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Resumo 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trouxe diversos desafios no campo da educação, 

principalmente na Educação Especial, isso porque há poucas menções no documento sobre essa 

modalidade de ensino, levando a crer que a base criada para todos os alunos, não foi pensada para 

Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas 

habilidades/Superdotação. Quando se trata do ensino de Ciências, os desafios são ainda maiores, 

uma vez que a reforma do ensino médio uniu as disciplinas Química, Física e Biologia em um único 

itinerário formativo, podendo levar a déficits de aprendizagens dos alunos com ou sem necessidades 

educacionais específicas. Visando compreender a nova realidade, o presente estudo propôs uma 

revisão bibliográfica de cunho qualitativo e quantitativo sobre a BNCC, a fim de se obter o aspecto 

geral do rumo da Educação Inclusiva no Brasil e as possíveis implicações no ensino de Ciências. Os 

resultados desta pesquisa deixam clara a negligência da BNCC no que diz respeito à modalidade de 

Educação Especial, visto que nossas análises corroboram a exclusão desta na versão final do 

documento. Ademais, aponta-se a falta de estudos sobre as interfaces entre Ciências da Natureza, 

Educação Especial e BNCC, convocando, assim, os profissionais da área na busca de práticas 

inclusivas para diminuir os impactos do documento no percurso acadêmico desses estudantes. 

Palavras-chave: BNCC; Educação Especial; Educação Científica. 

 

 

Abstract 

The National Common Curricular Base (BNCC/Brazilian abbreviation) brought several challenges 

in the field of education, especially in Special Education because there are few mentions about it, 

leading to think that the BNCC, aimed at all students, rejected People with Disabilities, Global 

Developmental Delays (GDD), and High Abilities/Giftedness. When it comes to science education, 

the challenges increase since the reform of high school put together the subjects Chemistry, Physics, 

and Biology in a single formative program, which may lead to learning deficits for students with or 

without special educational needs. So, this study proposed a bibliographic qualitative and 

quantitative review about the document to obtain the global aspect of the course of Inclusive 

Education in Brazil and the possible implications in science teaching. The results of this research 

make explicit that the BNCC neglected the Special Education modality since our analyzes confirm 

its exclusion in the final version of the document. Furthermore, studies on the interfaces related to 

Natural Sciences, Special Education, and BNCC are scarce, calling on professionals in the area to 

seek inclusive practices to reduce the impact of the document on their students' academic path. 

Keywords: BNCC; Special education; Science education. 
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Introdução 
 

A última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada em 

dezembro de 2018, trazendo uma série de desafios e questionamentos referentes à sua 

implementação e sucesso. Vários autores têm se dedicado a analisar os aspectos no campo 

de políticas públicas e currículo (COSTA; LOPES, 2018; COSTA; SILVA, 2019; 

FERREIRA, 2016; FREITAS, 2014; FREITAS; SILVA; LEITE, 2018; MACEDO, 2015, 

2016, 2017; SILVA; MELLO, 2018), do campo pedagógico (BRANDÃO; TREVELIN, 

2017; CÂNDIDO; GENTILINI, 2017; GARCIA-REIS; GODOY, 2018) e os referentes à 

formação docente (FISTAROL; FICHER; WENRLICH, 2019; LEMOS, 2019; MARTINS; 

TOSTES; MELLO, 2018; AGUIAR, 2017). Apesar dos diversos trabalhos publicados, 

poucos foram dedicados ao campo da Educação Inclusiva (EI) (FERREIRA; MOREIRA; 

VOLSI, 2020; ORRÚ, 2018; MERCADO; FUMES, 2017) e lacunas na base curricular 

brasileira. 

Sabendo disso, o presente trabalho buscou obter um panorama sobre a BNCC, através 

de uma revisão bibliográfica nas principais bases de dados, para avaliar a temática de inclusão 

presente no documento, analisando, qualitativa e quantitativamente, artigos e documentos 

oficiais encontrados; sobre o Censo da Educação Básica de 2019 e sobre versões da BNCC, 

divulgadas pelo Ministério da Educação, tentando responder às seguintes questões: (i) Para 

que tipo de aluno a BNCC foi pensada? (ii) Quais caminhos tortuosos as Pessoas com 

Deficiência, TGD e Altas habilidades/Superdotação, enquanto estudantes, poderão percorrer, 

caso não haja um movimento de resistência por parte dos profissionais da educação? (iii) O 

itinerário de Ciências da Natureza, presente na BNCC, contempla a modalidade da Educação 

Especial (EE)? 

Para responder às questões, o artigo foi dividido em duas seções: fundamentação teórica 

acerca da BNCC, sob um olhar de alguns dos principais artigos publicados e os tratamentos 

qualitativos e quantitativos dos dados gerados nessa revisão. A primeira seção apresenta os 

aspectos legais, histórico e as principais críticas da BNCC, usando como referência alguns 

autores que se debruçaram sobre o tema (FREITAS; SILVA; LEITE, 2018; GIROTTO, 2017, 

2019; MACEDO, 2015, 2016, 2017); a Educação Inclusiva e a BNCC (FERREIRA; 

MOREIRA; VOLSI, 2020; ORRÚ, 2018; MERCADO; FUMES, 2017) e um breve olhar 

sobre ensino inclusivo1 de Ciências da Natureza no Ensino Médio sob a perspectiva da Base. 

Já na segunda parte, são apresentados gráficos, mapa de similitudes e nuvem de palavras para 

sustentação da discussão elencada. Dessa forma, o artigo tem o intuito de trazer à tona uma 

discussão sobre as perspectivas no ensino de Ciências da Natureza e Educação Especial sob 

um olhar da atual BNCC. 

 
 
Metodologia 
 

Este estudo constitui-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e 

quantitativa, analisando os artigos publicados entre 2014 e abril de 2020, utilizando os 

seguintes termos: Base Nacional Comum Curricular, BNCC e Common National Curricular 

Base, coletando apenas os artigos publicados no Brasil, usando as seguintes bases de dados: 

Scielo (47 artigos), Scopus (33 artigos) e Web of Science (68 artigos). A escolha dessas 

palavras é justificada pelo interesse de compreender como os autores têm abordado a BNCC 

e a perspectiva inclusiva no ensino de ciências. Vale mencionar que a busca dos termos na 

língua inglesa foi realizada para obtenção de publicações internacionais. Ainda foram 

realizadas buscas com os termos supracitados em concomitante com as palavras ciências, EE, 

EI e inclusão. Entretanto, como os artigos encontrados já haviam sido coletados nas buscas 

anteriores, optou-se por não registrar tais dados. 

