam que 

 

a meta de Caim é muito prática, conquistar informações que lhe 
interessam,  principalmente aquelas que ele pode usar para alcançar seus 
objetivos pessoais. [...] Caim usa a oratória para manipular as pessoas. 
Caim usa a linguagem para chegar aonde quer; manipular; bajulação; 
fantasia; invocar emoções menores; boatos; palavras que são elásticas e 
escorregadias; palavras que sugerem intenções; palavras que refletem o 
que é conveniente. 

 

Quando o Código de Ética do Secretário trata dos deveres e, especificamente, 

de que o PSE deve “operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de 

comunicação com o público” (FENASSEC, 1989), está chamando nossa atenção para 

bem utilizar a comunicação, a respeito das informações e obrigações que temos 

perante os demais colegas. Em outras palavras, ao lidar com a comunicação, não 
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podemos usar a tática de Caim; é preciso ter em mente que o PSE é um dos canais 

de comunicação entre as hierarquias e a fidelidade torna-se fundamental para que 

não haja distorção da mensagem a ser reproduzida. Percebemos tal exemplo na vida 

de Calvino, quando este utilizava a comunicação para o bem de todos. 

Portanto, o PSE não deve agir como um Caim que encontramos em nossa vida 

profissional, antes deve usar a comunicação para construir, orientar e colaborar com o 

próximo. Vejamos mais uma vez o que dizem Lange e Domke (2001, p. 78-80): 

 

Abelusa a linguagem para esclarecer e transmitir significado. Caim 
normalmente a utiliza para ofuscar e desorientar. [...] Para Caim podem 
não significar nada mesmo. Em alguns casos, o único significado inato 
que as palavras têm para ele é que elas podem ajuda-lo a conquistar 
poder, status e riqueza. 

  

Encontramos no Código de Ética do Secretário, mais adiante, que cabe ao 

profissional atuar como figura-chave no fluxo de informações. Desastre será se nos 

valermos dos exemplos de Caim; por isso, antes sigamos as orientações de Calvino 

(2001, p. 453), quando afirma que precisamos, independentemente da situação, “dar 

insone atenção a que todos sejam edificados por nossa honestidade.” 

 

3.3 ÉTICA E SIGILO 

 

3.3.1 A ética profissional e o sigilo 

 

O termo “sigilo” está relacionado ao conceito de segredo. No contexto do 

trabalho do secretário, o sigilo é fundamental para a conquista da confiança e o 

vínculo entre o profissional, seus superiores e a organização. Uma vez que o PSE 

exerce um ofício em nível de decisão, a honestidade irá “regular” sua vida profissional, 

de modo que se aproveitar das informações que lhe foram passadas para usufruir de 

benefícios com vistas a privilégios pessoais é ato que viola a ética profissional, bem 

como a ética apresentada por João Calvino. 

 

O respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das instituições, é 
protegido legalmente, pois trata-se de algo muito importante; eticamente, o 
sigilo assume o papel de algo que é confiado e cuja preservação do 
silêncio é obrigatória. Nem tudo é objeto de sigilo, mas preferível será 
sempre que o profissional se reserve quanto a tudo o que sabe e que lhe é 



92 
 

revelado pelo cliente ou que ele veio a saber por força da execução do 
trabalho. (SÁ, 2005, p. 196).  

 

Ao comentar sobre as questões das transgressões sutis do oitavo 

mandamento, Calvino (2006c) assegura que o mandamento de “não furtarás” adverte 

sobre outras situações que não estão diretamente relacionadas aos bens materiais. 

Segundo seu comentário, aquele que divulga os segredos de outro está tirando-lhe 

um bem e violando sua vocação. Assim diz ele: 

 

Assim, se um procurador, mordomo ou administrador, em vez de zelar dos 
bens entregues aos seus cuidados, [...] se desperdiçar ou empregar mal 
o que lhe foi confiado, se o empregado zombar de seu chefe ou patrão, 
se divulgar os seus segredos, ou se planejar algo contra os bens dele 
ou contra sua reputação ou contra sua vida, [...] para Deus é um ladrão. 
Porque, aquele que não pratica o que a sua vocação o manda fazer pelos 
outros, com isso retém o que pertence a outros. (CALVINO, 2006c, p. 206, 
grifo nosso).  

 

O sigilo é essencial ao profissional, uma vez que, por suas mãos, tramitam 

documentos e informações confidenciais. É necessário que o secretário zele, 

inclusive, pela forma de guardar e manusear a documentação que passa por suas 

mãos e até por seu computador, visto que a “[...] ética cristã tem respeito à 

privacidade, desde há muito, como sendo parte de seu respeito pelo indivíduo.” 

(HENRY, 2007, p. 552). 

Conforme Faria (1986, p. 1), do secretário, por ser um “[...] agente executor 

mais próximo do centro de deliberação do processo decisório e que [...] sabe detalhes 

confidenciais que não podem sair do nível de direção [...]”, espera-se toda a discrição 

e sigilo que a profissão requer. Já quando um PSE quebra o sigilo para, de alguma 

forma, beneficiar-se, ele prejudica a confiabilidade da profissão, denigre a categoria e, 

sobretudo, viola a ética. 

Nesse sentido, a categoria do PSE esteve em evidência, de forma não muito 

proveitosa, por causa da quebra do sigilo por parte de secretárias. Na década de 

1990, alguns casos foram à mídia, levados por secretárias que revelaram segredos 

dos executivos ou empresas em que prestavam seus serviços. A título de ilustração, 

citamos aqui alguns casos. 

No ano de 1992, a secretária do então presidente dos Estados Unidos da 

América revelou uma relação extraconjugal dele com uma estagiária da Casa Branca 

(ISTOÉ, 1998). Na Inglaterra, uma secretária foi demitida por má conduta, pois 
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mantinha um blog em que relatava pequenos fatos de seu cotidiano (TERRA, 2006). 

No Brasil, o caso com maior destaque foi a denúncia do envolvimento de um 

empresário do ramo da publicidade com um esquema de propina e lavagem de 

dinheiro entre políticos (FALEIROS, 2005; SILVEIRA, 2005). Como último exemplo, 

recentemente foi divulgado na mídia o caso da secretária que foi condenada por tentar 

vender o segredo da Coca-Cola (O GLOBO, 2007). 

Sá (2005, p. 198) refere-se aos profissionais que quebram o sigilo visando ao 

benefício próprio da seguinte maneira: “A personalidade dessas pessoas a psicologia 

se incumbe de definir, mas, eticamente, não há dúvida, são infratores de muito baixa 

qualificação.” 

Por fim, é necessário destacar alguns pontos em relação ao sigilo devido entre 

secretários, executivos e organizações. Primeiro, ambos, secretários e executivos, 

são funcionários da mesma organização e devem lealdade a ela. Segundo, como 

parceiros, devem trabalhar em prol da organização, visando ao seu crescimento e seu 

sucesso. Terceiro, o PSE é primeiramente ligado à organização e, depois, ao 

executivo. Portanto, como agente de resultados,21 o secretário deve ser comprometido 

com a visão, missão e valores da organização, independentemente da postura de seu 

executivo. Enfim, cabe ao bom-senso do PSE decidir pela quebra do sigilo, somente 

quando este servir de benefício para preservar os interesses da própria organização. 

Nesse caso, a quebra do sigilo torna-se ética e não o contrário.  

 

3.4 ÉTICA E RELACIONAMENTOS 

 

3.4.1 O relacionamento entre os profissionais 

 

O Código de Ética do Secretário, nos Capítulos V a VIII e seus respectivos 

artigos, trata da ética e dos relacionamentos interpessoais.22 Nesses artigos, o Código 

orienta o profissional do secretariado sobre temas importantes, tais como: 

solidariedade, amizade, ajuda mútua, interesse pelo bom desempenho da categoria, 
                                                 
21

 O novo perfil do PSE exige dele resultados que estão diretamente ligados ao “número de informações 
que deve monitorar, consultar e coordenar. [...] é necessário ter uma visão global, que passa, 
necessariamente, pelo conhecimento do negócio, da cultura e filosofia da empresa, da sua visão, da 
missão e dos objetivos e metas.” (NEIVA; D’ELIA, 2009, p. 41). 
22

 V – Das relações entre profissionais secretários; VI – Das relações com a empresa; VII – Das 
relações com as entidades da categoria; VIII – Da obediência, aplicação e vigência do Código de Ética.  
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que servem para fortalecer a profissão, bem como desenvolver relacionamentos que 

proporcionem, dentro das organizações, um ambiente saudável. 

