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RESUMO  
A Lei nº 13.415/2017 alterou a LDB/1996, remodelando o ensino médio 
e introduzindo diversificados itinerários formativos no currículo, a serem 
ofertados conforme contexto local e possibilidades das instituições 
escolares. Esta flexibilização do currículo desconsidera, segundo Ferreti 
(2022), as distintas condições de materialização da proposta, abrindo 
debate quanto às possibilidades de acesso dos estudantes aos 
itinerários formativos que desejarem, conforme abordado neste 
trabalho. Situa-se a discussão do ensino médio na educação brasileira 
observando as disputas históricas em torno desta etapa formativa, 
utilizando-se de levantamento da legislação educacional e estudos 
sobre o tema. Verifica-se ausência de consenso acerca do delineamento 
da educação de nível médio e a presença da dimensão classista em 
diferentes propostas, sendo o modelo instituído pela Lei 9.394/1996, 
pós-constituição de 1988, como aquele que propôs superar essa 
dimensão. No remodelamento atual, a oferta de distintos itinerários 
formativos tende aprofundar as desigualdades educacionais frente as 
condições desiguais das unidades educacionais. 

 
Palavras-chave: Política educacional; Novo Ensino Médio; 

Desigualdades Educacionais. 

 
ABSTRACT 
Law No. 13.415/2017 amended LDB/1996, remodeling high school and 
introducing diversified training itineraries in the curriculum, to be 
offered according to the local context and possibilities of school 
institutions. This flexibilization of the curriculum disregards, according 
to Ferreti (2022), the different conditions of materialization of the 
proposal, opening a debate regarding the possibilities of students' 
access to the training itineraries they wish, as discussed in this work. The 
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discussion of secondary education in Brazilian education is situated 
observing the historical disputes around this formative stage, using a 
survey of educational legislation and studies on the subject. There is a 
lack of consensus about the design of secondary education and the 
presence of the class dimension in different proposals, with the model 
established by Law 9,394/1996, post-constitution of 1988, being the one 
that proposed to overcome this dimension. In the current remodeling, 
the offer of different training itineraries tends to deepen the educational 
inequalities in the face of the unequal conditions of the educational 
units. 

 
Keywords: Educational policy; New High School; Educational 

Inequalities. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O escopo deste artigo discute o delineamento assumido pelo ensino médio nos 

sistemas de ensino e suas unidades escolares a partir das mudanças engendradas pela Lei n° 

13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB n° Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e passou a ser implementada em todo sistema 

educacional brasileiro em 2022.  

As alterações propostas pelo modelo em curso, incluem a ampliação da carga horária 

desta etapa e define a possibilidade de distintos itinerários formativos em sua composição, com 

caminhos propedêuticos e profissionalizantes a serem executados pelas unidades educacionais 

conforme sua realidade e possibilidades locais, dentre outras mudanças. Tal remodelamento 

flexibiliza o currículo do último ciclo da educação básica, constituindo motivo de dissenso entre 

educadores, estudantes e formuladores de políticas públicas, e reflete inflexões presentes na 

concepção e possibilidades de oferta do grau médio desde a insituição do sistema educacional.  

Considerando-se que as unidades educacionais nos estados e municpios possuem 

condições estruturais, de recursos financeiros e pessoal muito distintas para a implantação do 

modelo ora em curso, o presente trabalho objetiva discutir como o novo ensino médio e a sua 

diversidade de itinerários formativos tendem a repercutir sobre as desigualdades 

educacacionais entre os estudantes das diferentes classes. As discussões e reflexões elaboradas 

fundamentam-se nas análises realizadas a partir da revisão documental sobre legislação 

educacional e produção de estudiosos referente ao nível médio no Brasil. 