A primeira etapa consistiu na remoção dos artigos duplicados (20 artigos); em seguida, 

foi realizada a leitura completa dos artigos selecionados (128 artigos) para posterior 

agrupamento nas seguintes áreas de conhecimento: Ciências da Natureza (CN), Ciências 

Humanas, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ensino Religioso, Artes, 

Educação Física, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), Ensino 

Médio, Ensino Fundamental, Formação de Professores, Políticas Públicas e Educacionais, 
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Currículo, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, Temas Transversais e 

Outros. 

Foram buscadas informações em sites e órgãos públicos, os quais deram suporte aos 

procedimentos de investigação e da análise, tais como: Ministério da Educação (MEC), 

BNCC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e 

outros. Dessa forma, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa de tipo documental 

que visa interpretar um fenômeno social inserido num contexto para criar formas de 

compreendê-lo (KRIPTA; SCHELLER; BONOTTO, 2015). A leitura dos artigos 

selecionados propiciou a sustentação teórico-metodológica apresentada na primeira seção 

deste trabalho. 

A segunda seção apresenta uma série de análises qualitativas e quantitativas. Para melhor 

compreensão, serão explicitadas aqui em subcategorias: i) Apresentação da EE no contexto 

atual do Brasil; ii) Resultados quantitativos da revisão bibliográfica; iii) Análise por mapa de 

similitudes e nuvem de palavras dos artigos da revisão e iv) Busca de palavras-chave na 

BNCC. 

A primeira subcategoria consta dos gráficos com dados provenientes do Censo da 

Educação Básica de 2019 do INEP (2019). Para tal, foram coletados os números de 

matrículas da EE dos anos de 2015 até 2019, na modalidade do Ensino Médio (EM) e o 

número de matrículas distribuídas na rede privada e pública. Em relação ao último, foram 

agrupadas todas as redes do setor público: federal, municipal e estadual. Esses dados foram 

convertidos em valores percentuais para melhor compreensão dos resultados. 

Os resultados da revisão bibliográfica foram apresentados a partir de gráficos de número 

de artigos por ano de publicação, base de dados em que o artigo foi publicado e área de 

conhecimento, sendo possível ter uma visão geral dos artigos publicados sobre a BNCC ao 

longo dos últimos anos. 

Foi utilizado também o software Iramuteq®2, conforme discutido por Camargo e Justo 

(2013), para realização de um tratamento quali-quantitativo aos dados, gerando, por meio do 

processamento, uma nuvem de palavras e mapa de similitude. Para tal, foi criado um banco 

de dados com os resumos de todos os artigos que foram codificados e inseridos no software. 

Para a formação da nuvem de palavras, foi delimitado um número de palavras cujo valor – 

igual a 50 – é suficiente para descrição dos principais temas que compõem os resumos dos 

artigos. Cabe ressaltar que o software Iramuteq® só faz registro das palavras que foram 

mencionadas pelo menos três vezes. 

Para gerar o mapa de similitude, foi necessária a exclusão dos conjuntos lexicais de 

maior recorrência, pois como se enquadram na temática da BNCC, em geral, os resumos 

apresentam as palavras Base, Nacional, Comum, Curricular e educação. Essa exclusão é 

necessária para que seja possível gerar um mapa de similitude compreensível, senão ver-se-

ia um emaranhado de palavras cruzadas com inúmeras correlações passíveis de más 

interpretações. 

Além disso, foi realizada uma busca pelas palavras-chave, nas quatro versões da BNCC, 

publicadas pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2015; 2016; 2017; 2018). Tentou-se 

rastrear as palavras-chave ligadas à EE e Pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação: deficiência, deficientes, acessíveis, 

acessibilidade e EE, buscando adquirir informações qualitativas do documento da BNCC que 

poderiam contribuir de alguma forma com os objetivos deste trabalho. 

 
 
A Base Nacional Comum Curricular 
 

A BNCC é um documento normativo que define as habilidades e competências 

essenciais para a formação integral dos estudantes (BRASIL, 2018). Até chegar à versão 

homologada em 14 de dezembro de 2018, a BNCC percorreu um longo caminho. Mas antes 

de entender sua elaboração, é necessário conhecer os aspectos legais que levaram a isso 

(Figura 1). Macedo (2015), em seus estudos, descreve que a necessidade de uma base comum 

em nível nacional estava prevista na Constituição Federal de 1988 (BRASIL; 1988) e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) (BRASIL, 1996). A LDBN estabelece 

que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do EM devem ter base 
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nacional comum para que todos os estudantes tenham pleno acesso à formação humana 

integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 1996). 

Desde a década de 90 é almejado um currículo unificado, porém, só após o sancionamento 

da Lei nº 13.005 (2014) que intitula-se Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014; 

KIPPER; OLIVEIRA; GOMES, 2019) e por ação de órgãos empresariais que a necessidade 

da base ganha força (FREITAS, 2014; LIMA; MACIEL, 2018). 

 
Figura 1. Linha temporal das principais mudanças e legislações  

da educação básica brasileira a partir da LDBN. 

 

 
Fonte: Adaptado do histórico apresentado no site oficial da BNCC. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico Acesso: 10 jun. 2020. 

 

Bem antes da efetivação de uma base, o MEC apresentou alguns documentos 

norteadores: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ainda na década de 90, e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), lançadas a partir de 2010. Esses documentos 

abordam o EM em diferentes aspectos e contam com uma série de reformas na educação 

brasileira, entretanto, não se trata de um currículo nacional, como a atual BNCC. O grande 

problema de uma base nacional é que quando se trata de um país tão amplo em extensão 

física, cultural, social e econômica, é possível que alguns grupos não tenham pleno acesso à 

educação para exercício da cidadania (BRANCO; ROYER, GODOI BRANCO, 2018; 

MARCONDES, 2018; NETO, 2014). 

