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Introdução1 

 Considerando a necessidade imperiosa da universalização dos direitos à saúde e à educação como requi-
sitos para a cidadania brasileira, permanece atual e pertinente a responsabilidade político-institucional do Minis-
tério da Saúde na formulação e implementação de políticas de interesse para o setor, dentre as quais destaca-se a 
ordenação da formação de recursos humanos.
 Nessa perspectiva, o reconhecimento da conquista histórica do direito à saúde e educação recontextualiza-
se em direito à educação profissional em saúde, desafiando os gestores e os diversos atores diretamente envolvidos 
com essas políticas sociais, a formular e implementar propostas significativas que incorporem a complementação 
da educação fundamental e a promoção da educação profissional de um expressivo universo de trabalhadores.
 Sendo assim, o Profae – Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem – apre-
senta-se como uma iniciativa política, de natureza pedagógica, executada pela Secretaria de Gestão de Investimen-
tos em Saúde, voltada para os trabalhadores que atuam nos múltiplos espaços e ações de saúde, na especificidade 
da prática em enfermagem, que não puderam adquirir a formação profissional regulamentada em termos educa-
cionais, ético-profissionais e trabalhistas2 .
 Entretanto, os desafios associados à implementação do Profae não se restringem em sanar o “estoque dos 
não qualificados”; além disto, o que se pretende é assegurar a sustentabilidade das políticas, estruturas e estraté-
gias capazes de garantir a educação profissional de nível técnico na área da saúde. 
 A concretização de tais desafios requer tanto ações que promovam a formação e educação continuada dos traba-
lhadores de nível médio, quanto ações que promovam a formação pedagógica e técnica dos profissionais de saúde-educa-
dores, que exercem ou exercerão a função docente nos múltiplos processos formativos existentes e a serem construídos.
 É neste contexto de desafios que se insere a proposta de organização do Sistema de Certificação de Com-
petências/Profae voltado para trabalhadores egressos dos Cursos de Qualificação Profissional de Nível Técnico em 
Auxiliar de Enfermagem.
 Esta proposta parte do pressuposto de que reconhecer a competência de uma pessoa significa muito mais 
do que atestar o conhecimento adquirido nos processos formais de ensino-aprendizagem.  O que se quer alcançar, 
na verdade, são novas referências para identificar, promover e gerir os saberes que devem ser mobilizados pelos 
trabalhadores para enfrentarem com iniciativa e responsabilidade, as situações e acontecimentos próprios deste 
campo profissional específico, possibilitando-lhes inclusive o autodesenvolvimento. 
 Como proponente e animador desse sistema, o Profae está assumindo a responsabilidade de promover a 
articulação entre os atores envolvidos, visando somar esforços que garantam o alcance de seus objetivos e a viabi-
lização dos meios para sua sustentabilidade futura. 

1. O Contexto do Trabalho na Área da Saúde e o Modelo da Formação e Avaliação de Competências Profissionais

 O avanço do processo de globalização da economia traz conseqüências não apenas econômicas, mas 
implica em transformações políticas, sociais e culturais. Para enfrentar a nova divisão internacional do trabalho, 
são adotadas políticas que propõem mudanças em relação ao tamanho e atribuições do Estado, advogam-se eco-
nomias nacionais desreguladas e enfatiza-se o papel do mercado em detrimento do Estado intervencionista.
 O aprofundamento deste processo tem grandes impactos sociais no mundo do trabalho: o desemprego 
estrutural, a reestruturação do mercado, a flexibilização, a terceirização das atividades, o crescimento dos empre-
gos precários e a exclusão de amplos contingentes de trabalhadores do mercado formal de trabalho.
 Neste contexto de crise da sociedade do trabalho surge o fenômeno paradoxal de ampliação do desem-
prego e do trabalho precarizado e informal, mas ao mesmo tempo emerge um trabalho complexificado, para o 
qual passam a ser exigidas dos trabalhadores capacidade de diagnóstico, de solução de problemas, aptidão para 
tomar decisões, trabalhar em equipe, enfrentar situações em constantes mudanças e intervir no processo de traba-
lho para melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços.
 O setor saúde sofre os mesmos impactos do processo de ajuste macro-estrutural, mas, ao mesmo tempo, 
busca a melhoria de processos e serviços através de novas formas de organização do trabalho e de investimentos 
em programas de capacitação profissional dos trabalhadores.

1  Os referenciais conceituais constantes deste documento baseiam-se nos relatórios de trabalho do grupo de consultoria contratado para este 
fim. Portanto, o aprofundamento das idéias aqui expressas, bem como a bibliografia básica que as sustentam, podem ser conhecidos mediante 
a consulta a esses relatórios, arquivados na Gerência Geral do Profae.  

