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Resumo: Dentro de uma perspectiva cultural, histórica, política e social de um país, a Educação passa por 

profundas e constantes mudanças ao longo do tempo. Recentemente, em 2018, devido a urgente necessidade de 

uma reforma educacional, foi implementada, no Brasil, a BNCC, que se desdobrou na criação do Novo Ensino 

Médio, implementado em 2022. No documento, um dos principais objetivos da Educação Básica é preparar o 

estudante para se inserir no mercado de trabalho, de modo que, ao se formar, esse estudante seja capaz de atender 

às demandas do mercado com a formação adquirida durante o percurso do Ensino Médio. Em 1990, pesquisadores 

começaram a vislumbrar o Ensino por Competências (EC) na educação, passam a trazer outras dimensões para a 

formação do sujeito, contraponto a visão puramente mercadológica. Nesse sentido, destacamos os pensamentos 

de Perrenoud que propõe o reconhecimento, primeiramente, das particularidades, regionalidades e contexto do 

sujeito para, então, implementar um EC, indo de encontro ao que se apresenta atualmente sobre um balizamento 

de um currículo único e comum para todo o país, presentes na BNCC e outras organizações internacionais. 

Inseridos nesse contexto, encontramos os professores que devem se desdobrar, em meio a tantas demandas, para 

atendimento e adequação de um novo modelo obrigatoriamente implementado no ensino. Dessa forma, esse o 

nosso objetivo é reconhecer as concepções de Competência e de EC na percepção de Professores da Educação 

básica. Partindo de referenciais bibliográficos diversos, como artigos, diretrizes, leis, normas e documentos 

oficiais para organizar, sumarizar e conceituar Competências e EC, confrontando a visão de Mercado com a 

Educação em uma perspectiva mais abrangente. Além disso, foi elaborado um questionário para averiguar a 

concepção dos professores acerca de competências e do EC tanto em sua formação como em suas práticas 

cotidianas em sala de aula. Ao analisar esse copilado de dados, sob a luz do que se encontra na literatura, 

percebemos que para a implementação de EC na educação básica dever-se-ia existir uma estruturação e alterações 

profundas, de modo não acelerado e abrupto, levando em consideração a prática de ensino vigente e 

contextualizando à realidade dos sujeitos envolvidos, como gestores, professores e estudantes. 
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