O momento de sua formulação é considerado conturbado (GONÇALVES; MACHADO; 

CORREIA, 2020) e gera desconforto aos pesquisadores que têm se dedicado a estudá-la, isso 

porque foi confeccionada em dois momentos políticos distintos, o que acaba por gerar 

diferenças ideológicas e de objetivos. Foi iniciada no governo da Presidente Dilma Roussef 

(2014-2016), gerando as duas primeiras versões amplamente debatidas pela comunidade 

acadêmica, com profissionais da educação e a sociedade (MARCONDES, 2018). Porém, 

com o processo de impeachment, a Base passou a ser redigida e influenciada por grupos 

empresariais e conservadores, por autoridade do então presidente Michel Temer (2016-

2018), o qual assumiu o poder sob processo considerado ilegítimo por muitos (LIMA; 

MACIEL, 2018; COSTA; SILVA, 2019). Ou seja, o contexto favoreceu as discrepâncias 

entre os interesses do capital, dos acadêmicos, alunos e professores. 

Além do processo histórico de formulação, têm sido levadas discussões sobre sua 

definição, significado, aplicabilidade e suas relações como currículo. O chamado currículo 

pode ser definido como um guia norteador com os conteúdos que devem ser ensinados em 

ordem cronológica e com coerência para atingir a aprendizagem (SILVA, 2010). Entretanto, 

apesar de apresentar essa estrutura, a BNCC não se define como currículo, mas sim como 

balizador da qualidade da educação no Brasil, estabelecendo um patamar de aprendizagem e 

desenvolvimento para todos (BRASIL, 2018). 

Apesar de apresentar-se como documento norteador, a BNCC dá uma falsa ilusão de 

independência às escolas ao atribuir às secretariais a autonomia de elaboração de seus 

currículos, mas, ao mesmo tempo, deixa explícito quais competências, conhecimentos e 

habilidades que os/as estudantes devem desenvolver ao longo do percurso escolar, fazendo 

com que sejam obrigatórios os conteúdos presentes na base. Ora, se a finalidade da BNCC é 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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fundamentar e nortear os demais currículos, então considerá-la como tal é importante para 

compreensão total da sua finalidade (GONÇALVES; MACHADO; CORREIA, 2020). 

Pensar dessa maneira, leva à seguinte implicação: Por que não explicitar a BNCC 

oficialmente como currículo? Porque, assim, produz-se uma lógica de responsabilização da 

escola e dos docentes pelos futuros fracassos, exaurindo a culpa do poder público (FREITAS; 

SILVA; LEITE, 2018). 

Então, partindo do princípio de que a BNCC é um currículo, devem ser levadas em 

consideração as disputas de poder envolvidas na sua confecção e, como qualquer ringue, um 

lado sempre acaba perdendo. A pergunta a ser levantada neste momento é: Quais grupos 

deixaram de ser lembrados e favorecidos? Almeida e Batista (2016) ajudam a refletir sobre 

o desfavorecimento de certos grupos em detrimento de outros nas relações do currículo ao 

afirmarem que, nas disputas de poder que ocorrem na sua formulação, grupos subjugados são 

submetidos às suas próprias condições de desigualdade social e ajudam a manter as relações 

de poder preexistentes (ALMEIDA; BATISTA, 2016). 

Existe incomunicabilidade entre o que a Base propõe e o público-alvo que vai 

contemplar. O documento faz alusão à formação de cidadãos, indagando pelo fato de ter sido 

gestada pela e para a sociedade brasileira, mas deixa lacunas ao não se referir a certos grupos 

minoritários, pessoas transgênero, por exemplo, ao excluir da base assuntos sobre 

sexualidade, orientação sexual e gênero (FREIRE, 2018; RIOS; VIEIRA, 2020; PESSOA; 

HOELZIE, 2017), sobre Pessoas com Deficiência (PcD), TGD e Altas 

Habilidades/Superdotação (ORRÚ, 2018), entre outros. Além disso, há um descontente 

discurso sobre uma falsa igualdade social e respeito às diferenças, sem meios e garantias de 

que sejam solucionadas tais questões. (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017). Ademais, pouco se 

trata do conceito de qualidade e das variáveis que influenciam o processo de ensino e 

aprendizagem. 

As mudanças chegaram às escolas de forma espantosa, atingindo alunos e professores 

que acabaram recebendo um turbilhão de mudanças e descontinuidades, as quais terão que 

se adaptar para atingirem o desempenho esperado pelos órgãos reguladores (PASSOS; 

NACARATO; 2018; PEREIRA, 2019). É notável que não houve a preocupação em como a 

escola sustentará as diversas alterações em seus currículos com a falta de infraestrutura, 

desconsiderando, também, a desigualdade (de todas as ordens) presente no ensino público do 

Brasil. Certamente, as escolas privadas possuem meios para investir na qualificação dos 

profissionais que lidarão com o documento, terão melhores infraestruturas e mobilidade para 

diminuir ou melhorar os déficits do espaço educacional, levando em consideração que o 

currículo em vigor foi pensado exatamente para essa classe hegemônica. Freitas (2014) 

sugere que os reformadores empresariais estão diretamente ligados a essa polarização. Em 

seus estudos sugere que a padronização entre os diferentes grupos sociais e indivíduos 

permite o fortalecimento do controle dos grupos menos privilegiados e que o fracasso desses 

grupos será tomado como responsabilidade da escola e não do sistema. 

Macedo (2015) deixa claro que a promessa de igualdade universal na política e na 

educação jamais será cumprida, visto que a universalização gera involuntariamente a 

exclusão. Frangella (2016, p. 74) ainda argumenta que “a igualdade vista como horizonte 

implica que a diferença seja subsumida, num ideário de democracia que se ampara numa 

ideia de uniformização como via para equidade”. A diferença está atrelada à diversidade sem 

a qual não pode ser atingida a partir de uma base comum (SANTOS, 2017); a uniformização 

acaba por gerar uma expectativa de um sujeito universal, estabelecendo velocidade de 

avanços e, consequentemente, um ritmo de aprendizagem, fadada à exclusão (FRANGELLA, 

2016; FREITAS, 2014; MACEDO, 2015). 

Além da falsa ideia de igualdade, o documento apresenta uma configuração de currículo 

oculto (SAVIANI, 2016), ou seja, contém aspectos escondidos/implícitos que podem 

contribuir de forma negativa à comunidade escolar. Essa ideia é reforçada por Freitas e 

colaboradores (2018) que, ao referirem-se à BNCC, descrevem diretrizes invisíveis, contidas 

no documento, uma delas é que a BNCC não diz como fazer aquilo que ela pede e, outra, é 

o marco regulatório para controle das responsabilidades. Os autores também deixam claro a 

falta de suporte metodológico de como trabalhar as habilidades a serem desenvolvidas, a 

ausência de discussões sobre inclusão e o discurso dominante ao desconsiderar a pluralidade 

brasileira. 
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Em relação à implementação nas escolas, é certo que as escolas públicas não estão 

estruturalmente preparadas para a reforma; antes de ter sido pensada a Base em si, era 

necessário repensar a escola. O sucesso da escola está ligado ao ambiente físico, seus 

recursos, à qualificação dos seus profissionais. Nesse sentido, seria necessário e válido que 

os órgãos públicos oferecessem estruturas adequadas às escolas, investissem na formação e 

valorização dos profissionais da educação, para que os alunos e alunas possam ser acolhidos 

num espaço que favoreça a aprendizagem e os docentes estejam aptos a cumprirem seu papel 

(SANTOS, 2017). 