Temos exemplos da alta consideração e espírito solidário que Calvino nutria 

pelos amigos que abraçaram, com ele, a luta pela Reforma Protestante. O mesmo 

ideal e objetivo faziam com que Calvino mantivesse contínuo envolvimento com as 

pessoas que, de alguma forma, haviam colaborado com ele durante seu trabalho em 

Genebra. Nesse sentido, as correspondências trocadas com seus amigos mostram o 

desejo de manterem-se unidos e atualizados sobre os acontecimentos, sentimentos e 

preocupação pela causa. 

Especificamente sobre os relacionamentos entre os secretários, temos 

descritos, no art. 8º, os deveres da categoria: 

 

Manter entre si a solidariedade e o intercâmbio, como forma de 
fortalecimento da categoria; Estabelecer e manter um clima profissional 
cortês, no ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e 
desentendimento profissionais; Respeitar a capacidade e as limitações 
individuais, sem preconceito de cor, religião, cunho político ou posição 
social. (FENASSEC, 1989). 

 

Conforme vemos em Calvino, é necessário não somente conhecimento, mas 

entregar-se à causa, para que os objetivos sejam alcançados. “Pode acontecer que o 

homem desempenhe seus deveres de acordo com suas melhores habilidades, porém 

se seu coração não está naquilo que faz, lhe falta muito para chegar à sua meta.” 

(CALVINO, 2008, p. 40). 

A união entre profissionais de uma mesma categoria é apresentada por Sá 

(2005) como “ética do coleguismo”, que defende a importância da preocupação com 

os vocacionados ao mesmo ofício. Nas palavras do autor, 

 

virtude essencial na vida dos seres é atribuir a seus semelhantes o 
mesmo amor que a si se atribui. Há, todavia, no campo do trabalho, uma 
identificação maior ainda que aquela existente entre os demais seres. Os 
elegem uma mesma função na sociedade, um mesmo meio de vida, 
solidarizam-se, por natureza, no desempenho da aplicação de um mesmo 
conhecimento. O colega de profissão, pois, é aquela pessoa conosco 
identificada pela prática de um mesmo conhecimento, sujeita aos mesmos 
problemas e às mesmas alegrias, decorrentes do êxito, da eficácia no 
mesmo desempenho. (SÁ, 2005, p. 214). 

 

O fato de pertencerem ao mesmo grupo de interesse torna-os responsáveis 

uns pelos outros e todos são igualmente responsáveis pelo fator que os une, ou seja, 
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a própria vocação. Assim, o bom nome da profissão depende do entrosamento e da 

união que devem existir entre os participantes da categoria. 

Novamente retornamos à visão do amor, que é o “vínculo da perfeição”. 

Calvino (2008), ao escrever A verdadeira vida cristã, relata sobre o auxílio que deve 

existir entre as partes do corpo, para um eficiente funcionamento. É bem verdade que 

ele comenta a respeito da Igreja e esta não deixa de ser uma organização. O autor faz 

a seguinte analogia:  

 

A ajuda mútua, que as diferentes partes do corpo oferecem umas às 
outras, não é considerada pela lei da natureza como um favor, mas, sim, 
como algo lógico e normal, cuja negativa seria cruel. [...] Por mais 
importante que seja, cada homem deve dar-se conta que é devedor a seu 
próximo, e que o amor lhe ordena dar até o limite de sua capacidade. 
(CALVINO, 2008, p. 41). 

  

O amor deve estar presente em todos os atos para com o próximo e pode ser 

expresso através de uma efetiva colaboração; em contrapartida, servirá como auxílio 

para se atingir o objetivo desejado e para o cumprimento do Código estudado. Além 

disso, a colaboração entre todos proporciona um ambiente organizacional agradável, 

que é, por sinal, mais um dever do PSE.  

Vemos, na biografia de João Calvino, que seu amor à causa revelava-se no 

forte sentimento de orientar e aconselhar tantos quanto o procuravam e isso não 

visando à sua própria promoção, antes visando ao crescimento e à multiplicação do 

conhecimento. Sobre essa sua constante disposição em auxiliar o próximo, Beza 

(2006, p. 106-107) afirma que 

 

[...] não era sem boa razão que tinha cada um seu refúgio nele, pois que 
Deus lhe havia tanto concedido de prudência e bom conselho que nunca 
se achou alguém mal servido por haver-lhe seguido o parecer. Pelo 
contrário, a muitos vi que desandaram a extremos inconvenientes por lhe 
não haverem querido dar crédito. 

 

Na vida corporativa, corre-se o risco de cair na armadilha do exposto na “Lei 

11” da obra de Elffers e Greene (2000), que mostra não a ajuda mútua, mas a 

dependência para manter o próximo aprisionado por falta de conhecimento. Dizem os 

autores que 

 

para manter a sua independência você deve sempre ser necessário e 
querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. 
Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e 
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prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante 
a ponto de poderem se virar sem você (ELFFERS; GREENE, 2000, p. 
110).  

 

Relacionamentos dependentes não auxiliam o crescimento. Alguns secretários, 

por insegurança, tendem a centralizar suas atividades, deixando os demais colegas 

em sua dependência. Não é raro tal acontecimento. No entanto, precisamos ter em 

mente que tanto o executivo quanto o departamento não podem depender do trabalho 

de uma só pessoa, pois a centralização dos processos pode prejudicar os negócios. 

Quando pensamos em auxílio mútuo, pensamos em trabalho em equipe, no qual o 

objetivo é o mesmo.    

Calvino e seus amigos tinham relacionamentos sólidos e se ajudavam 

mutuamente para o bem da causa, que, na ocasião, era o desejo pela Reforma 

Protestante. O relacionamento entre eles ia além dos interesses comuns, chegando 

ao cuidado, inclusive, com os sentimentos íntimos uns dos outros. De fato, prestar 

favores deve ser prazeroso e a intenção deve ser com o objetivo de ajuda, auxílio ou 

colaboração, atitudes vistas no relacionamento de Calvino e seus amigos.  

Contudo, não identificamos a colaboração em todos os comportamentos. 

Conforme Lange e Domke (2001), Caim prestava favores com interesses distantes da 

ajuda ao próximo. Vejamos a diferença das atitudes de Abel e Caim quanto às suas 

intenções: 

 

Quando Abel faz um favor a alguém, ele assume uma postura de 
modéstia: ‘Não foi nada. Não fiz mais que minha obrigação’ ou ‘Esqueça. 
Você faria o mesmo por mim ’, diz ele. Para Abel, a gratidão de alguém é a 
maior recompensa. Ele não quer que as pessoas devam nada a ele nem 
que se sintam constrangidas ou humilhadas. Caim quer justamente o 
oposto. Ele vai tentar tornar qualquer ajuda, mesmo que seja sua 
obrigação, em ‘favor pessoal’, porque quer que os outros fiquem devendo 
favores a ele. (LANGE; DOMKE, 2001, p. 106). 

  

Nesse sentido, o art. 8º do Código de Ética diz que os secretários devem 

“respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito [...]” (FENASSEC, 

1989), exemplo que vemos na vida de João Calvino, conforme afirmação de Beza 

(2006, p. 106-107): 

 

Deixo de falar da grandeza de seu saber, do maravilhoso bom senso que 
nele havia, da singular complacência que revelava no acomodar-se até 
aos mais pequeninos quanto necessidade havia, da afabilidade em 
suportar as fraquezas e imperfeições aos outros, pois que seria isso um 
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propósito quase sem fim. Tocarei somente na admirável excelência de sua 
memória, não que ele dela fizesse alarde, como se vê de embusteiros da 
atualidade que tanto se empenham em ter boa memória que se não 
importam em formar seu judicioso discernimento. Calvino, porém, tinha 
uma e outro bem equilibrados, e tudo acompanhado de mui profunda 
simplicidade. 