O trabalho está organizado em duas seções principais: a primeira caracteriza a 

educação de nível médio a partir da constituição do sistema educacional brasileiro, destacando 
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suas interfaces com a educação profissional técnica em cada legislação e sua dimensão 

classista; a segunda, apresenta os modelos adotados pós Constituição de 1988, a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua reformulação proposta pela Lei 

n°13.415 de 2017, discutindo a sua organização, com foco sobre a oferta dos itinerários 

formativos e as implicações que a oferta destes pode ter sobre as desigualdades educacionais 

entre os estudantes. Na conclusão, apreende-se que a nova reconfiguração do ensino médio, 

que flexibiliza o currículo, retoma a possibilidade de oferta educacional desigual com 

consequências aos estudantes, unidades escolares e todo sistema educacional. 

 

2 CONFORMAÇÃO DO ENSINO DE NÍVEL MÉDIO NO BRASIL: dualismo educacional e 

diferenças de classe  

 

Na década de 1930, o Estado passa ao reconhecimento de direitos no campo do 

trabalho, da educação, da assistência social e da previdência e, consequente, desenvolvimento 

das políticas sociais, o que impôs a concepção e materialização de uma complexa máquina 

administrativa. Nesse período foram criados o Ministério da Educação e Saúde Pública e o 

Conselho Nacional de Educação, como órgãos de acompanhamento e supervisão, e foram 

alteradas a organização de todos os graus e modalidades de ensino através das reformas 

promovidas em 1931, pelo Ministro Francisco Campos, em 1942, pelo Ministro Gustavo 

Capanema (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000). 

Na educação média, o ensino secundário tradicionalmente voltado à preparação das 

elites para acesso ao ensino superior e condução do país, teve sua estrutura reformulada pelos 

decretos n° 19.890, de 18 de abril de 1931, e n° 21.241, de 14 de abril de 1932, de modo que 

passasse a ter como finalidade a preparação integral do homem para todos os grandes setores 

da atividade nacional, conforme destaca Campos (1940, apud MORAES, 1992, p. 301). 

Propunha-se uma formação geral consoante o espírito do estado nacional sob forte influência 

dos princípios positivistas, devendo habilitar os egressos do grau médio para a vivência cívica 

com autonomia. Destaque-se a ausência de referência direta à formação para o trabalho.  

A estrutura do secundário era composta de dois ciclos: fundamental, com cinco anos, e 

complementar, com dois anos, tendo o primeiro uma matriz curricular unificada e o segundo 

composto por disciplinas obrigatórias e diferenciadas. As de caráter obrigatório eram 
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propedêuticas e de cunho enciclopédico. As disciplinas diferenciadas dependiam do curso 

superior pretendido (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 205). O secundário à epoca 

mantinha as características de um currículo enciclopédico, diversificado e preparatório para 

continuidade dos estudos em carreira universitária, sendo meio de ilustração dos membros da 

elite. O ensino profissional de nível médio começava também a ser organizado nesse período, 

mas sua organização não mantinha qualquer articulação com o ensino secundário e não dava 

acesso ao ensino superior, sendo sua oferta marcada pela terminalidade (ROMANELLI, 2009). 

Mantinha-se com tais modelos a clara dicotomia entre educação propedêutica e educação para 

o trabalho, sendo a primeira símbolo de classe, dirigida aos membros das elites e continuidade 

dos estudos, enquanto a segunda preparatória dos trabalhadores, favorecendo a reprodução 

da estrutura social. 

 Na década de 1940, uma nova reforma sobre a educação de nível médio foi procedida 

através das  Leis Orgânicas da Educação, como ficaram conhecidos os decretos instituídos entre 

1942 e 1946, que reformaram a educação brasileira e estabeleciam “a educação superior, a 

educação secundária, a educação primária, a educação profissional e a educação feminina; uma 

educação destinada à elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma outra para os 

jovens” (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 205). O ensino secundário permaneceu 

organizado em dois ciclos, mas com estruturas distintas. O primeiro, denominado ginásio, 

possuía quatro séries, e preparava para ingresso no 2º ciclo do secundário ou nos cursos 

profissionalizantes de nível médio. O segundo ciclo do secundário era formado de três séries, 

destinava-se à preparação para ingresso no ensino superior e realizava-se através do curso 

clássico ou do científico. O clássico, com predomínio de disciplinas vinculadas às letras e às 

humanidades; e o científico, mais voltado para a matemática e as ciências (SCHWARTZMAN; 

BOMENY; COSTA, 2000, p. 205).  