Essas diretrizes ajudam a responder a primeira pergunta deste trabalho: Para que tipo de 

aluno a Base foi pensada? A BNCC, assim como argumentam (ABRAMOWICZ; TEBET, 

2017; FREITAS, 2014; MACEDO, 2015, 2016, 2016; SANTOS, 2017), foi criada e pensada 

para um sujeito universal de classe dominante com um ritmo de aprendizagem conivente com 

o que o documento se propõe e sem déficits cognitivos. Dessa maneira, ao considerar a 

BNCC como currículo, percebe-se que os grupos minoritários ficam à mercê de lacunas no 

processo de aquisição do conhecimento e no que diz respeito ao exercício pleno da cidadania, 

o que tanto almeja aos demais grupos. 

 
 
Educação Especial e a BNCC 
 

É importante esclarecer, antes de iniciar o debate sobre BNCC e EE, o que vem a ser 

Educação Especial e Educação Inclusiva, pois são termos relacionados encontrados 

frequentemente nos textos, mas que possuem significados distintos. O primeiro termo diz 

respeito a uma modalidade de ensino transversal ao ensino regular e o segundo é uma 

perspectiva trazida e proposta à escola como modo de garantir os direitos de todos os 

cidadãos, abarcando assim todas as minorias (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007). Embora 

o termo EI seja amplo, o enfoque deste trabalho é a inclusão dos estudantes com deficiência, 

TGD e altas habilidades/superdotação. 

Segundo Orrú (2018), inclusão significa ir muito além das legislações e categorias, é o 

conjunto de meios e ações que expandem os espaços e, reinventa-se, fazendo com que as 

diferenças sejam compreendidas e não acentuadas. Incluir é garantir que todos os indivíduos 

participem ativamente na sociedade, que sejam aceitos e respeitados pelo que são (FREIRE, 

2008). Podemos ainda dizer que inclusão é um movimento de âmbito educacional, social e 

político que deve garantir igualdade e direitos humanos a todos os cidadãos (SANCHES; 

TEODORO, 2006). 

Nesse princípio, incluir é reconhecer e compreender a diversidade de forma a gerar 

espaços acolhedores e sem discriminações. Apesar do progresso no campo da e EI, há muita 

dificuldade em se obter espaços educacionais realmente inclusivos, principalmente tratando-

se da educação pública no Brasil. Visando contribuir com esse debate, a seção terá como 

aporte teórico dados sobre a EI baseados em trabalhos de Orrú (2018), Mercado e Fumes 

(2018) e Ferreira, Moreira e Volsi (2020). É importante ressaltar que esses trabalhos foram 

publicados nos dois últimos anos, mostrando a emergência nas discussões sobre EI e BNCC. 

Nesse sentido, o presente artigo configura-se como mais um estudo abordando a temática EI, 

fazendo parte desse crescente interesse. 

Os trabalhos publicados têm como eixo central a discussão sobre a inclusão no campo 

das diferenças. Para Orrú (2018), o movimento de inclusão só ocorre quando a diferença é 

vista como seu par, ambas só existem no campo da própria diferença e, sem ela, não há como 

ter políticas inclusivas (ORRÚ, 2018). Esse é um grande problema epistemológico da BNCC 

que tenta unificar as diferenças tornando-as únicas e indistintas, quando, historicamente, 

foram construídas de formas diferentes (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017). Esse cerceamento 

da diversidade, leva à exclusão de grupos minoritários, principalmente PcD (COSSETIN, 

2017), pois ao universalizar o sujeito, criando habilidades e competências, os estudantes que 

não atingirem os objetivos acabam virando a sobra do sistema. Esse processo de 

normalização social cria por si só um vácuo entre aqueles que se adaptam aos padrões e 

aqueles que não foram contemplados por uma política inclusiva, levando à exclusão total e 

marginalização desses sujeitos (MELO; MAROCHI, 2019). 
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Vale mencionar que, nas duas primeiras versões da BNCC apresentadas à sociedade, 

houve a preocupação em propor uma abordagem curricular na perspectiva EE, como garantia 

da inclusão de alunos e alunas com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação 

(MERCADO; FUMES, 2017) como prevê a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a 

LDBN. Na segunda versão, por exemplo, é explicitado que a EE contempla a identificação e 

a eliminação das barreiras, principalmente as de acesso ao conhecimento, deslocando o foco 

da condição de deficiência dos estudantes para a organização e a promoção da acessibilidade 

aos ambientes escolares em todas etapas e modalidades, visando à autonomia e à 

independência dos educandos (BRASIL, 2016). 

O estranhamento por parte dos estudiosos da área é a abrupta mudança na terceira e 

quarta versão da BNCC, quando houve a eliminação da modalidade EE do documento oficial. 

Ferreira e colaboradores (2020) citam a ausência da abordagem com relação à EI, por meio 

da não explicitação dos envolvidos e as poucas menções no que tange à modalidade citada. 

Apesar das leis e políticas educacionais, a inclusão no espaço escolar acaba de sofrer 

mais um golpe, devido ao caráter universalista e excludente da BNCC (MERCADO; 

FUMES, 2017). Os estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação são 

cotidianamente privados do acesso ao conhecimento e à integral cidadania, pois estão à 

deriva de quem possa pensar e falar por eles, uma vez que não foi concedido espaço de 

participação ativa na construção do documento. Assim, a Base Nacional deveria ter 

envolvimento direto dos indivíduos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação 

para que estes sejam detentores da sua própria voz e lutas. 