  

Podemos perceber que nem a sabedoria, nem as influências e, menos ainda, a 

posição de Calvino serviram-lhe de motivos para discriminar os menos favorecidos, 

negando-lhes auxílio ou deixando de compartilhar o que sabia. Na verdade, ele 

sempre se preocupou em aprender para ensinar os demais, independentemente da 

situação de cada um deles. 

 

3.4.2 É vedado prejudicar o outro 

 

Encontramos no art. 9º do Capítulo V que é vedado ao profissional de 

secretariado “prejudicar deliberadamente a reputação profissional de outro secretário” 

(FENASSEC, 1989) e, aproximando ao pensamento de Calvino (2006c) sobre os 

deveres para com nosso próximo, vemos que “[...] cada um, conforme a sua vocação 

e a sua posição, verifique o que deve a seu próximo, e cumpra o seu dever.” (p. 207).  

O documento normativo do PSE proíbe que os secretários envolvam outro 

secretário em situações que possam desmoralizá-lo ou denegrir sua reputação. Nessa 

linha, Calvino (2006c) alerta para as questões do prejuízo que podemos causar ao 

envolver outras pessoas em difamações, injúrias ou calúnias. 

 

O sumário disso é que não prejudiquemos a reputação de ninguém com 
calúnias ou boatos, nem lhe causemos dano com relação a seus bens 
com falsas acusações. [...] vê-se que neste mandamento todas as formas 
de detração ou maledicência são indubitavelmente condenadas. [...] Mas 
por detração nos ferimos à injuria odiosa, isto é, à falsa e revoltante 
denúncia que é feita por maldade ou por maledicência que nos ajudemos 
uns aos outros com fiel constância a manter a verdade, para a 
preservação quer dos bens, quer da reputação uns dos outros [...] É 
preciso que a nossa língua fale a verdade sobre o nosso próximo, de 
modo que colaboremos para que ele mantenha o seu bom nome e os 
produtos do seu trabalho. (CALVINO, 2006c, p. 208-209). 

 

Tendo como base o amor, o ideal seria cada um colocar-se no lugar do outro e 

proporcionar o que lhe fosse melhor, zelando por sua reputação e preservando os 

relacionamentos. 
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Façamos todo o possível, empregando todos os meios que estiverem ao 
nosso alcance, quanto estiver dentro dos limites da caridade cristã, para 
não ouvir nem falar nada que contenha ou incentive a blasfêmia, e 
nenhuma difamação ou palavra insultuosa; como também façamos todo o 
possível para não dar facilmente ao nosso coração ocasião e lugar para 
suspeitas maldosas. [...] procuremos dar bom sentido ao que os outros 
dizem e fazem, e empenhemo-nos em manter integralmente a honra e a 
boa reputação do nosso próximo. (CALVINO, 2006c, p. 210). 

 

A falta de amor para com o próximo leva a buscar benefícios próprios, sem a 

preocupação com o dano que se pode causar ao semelhante, uma vez que a 

preocupação em manter-se em determinada posição pode levar a atitudes 

individualistas e descompromissadas com os demais. Assim, as pessoas tendem, com 

a desculpa de uma suposta competitividade profissional, a um comportamento 

visando, em primeiro lugar, a seu próprio bem, em detrimento do outro. 

No pensamento de Calvino (2006c, p. 214), “[...] ninguém tem pior vida e mais 

desordenada que aquele que vive só para si mesmo e que só pensa no seu proveito 

pessoal.” Igualmente, Henry (2007, p. 503) é claro ao dizer que 

 

amar a Deus de todo coração, alma, mente e força, e amar o próximo 
como a si mesmo é o fator básico para todas as relações interpessoais 
(Mc. 12.30-31). As relações interpessoais de amor são impossíveis para 
quem só pensa em si mesmo. [...] Quando se ama o próximo como a si 
mesmo, esse próximo não poderá mais ser objeto de observações ou 
críticas maldosas ou negativas. Uma pessoa que ama não será cega 
quanto aos defeitos, às fraquezas e aos diversos tipos de pecado das 
pessoas, mas procurará restaurar a integridade do próximo necessitado. A 
força desse amor vem de Deus (cf. 1 Jo 3-4). 

 

Em suma, o individualismo e a falta de colaboração e de preocupação com o 

próximo tornam os relacionamentos superficiais e totalmente desinteressados pela 

pessoa como ser humano, de modo que o que se vê são profissionais frios e 

individualistas. Essa luta pela sobrevivência no mercado de trabalho desenvolve pelo 

menos três aspectos negativos que prejudicam os relacionamentos: orgulho, egoísmo 

e inveja, que são três vícios que trazem danos a qualquer relacionamento e que 

podem ser eliminados com atitudes éticas cristãs. Vejamos, de forma breve, cada um 

deles. 
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3.4.2.1 O orgulho 

 

Segundo Os Guinness (2006), o orgulho é considerado o pior vício entre os 

sete pecados capitais.23 Ele é o desejo de satisfazer o “deus” que há dentro de cada 

um, custe o que custar, ou, dito de outra maneira, cada um de nós tem dentro de si 

um “deus” ou uma criança que está sempre exigindo: “quero mais”. O contraponto do 

orgulho é a humildade e Calvino (2008, p. 32) diz que “Deus não se agrada em 

absoluto daqueles que são ambiciosos e altivos, cujos corações estão cheios de 

orgulho e presunção.” 

Calvino (2008, p. 41) ainda alerta para o perigo do orgulho, ou seja, daqueles 

que pensam serem melhores em relação ao outro: 

 

Seu dever é mostrar uma verdadeira humanidade e misericórdia, 
oferecendo sua ajuda com espontaneidade e rapidez como se fosse para 
si mesmos. A piedade que surge do coração fará com que se desvaneça a 
arrogância e o orgulho, e nos prevenirá de termos uma atitude de 
reprovação ou desdém para com o pobre e o necessitado. 

 

O profissional orgulhoso de si e de seus feitos, no sentido de “se dar valor” ou 

ter “amor próprio”, virá mais cedo ou mais tarde a ignorar o que ensina a ética cristã 

em relação ao amor a Deus e ao seu próximo. Para Calvino (1996, p. 133), “o orgulho 

ou autoglorificação é a causa e ponto de partida de todas as controvérsias, quando 

cada um, reivindicando para si além de sua capacidade, está ávido em ter outros sob 

seu poder.” Assim, na sua visão, podemos dizer que o orgulhoso apaga totalmente a 

ideia de que tudo o que temos, que somos ou que recebemos é, na verdade, 

providência de Deus.  

 

                                                 
23

 No século IV, o Monge Evagrius teria feito uma relação de oito pecados, mas, no século VI, a lista 
sofreu alteração pelo Papa Gregório, que a reduziu ao número de sete, juntando a vaidade ao orgulho, 
trocando a acídia pela melancolia e acrescentando a inveja. Onze séculos depois, teólogos, entre os 
quais, Tomás de Aquino, fizeram uma avaliação da lista, o que resultou em mudança: a melancolia foi 
substituída pela preguiça. Daí por diante, os sete pecados capitais não ficaram restritos à vida 
monástica, mas passaram a ser compreendidos como perigos morais da alma em meio à vida diária, só 
podendo ser descobertos sondando o mais profundo do coração humano. São eles: orgulho, inveja, ira, 
preguiça, avareza, gula e luxúria, os quais se opõem às sete virtudes, respectivamente: humildade, 
amor, paciência, diligência, generosidade, temperança e pureza do coração. Esses sete pecados são 
chamados de “capitais”. Capital vem do latim caput, que quer dizer cabeça. São pecados “cabeças”, isto 
é, que geram muitos outros. São a “fonte” ou a “raiz” de todas as outras formas de maldade humana. 
Como bem disse Chaucer Parson, “os sete pecados capitais estão entrelaçados. São como o tronco da 
árvore de onde os outros se ramificam.” 
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Pois ninguém possui coisa alguma, em seus próprios recursos, que o faça 
superior; portanto, quem quer que se ponha num nível mais elevado não 
passa de imbecil e impertinente. A genuína base da humildade cristã 
consiste, de um lado, em não ser presumido, porque sabemos que nada 
possuímos de bom em nós mesmos; e, de outro, se Deus implantou algum 
bem entre nós, que o mesmo seja, por esta razão, totalmente debitado à 
conta da divina graça. Em outras palavras, não devemos vangloriar-nos 
em coisa alguma (no dizer de Cipriano), porque nada possuímos. 
(CALVINO, 1996, p. 134-135). 