2  Historicamente no Brasil, o setor saúde foi utilizado como espaço para assegurar o emprego de milhares de trabalhadores sem qualquer 
capacitação, para os diversos processos de trabalho nesta área. Ainda hoje, em nível nacional, estima-se que existam aproximadamente 225 
mil trabalhadores genericamente classificados (em termos funcionais) como de nível médio, atuando como atendentes de enfermagem, nos 
segmentos público e privado que compõem o SUS.
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 O trabalho em saúde guarda algumas especificidades: é um trabalho reflexivo3  no qual as decisões a serem 
tomadas implicam na articulação de vários saberes que provêm de várias instâncias, tais como das bases científicas e 
instrumentais, com ênfase no conhecimento científico, das bases tecnológicas, com ênfase no conhecimento técnico 
e da experiência de trabalho e social (qualificações tácitas) e que são mediados pela dimensão ético-política.
 Caracteriza-se, ainda, pelas incertezas decorrentes da indeterminação das demandas, pelas descontinuidades 
e pela sua disponibilidade em estar pronto para atender a todos os casos, inclusive aqueles excepcionais. O trabalho 
em saúde tem o dever de acautelar os riscos, o que implica em promover, prevenir e recuperar a saúde, fundamental à 
qualidade de vida das pessoas. Por isso, o trabalho em saúde não pode seguir uma lógica rígida como a racionalidade 
dos critérios da produção material, sendo difícil a sua normatização técnica e a avaliação de sua produtividade4 . 
 Assim como os outros serviços, as características do processo de trabalho em saúde são a complexidade, a 
heterogeneidade e a fragmentação. A complexidade decorre da diversidade das profissões, dos profissionais, dos 
usuários, das tecnologias utilizadas, das relações sociais e interpessoais, das formas de organização do trabalho, 
dos espaços e ambientes de trabalho.
 A heterogeneidade revela-se pela diversidade dos vários processos de trabalho que coexistem nas institui-
ções de saúde e que têm, muitas vezes, uma organização própria e funcionam sem se articular, de forma adequada, 
com os demais processos de trabalho.
 A fragmentação do processo de trabalho em saúde encerra várias dimensões que vão desde a fragmenta-
ção conceitual, ou seja, a separação entre o pensar e o fazer, a fragmentação técnica, caracterizada pela presença 
cada vez maior de profissionais especializados e a fragmentação social, que estabelece relações rígidas de hierar-
quia e subordinação, configurando a divisão social do trabalho no interior e entre as diversas categorias profissio-
nais (Quintana, Roschke e Ribeiro, apud Deluiz,1994).
 Apesar de a organização do trabalho em saúde apresentar ainda um forte componente gerencial taylorista/for-
dista – baseada em postos de trabalho separados, mas encadeados; tarefas simples e rotineiras, geralmente prescritas; 
intensa divisão técnica do trabalho com a separação entre concepção e execução e grande contingente de trabalhadores 
semi-qualificados com um mínimo de possibilidade de intervenção autônoma no processo de trabalho – verifica-se, desde 
a década de 80, as influências do planejamento estratégico e da administração participativa e a preocupação com o maior 
envolvimento e comprometimento da força de trabalho, tendo em vista a melhoria da qualidade da assistência em saúde.
 Diante deste quadro, em que devem ser sustentadas as propostas para a formação do profissional de nível 
técnico em saúde? 
 Torna-se necessário nortear a identificação das competências profissionais desses profissionais, assim 
como as estratégias de formação mais pertinentes para viabilizá-las, levando-se em consideração o contexto e a 
concepção de saúde que têm como referência doutrinária a Reforma Sanitária e como estratégia de reordenação 
setorial e institucional o Sistema Único de Saúde – SUS (Brasil. Ministério da Saúde, 1999). 
 Estas referências foram inspiradas no paradigma da Promoção da Saúde, no qual a multisetorialidade e 
a interdisciplinaridade tornam-se fundamentais para o desenvolvimento das práticas profissionais que ocorrerão 
nos mais diferentes espaços da saúde. Assim, o paradigma político-assistencial torna-se também político-pedagó-
gico, orientando as propostas de educação profissional para o setor.
 No contexto atual de mudanças nos processos de trabalho em saúde, com a constante introdução de 
inovações tecnológicas e novas formas de organização do trabalho tendo em vista o desenvolvimento de modelos 
de atenção voltados para a qualidade de vida, assim como a busca da melhoria da qualidade e produtividade dos 
serviços dado o caráter multiprofissional e interdisciplinar desta produção, tornam-se imperativas a compreensão 
global do processo de trabalho, a maior articulação entre os diversos setores, maior integração das ações dos dife-
rentes agentes que atuam na área da saúde, a recomposição dos trabalhos antes parcelados. 
 Evidencia-se, conseqüentemente, a necessidade de aperfeiçoar a comunicação entre os diferentes mem-
bros da equipe, desenvolver a liberdade de decisão e autonomia dos profissionais para intervirem no processo 
de trabalho (Deluiz, 1996), e de enfatizar a “humanização do cuidado na perspectiva do cliente (...) através da 
interação com o cliente/paciente (ponta) e a atuação dos serviços de apoio (retaguarda)” (idem, p.6).    
 Não se pode esquecer, contudo, que as competências profissionais são construídas ao longo da trajetória 
da vida profissional do trabalhador, o qual partilha experiências e práticas coletivas, e que estão condicionadas 
pelo contexto econômico, social e político, sendo expressão de relações sociais e resultantes de negociações, entre 
os interesses dos diversos atores envolvidos no processo tais como: trabalhadores, gestores, educadores, institui-
ções e entidades representativas dos diferentes segmentos, dentre tantos outros.

3   Offe (1991, p.15-17) define o setor de serviços como “trabalho reflexivo”, que resulta em “proteção e resguardo” e  certificação organizada das 
formas de reprodução social. Para o autor, o setor de serviços abrange a totalidade daquelas funções voltadas para a produção das “condições 
e os pressupostos institucionais e culturais específicos para as atividades” de reprodução material da sociedade. 

4   Segundo Offe (idem, p. 20), a característica que distingue os serviços é exatamente a de “manutenção de algo”. Eles têm “um componente 
de acautelamento predominante” o que implica em “prevenir, contornar, remediar os riscos, em sua maioria pouco previsíveis com os quais 
lidam”. Neste sentido, a sua produtividade deve ser analisada em termos da promoção de um efetivo acautelamento dos riscos e não apenas 
em termos de “rentabilidade e custos”. 
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 1.1.  Como é compreendida a competência profissional do trabalhador de saúde, Auxiliar de Enferma-
gem, na construção deste Sistema? 