A Lei Brasileira de Inclusão à Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) aponta formas 

de como garantir o pleno acesso ao currículo em condições de equidade, mas o panorama da 

BNCC não apresenta garantias para oferecer esse tipo de educação. Tendo em conta o 

exposto, nota-se a grande dificuldade de se estabelecer uma EI com a nova Base. Uma forma 

de diminuir o impacto do documento na vida desses estudantes é através do movimento de 

resistência por parte dos profissionais da educação, baseando suas aulas em pedagogias 

inclusivas e acolhedoras. Porém, essas ferramentas, quando não alinhadas à participação 

ativa da sociedade e a políticas públicas, não vão garantir uma inclusão no espaço 

educacional. 

 
 
Um olhar sobre as Ciências da Natureza no Ensino Médio sobre perspectiva 

da BNCC 
 

O Ensino Médio configura-se como etapa fundamental da educação básica e, por isso 

veementemente é atacado por grupos empresariais e conservadores, pois acabam formando 

a grande massa de trabalhadores tão almejados pelo capital (FREITAS, 2014). Esses grupos 

acabaram por auxiliar no processo de reformulação do Ensino Médio através de Medida 

Provisória e posterior homologação como Lei n° 13.415/2017 (PONCIANO et al., 2019; 

BRASIL, 2017). Das mudanças oriundas da lei, uma das mais importantes foi realizada no 

campo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que agrupa as disciplinas Química, 

Física e Biologia em um único itinerário formativo (MARCONDES, 2018). 

Nessa lógica, as ciências naturais devem ser ensinadas de forma interdisciplinar com 

temas ligados aos campos de tecnologia, processos produtivos e sustentabilidade, de forma a 

desenvolver o pensamento crítico e analítico dos alunos (BRASIL, 2018). Se o objetivo 

fundamental da BNCC é a efetivação de uma educação democrática, isto é, aquela que visa 

formar pessoas para exercício da cidadania, então a Base deve transpassar pelo letramento 

científico em seus múltiplos aspectos, desde a compreensão de conceitos à construção do 

conhecimento e história da ciência (MARCONDES, 2018). 

Embora a proposta pareça coerente, a diretriz invisível (FREITAS; SILVA; LEITE, 

2018) presente no itinerário de ciências é sobre a forma que será colocada em prática. A base 

não apresenta uma proposta pautada em aspectos pedagógicos que digam como efetivar tal 

agrupamento, dificultando o processo de implementação. Parte dos conteúdos de física, 

química e biologia foram excluídos e não foi exposto o porquê de privilegiar um conteúdo 

em detrimento de outro, fazendo com que se questionem novamente as questões de currículo: 

Como pode alguém dizer que ciência é essencial para o outro saber? (NEIRA; JÚNIOR; 
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ALMEIDA, 2016). Como se não bastassem as inúmeras habilidades e competências, há a 

incompatibilidade entre o que a base anuncia e o que realmente propõe; nem mesmo é 

explicitado o porquê de agregar todas as disciplinas de ciências em um único itinerário 

formativo. Para mais do que foi exposto, uma outra questão a ser analisada é a perda da 

identidade das disciplinas, visto que unir tantas áreas em um mesmo grupo, pode fazer com 

que cada uma oculte suas peculiaridades e sua função social (PORTELA, 2018). 

As CN constituem-se com componentes fundamentais para o enfrentamento de 

problemas que envolvam o conhecimento científico, os princípios éticos e morais 

relacionados à aplicação da ciência e tecnologia (SILVA; MARCONDES, 2010). Por isso, 

quando se leva em consideração o fato de que muitos conteúdos foram excluídos no 

agrupamento proposto, é preciso pensar se de fato a BNCC visa à formação de um aluno 

crítico e atuante na sociedade (MARCONDES, 2018). 

Os trabalhos que abrangem o campo das CN, sob a perspectiva da BNCC, abordam 

apenas uma única disciplina do itinerário formativo; não foram pensados para Pessoas com 

Deficiência, TGD e Altas Habilidades/Superdotação ou, ainda, fazem parte do campo de 

discussão de currículo (MARCONDES, 2018; SABINO et al., 2019; SILVA NETO; 

FREIRE JÚNIOR, 2017; VIEIRA; MORAIS; GODINHO-NETO, 2019). 

Atualmente, há estudos que desenvolveram metodologias inclusivas na área das CN, 

porém a BNCC não contempla pontos de metodologias inclusivas e didáticas. As políticas 

de currículo não podem ser alteradas imediatamente, logo a BNCC estará em vigor e ficará 

por um longo tempo. Entretanto, é preciso lembrar que a EE tem respaldo legal e que, antes 

mesmo dos retrocessos apontados sobre a BNCC, a inclusão no espaço escolar já apresentava 

problemas na sua real efetivação. Assim, é extremamente importante que os profissionais da 

área continuem direcionando seus estudos na busca de ferramentas, serviços e soluções 

educacionais, renovando as práticas pedagógicas para que toda população estudantil, que não 

consegue ser atendida pelos currículos padronizados, tenha acesso à aprendizagem 

(MOREIRA, BAUMEL, 2001; HITCHOOK et al., 2002). 

Um bom ponto de partida é elaborar aulas que atendam às necessidades, capacidades e 

interesses de todos os alunos, levando em consideração que os espaços escolares possuem 

estudantes com características, personalidades e estilos cognitivos diversos (CHETENA, 

2016). Dessa forma, a elaboração de aulas baseadas em um modelo que favoreça inclusão 

escolar no ensino de ciências é mais que importante, é fundamental e democrático 

(ZERBATO; MENDES, 2018), pois somente assim o direito a uma formação igualitária, que 

forme todos os estudantes para seu exercício da cidadania, será garantida. 

 
 
Interpretação qualitativa e quantitativa da revisão bibliográfica 
 

Para obtenção de uma visão geral da configuração atual da EE no país, foi necessário 

coletar dados do Censo 2019 (BRASIL, 2019). Esses dados ajudam a compreender a 

demanda proveniente da inserção de PcD, TGD e Altas Habilidades/Superdotação na 

educação regular do país. 

Para pensar nos desafios da EE, é preciso ainda refletir sobre a escola pública, pois a 

maioria dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação estão 

matriculados nas escolas da rede estadual, municipal e federal. Dados do Censo de 2019 

mostram que, cerca de 84% dos alunos com deficiências estão matriculados em escolas 

públicas e, pouco mais de 15%, na rede privada de ensino (Figura 2a). Dos alunos de escolas 

particulares, mais de 60% estão em classes exclusivas, ou seja, separados dos demais 

estudantes. Observa-se, aqui, que a maioria dos estudantes com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação estão alocadas na rede pública de ensino, sendo esse setor o que 

mais carece em infraestrutura e recursos (LEONARDO; BRAY; ROSSATO, 2009). Dessa 

maneira, esses alunos são os primeiros afetados com os inúmeros problemas enfrentados pela 

educação pública no Brasil (BRASIL, 2019). 
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Figura 2. (a) Número de matrículas de alunos com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação em 

classes comuns ou exclusivas distribuídas na rede pública e privada (b) Número de matrículas de alunos com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação em classes comuns ou exclusivas  

no ensino médio de 2015 a 2019. 