 

Os talentos que recebemos devem ser utilizados para facilitar nossa vida, bem 

como de nosso próximo, sempre atentos para o que nos orienta a ética cristã. Assim, 

diz Calvino (2008, p. 36) que, “se prestarmos atenção às instruções das Escrituras, 

observaremos que nossos talentos não nos pertencem, mas que são dons que o 

Senhor nos dá em Sua graça infinita.” Ele ainda afirma que o “orgulho ou 

autoglorificação é a causa e ponto de partida de todas as controvérsias, quando cada 

um, reivindicando para si além de sua capacidade, está ávido em ter outros sob seu 

poder.” (CALVINO, 1996, p. 56). 

Para Tomei (1994), o orgulho toma o lugar da humildade, por ser esta 

interpretada de forma errada e, portanto, não ter lugar no comportamento humano. Diz 

a autora que “a prática da humildade talvez seja o comportamento mais difícil de 

compreender e desempenhar. Nossa cultura confunde as manifestações de 

humildade com as humilhações, fraquezas e falsas modéstias.” (p. 46).  

Ainda, Calvino (2007) orienta que, para vencer o orgulho, a pessoa deve 

abandonar toda a preocupação consigo mesma e buscar a modéstia. 

 

Donde procede o insulto feroz ou a austeridade insolente, senão de 
alguém que se exalta em sua própria avaliação e despreza 
orgulhosamente os demais? Desvencilhemo-nos da arrogância; e 
busquemos maior modéstia em nossa conduta para como os outros. 
(CALVINO, 2007, p.160-161). 

 

Nas palavras de Zigarelli (2003), o proceder de forma orgulhosa desagrada a 

Deus e prejudica os demais funcionários, sendo o ideal colocar-se no lugar do outro, 

servindo o próximo sempre que necessário. O autor afirma que 

 

[...] a habilidade de uma pessoa para tomar decisões dentro de um padrão 
de conduta cristã é, em grande parte, uma função da disposição desta 
para adotar o papel de servo e por as necessidades de outros à frente das 
próprias. Por outro lado, decisões que são alimentadas pelo orgulho 
tendem a desagradar a Deus e não ser benéficas para os funcionários. 
(ZIGARELLI, 2003, p. 55). 
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Devemos, ainda, ter claramente em mente que nenhum de nós está imune ao 

orgulho, ou seja, todos nós somos passíveis de ser por ele contaminados. Calvino 

(1995) qualifica o orgulho como uma enfermidade e também é da opinião que a sua 

raiz está presente em cada ser humano. Ele assim diz:  

 

Devemos notar que os resíduos desta doença chamada orgulho persistem mesmo 
nos santos, de modo que eles mui amiúde precisam ser reduzidos a extremos, a fim 
de despir-se de toda a sua autoconfiança e aprender a humildade. As raízes deste 
mal são tão profundas no coração humano que ainda o mais perfeito dentre nós 
jamais se livra inteiramente delas, até que Deus o confronte com a morte. Podemos 
perceber o quanto a nossa autoconfiança desagrada a Deus, ao vermos como, a 
fim de cura-la, temos de ser condenados à morte. (CALVINO, 1995, p. 23). 

 

3.4.2.2 O egoísmo  

 

Esse perigo chamado “egoísmo” também não é incomum de ser encontrado 

nos relacionamentos entre os secretários, os quais não estão imunes a ele. O 

egoísmo manifesta-se de algumas maneiras muito claras, tais como: necessidade de 

ser notado, medo da concorrência, falta de confiança no próximo, medo de envolver-

se com as pessoas e nítido interesse pelas próprias coisas. Nesse sentido, Martyn 

Lloyd-Jones (2004, p. 43) dá a seguinte definição de egoísmo: “O cúmulo do egoísmo! 

Ninguém mais tem valor além de mim mesmo!” 

Como já assinalamos no início deste capítulo, a ética de Calvino sempre busca 

respaldo na revelação de Deus. Ressaltamos, então, sua observação sobre o que a 

Bíblia fala sobre o egoísmo: 

 

Quando as Escrituras nos dizem para descartarmos todas as 
considerações pessoais e egoístas, não só exclui das nossas mentes o 
desejo de riquezas, de poder e favor dos homens, como também faz 
desvanecer da nossa imaginação as falsas ambições, os apetites por 
glória humana e outras maldades secretas. (CALVINO, 2008, p. 31). 

 

O egoísmo e o individualismo andam juntos; por isso, ambos devem ser 

combatidos. Não há como o homem realizar-se sozinho, pois ele depende de outras 

pessoas para isso. Seguindo esse pensamento, Biéler (1970, p. 19) afirma que, 

 

ora, o humanismo evangélico de Calvino é antes de mais nada um 
humanismo social. Primeiramente porque o homem, por natureza, só é 
verdadeiramente homem na medida em que vive com outros homens. É 
nas ralações com o outro que o homem se realiza. ‘O homem foi criado 
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por Deus para ser uma criatura em sociedade’ diz Calvino. [...] Esse 
caráter social natural expressa-se primeiro no casal e se desenvolve na 
comunidade familiar. Completa-se no trabalho e no jogo das relações 
econômicas. Dessarte, a comunhão humana se realiza nas interrelações 
que decorrem da divisão do trabalho, visto que cada pessoa é chamada 
por Deus para uma atividade particular, parcial e complementar da 
atividade das outras. A comunicação natural dos bens e dos serviços é o 
sinal concreto da solidariedade profunda que une o gênero humano. [...] O 
homem é, pois, naturalmente chamado a viver na companhia conjugal, 
familiar e na sociedade dos trabalhadores.  

 

3.4.2.3 A inveja 

 

A inveja é um sentimento complexo, representado em grandes clássicos da 

literatura. A sua importância é tão significativa, que é relacionada na lista dos Dez 

Mandamentos e na conhecida lista dos sete pecados capitais. Os Guinness (2006, p. 

75) ao fazer um estudo sobre os sete pecados capitais define-a como 

 

[...] o segundo pecado capital e, em geral, é reconhecido como o segundo 
pior e mais predominante. Chamam-no de ‘a hidrofobia do coração’ 
(Herman Melville) e ‘o câncer da psique’ (Richard Condon). A inveja é a 
fonte e o componente fundamental dos outros pecados. A inveja, como o 
orgulho, também é um pecado do espírito e filho do Diabo, portanto, um 
pecado ‘frio’ e ‘respeitável’. Sua característica única encontra-se no fato 
de ser aquele vício que seus perpetradores nunca apreciam e raramente 
confessam. 

 

Ainda, “a inveja entra em ação quando vemos a felicidade e o sucesso de outra 

pessoa.” (OS GUINNESS, 2006, p. 76). Ela nos leva a comparar e, após isso, 

concluímos que algo está nos faltando, de modo que somos levados, através de atos 

e palavras, ao menosprezo e, consequentemente, à destruição (OS GUINNESS, 

2006).  

Nessa mesma linha, Calvino (1998, p. 166) defende que o que está por trás ou 

na raiz da inveja é a ambição: “A ambição é mãe da inveja. E sempre que a inveja 

estiver no comando, ali também surgirá violência, confusões, contendas e os demais 

males que Paulo enumera aqui.” 

Não é difícil concluir por que esse sentimento é tão prejudicial para os 

relacionamentos. Para o reformador francês, “é da inveja que nascem as disputas, as 

quais, uma vez inflamadas, se prorrompem em seitas perigosas. Além do mais, a 

ambição é a mãe de todos estes males.” (CALVINO, 1996, p. 100). 
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Embora seja encontrada com frequência entre as pessoas e também nas 

organizações, o difícil é achar aqueles que a confessam, pois se trata de um 

sentimento vergonhoso, perturbador, de alguém que não consegue ver o sucesso do 

próximo. Calvino (2007, p. 154) alerta sobre esse sentimento afirmando que, 

 

de muitos males existentes em nossa sociedade, [...] a ambição é a mãe 
de todos eles. Aquele que aspira uma posição elevada tem de 
necessariamente invejar os demais. E a conseqüência inevitável é uma 
linguagem desrespeitosa, sarcástica e agressiva. 