 Certamente é compreendida como um dos componentes fundamentais para a “revolução qualitativa” 
desejada para os serviços de saúde, porém, com a clareza de que não lhe pode ser atribuída isoladamente a res-
ponsabilidade pela “realização competente” do Sistema Único de Saúde.
Isto porque, dentre outras razões, existem os fortes limites impostos aos trabalhadores de nível médio, no que 
tange a uma ação autônoma, restringindo a prática criativa e a iniciativa destes atores nos inúmeros locais de 
trabalho.
 Estas restrições revelam a inexistência de condições básicas para a expressão de um dos mais fortes mar-
cos da competência profissional que é o ato de assumir responsabilidades, mobilizado subjetivamente.
 Entendendo–se a “competência como um assumir de responsabilidade” ela “é uma atitude social, antes 
de ser um conjunto de conhecimentos profissionais” embora “na quase totalidade dos casos, o assumir responsa-
bilidade frente às situações de trabalho complexas, necessite de novas aquisições de conhecimento”. Deste modo 
“uma pessoa que aceita e pode, subjetivamente falando, mobilizar esta atitude social, terá muito mais facilidade 
para aprender que uma pessoa que esteja em posição defensiva ou de rejeição”. (Zarifian,1998 p19).
 Frente a tal entendimento, os processos de formação, certificação ou gestão, baseados no modelo da 
competência, deverão considerar ao avaliar a competência profissional nos ambientes concretos de trabalho, que 
ela pode estar “limitada’ também por problemas de “(...) organização do trabalho, de repartição de poderes e de 
funcionamento social (...), além daqueles exclusivamente relacionados à formação (idem, p. 20). 
 Contudo, apesar das contradições entre os paradigmas em implantação no SUS e na Educação Profis-
sional e a divisão social e técnica na área da saúde, a noção de competência humana é fundamental para nortear 
um Sistema de Certificação de Competências voltado para a força de trabalho representada pelos atendentes de 
enfermagem.
 Isto porque a nova visão de qualidade da assistência inclui, além de aspectos técnico-instrumentais, a 
humanização do cuidado em sua dimensão ética, reconhecendo e valorizando a autonomia das pessoas para 
assumirem a sua própria saúde. Esta visão deverá contribuir também para a emancipação dos trabalhadores de 
nível médio, compreendendo-se tal emancipação como conquista da condição de sujeito coletivo e autônomo 
(Demo,1997), outro fator  amplamente considerado como certificador da competência profissional.
 Nesse sentido, a conquista da competência humana para trabalhar estará “fundada instrumentalmente no 
manejo da educação e do conhecimento (..) tendo como um dos fulcros substanciais saber humanizar o conheci-
mento, para que este possa servir aos fins éticos da história e não descambe em mera instrumentação da competi-
tividade (...)”  ( Idem, p. 9, grifo nosso)
 Por isso o conhecimento torna-se “a instrumentação técnica mais fundamental da intervenção na reali-
dade, apontando para a relevância da “qualidade formal” que pode ser alcançada através dos cursos de formação 
profissional promovidos pelo Profae. (Idem, ibidem, grifo nosso).
 No entanto, como estamos falando também de trabalho em saúde, a importância estratégica de promover 
a qualificação profissional mediante processos sistemáticos de formação está na educação “como instrumentação 
fundamental da cidadania, apontando para a qualidade política”, à medida que esta seja promovida de forma 
“crítica e reconstrutiva, estabelecendo um dos caminhos mais efetivos para a emergência do sujeito histórico capaz 
de projeto próprio coletivo”, tal como é requerido pela construção do SUS (Frigotto,1995 apud Demo,1997).
 O alcance destas bases qualitativas da competência certamente dependerá também da complementação da 
educação fundamental e dos projetos pedagógicos assumidos pelas agências executoras de tais cursos, quer estejam 
referenciados ou não no modelo de competências. 
 Nestes termos, a “laboralidade” (Brasil. Ministério da Educação, 1999) dos trabalhadores Auxiliares de 
Enfermagem deverá ter como núcleo a competência humana para o trabalho em saúde – de onde se desdobram 
e para onde se voltam – todas as demais competências, através de um processo de articulação e mobilização 
gradual e contínua de conhecimentos gerais e específicos, de habilidades teóricas e práticas, de hábitos, atitudes 
e valores éticos.

 1.2.  Em que consiste a especificidade da competência humana para trabalhar em saúde, em relação aos 
Auxiliares de Enfermagem?

 
 Por tratar-se de profissionais que atuam diretamente na atenção ao usuário/cliente, a competência huma-
na se expressa fundamentalmente na capacidade de um ser humano cuidar de outro, de colocar em ação os co-
nhecimentos necessários para prevenir e resolver problemas de saúde, mobilizando e disponibilizando tecnologias 
importantes para o ato de cuidar. 
 Na medida em que as bases da competência profissional podem ser objeto de ensino, como vimos ante-
riormente, o profissional que atuará como um Auxiliar de Enfermagem competente deverá responder satisfatoria-
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mente às necessidades e demandas dos indivíduos e coletividades aos quais assiste, mediante o exercício eficiente 
do seu trabalho, a participação ativa, consciente e crítica no mundo do trabalho e na esfera social, contribuindo 
para a qualidade de vida dos mesmos.  
 Nesta perspectiva, espera-se que o trabalhador seja fundamentalmente capaz de avaliar e gerir a quali-
dade de suas ações, o que implica em compreender qual a qualidade requerida nos vários contextos onde ocorre 
o cuidado em enfermagem, ponderar as opções possíveis e realizá-las, tendo como meta a eliminação dos riscos 
envolvidos na assistência.
 Para tanto, há a necessidade de combinar as bases científicas, instrumentais e tecnológicas de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes com as exigências da prática específica, incorporando a ética como elemento indissoci-
ável de um desempenho competente.

 É fundamental, portanto, ampliar a qualificação dos trabalhadores em saúde, tanto na dimensão técnica 
especializada, quanto na dimensão ético-política, comunicacional e de inter-relações pessoais (Peduzzi, apud, Deluiz, 
1997) para que possam participar como sujeitos integrais no mundo do trabalho em saúde, contemporâneo.

2.Marco Legal do Processo de Construção do Sistema de Certificação de Competências no Brasil

 No processo de reforma da educação brasileira, iniciada legalmente com a aprovação da Lei n.º 9.394, de 
20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a noção de competências aparece formalmente 
em textos legais pela primeira vez no artigo 9º, inciso IV, dessa Lei, incumbindo a União de:

“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus míni-
mos, de modo a assegurar formação básica comum”.

 Em seguida, versando especificamente sobre a Educação Profissional, o artigo 41 da LDB reconhece a 
possibilidade de se avaliar, reconhecer e certificar, para prosseguimento ou conclusão de estudos, o conhecimento 
adquirido na Educação Profissional, inclusive no trabalho.

 Sendo assim, a União tem tratado de cumprir com sua incumbência mediante ações como as seguintes:

 a) regulamentação de dispositivos da LDB pelo poder executivo;
 b) normatização por meio de Pareceres e Resoluções do Conselho Nacional de Educação;
 c) desenvolvimento de programas financiados pelo Governo Federal e por organismos internacionais;
 d) apoio e orientação para a implantação da reforma;
 e) estruturação de sistemas de avaliação e de certificação de processos e de resultados.