 

 
Fonte: a) e b) Elaborado pelas autoras com base no Censo da Educação Básica (BRASIL, 2019). 

 

 

Adicionalmente, é necessário pensar nos obstáculos pedagógicos que os professores e 

professoras enfrentam todos os dias nas salas de aulas, os quais são comuns na Educação 

regular e na EE, entretanto, tratando-se do ponto de vista inclusivo, esses obstáculos podem 

ser potencializados, influenciando negativamente a efetivação da EI. Como se não bastasse 

o fato de o currículo nacional não ter sido pensado para o alunado com deficiência, TGD e 

altas habilidades/superdotação, as escolas públicas também sofrem com a falta de recursos 

para implementação de práticas pedagógicas inclusivas (SANTOS, 2017). Além da falta de 

qualificação dos profissionais da educação na área de inclusão, o material didático não é nem 

um pouco funcional nas atividades (VIEIRA; MORAIS; GODINHO-NETO, 2019; 

GARCIA-REIS; GODOY, 2018). Enquanto as escolas públicas carecem de investimentos, 

as redes privadas contam com um arsenal de ferramentas e recursos, reafirmando a 

desigualdade esquecida na BNCC (GARCIA-REIS; GODOY, 2018). 

Outros dados do Censo de 2019 revelam o crescente número de matrículas da EE que 

chegaram a 1,3 milhão, um aumento de 34,4% em relação a 2015. Quando avaliado o número 

de matrículas, só no EM há mais de 125.000 (Figura 2b), indicando que o percentual de 

alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, matriculados em classes 

comuns, tem aumentado gradualmente para todas as etapas de ensino (BRASIL, 2019). Mas, 

a chegada de novos alunos e as recentes mudanças no currículo, possivelmente, causarão 

evasão dos estudantes em todas as etapas da educação. Para que isso não ocorra, é de extrema 

importância que os acadêmicos, professores e toda sociedade lutem por uma EI (ORRÚ, 

2018), gerindo projetos pedagógicos diversos, inovadores e inclusivos com a finalidade de 

garantir o direito à educação de todos os integrantes da sociedade. 

Os resultados apontam que o discurso hegemônico da BNCC dá margem à ampliação da 

desigualdade e exclusão; não há espaço para as minorias, dentre elas, o público-alvo da EE. 

O discurso de respeito à diversidade apenas aparece para respaldar os aspectos legais que 

levaram a sua consolidação (FERREIRA; MOREIRA; VOLSI, 2020). O caminho que os 

alunos com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, que não fazem parte de 

classes privilegiadas, percorrerão durante sua trajetória acadêmica será tortuoso e alheio aos 

demais (GONÇALVES; MACHADO; CORREIA, 2020). Isso porque a BNCC não apresenta 

uma estrutura para garantir a permanência e qualidade social desse alunado (ORRÚ, 2018). 

Além da análise anterior, a revisão bibliográfica, gerada a partir da busca pelas palavras-

chave: Base Nacional Comum Curricular, BNCC e Common National Curriculum Base, 

totalizou em 128 artigos dos mais diversos campos relacionados à educação, conforme 

explicitam as figuras 3a, 3b e 3c, colocadas a seguir: 
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Figura 3. (a) Número de artigos publicados de 2014-2020 nas bases de dados Scielo, Scopus e Web of 

Science referentes a Base Nacional Comum Curricular. (b) Número de artigos encontrados nas bases de dados 

Scielo, Scopus e Web of Science referentes a Base Nacional Comum Curricular de 2014-2020. (c) Número de 

artigos agrupadas por área de conhecimento. 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

É crescente o número de publicações ao longo dos últimos anos, possuindo o ano de 

2019 e 2020, aproximadamente, 47% do total dos artigos publicados até o momento (Figura 

3a), isso se dá pelo fato de que a BNCC teve sua versão final homologada apenas em 2018 

(BRASIL, 2018). Entretanto, os estudos anteriores ajudam a refletir sobre os processos de 

formulação que levaram a sua versão final, tais como: a mudança de governo em 2016, a 

participação de grupos empresariais, conservadores, entre outros, por exemplo, o estudo de 

Macedo (2017). A revisão também ajudou a compreender a distribuição dos artigos nas bases 

de dados utilizadas (Figura 3b), sendo a Web of Science aquela que contemplou o maior 

número de artigos encontrados (46%), Scielo (32%), Scopus (22%). Os resultados 

demonstram a abrangência deste trabalho, propiciando uma pesquisa uniforme sobre o tema 

de interesse. 

Além disso, foi possível obter um panorama global dos temas e áreas em que foram 

publicados, desde a proposta de uma Base Nacional até sua homologação (Figura 3c), sendo 

o campo de políticas públicas e educacionais o mais explorado pelos autores (ALMEIDA; 

JUNG, 2019; GALLO, 2017; LOURES; FREITAS, 2019; MACEDO, 2015, 2016, 2017). É 

notório observar a diversidade de campos que se relacionam com a BNCC, dentre eles, o de 

formação de professores e aspectos referentes ao Ensino Médio, Fundamental e Educação 

Infantil. Destaca-se, ainda, o grande número de estudos no campo de Língua Portuguesa 

(CARVALHO; CASTRO, 2017; CECHINEL, 2019; JARDIM; SAMPAIO; GALHARDO, 

2019), de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (CABRAL; LIMA; ALBERT, 

2019; PINHO CAVALCANTI, 2020; FRANÇA; COSTA; SANTOS, 2019; FUZÂ; 

MIRANDA, 2020) e sobre Currículo (CARVALHO; CASTRO, 2017; MARCONDES, 

2018). 