 

Não raras vezes, vemos nas organizações ou nos relacionamentos pessoas 

que se sentem mal com o trabalho bem-sucedido de seu colega e, com, isso tendem a 

desvalorizar o trabalho do outro, fazendo comentários depreciativos da imagem, 

comentários humilhantes e críticas infundadas, esforçando-se para denegrir a 

reputação do próximo. Calvino (2006c) alerta, inclusive, sobre possíveis brincadeiras 

maldosas que sirvam para denegrir a imagem do próximo. Assim orienta: 

 

Que não façamos brincadeiras com o nosso próximo, aparentando 
amabilidade, e gracejamento enquanto zombamos dele e o mordemos, 
rindo uns para os outros, como fazem alguns que se enchem de prazer 
quando conseguem deixar alguém envergonhado em público; porque, 
muitas vezes, esse abuso deixa a sua marca nos que assim foram 
ridicularizados. (CALVINO, 2006c, p. 209). 

 

Citando Tomás de Aquino, Os Guinness (2006, p. 76) dizem que a inveja é o 

“desgosto pelo bem alheio”. Ela se faz presente quando o indivíduo, ao ver a 

felicidade e o sucesso de outro, é arrebatado por um desejo enorme de possuí-los. 

Ele não só não deseja o sucesso do seu próximo, como também deseja que ele seja 

um fracassado, um derrotado. 

Vemos a atitude de um invejoso nas palavras de Lange e Domke (2001, p. 

104), quando afirmam que 

 

os outros precisam fracassar. Caim acredita nisso. Ele só se sente mais 
forte menosprezando as pessoas, como também causando dor. Os 
psicólogos podem concluir que ele age assim por insegurança ou em 
consequência de algum trauma de infância, mas seja qual for o caso, você 
deve perceber que ele é genuinamente sádico outros. 

 

O surgimento da inveja dentro da organização pode ser um “assassino” de 

boas equipes, pois gera desconfiança entre os indivíduos e, até mesmo, sabotagem. 
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Ela entra em ação sempre que a competitividade é desregrada e há políticas 

inadequadas de premiação, promoção ou qualquer outro tipo de reconhecimento. Nos 

ambientes em que há a inveja, há também desperdício de tempo e, 

consequentemente, de produção, sem falar dos males psicológicos e emocionais 

causados ao invejado. João Calvino (1998, p. 166) diz que “[...] sempre que a inveja 

estiver no comando, ali também surgirão violência, confusões, contendas e os demais 

males [...].” 

Uma secretária ou secretário invejoso pode omitir informações, somente pelo 

prazer do fracasso do outro. Pode, também, deixar de passar recados ou, até mesmo, 

reter serviços para prejudicar um colega da mesma categoria. Normalmente, os 

profissionais talentosos acabam desistindo de permanecer em empresas que 

sustentam ambientes invejosos, de modo que, nesses lugares, a rotatividade do 

capital intelectual é grande. 

Mas qual seria o oposto da inveja? Na visão de Calvino (2001), se a inveja é a 

“tristeza do bem alheio”, seu contraponto é a “tristeza do mal alheio”.  Assim, ao invés 

de nos alegrarmos com o sofrimento do outro, devemos sofrer com aqueles que 

sofrem. A inveja alegra-se com as perdas do outro e seu contraponto é nos 

entristecermos pelas aflições e perdas do próximo. Em outras palavras, segundo o 

reformador nos ensina, devemos amar ao próximo e, em decorrência disso, sofrer 

junto suas aflições.    

 

Deixar de dar boas-vindas à felicidade de um irmão, com genuína alegria, 
é um sinal de inveja; e deixar de demonstrar real tristeza em seu 
infortúnio, é sinal de desumanidade. Portanto, sintamos compaixão uns 
pelos outros, de forma que nos identifiquemos mutuamente, demonstrando 
o mesmo estado mental. (CALVINO, 2001, p. 451). 

 

 O PSE, como um agente de mudanças e de resultados, deve, no exercício de 

sua profissão, fazer o possível para evitar e combater comportamentos que tragam 

prejuízos tanto para o ambiente organizacional quanto para os envolvidos em 

possíveis situações em que a inveja tenha espaço, visto que o desgaste emocional 

causado pela inveja resulta em perdas desnecessárias. 
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3.4.3 Das relações com a empresa e órgãos representantes 

 

Os executivos, as organizações e os órgãos que representam a profissão do 

secretário exercem poder sobre o profissional; o primeiro por ser seu gestor imediato, 

o segundo por ser o empregador e o terceiro por ser a entidade que rege a categoria. 

Cabe ao profissional, respeitar todos os poderes, tanto de seu gestor imediato 

quanto da organização, bem como dos órgãos representantes da profissão. Para 

melhor compreensão, vejamos o conceito de poder sob algumas visões, inclusive a de 

Calvino, que é a que mais nos interessa no momento. 

 

3.4.3.1 O poder 

 

Conceituamos o poder (do latim potere) como a capacidade que um indivíduo 

ou grupo de indivíduos tem de provocar a aceitação e o cumprimento de uma ordem 

(FERREIRA, 1986; CUNHA, 1991). Para Weber e Cohn (1982, p. 31), o “poder são 

processos que envolvem a capacidade de certos agentes obterem obediência para 

seus mandatos.” Já May (1981, p. 75) entende que “poder é a capacidade de causar 

ou impedir mudanças” e Robbins (2002, p. 352) acredita que “[...] refere-se à uma 

capacidade que A tem de influenciar o comportamento de B, de modo que B haja de 

acordo com os desejos de A.” 

Do ponto de vista da ética cristã, Nash (apud HENRY, 2007, p. 454-455) 

assegura que “poder é a força ou a capacidade de se produzir os resultados 

intencionados. [...] Todo poder deveria ser considerado em sua relação com Deus. 

Todo poder vem de Deus e a Ele pertence.”  

No conceito apresentado de que todo poder pertence a Deus e que foi 

instituído por Ele, podemos entender que os órgãos e pessoas que detêm o poder, 

automaticamente, receberam a permissão e foram revestidos por Deus para em tal 

condição estarem.  

Nesse contexto, Weber (1999b, p. 397), ao falar sobre as autoridades e a 

relação de poder, esclarece que 

 

as relações de poder humanas que daí resultam são relações de 
autoridade desejadas por Deus, e rebelar-se contra elas ou reclamar por 
uma vida diferente daquela que corresponde à ordem estamental é um ato 



106 
 

de soberba da criatura que contraria a vontade divina e infringe a tradição 
sagrada. Dentro dessa ordem orgânica está atribuída aos virtuosos da 
religiosidade, sejam estes de caráter ascético ou contemplativo, sua tarefa 
específica: criar o tesouro das boas obras excedentes, a partir do qual é 
dispensada a graça institucional, do mesmo modo como são indicadas aos 
príncipes, guerreiros, juízes, artesãos e camponeses suas funções 
especiais. 

 

Além disso, o poder é determinado de diversas maneiras e o PSE também o 

detém, na medida em que adquire o conhecimento e domina a rotina, os assuntos que 

por ele passam e os projetos desenvolvidos pela organização. Vejamos um pouco 

sobre esse poder, chamado “poder de perícia”, que todo PSE adquire com a 

experiência e o tempo. 

   

3.4.3.2 A ética e o poder de perícia do PSE 

 

Quando Robbins (2002) trata sobre as bases do poder, em seu livro 

Comportamento organizacional, classifica cinco formas de poder, quais sejam: poder 

coercitivo, poder de recompensa, poder legítimo, poder de perícia e poder de 

referência. Para nossa pesquisa, levando em conta o PSE, o poder de perícia é a 

classificação que nos interessa. 

Segundo o autor, este é “[...] o poder do conhecimento, do talento, das 

habilidades técnicas. Portanto, quanto mais conhecimento, maior o poder.” 

(ROBBINS, 2002). Ainda, ao descrever esse tipo de poder, aborda as mesmas 

características que Dinsmore (1989) trata nos poderes de conhecimento ou 

experiência e competência.24 

Temos, aqui, dois profissionais que se inter-relacionam e são interdependentes. 