 Em todas essas ações a noção de competências está presente, seja como referência conceitual, seja como 
referência estruturante da implementação de políticas educacionais e da objetivação da reforma no âmbito dos 
sistemas e das instituições de ensino. Isto confirma a determinação de se tomar a lógica das competências como 
fundante das relações formais e informais de trabalho e de educação. Seria, portanto, oportuno indicar em que 
termos se dá a presença da noção de competências nessas ações citadas.
 O Decreto n.º 2.208/97 introduziu a noção de competências legalmente na Educação Profissional e defi-
niu-a em níveis (básico, técnico e tecnológico), tornando a organização curricular do nível técnico própria e inde-
pendente do Ensino Médio. A noção de competências é introduzida, inicialmente, no âmbito da formulação dos 
currículos plenos dos cursos do ensino médio, quando determina que as diretrizes curriculares estabelecidas pelo 
Ministério da Educação, ouvido o Conselho Nacional de Educação, deverão constar de, dentre outros parâme-
tros, habilidades e competências básicas por área profissional, a serem complementados pelos órgãos normativos 
dos respectivos sistemas de ensino (art. 6º, inciso I). 
 Essas competências, por sua vez, seriam identificadas em forma de perfil, mediante estudos das ativida-
des profissionais, ouvidos os setores interessados, inclusive trabalhadores e empregadores, a serem permanen-
temente atualizados por meio de mecanismos institucionalizados, criados pelo Ministério da Educação, com a 
participação de professores, empresários e trabalhadores (art. 7º). Concretizando o apregoado pelo artigo 41 
da LDB, o parágrafo 2º do artigo 8º do Decreto n.º 2.208/97 ratifica o aproveitamento de estudos de discipli-
nas e módulos cursados em habilitação específica para obtenção de habilitação diversa. Posteriormente, com o 
mesmo propósito, o artigo 11 compromete os sistemas federal e estaduais de ensino na implementação, através 
de exames, da certificação de competências (adquiridas inclusive no trabalho) que possibilitarão tanto a dispen-
sa de disciplinas e módulos em cursos de habilitação do ensino técnico, quanto a equivalência entre o conjunto 



�

de certificados de competência e respectivas disciplinas e/ou módulos que integram uma habilitação, conferindo 
o diploma correspondente.
 Não obstante, é no Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/
CNE) n.º 17/97, que dispõe sobre as diretrizes operacionais da Educação Profissional, que fica mais clara a relação 
entre as expressões avaliação, reconhecimento e certificação do conhecimento adquirido na educação profissional, 
inclusive no trabalho (LDB, art. 41), aproveitamento de estudos de disciplinas e módulos (Decreto n.º 2.208/97, 
art. 8º, § 2º) e certificação de competências (idem, art. 11). Como se percebe, ainda que citada em pelo menos dois 
textos legais muito importantes, a noção de competências permanece sem uma conceituação clara. Tão pouco será 
o Parecer CEB/CNE n.º 17/97 a fazer isso, porém nele se define a certificação de competências como a validação 
do conhecimento adquirido no trabalho, tornando-o aproveitável para fins de prosseguimento de estudos. Este re-
conhecimento confere ao saber tácito uma equivalência aos saberes construídos em processos formais da educação 
em geral e da educação profissional em particular.
 O destaque à certificação de competências é dado sob duas óticas distintas, mas que se convergem ao mes-
mo ponto pelo argumento da democratização da educação profissional. Sob a primeira, destaca-se a importância 
de se “valorizar a experiência profissional e o autodidatismo”, considerado como um “potencial humano que tem 
permanecido oculto e que precisa ser adequadamente identificado, avaliado, reconhecido, aproveitado e certificado”. 
Sob a segunda ótica, a certificação de competências permitiria tanto um atendimento mais flexível e rápido das ne-
cessidades do mercado como uma constante atualização de perfis profissionais e respectivas formas de avaliação de 
competências, em face das constantes inovações tecnológicas e organizacionais do mundo do trabalho. 
 Sendo assim, a certificação de competências constituiria mais um instrumento para a democratização da 
educação profissional, por abrir possibilidades de qualificação inicial e seqüencial, bem como de requalificação e 
atualização de trabalhadores, empregados ou não, já que a certificação complementaria e, em determinados casos, 
dispensaria freqüência a cursos e programas de educação profissional. Por outro lado, a formalização simples e 
ágil do saber tácito do trabalhador permitiria “reincorporar cidadãos que se encontram à margem de um processo 
sistemático de educação profissional”.
 O Parecer ratifica a responsabilidade dos sistemas de ensino federal e estaduais na implementação da 
certificação de competências, conferida pelo artigo 11 do Decreto n.º 2.208/97, acrescentando, ainda, que essa 
responsabilidade implica a normalização desse procedimento, definindo a forma de credenciamento das institui-
ções, bem como as condições do aproveitamento das competências certificadas nos níveis da educação profissional 
básica, técnica e tecnológica, observadas as diretrizes do CNE. Essas responsabilidades não se aplicam aos sistemas 
municipais pelo fato de esses não se obrigarem com a educação profissional; o que não exclui a possibilidade de 
órgãos e instituições municipais se credenciarem para realizarem a certificação. Tal como já dispunha o parágrafo 
único do artigo 7º do Decreto n.º 2.208/97, a observação final feita pelo Parecer remete à participação dos atores 
interessados no processo de elaboração e de implementação da certificação de competências.
 Finalmente, com a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais de Nível Técnico, originando a 
Resolução CEB/CNE n.º 04/99, fica determinado que “o MEC, conjuntamente com os demais órgãos federais das 
áreas pertinentes, ouvido o CNE, organizará um sistema nacional de certificação profissional baseado em compe-
tências” (art. 16), confirmando que deste Sistema participarão “... representantes dos trabalhadores, dos emprega-
dores e da comunidade educacional” (§ 1º) e que o credenciamento de instituições certificadoras seguirão normas 
fixadas pelo CNE, mediante proposta do MEC.