Como o trabalho visa contribuir na área da EI, é importante destacar que, dentre todos 

os artigos, apenas dois documentos encontrados nessas bases (1,5%) abordam a perspectiva 
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da EE (ORRÚ, 2018; FERREIRA; MOREIRA; VOLSI, 2020) e nenhum deles faz menção 

ao ensino de CN. Já em relação à temática CN, foram encontrados cinco artigos (3,9%): um 

aborda as questões inerentes aos componentes curriculares nos currículos de ciências, na 

primeira e segunda versão da BNCC (MARCONDES, 2018); outros três referem-se ao 

ensino de física no EM e a estratégias de ensino (RIBEIRO, 2016; SABINO et al., 2019; 

SILVA NETO; FREIRE JÚNIOR, 2017); o último debate sobre uma sequência pedagógica 

no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) (VIEIRA; MORAIS; GODINHO-NETO, 2019). 

Isso reflete bastante sobre o futuro do ensino de ciências no campo EI no Brasil. Dessa 

forma, este é o momento de refletir e pensar atitudes que possam contribuir para uma 

sociedade mais justa. Mercado e Fumes (2018) afirmam que: 
 

A ideia de Inclusão Escolar, regulamentada em leis e políticas educacionais está 

longe de se concretizar em práticas curriculares. Os estudantes com deficiência 

veem-se privados do acesso ao conhecimento e à cidadania, já que continuarão 

precisando de quem possa falar e pensar por eles. A construção de um currículo 

que assegure o acesso crítico ao mundo dos conhecimentos e o desenvolvimento 

de uma consciência cidadã, a qual lhe permita enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo, não está previsto na BNCC em discussão (2018, p. 13). 

 

Como não está previsto formalmente na BNCC, o papel dos profissionais da educação e 

das entidades educacionais é reivindicar e criticar, contribuindo com estudos e, 

principalmente, com ferramentas que estimulem o ensino e aprendizagem do alunado com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. É hora de os pesquisadores da área de 

Química, Física e Biologia refletirem sobre o papel das ciências na vida desses estudantes, 

pensando em soluções didáticas e mecanismos que facilitem a compreensão dos conceitos 

científicos e ajudem a formar cidadãos aptos a cumprirem seu papel na sociedade 

(MARCONDES, 2018). 

Os diálogos estabelecidos entre os artigos da revisão, utilizando o software Iramuteq®, 

permitiram produzir uma análise geral do corpus textual interpretativo e mais amplo. A 

nuvem de palavras criadas, a partir da análise dos resumos dos artigos, agrupou as palavras 

e as organizou graficamente em função da sua frequência (Figura 4). 

 
Figura 4 - Nuvem de palavras mais recorrentes nos resumos dos artigos da revisão bibliográfica 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Observa-se que as palavras mais recorrentes nos resumos aparecem em maior tamanho 

e centralizadas, sendo elas: educação, ensino, base, nacional e curricular; estas se destacam 

por fazerem parte de todos os artigos estudados, primeiro, porque estão relacionadas a 

currículo e, segundo, porque todas pertencem aos campos da educação e ensino. Nota-se, 

ainda, a ausência de itens lexicais, como inclusão, EE e EI. Este mapa corrobora com o que 

se tem falado sobre a BNCC, mostrando a eficiência do software para análises de cunho 

documental (CAMARGO; JUSTO; 2013; MARTINS; TOSTES; MELLO, 2018). 
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Figura 5. Análise de Similitude das palavras com as palavras mais recorrentes nos resumos dos artigos da 

revisão bibliográfica. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A análise de similitudes (Figura 5) está ancorada na teoria dos grafos3 (elementos 

combinatórios) e permite identificar as coocorrências entre as palavras e a conexão entre elas, 

auxiliando na identificação da estrutura do texto. Esses métodos combinados contribuem para 

compreender quais são as tendências, características e ausências de itens lexicais no material 

analisado. Nosso resultado demonstra as conexões entre seis blocos temáticos e, para gerá-

lo, foi necessário excluir as palavras de maior recorrência (base, nacional, educação e ensino), 

pois estas estão presentes em praticamente todos os artigos, criando um ninho de relações, 

complexo e amplo, sendo impossível de analisar. 

Os blocos dividem-se em: documento, educacional, político, escola, pedagógico e aluno. 

No bloco documento (azul-claro), agrupam-se as palavras cidadão, diálogo, pedagogia e 

norteador. Essas palavras expressam, de uma forma sucinta, a definição do que vem a ser a 

BNCC, segundo a própria definição do documento (BRASIL, 2018, p.7). A BNCC norteia a 

educação básica, com as habilidades e competências essenciais para a formação de um 

cidadão apto a cumprir seu papel na sociedade. As interconexões fazem total sentido e, 

através dela, é possível ter uma ideia do que venha ser a BNCC. 

O bloco educacional (amarelo) é composto por legislação, política, estado, 

desenvolvimento, sociedade e neoliberal, agrupando os artigos que abordam a temática de 

políticas públicas (FREITAS, 2014). Já no bloco político (verde) é possível identificar uma 

temática de resistência aos pensamentos hegemônicos, disseminados pela nova base, 

relacionando-se com as palavras disputa, demanda, hegemônico, econômico, lei e 

empresarial, discussão abordada por Macedo (2016) e Gallo (2017). 

O grupo com as palavras escola, currículo, público, desigualdade, mercado, estudante e 

educador (roxo) acaba por ser o centro da análise de similitude; esse fato está ligado aos 

vários artigos sobre currículo (MARCONDES, 2018; KIPPER; OLIVEIRA; GOMES, 2019; 

RODRIGUES, 2019) e ao enfrentamento das desigualdades, dialogam sobre a multiplicidade 

e o cerceamento da diversidade (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017; COSSETIN, 2017). 
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No bloco aluno (rosa), as palavras – conhecimento, tecnológico, aprendizagem e 

competência - compõem o grupo de artigos que abordam tanto a temática da inserção das 

TDIC como as ferramentas necessárias para atingir as competências e habilidades do 

currículo (CABRAL; LIMA; ALBERT, 2019; FUZÂ; MIRANDA, 2020; SABINO et al., 

2019). As palavras didática, competência, aprendizagem e conhecimento atrelam-se nos 

estudos sobre as competências da BNCC e processos pedagógicos para sua implementação 

(CÂNDIDO; GENTILINI, 2017; SILVA NETO; FREIRE JÚNIOR, 2017). 