O primeiro detém o poder legítimo, seu cargo e sua posição na organização; estamos 

nos referindo ao executivo. O segundo, na maioria das vezes, detém o poder de 

perícia e sabe muito sobre a forma metodológica, técnica e o desenvolvimento de 

projetos; trata-se do secretário, que é o profissional qualificado para uma assessoria 

eficaz. 

Nesse sentido, encontramos, na obra de Maerker (1999, p. 63), o poder 

descrito da seguinte forma: 

                                                 
24

 Paul Dinsmore (1989) informa que as organizações classificam o poder sob seis diferentes aspectos: 
formal, informal, propriedade, tradição, experiência ou conhecimento e competência. 
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Levando em conta que a secretária é uma das principais fontes do 
executivo, quanto mais o tempo passa, quanto mais ela se envolve com o 
negócio, os clientes, os fornecedores e os demais profissionais da 
empresa, mais ela se torna um centro vital de informações – o que 
realmente lhe confere um poder significativo. 

 

Podemos dizer que o PSE conquista o poder de perícia por competência, 

conhecimento e experiência. No entanto, não haverá a menor possibilidade de ele 

exercer seu ofício se não houver um relacionamento íntegro, de confiança e 

fidelidade, tanto com o executivo quanto com a organização. Novamente, citamos 

Dinsmore (1989, p. 11): “Do ponto de vista da empresa, a atração das pessoas pelo 

poder deve ser vista como salutar, pois, quando bem direcionado, este ajuda 

impulsionar a empresa para frente.” 

Sem intenção de estabelecer um prejuízo25 e voltando à visão de Lange e 

Domke (2001), o poder bem direcionado não é o que percebemos na vida dos “Cains”; 

antes, eles usam do poder para se autopromover, sem a preocupação com o próximo. 

Os autores relatam que Caim busca o poder e que 

 

o poder é sua ideologia, seu amigo, sua concubina, sua amante, sua 
paixão. Qualquer interesse além desse, além da luta pelo poder, lhe 
importa muito pouco. [...] Diferentemente de Abel, que se concentra em 
fazer seu trabalho, Caim pensa apenas no poder- em como alcança-lo, 
como preservá-lo, como estendê-lo, como utilizá-lo para seus objetivos. 
[...] Quando conveniente, os Cains irão formar aliança de curto prazo uns 
com os outros. Enquanto seus interesses coincidirem, eles formarão uma 
equipe formidável, protegendo uns aos outros quando necessário e 
unindo-se para atacar rivais quando for o caso. Na maioria das vezes, 
entretanto, desentendimentos serão inevitáveis, pois, dada a natureza 
deles, não hesitarão em enganar-se uns aos outros. (LANGE; DOMKE, 
2001, p. 37-41). 

 

É importante que o PSE esteja alerta aos “Cains” espalhados pelas 

organizações. É necessário, ainda, que saiba como utilizar o poder de perícia e bem 

direcioná-lo para que tenha como consequência resultados eficazes, que impulsionem 

o crescimento da empresa, bem como o sucesso do executivo. Logo, o zelo e o amor 

para com a profissão são fundamentais na administração do poder. Além disso, 

segundo a ética cristã e de acordo com Nasch (apud HENRY, 2007, p. 454), 

 

quando o homem usa mal seu poder, torna-se escravo das próprias forças 
que Deus concedeu para o seu controle. [...] Todo abuso de poder 

                                                 
25

 Entender como juízo antecipado, que não exige uma comprovação dos fatos de acordo com o rigor 
da lógica. 
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constitui uma quebra de confiança, destrutiva para o abusador e injuriosa 
para a glória de Deus entre suas criaturas [...]. 

 

Voltemos ao pensamento de Calvino (2007) sobre a responsabilidade de quem 

tem ou está no poder. De acordo ele, o poder é permitido por Deus e quem o usa de 

forma negligente está negligenciando contra o próprio Deus, sendo que tanto servos 

quanto senhores prestarão contas ao mesmo Deus, que é Senhor de ambos. 

Nesse contexto, o respeito será conquistado de acordo com a conduta do PSE, 

que deve ser correta, cumprindo sempre de forma honesta todas as suas tarefas. 

Dessa forma, fica mais fácil conduzir e administrar o poder de perícia, utilizando-o 

como facilitador do poder legítimo, que pertence somente ao executivo.   

A autora da obra Secretária: uma parceira de sucesso informa-nos como o 

profissional de secretariado deve agir em relação ao poder: 

 

Administrar o poder do cargo é uma tarefa difícil tanto para ela quanto 
para o executivo. Se a secretária se afirma por intermédio da posição que 
ocupa é porque deixou de ser uma boa profissional. Consiste em erro 
grave tomar para si a influência e o poder que o parceiro possui dentro da 
empresa, passando a utilizá-lo inadequadamente. (MAERKER, 1999, p. 
67). 

 

3.4.3.3 A ética e o relacionamento com a empresa 

 

O relacionamento entre o PSE e a empresa é de troca. No caso do PSE, é a 

prestação de serviços de assessoria, em troca da remuneração e benefícios 

oferecidos pela empresa ou empregador. No Dicionário de ética cristã, em relação ao 

emprego, Robert P. Benjamin (apud HENRY, 2007, p. 207) faz o seguinte 

esclarecimento: 

 

Chama-se de emprego a relação entre o empregador (mestre) e o 
empregado (servo) para um serviço voluntário, remunerado ou não, por 
parte do empregado para o benefício mútuo de ambas as partes. [...] O 
empregado tem deveres expressos e implícitos para com seu empregador. 
O empregador deverá cumprir os termos expressos no contrato de 
trabalho. As obrigações implícitas incluem a obediência (Ef 6.5-8), fazer o 
melhor serviço possível, evitar o roubo do tempo do empregador pela 
ociosidade, lerdeza ou atrasos, e, finalmente, ser leal a seu empregador 
(Tt 2.9-10). 

 

Há um vínculo, um compromisso e, consequentemente, obrigações que 

precisam ser respeitados por ambas as partes. Nesse relacionamento, ainda há o 
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executivo ou superior imediato, que está entre o PSE e o órgão empregador e 

também exerce poder sobre o secretário, como já mencionado anteriormente, sendo o 

executor do poder legítimo.  

Calvino (2006a), ao comentar sobre a realização do serviço, diz que o trabalho 

deve ser realizado independentemente da presença do “senhor”, pois as obrigações 

dos “servos” devem, em primeiro lugar, ser realizadas para agradar a Deus. Ele afirma 

que “[...] os servos sejam diligentes e prestativos para com os seus senhores, 

procurando agradá-los com o seu serviço – não somente quando vistos por eles, mas 

também de coração, como estando servindo a Deus.” (CALVINO, 2006a, p. 207). 

Ressalte-se que tal orientação também chega aos “senhores”, para que estes 

cumpram suas obrigações perante seus empregados. 

  

3.4.4 As relações com as entidades da categoria e a obediência e aplicação do 

Código de Ética 

 

Conforme descrito no Código de Ética do Secretário, é dever, nas relações com 

as entidades, acatar as resoluções, cumprir as obrigações referentes às taxas e 

mensalidades e obedecer e aplicar as orientações expressas no documento 

(FENASSEC, 1989). Portanto, o PSE deve obediência ao documento, bem como 

respeito às autoridades que estão à frente das entidades da classe secretarial. 

Como já citado, a Fenassec26 representa nacionalmente a categoria dos 

secretários e todo PSE credenciado deve relacionar-se muito bem com a entidade. 

Segundo apresentação divulgada no site oficial, a entidade 

 

é constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, defesa e 
orientação geral e legal da categoria profissional diferenciada das 
secretárias e secretários. Integra o 2º Grupo dos Trabalhadores 
Autônomos do Comércio a que se refere o Artigo 577, da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, de conformidade com a Portaria 3103/87 do 
Ministério do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452/43. É composta 
de vinte e quatro sindicatos, trabalhando em conjunto dentro de uma 
mesma linha de ação e com os mesmos objetivos, tendo como princípio 
básico a liberdade e a autonomia, preservando a unicidade sindical, a 
solidariedade profissional e social e é regida por Estatuto. É Filiada à 
CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e a UGT 
– União Geral dos Trabalhadores. (FENASSEC, 2011). 