3. A Recontextualização das Bases Legais referentes à Educação Profissional frente às Necessidades de For-
mação na Área da Saúde. 

 Tendo como referência o Parecer CNE no 16/99 e a Resolução no 04/99, que explicitam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico e as competências profissionais para a Área 
de Saúde, uma proposta de educação profissional baseada em competências deverá tomar como base a competên-
cia humana para o cuidar em saúde-enfermagem, assim compreendida : 
 Capacidade de mobilizar e articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores requeridos pelas situ-
ações de trabalho (imprevistas ou não), assumindo a responsabilidade do cuidado a partir da concepção da saúde 
como qualidade de vida, interagindo com a equipe de saúde e com os usuários, percebendo suas necessidades e 
escolhas, valorizando sua autonomia para assumir sua própria saúde. 
 Esta competência se integraliza mediante a articulação de suas dimensões, quais sejam:

 • Competências técnicas: 
Capacidade de dominar os conteúdos das ações, das regras e dos procedimentos da área específica de trabalho, as 
habilidades para compreender os processos e lidar com os equipamentos, a capacidade de entender os sistemas e 
as redes de relações, a capacidade de obter e usar as informações.
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 • Competências organizacionais ou metódicas:
Capacidade de autoplanejar-se, de auto-organizar-se, de estabelecer métodos próprios, de gerenciar seu tempo e 
espaço de trabalho, desenvolvendo a flexibilidade no processo de trabalho, exercitando a criatividade, utilizando 
os seus conhecimentos – obtidos através de fontes, meios e recursos diferenciados – nas diversas situações encon-
tradas no mundo do trabalho e a capacidade de transferir conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de 
trabalho e vice-versa.

 • Competências comunicativas: 
Capacidade de expressão e comunicação com seu grupo, superiores hierárquicos ou subordinados, de cooperação, de 
trabalho em equipe, desenvolvendo a prática do diálogo, o exercício da negociação e a comunicação interpessoal.

 • Competências sociopolíticas:
Capacidade de refletir sobre a esfera do mundo do trabalho, de ter consciência da qualidade e das implicações 
éticas do seu trabalho, de ter autonomia de ação, compromisso social e de desenvolver o exercício da cidadania, 
estando aberto às mudanças, desenvolvendo a auto-estima e autovalorização. 
 A adoção do Modelo de Competências para formação profissional dos trabalhadores de nível médio da 
área da saúde deve levar em conta que as competências profissionais são construídas pelos próprios trabalhadores 
como sujeitos deste processo e que tanto os espaços formativos quanto as organizações de trabalho deverão se 
constituir em “instâncias qualificadoras”, propiciando aos alunos/trabalhadores condições de participação, de di-
álogo, de negociação e de intervenção. Isto implica em mudanças nas estratégias pedagógicas, com redefinição do 
papel dos docentes e discentes nas Escolas e mudanças na organização dos processos de trabalho nas instituições 
empregadoras.
 Partindo-se desta compreensão, o Modelo de Competências deverá possibilitar a construção de competên-
cias ampliadas, abrangendo várias dimensões ainda não reconhecidas ou valorizadas na organização do trabalho.
 Tais considerações permitem concluir que um Modelo de Competências na área da saúde não pode res-
tringir-se à dimensão técnico-instrumental, tornando-se uma simples estratégia de adaptação às necessidades do 
processo produtivo, esquecendo-se de que a produção e prestação dos serviços de saúde têm como característica 
fundamental a função de acautelamento dos riscos e resguardo do direito à vida, com qualidade.

4. SCC/Profae: Contexto, Pressupostos e Condicionantes

 O SCC/Profae está sendo construído em um contexto que apresenta as seguintes características:

 •  não há experiência consolidada no país, quanto a sistemas de certificação profissional e/ou competên-
cias, principalmente voltados para o setor saúde.  Mesmo a experiência internacional é alvo de intenso 
debate, quando se trata da montagem de sistemas, para países na escala e complexidade do Brasil;

 •  a educação profissional com base em competências está, ainda, em processo de estruturação. Os cursos 
atualmente ofertados, para formação do auxiliar de enfermagem, estão estruturados em disciplinas 
(ou “matérias”), com foco tecnicista e hospitalocêntrico. Por isso, os próprios cursos promovidos pelo 
Profae, que dependem dessa rede de executores, não estão, nesta fase inicial, estruturados com base em 
competências; 

 •  a clientela desses cursos são trabalhadores adultos das classes populares, majoritariamente mulheres, 
com múltiplas jornadas de trabalho e cuja escolaridade é, em sua maioria, precariamente adquirida. 
Estima-se que cerca de 25% não tenham completado o ensino fundamental5  (antigo 1o grau); 

 •  há uma diversidade de práticas profissionais em relação às especificidades clínicas, cirúrgicas, clientelas 
especiais, espaços e organizações do trabalho;

 •  a divisão técnica do trabalho em enfermagem restringe, de diversas formas, o nível de autonomia dos 
auxiliares de enfermagem. Na prática, contudo, estes desempenham um rol complexo e diversificado 
de funções, funcionando como a base do sistema médico-hospitalar no país.

 Diante desse contexto, a organização do SCC/Profae está baseada nos seguintes pressupostos e condicionantes:

 •  o imperativo de profissionalização dos Atendentes, em Auxiliar de Enfermagem, estabelecendo relações 
político-pedagógicas entre os fins sociais das áreas de saúde e educação;

 •  a concepção de saúde como qualidade de vida, mediatizada pelo SUS, como norteadora dos projetos de 
educação profissional;

5 Estimativa segundo o cadastramento realizado em 1999/2000, pelo Profae. 
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 •  o desenvolvimento de competências formais e políticas que assegurarão a competência humana neces-
sária ao cuidar em saúde, impulsionando novas práticas profissionais frente aos espaços e atores envol-
vidos na promoção, prevenção e recuperação da saúde;

 •  as crescentes pressões do sistema produtivo – que congrega interesses de empresários e trabalhadores 
– para adequação do perfil da força de trabalho aos novos requisitos de desempenho profissional. 