O ensino profissional de grau secundário passou a ser organizado em diferentes ramos 

e níveis de ensino, mantendo a sua composição e conteúdos voltados à formação de 

trabalhadores. Dentre os decretos, o Decreto-Lei nº 4.119, de 21 de fevereiro de 1942, que 

tratava do ensino industrial, previu que egressos dos cursos industriais tivessem acesso ao 

ensino superior, desde que em curso relacionado ao técnico cursado, mas tal possibilidade não 

chegou a se efetivar. Nesse período, a estrutura do secundário mantinha-se voltada a 
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manutenção de uma educação centrada na cultura humanística, capaz de promover a 

consciência patriótica, necessárias à manutenção do Estado Ditatorial e suas instituições. 

As reformas educacionais do governo Vargas tiveram continuidade no governo 

provisório de José Linhares, que antecedeu Gaspar Dutra na transição do Estado Novo para o 

regime democrático. Foram instituídas a Lei Orgânica do Ensino Normal - Decreto-Lei nº 8.530 

e a organizado Ensino Agrícola - Decreto-Lei nº 9.613 (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, 

p. 205), estas não alteraram o modelo educacional dual.  

Novas mudanças na oferta do grau médio ocorreram através da Lei nº 4.024 de 20 de 

dezembro de 1961- LDB/1961 que incluiu disciplinas propedêuticas do secundário no primeiro 

e segundo ciclo do ensino profissionalizante, além de autorizar a continuidade nos estudos 

superiores entre estudantes que concluíssem o profissionalizante de nível médio. No nível 

médio, a Lei institui dois ciclos para o secundário: o ginasial, de quatro séries anuais, e o colegial, 

de três no mínimo, e admitia para o secundário uma “variedade de currículos, segundo as 

matérias optativas que forem preferidas pelos estabelecimentos” (BRASIL, 1961), dentre as 

quais, uma vocacional. 

No início dos anos de 1970, uma nova reforma sobre a educação acontece por meio da 

Lei de Diretrizes e Bases de 1971 – Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, introduzindo 

mudanças na educação fundamental e média, com a criação do segundo grau profissionalizante 

como parte da estratégia  dos  militares  para   conter  a  demanda  por  ensino  superior  e, ao  

mesmo tempo, atender a demanda por mão-de-obra qualificada frente a expansão da 

industrialização, conforme sublinham Pereira e Passos (2012). 

  No novo modelo, o ensino primário e o ginasial (primeiro ciclo do secundário) foi 

substituído pelo ensino de 1° grau, com duração de oito anos, voltado à formação geral, à 

sondagem das aptidões profissionais e à iniciação para o trabalho. Enquanto o colegial (segundo 

ciclo do secundário) e o técnico (industrial, comercial e agrícola), foram substituídos pelo ensino 

de 2.º grau de três a quatro anos, conforme o currículo do curso profissional que se realizasse 

(BRASIL, 1971). Essa Lei tentou substituir o modelo humanístico/científico que contribuía para 

a busca por ensino superior, constituindo um marco na interface estabelecida entre educação 

propedêutica e profissionalizante, haja vista que a relegada qualificação para o trabalho, 

destinada alguns, passa a ser o destino de todos, constituindo o segundo grau profissionalizante 

a única alternativa para o grau médio. 
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Conforme estudiosos da educação, dentre os quais Zibas (2005), a reforma que trouxe 

a “profissionalização compulsória” enfrentou obstáculos à sua implementação, dentre os quais: 

os altos custos para garantir a infraestrutura adequada e pessoal especializado para ministrar 

os cursos; a dicotomia de conteúdos propedêuticos e profissionalizantes sendo ministrados sem 

qualquer diálogo ou articulação, contrariando o princípio da integração entre os conteúdos de 

formação geral e para o mundo do trabalho; e o ethos de classe, através da resistência das 

classes altas e médias desinteressadas do ensino profissionalizante. 