                                                 
26

 A Fenassec foi criada em 31 de agosto de 1988, em Curitiba, Paraná. É uma entidade sindical de 
segundo grau, de direito privado, sem fins lucrativos, representativa da categoria secretarial em todo o 
território nacional e legalmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho em 7 de março de 1990. 
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Os dirigentes das entidades representativas, seja a Federação ou os 

sindicatos, estão na liderança para manter a ordem e dirigir a categoria visando ao 

benefício dos profissionais e ao progresso da profissão. Para os secretários, os 

presidentes desses órgãos são as autoridades competentes para bem direcionar a 

categoria.  

Biéler (1990, p. 366), ao comentar sobre as autoridades, afirma que “uma 

autoridade humana, qualquer que seja ela, na verdade não se justifica senão do 

serviço que renda à sociedade [...].” Por sua vez, Calvino (2001) defende que toda 

autoridade tem por dever manter a ordem e promover uma vida saudável à sociedade. 

Para ele, quaisquer autoridades provêm de Deus e, sendo assim, a sociedade deve 

obediência e cuidado a eles. Diz o reformador: 

 

Visto que os magistrados são guardiões da paz e da eqüidade, aqueles 
que desejam que cada indivíduo preserve seus direitos, e que todos os 
homens estejam livres de toda e qualquer injúria, devem, pois, defender 
com o máximo de seu empenho o ofício dos magistrados. (CALVINO, 
2001, p. 468). 

 

Ainda, segundo ele, Deus confiou às autoridades o poder para regular a vida 

em sociedade, de forma que os magistrados ou as autoridades são os responsáveis 

para evitar o caos e a destruição da humanidade. Se não houvesse ninguém para 

regular a vida da sociedade, se não houvesse as leis, a desordem estaria 

estabelecida. 

 

A utilidade dos magistrados consiste em que o Senhor designou este meio 
para prover a paz dos bons e sofrear o ímpeto rebelde dos ímpios. E 
destes dois recursos depende o bem-estar da humanidade. A não ser que 
a fúria dos ímpios seja contida, e os inocentes sejam protegidos da 
perversidade daqueles, a destruição universal será inevitável. Se este, 
pois, é o único antídoto pelo qual a humanidade poderá se proteger da 
destruição, então devemos preservá-la com solicitude, a menos que 
queiramos admitir que somos inimigos públicos e gratuitos da raça 
humana. (CALVINO, 2001, p. 462). 

 

Novamente, Calvino (2001) assegura que as autoridades, quando no poder da 

administração, devem visar ao benefício da sociedade e são responsáveis perante 

Deus, estando sob sua magistratura. O reformador afirma que 

  

a sua administração não deve ser feita em função de si próprios, mas 
visando ao bem público. Nem têm eles poderes ilimitados, senão que sua 
autoridade se restringe ao bem-estar de seus súditos. Em resumo, são 
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responsáveis diante de Deus e dos homens pelo exercício de sua 
magistratura. (CALVINO, 2001, p. 463). 

 

Ainda alerta sobre as obrigações da sociedade com as autoridades instituídas 

por Deus. Diz o autor: “Mas o ministério delegado a eles, por Deus, tem referência a 

seus vassalos. Estes têm também obrigação para com aqueles.” (CALVINO, 2001, p. 

463). Uma delas é a questão do pagamento das taxas cobradas pelos magistrados, a 

fim de prover seu sustento. 

Nesse sentido, quando Calvino (2001, p. 465) comenta sobre “Pagai a todos o 

que lhes é devido”, no livro de Romanos, esclarece que  

 

tudo indica que a intenção do apóstolo aqui é sumariar em que consistem 
as obrigações que os súditos têm para com os magistrados. Devem tê-los 
em respeito e honra, obedecer a seus ditames, leis e vereditos, bem como 
pagar-lhes tributos e taxas. 

 

Assim, se aproximarmos os deveres éticos calvinistas em relação ao 

pagamento das taxas e impostos aos deveres do secretário, podemos constatar que o 

PSE, uma vez credenciado para exercer a profissão, também tem tais obrigações 

para com as entidades representativas. De fato, no Código de Ética, vemos como 

“obrigação” do secretário o pagamento das taxas e mensalidades (FENASSEC, 

1989).  

Observamos, aqui, que a obediência é devida por ambas as partes: os 

magistrados devem administrar de tal forma que a sociedade seja beneficiada e 

protegida, e, em contrapartida, a sociedade deve manter financeiramente seus 

dirigentes e obedecer às leis impostas. Dessa forma, conforme podemos perceber em 

Calvino (2001), a obediência de ambas as partes caracteriza-se pela obediência ao 

próprio Deus, visto que Ele mesmo instituiu quem governa e quem é governado. 

Finalmente, ressalte-se que o documento normativo do secretário adverte para 

a obediência e aplicação do Código de Ética da categoria e que as infrações 

acarretarão prejuízos, chegando à cassação do SRTE, o que impossibilita a prática da 

profissão. No mesmo contexto, Calvino (2001), em seus comentários ao livro de 

Romanos, alerta para os prejuízos da desobediência aos governantes e às leis 

vigentes, uma vez que estes estão em seus postos pela autorização e providência de 

Deus. Ainda, o autor esclarece que a obediência traz benefícios para todos: 
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[...] devemos obedecer aos reis e aos demais governantes, não porque 
sejamos nós compelidos a fazê-lo, mas porque esta é uma obediência 
aceitável a Deus. Ele não quer que o façamos motivados pelo medo, mas 
sobretudo que o façamos voluntariamente, com o objetivo  de honrá-los e 
respeitá-los. [...] deveis esforçar-vos por fazer com que as leis e os 
mandamentos prevaleçam, para que todo o povo possa aprender a ser 
obediente aos defensores das leis, pois são esses homens que nos 
possibilitam desfrutar a paz. (CALVINO, 2001, p. 466). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neiva e D’Elia (2009), na obra As novas competências do profissional de 

secretariado, defendem que o PSE deve desenvolver pelo menos quatro 

competências: agente facilitador, agente de qualidade, agente de resultados e agente 

de mudanças. 

Não é difícil encontrar na obra e na vida de Calvino essas competências. Ele foi 

um “agente facilitador” ao escrever seus comentários sobre as Escrituras Sagradas, 

que, até os dias de hoje, auxiliam para uma melhor compreensão dos ensinamentos 

de Jesus Cristo. Já seu empenho, dedicação e zelo para com sua vocação mostram-

no como um “agente de qualidade”, sempre empenhado em fazer o melhor possível, 

tendo em vista que sua meta era agradar, em primeiro lugar, a Deus, que lhe 

concedera a vocação. 

Além disso, sem dúvida alguma, podemos também dizer que Calvino foi um 

“agente de resultados”. Após a Reforma Protestante, sua ética promoveu 

inquestionáveis transformações e continua influenciando povos e nações, prova de 

que ele foi e continua sendo um “agente de mudanças”, sendo que tais mudanças 

refletiram na religião, na economia, na educação, bem como na vida social. 

Entretanto, para a ética calvinista, as mudanças não podem ocorrer por si somente, 

mas precisam estar amparadas nos ensinamentos encontrados nas Escrituras 

Sagradas. 

Segundo Costa (2001, p. 275),  

 

nada é mais importante do que Deus e a Sua Palavra; seja qual for o tipo 
de mudança que precisemos efetuar em nossa vida, não deixemos de 
considerar atentamente os ensinamentos de Deus. Não permitamos que o 
modo de viver contemporâneo relativize a Palavra de Deus, que é viva e 
eficaz para sempre. Este é um perigo constante para nós: substituir a 
verdade pela simples funcionalidade. 

  

Nossa proposta inicial, como hipótese, era mostrar que o conceito da ética em 

João Calvino, aplicado ao documento que normatiza a profissão do secretário 

executivo, serve como instrumento para melhor qualificar os fundamentos éticos que 

devem sustentar e nortear a prática da profissão.  

Entendemos que essa hipótese foi constatada, como também pudemos refletir 

sobre diversos conceitos éticos. Refletimos sobre a verdade, amor, integridade, 
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solidariedade, amizade, poder e, na sua forma negativa, sobre conceitos como 

egoísmo e inveja. Todos eles não são claramente explicados no Código de Ética do 

Secretário, mas estão presentes nele de maneira latente. 