 •  o movimento internacional de padronização e normalização das competências em vários setores ocupa-
cionais, acompanhado da adequação dos cursos, currículos e programas formativos;

 •  a tendência das instâncias educacionais e de formação profissional ampliarem o reconhecimento do 
diploma ou certificado, fazendo-os corresponder à realidade do mundo do trabalho, incorporando o 
reconhecimento das competências tácitas do trabalhador.

 •  o reconhecimento e valorização da qualificação real do trabalhador, compreendida como um conjun-
to de competências que vão além da dimensão cognitiva, constituindo-se mais no “saber-ser” do que 
apenas no “saber-fazer”;

 •  a consciência de que as competências que integram o perfil do auxiliar de enfermagem devem ser passí-
veis de aquisição e demonstração em todo o território nacional, respeitadas as características e padrões 
locais ou regionais; 

 •  a legislação da educação profissional no Brasil que, a partir da nova LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Profissional (Lei no 9.394, de 24/12/96), valoriza a formação e avaliação por 
competências, a oferta de educação flexível, a vinculação oferta/demanda, na formação conti-
nuada, direcionada tanto para a expansão e diversificação de educação profissional como para a 
reestruturação curricular centrada em competências.

5. SCC/Profae: Bases Conceituais

 Considerando o caráter inovador da proposta e a diversidade conceitual presente na literatura disponível, 
é necessário definir termos fundamentais sobre o tema, de forma que sejam aplicáveis à realidade da formação e 
certificação dos auxiliares de enfermagem.

 5.1. Competência

 É a “capacidade de enfrentar – com iniciativa e responsabilidade, guiados por uma inteligência prática 
do que está ocorrendo e com capacidade para coordenar-se com outros atores para mobilizar suas capacidades 
– situações e acontecimentos próprios de um campo profissional” (Zarifian, 1999).
 Esse conceito de competência está baseado na visão atual do trabalho como “conjunto de acontecimen-
tos”, com forte dose de imprevisibilidade e baixa margem de prescrição, ao contrário do que propunham os 
modelos clássicos de organização e gestão do trabalho (fordismo, taylorismo, fayolismo). Tal acepção de trabalho, 
por sua vez, implica reconceitualização da própria qualificação profissional, que deixa de ser “estoque de saberes”, 
para se transformar em “capacidade de ação diante de acontecimentos” (Zarifian, 1990).
 A definição de competência proposta inclui, por sua vez, uma série de palavras e expressões cujos sentidos 
devem ser também explicitados: 
iniciativa: iniciar uma ação por conta própria;

responsabilidade: responder pelas ações sob sua própria iniciativa e sob iniciativa de pessoas envolvidas nestas 
ações, constituindo, juntamente com a iniciativa, conquistas do indivíduo no processo de construção e consolida-
ção de sua autonomia;

autonomia: aprender a pensar, argumentar, defender, criticar, concluir, antecipar (mesmo quando não se tem poder 
para, sozinho, mudar uma realidade ou normas já estabelecidas). Pressupõe que a organização do trabalho admita 
que as ações profissionais competentes transcendam às prescrições, mas não é sinônimo de independência, e sim de 
interdependência, entendida como responsabilidade (compromisso entre as partes) e reciprocidade (interação). 

inteligência prática: articular e mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores colocando-os em ação 
para enfrentar as situações (imprevistas ou não), de forma eficiente e eficaz. Envolve tanto a dimensão cognitiva 
(saber) como a compreensiva (relacionar o conhecimento com o contexto); por isso, utiliza-se os termos “arti-
cular” e “mobilizar”, ao invés de “aplicar”.  A dimensão compreensiva exige a avaliação do contexto, tendo em 
conta o “comportamento” dos elementos que o constituem (pessoas, máquinas, equipamentos, materiais e insta-
lações). Essa dimensão remete à interação social, quando o sujeito deve interpretar os comportamentos humanos 
à luz da elucidação, mesmo que parcial, das razões que os motivam;
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coordenar-se com outros atores: movimento de solidariedade e de compartilhamento de situações e acontecimen-
tos do trabalho, assumindo co-responsabilidade e fazendo apelo ético às competências de outros;

situações e acontecimentos próprios de um campo profissional:  conjunto de ações potenciais que cada situação 
pode requerer (eventos que demandam responsabilidade) e a maneira subjetiva do indivíduo de apreender a si-
tuação, de se situar em relação a ela, de lhe fazer face e de determinar suas conseqüentes ações – uma noção que 
transcende uma visão restrita de “posto de trabalho”.

 Competências incluem capacidades, atividades e contextos. Trata-se, pois, da combinação de conhe-
cimentos, destrezas, experiências e qualidades pessoais usadas efetiva e apropriadamente em resposta às várias 
circunstâncias familiares ou não, relativas à prática profissional. 
 Essa combinação de atributos é resultado das maneiras peculiares que cada pessoa tem de experimentar as 
várias situações que enfrenta. Isto quer dizer que ninguém é competente da mesma maneira que o outro. Assim, o 
enunciado das competências deve explicitar a(s) capacidade(s) a que se recorre para a realização de determinada(s) 
atividade(s) específica(s) num determinado contexto técnico-profissional e sóciocultural.
 Considerar competência nestes termos implica possibilitar ao trabalhador conhecer a utilidade para os 
beneficiários de suas ações, significa, pois, compreender que o usuário não é um ser abstrato ou distante, de quem 
são ignoradas as verdadeiras necessidades e os modos de vida.

 5.2. Profissional

 Define-se em função da demanda, pela sociedade, de um grupo ocupacional que cubra uma necessidade 
concreta. Profissão é, portanto, uma categoria construída histórica e socialmente. Como tal, sua origem pode ser 
identificada muitas vezes a partir de um ofício, até ser reconhecida social e legalmente ganhando o estatuto de 
profissão, cujos determinantes se associam, entre outros, à remuneração, aos saberes estruturantes da atividade, 
ao reconhecimento social e à finalidade do serviço. 
 Diante da diversidade dos processos atuais de trabalho e das relações sociais, profissionalizar seria, então, 
desenvolver um conjunto de ações para que o outro se transforme em um indivíduo profissional apto a ter um 
papel nas configurações profissionais complexas, compreendendo e incorporando a dimensão ético-política.  
 O reconhecimento do trabalhador como profissional ocorre mais facilmente quando a atividade que 
exerce está relacionada a outra já reconhecida. Assim se deu com a enfermagem, por sua ligação com a medicina, 
e com o auxiliar de enfermagem, por sua ligação com a própria enfermagem.