O campo trabalho (vermelho) é constituído por pedagógico, gênero, docente, resistência, 

interdisciplinaridade e tecnologias digitais, valorizando a inserção dos temas transversais, 

como discussões de gênero, orientação sexual, raça e educação ambiental que foram 

ocultados na presente BNCC. Por isso, faz-se necessário um movimento de resistência de 

todos os docentes para inserção de temas que realmente ajudarão na formação dos estudantes 

(CARVALHO; CASTRO, 2017; FREIRE, 2018; RIOS; VIEIRA, 2020; PESSOA; 

HOELZIE, 2017; SILVA; MELO, 2018; VIEIRA; MORAIS; GODINHO-NETO, 2019). 

A análise realizada foi importante para nortear as informações da busca bibliográfica de 

forma simples e compreensível. Através dela, conseguiu-se elencar os principais assuntos e 

questões que os autores da área de educação têm se dedicado a estudar e debater no que diz 

respeito à BNCC. O software Iramateq® mostrou-se bastante útil nesse aspecto, pois sua 

interface foi agradável e prática na realização das análises, ajudando a corroborar nossas 

discussões com as dos diferentes autores. 

Finalmente, fazendo uma análise nas quatro versões da BNCC, tentou-se rastrear as 

palavras-chave ligadas à EE e Pessoas com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação: deficiência, deficientes, acessíveis, acessibilidade, Atendimento 

Educacional Especializado e EE (Figura 6). 

 
Figura 6. Gráfico de barras com ocorrências de palavras-chave ligadas à EE e pessoas com deficiência, TGD 

e altas habilidades/superdotação nas quatro versões da BNCC apresentadas pelo MEC. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Comparando as quatro versões, observa-se que, nas duas primeiras, há maior ocorrência 

da palavra deficiência em relação às últimas versões; a palavra deficiente é mencionada uma 

única vez na primeira versão e dez na segunda, tendo abrupta queda de ocorrência na terceira 

e quarta versão com apenas quatro ocorrências. 

Com relação às palavras EE, as duas primeiras versões apresentam uma seção dedicada 

à EE, por isso, palavras ligadas a essa modalidade, como AEE, acessibilidade e acessíveis 

são mais recorrentes, afirmando o compromisso dos formuladores em criar um currículo 

acessível que contemple todos os indivíduos. Em contraste, a última versão apresenta duas 

breves aparições das palavras EE, afirmando o dever das secretarias de adequarem seus 

currículos (BRASIL, 2018), porém, isso geraria diferenciação de sujeitos em razão da sua 

condição, levando à própria exclusão. 
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As análises corroboram os resultados da revisão e com o que a literatura tem descrito: a 

BNCC foge do compromisso de atender os alunos com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação ao desconsiderar a presença desses indivíduos nos espaços 

educacionais. Assim, é essencial propor uma flexibilização curricular com estratégias e 

ferramentas pedagógicas que respeitem à diversidade e promovam a equidade para que tais 

mudanças beneficiem todos os indivíduos. 

 
 
Considerações finais 
 

Muitos são os desafios para afirmação de uma EI nas áreas das CN, especialmente 

levando em conta o documento norteador que entrou em vigor sem projetos e suporte para 

efetivação da inclusão dos alunos e alunas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Neste artigo, de modo geral, é explicitado o distanciamento entre o que uma base 

nacional deveria propor e o que ela realmente vem oferecer: uma educação sem o respeito à 

diversidade e sem aporte que sustente a Educação Especial. Se o documento se propõe como 

comum a todos os brasileiros, por que grupos minoritários não foram respeitados e 

cuidadosamente incluídos? A BNCC em suas seiscentas páginas deixa bem claro que sua 

intenção é universalizar o sujeito, criando um ritmo e velocidade que deve ser seguido para 

atingir as metas das avaliações internacionais. Muito embora não se proponha a incluir, acaba 

por criar uma política de homogeneização, excluindo aqueles que de alguma forma não 

correspondem às expectativas do capital. 

Além do que foi exposto, o artigo amparou-se numa revisão bibliográfica nas principais 

bases de dados para análise qualitativa e quantitativa dos estudos publicados de 2014 até o 

presente momento, usando, para isso, gráficos e análise documental. Acredita-se 

veementemente que este estudo poderá contribuir para a compreensão geral da BNCC, bem 

como fará refletir sobre as políticas de EI no Brasil, principalmente no campo das CN. Essa 

discussão é de extrema importância para o direcionamento de pesquisas futuras sobre o EI. 

Espera-se que os estudiosos desloquem seus olhares para esse campo, para que todos tenham 

pleno acesso à educação, principalmente aqueles que por anos vêm sido esquecidos e 

ignorados nos currículos e práticas educacionais. 

Para concluir a discussão, acredita-se que se farão necessários movimentos de resistência 

à BNCC, para que, de alguma forma, os órgãos públicos compreendam a necessidade de 

discutir o futuro da educação brasileira com a sociedade. Ademais, reforça-se a convocação 

dos profissionais da educação e pesquisadores da área de ensino em ciências para que se 

dediquem a pesquisas sobre a Base, buscando a produção de metodologias pedagógicas 

inclusivas nessa área. Somente assim, será possível diminuir os efeitos do documento na vida 

dos estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação. 
 

 

Notas 

 
1. Há um consenso entre os autores da área de ensino de CN inclusivo que a real efetivação de uma educação científica 

inclusiva é desafiadora, pois grande parte dos profissionais continuam seguindo metodologias tradicionais havendo a 

falta de estratégias pedagógicas diferenciadas; os cursos de licenciatura ainda carecem de uma reestruturação curricular 

que ofereça capacitação profissional para que os profissionais das áreas de CN estejam aptos a atenderem os alunos com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação; há a falta de infraestrutura nas escolas e escassez de materiais 

didáticos acessíveis (SCHENATO; STRIEDER, 2020; MARTINS, 2012; LIPPE; CAMARGO, 2009). 
2. Iramuteq® é um software gratuito ligado ao pacote estatístico R para análises de dados textuais, como a lexicografia 

básica (cálculo de frequência de palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica descendente, análises de 

similitude). Foi desenvolvido em 2009 por Pierre Ratinaud no Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en 

Sciences Sociales da Universidade de Toulouse na França 

3. A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto, 

ordenando pontos que são chamados de vértices e um conjunto de linhas denominadas arestas. Neste ordenamento, cada 

aresta está conectada em, pelo menos, um vértice. Com a ideia de pontos interligados por linhas, a representação por 

grafos pode facilitar o entendimento e a resolução de problemas, possuindo aplicabilidade em diversas áreas como 

engenharia, programação, análise lexical e ciências. 
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