Através da leitura e análise do conteúdo do Código, pudemos destacar alguns 

valores éticos, como os citados anteriormente, os quais são necessários ou exigidos 

para o bom desempenho da profissão. A ética de Calvino, portanto, e conforme 

pudemos mostrar, serve para definir os conceitos éticos que até então ainda não 

tinham sido definidos de maneira clara, em nenhum outro documento oficial da 

profissão do secretário, sequer no próprio Código. 

Sendo assim, podemos concluir que esta pesquisa alcançou seus objetivos, em 

pelo menos três direções. Quanto ao aspecto social, através da pesquisa, verificamos 

a importância do cumprimento das normas preestabelecidas e a necessidade da 

existência de normas, procedimentos e direcionamentos, o que, sem dúvida alguma, 

padroniza o mínimo necessário para o convívio em grupo, uma vez que uma 

sociedade entregue a si mesma teria como fim o caos da desorganização, da 

violência e de toda sorte de maldades. Calvino já havia afirmado sobre essa 

necessidade e Sá (2005), em outras palavras, também entende essa necessidade da 

obediência às normas com vistas ao “proveito geral”. 

Em relação ao aspecto científico, verificamos a possibilidade de unir as 

ciências sociais e humanas com as ciências da religião. A aproximação das “éticas” 

mostrou-nos a viabilidade de ambas caminharem juntas, visando à transformação do 

comportamento humano, para vivermos, no mundo corporativo, em um ambiente mais 

saudável e humano. Temos, portanto, que a ética calvinista pode sim servir de base 

para direcionar comportamentos em todas as esferas da vida, inclusive no meio 

científico.  

Ainda, a contribuição pessoal que a pesquisa trouxe foi o da confirmação em 

relação à vocação de meu ofício. O prazer em permanecer no secretariado executivo 

e o desejo em continuar na busca de conhecimento, para posteriormente compartilhar 

o saber, foram reafirmados no decorrer desta pesquisa. Além disso, aumentou ainda 

mais o desejo em contribuir para tornar a profissão do secretário cada vez mais bem 

vista, para que alcance o devido reconhecimento. Não um reconhecimento legal, pois 

este já foi conquistado, antes me refiro ao reconhecimento que ainda se faz 

necessário por parte das organizações e da sociedade, que pouco conhecem a 

profissão.  
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Finalmente, concluímos com as palavras de Zigarelli (2003, p. 58), as quais 

entendemos que refletem o anseio de nosso coração para uma realização 

profissional, com competência e ética cristã:  

 

[...] ao abraçar a humildade na carreira profissional, a pessoa passa a se 
ver de forma bastante diferente – com julgamento sóbrio, como Paulo 
ensina em Romanos 12:3. Ela olha para os trabalhos bem executados como 
obras de Deus, realizações pessoais em consonância com as realizações 
do Senhor, os talentos pessoais como dádivas do Pai, e a vida abençoada 
como providência divina. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 – Código de Ética do Secretário  

 

Publicado no Diário Oficial de 7 de junho de 1989 

 

Capítulo I - Dos Princípios Fundamentais 
 
Art.1º. - Considera-se Secretário ou Secretária, com direito ao exercício da profissão, 
a pessoa legalmente credenciada nos termos da lei em vigor. 
 
Art.2º. - O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar normas de 
procedimentos dos Profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-
Ihes as relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a 
sociedade. 
 
Art.3º. - Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, 
tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo, através do exemplo 
de seus atos, para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais. 
 
 
Capítulo II - Dos Direitos 
 
Art.4º. - Constituem-se direitos dos Secretários e Secretárias: 
 
1. Garantir e defender as atribuições estabelecidas na Lei de Regulamentação; 
2. Participar de entidades representativas da categoria; 
3. Participar de atividades públicas ou não, que visem defender os direitos da 

categoria; 
4. Defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às entidades da 

categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora; 
5. Receber remuneração equiparada à dos profissionais de seu nível de 

escolaridade; 
6. Ter acesso a cursos de treinamento e a outros Eventos/Cursos cuja finalidade seja 

o aprimoramento profissional; 
7. Jornada de trabalho compatível com a legislação trabalhista em vigor. 
 
 
Capítulo III - Dos Deveres Fundamentais 
 
Art.5º. - Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e Secretários: 
 
1. Considerar a profissão como um fim para a realização profissional; 
2. Direcionar seu comportamento profissional, sempre a bem da verdade, da moral e 

da ética; 
3. Respeitar sua profissão e exercer suas atividades, sempre procurando 

aperfeiçoamento; Operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de 
comunicação com o público; 
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4. Ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e 
expressar suas atividades; 

5. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos 
avanços tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades; 

6. Lutar pelo progresso da profissão; 
7. Combater o exercício ilegal da profissão; 
8. Colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-Ihes 

subsídios e orientações. 
 
 
Capítulo IV - Do Sigilo Profissional 
Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar 
absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados. 
 
Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que possam resultar no 
comprometimento da dignidade profissional da categoria. 
 
 
Capítulo V - Das Relações entre Profissionais Secretários 
 
Art.8º. - Compete às Secretárias e Secretários: 
 
1. Manter entre si a solidariedade e o intercâmbio, como forma de fortalecimento da 
categoria; 
2. Estabelecer e manter um clima profissional cortês, no ambiente de trabalho, não 
alimentando discórdia e desentendimento profissionais; 
3.  Respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito de cor, 
religião, cunho político ou posição social; 
4.  Estabelecer um clima de respeito à hierarquia com liderança e competência. 
 
Art.9º. - É vedado aos profissionais: 
 
1. Usar de amizades, posição e influências obtidas no exercício de sua função, para 

conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades, em detrimento de 
outros profissionais; 

2. Prejudicar deliberada mente a reputação profissional de outro secretário; 
3. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro, contravenção 

penal ou infração a este Código de Ética. 
 
 
Capítulo VI - Das Relações com a Empresa 
 
Art.10º. - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades: 
 
1. Identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente facilitador e 

colaborador na implantação de mudanças administrativas e políticas; 
2. Agir como elemento facilitador das relações interpessoais na sua área de atuação; 
3. Atuar como figura-chave no fluxo de informações desenvolvendo e mantendo de 

forma dinâmica e contínua os sistemas de comunicação. 
Art.11º. – É vedado aos Profissionais: 
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1. Utilizar-se da proximidade com o superior imediato para obter favores pessoais ou 
estabelecer uma rotina de trabalho diferenciada em relação aos demais; 

2. Prejudicar deliberadamente outros profissionais, no ambiente de trabalho. 
 
 
Capítulo VII - Das Relações com as Entidades da Categoria 
 
Art.12º. - A Secretária e o Secretário devem participar ativamente de suas entidades 
representativas, colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade 
defender os direitos profissionais. 
 
Art.13º. - Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe. 
 
Art.14º. - Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo, em entidades da 
categoria, não se utilizar dessa posição em proveito próprio. 
 
Art.15º. - Participar dos movimentos sociais e/ou estudos que se relacionem com o 
seu campo de atividade profissional. 
 
Art.16º. - As Secretárias e Secretários deverão cumprir suas obrigações, tais como 
mensalidades e taxas, legalmente estabelecidas, junto às entidades de classes a que 
pertencem. 
 
 
Capítulo VIII - Da Obediência, Aplicação e Vigência do Código de Ética 
 
Art.17º. - Cumprir e fazer cumprir este Código é dever de todo Secretário. 
 
Art.18º. - Cabe aos Secretários docentes informar, esclarecer e orientar os 
estudantes, quanto aos princípios e normas contidas neste Código. 
 
Art.19º. - As infrações deste Código de Ética Profissional acarretarão penalidades, 
desde a advertência à cassação do Registro Profissional na forma dos dispositivos 
legais e/ou regimentais, através da Federação Nacional das Secretárias e Secretários. 
 
Art.20º. - Constituem infrações: 
 
1. Transgredir preceitos deste Código; 
2. Exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da 

legislação específica; 
3. Utilizar o nome da Categoria Profissional das Secretárias e/ou Secretários para 

quaisquer fins, sem o endosso dos Sindicatos de Classe, em nível Estadual e da 
Federação Nacional nas localidades inorganizadas em Sindicatos e/ou em nível 
Nacional. 

 
 
 