 5.3. Avaliação de desempenho

 Desempenho é a expressão concreta dos recursos que o indivíduo articula e mobiliza no enfrentamento 
das situações e acontecimentos próprios de um campo profissional. Assim, a competência é a condição do desem-
penho, sendo o mecanismo subjacente que permite a integração dos múltiplos conhecimentos e atos necessários à 
realização da ação. 
 O desempenho não se reduz aos resultados ou aos atos realizados; extrapolando o mero cumprimento de 
tarefas, operações ou atividades descritas, codificadas e prescritas. 
 A avaliação do desempenho permite identificar o uso que o sujeito faz daquilo que sabe frente a situa-
ções concretas de trabalho, (articulação e mobilização das capacidades ou dos saberes em uso). Deve considerar, 
portanto, contextos bem definidos que permitam identificar situações já vivenciadas pelos trabalhadores ou a 
proposição por analogias, correlações etc. 

 5.4. Avaliação de competências 

 Um sistema de avaliação baseado em competências é parte do processo de aprendizagem, que deve valo-
rizar a aplicação e a síntese do conhecimento combinando a capacidade para a resolução de problemas, as habili-
dades técnicas, as atitudes e a ética. 
 A avaliação das competências deve ser entendida como momento de aprendizagem para todos os envolvi-
dos, avaliados e avaliadores. Sua finalidade é orientar, transformar, aprimorar. Por isso, deve privilegiar o diálogo 
e a confrontação entre os diversos pontos de vista dos participantes do processo, objetivando suscitar o exame 
crítico desses resultados e das suas interpretações. 
 Não visa, portanto, julgar o desempenho do trabalhador, gerar controles ou responsabilizar o aluno por 
erros e acertos ao final do processo de educação. Por isso, não pode se restringir à dimensão quantitativa expressa 
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em conceitos, notas ou classificações dos alunos trabalhadores. 
 A avaliação do desempenho do trabalhador, considerada nesse contexto, implica o desenho de processos 
avaliativos que permitam às pessoas enfrentar problemas e situações segundo seu próprio estilo e segundo critérios 
(normas/padrões) que delimitem o que seja um bom desempenho.
 Do ponto de vista metodológico, a avaliação deve utilizar diferentes procedimentos e instrumentos para 
captar as informações que permitirão aferir as competências do aluno/trabalhador: observação, provas de habili-
dades práticas, exames escritos e outros meios que busquem apreender os saberes, as estratégias cognitivas para 
solução de problemas, as habilidades técnicas, as atitudes e os comportamentos.   

 5.5. Certificação

 É o processo de validação de competências adquiridas pelo trabalhador, com base em normas pactuadas 
entre os atores interessados no processo – em geral, empresários e trabalhadores de um dado setor, mediados ou 
não por instância governamental.
 Tais normas são multivalentes, podendo ser utilizadas para orientar decisões sobre a adequação de de-
terminados processos formativos, sobre outras aprendizagens a serem realizadas, sobre a definição do acesso e 
permanência no emprego, dentre outras possibilidades. 

 5.6. Normas ou Padrões

 A avaliação do desempenho do trabalhador requer a construção de um sistema de referências que permita 
comparar, em relação a padrões e normas, o desempenho profissional demonstrado frente ao desejado, identi-
ficando níveis de competência atingidos e ainda a atingir, bem como indicar caminhos para o desenvolvimento 
profissional do trabalhador.
 Para tanto, as normas devem ser consistentes com o que rege a prática profissional, com os modos em 
que a definem os atores que dela participam. Uma norma deve ser clara e precisa, para informar ao indivíduo os 
elementos necessários à sua aprendizagem (a pessoa deve ter acesso, antecipadamente, ao que se espera dela).  

6. Objetivos do SCC/Profae

 São objetivos gerais do Sistema:
 •   avaliar e certificar as competências profissionais construídas pelos egressos de qualificação profissional 

técnica em auxiliar de enfermagem/Profae, tendo em vista a qualidade das ações nos vários contextos 
onde é desenvolvido o cuidado em enfermagem;

 •  subsidiar a sustentabilidade dos processos de formação profissional em saúde;
 •   fomentar um processo de implementação de currículos baseados em competências para as diversas 

categorias técnicas profissionais do setor saúde, especialmente as de enfermagem.

7. Características Gerais do SCC/Profae

 Para atingir os objetivos indicados, o Sistema deverá ser:
 • voluntário para os egressos dos cursos Profae;
 • avaliador de competências e não de estudos;
 • baseado em evidências de desempenho e no exercício real das práticas do auxiliar de enfermagem;
 •  desenhado, implementado e acompanhado com a participação dos atores sociais interessados no pro-

cesso – trabalhadores, empregadores, educadores, governo;
 • coerente com os direitos e práticas do direito civil.

8. Estrutura do SCC/Profae

 O SCC/Profae deverá ser organizado em três níveis: diretivo, técnico e operativo.

 8.1. Nível diretivo: Conselho Consultivo Nacional

 O Conselho Consultivo Nacional (CCN) terá a seguinte composição:
 • representante do Profae;
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 • representante da Secretaria de Políticas de Saúde/MS;
 • representante do Conselho Nacional de Saúde - CNS
 • representante da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn Nacional;
 • representante do Conselho Federal de Enfermagem – COFEn;
 • representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS;
 • representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASSEMS;
 • representante do Ministério da Educação – MEC; 
 • representante do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; 
 • representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT;
 • representante da Federação Brasileira de Hospitais – FBH;
 • representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde.

 O Conselho Consultivo Nacional será coordenado pelo Secretário de Gestão de Investimentos em Saúde 
e na sua ausência, pela Gerente Geral do Profae.

 Caberão ao Conselho Consultivo Nacional as seguintes atribuições:
 • apreciar e homologar diretrizes para o desenvolvimento do SCC, propostas pelo órgão gestor do Profae;
 •  apreciar e homologar normas, regulamentos e parâmetros técnico-operacionais de funcionamento do 

SCC, elaborados pelo Conselho Técnico Profissional;
 • apreciar e homologar o perfil de competências e normas de certificação do auxiliar de enfermagem; 
 •  apreciar e homologar propostas de modificação e/ou introdução de competências para o auxiliar de 

enfermagem, apresentadas pelo Conselho Técnico Profissional;
 •  acompanhar o desenvolvimento e a implementação do SCC/Profae, com base em relatórios e informes 

periódicos do órgão gestor.

 8.2. Nível técnico: Conselho Técnico Profissional

 O Conselho Técnico Profissional (CTP) terá a seguinte composição:
 • representante da Área de Enfermagem em Clínica Médica;
 • representante da Área de Enfermagem em Clínica Cirúrgica;
 • representante da Área de Enfermagem em Emergência;
 • representante da Área de Enfermagem em Saúde Pública;
 • representante da Área de Enfermagem em Biossegurança;
 • representante da Área de Enfermagem em Materno Infantil;
 • representante da Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS;
 • representante do SENAC Nacional;
 • representante da Escola de Formação Profissional da CUT;
 • representante do Departamento de Atenção Básica do MS;
 • representante do Profae.

 O Conselho Técnico Profissional será coordenado pelo Gerente Geral do Profae e, na sua ausência, pelo 
Coordenador do Subcomponente do Sistema de Certificação de Competências do Profae.

 Caberão ao Conselho Técnico Profissional as seguintes atribuições:
 •  elaborar e propor normas, regulamentos e parâmetros técnico-operacionais de funcionamento do SCC, 

para apreciação e homologação pelo Conselho Consultivo;
 •  elaborar e validar o perfil de competências e normas de certificação do auxiliar de enfermagem, para 

apreciação e homologação pelo Conselho Consultivo;
 •  desenvolver e validar os conteúdos mínimos a serem ensinados nos cursos de formação profissional do 

auxiliar de enfermagem, de acordo com o perfil de competências e normas de certificação aprovadas;
 •  acompanhar e avaliar a implementação do SCC/Profae, propondo melhorias para sua continuidade e 

sustentabilidade;
 •  analisar e propor mudanças no perfil de competências, normas de certificação e cursos de formação 

profissional do auxiliar de enfermagem, com base nos requerimentos do mercado de trabalho;
 • assessorar o Conselho Consultivo Nacional e a Coordenação do SCC/Profae, sempre que solicitado.
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8.3. Nível operativo: Instituições avaliadoras

 Este nível do SCC/Profae será definido através de um processo licitatório, visando ao posterior creden-
ciamento das instituições avaliadoras.

9. Estratégias de Implementação

 A implementação do SCC/Profae deverá contemplar as seguintes estratégias, que serão, oportunamente, 
trabalhadas em projetos específicos:
 • articulação com os atores sociais envolvidos para discussão e legitimação da proposta;
 • regulamentação do Sistema em cada um dos seus níveis;
 • elaboração, validação e normalização das competências do Auxiliar de Enfermagem;
 •  elaboração, impressão e divulgação dos procedimentos para a operacionalização do Sistema (definição 

de critérios, mecanismos e tecnologias de avaliação);
 • produção de materiais didáticos para capacitação dos docentes/avaliadores;
 • credenciamento das instituições avaliadoras;
 • organização e implementação de um sistema de controle e avaliação do processo.

10. Cronogramas e metas

 O SCC/Profae tem por meta global examinar, para fins de certificação, os 225.000 egressos dos cursos 
realizados até 2004.

 A avaliação dos egressos dos cursos de qualificação técnica em auxiliar de enfermagem/Profae deverá se 
iniciar em julho/2001, com meta de examinar todos os egressos das turmas referentes aos cursos do Projeto Piloto 
implementado no Estado do Espírito Santo. A implantação do SCC será, nesta primeira fase, em caráter experi-
mental e durante todo o processo poderá ser sujeita à revisão e aprimoramento.

 Para a implementação do SCC serão realizadas várias atividades, das quais destacam-se:

	  revisão e atualização do perfil profissional do Auxiliar de Enfermagem;
	  definição de competências básicas e padrões/normas de desempenho;
	  validação e revisão das normas;
	  elaboração de provas;
	  processos licitatórios;
	  inscrição de candidatos;
	  início da fase de aplicação das provas SCC/Profae;
	  revisão do Sistema;
	  segunda fase de aplicação das provas SCC/Profae.



��

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CEB/CNE no 16, de 05 de outubro de 1999

_______. Resolução CEB/CNE no 04, de 08 de dezembro de 1999 

_______. Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997

_______. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996

BRASIL. Ministério da Saúde. Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Técnico na Área de 
Saúde. Texto elaborado pela equipe técnica constituída pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde, com apoio 
técnico da Organização Pan-Americana de Saúde-OPS. Brasília, ���� (mimeo)

DELUIZ, Neise. A Globalização Econômica e os Desafios à Formação Profissional. Boletim Técnico do SENAC, 
��(�), mai/ago, ����.

_______. Mudanças no Mundo do Trabalho e Necessidades de Qualificação dos Trabalhadores de Saúde. Texto 
apresentado à Reunión de la Red Latinoamericana de Técnicos en Salud. OPS/OMS – FIOCRUZ, � a � de dezembro de 
����.

DEMO, Pedro. Educação Profissional: Desafio da Competência Humana para Trabalhar. In Educação Profissional: 
O Debate da(s) Competência(s). – Brasília: MTb, SEFOR, 1997.

OFFE, Claus. Trabalho & Sociedade. Problemas Estruturais e Perspectivas para o Futuro da Sociedade do Trabalho. 
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, ����.

ZARIFIAN, Philippe. Objective Compétence. Liason, Paris, ����.

_______. A Gestão da e pela Competência. In: Seminário Internacional Educação Profissional, Trabalho e Competên-
cias. Rio de Janeiro, 28 e 29 de novembro de 1996. Anais. Rio de Janeiro: SENAI/DN-CIET, 1998.

_______. Organization qualificante et capacité de prise de décision dans l’industrie, ���0 (mimeo).