Nesse contexto, conforme expõe Zotti (2000), a profissionalização compulsória foi 

flexibilizada através do Parecer 76/1975 que diminuiu as exigências postas à realização da 

formação profissional e atendeu a reivindicações de proprietários de escolas particulares e das 

classes médias e altas, interessados na formação preparatória para o vestibular. Em 1982, a Lei 

nº 7.044, de 18 de outubro de 1982, tornou a formação profissional opcional, a critério do 

estabelecimento de ensino (BRASIL, 1982), mantendo a possibilidade tanto do 

profissionalizante quanto do propedêutico, de credenciar para ingresso nos cursos superiores. 

Nessa esteira, as escolas que não eram profissionalizantes retomaram o currículo propedêutico 

e preparatório para o vestibular, atendendo ao anseio das classes médias e altas por uma 

formação preparatória para o ensino superior. 

Tem-se até esse momento da história uma série de medidas e reformas empreendidas 

em torno do delineamento do ensino de nível médio na educação brasileira, que revelam as 

disputas presentes em torno desse nível de ensino. Como o ensino médio se configura a partir 

do retorno da ordem democrática e dos princípios da Constituição Federal de 1988, é o que se 

discute no item a seguir, tendo como referências a LDB de 1996, que institui o ensino médio e 

a Lei nº 13.415/2017 que traz o remodelamento desta etapa da educação básica. 

 

3 O ENSINO MÉDIO PÓS-CONSTITUIÇÃO CIDADÃ: a busca por igualdade na efetivação do 

direito à educação básica e a reforma do novo ensino médio 

 

As análises sobre as concepções e modelos que orientam o ensino médio no bojo do 

sistema educacional brasileiro tem como uma das principais referências a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, no contexto de retomada da ordem democrática com intensa 

participação da sociedade civil. A partir da Constituição Cidadã, a educação assume a 
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prerrogativa de direito social subjetivo, constituindo um marco na concepção que passa a 

orientar os modelos educacionais. 

Cury (2002) destaca que as lutas históricas da sociedade, de educadores e estudantes 

em torno do reconhecimento do direito à educação, tiveram também como uma das principais 

bandeiras a inclusão do grau médio como parte da educação básica, ao lado da educação 

infantil e do ensino fundamental. Nesta esteira, a debatida LBD de 1996, Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, tornou o ensino médio a última etapa da educação básica. Esta, conforme 

o Art. 22. da Lei, “[...] tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). 

 O ensino médio tornava-se direito de cidadania e dever do estado, e segundo Legislação 

infraconstitucional de 1996, assumia como funções, conforme artigo 35 da Lei: 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. (BRASIL, 
1996). 

 

Segundo Mello (1999, p. 163), ao revisitar as legislações da educação brasileira, foi a 

primeira vez que “uma lei de educação não diz que o ensino profissional se vincula ao trabalho, 

mas que toda a educação escolar será vinculada ao trabalho e à prática social [...]”. 

Abandonavam-se os distintos modelos educacionais que dividiam o nível médio entre a 

preparação para a continuidade dos estudos e a preparação para o trabalho, passando-se a um 

único modelo na oferta da educação média para todos os estudantes em território nacional. 

Assim, o delineamento do ensino médio na LDB de 1996 continha uma concepção que 

buscava unidade na oferta deste nível junto à todos os estudantes, contemplando o princípio 

da igualdade conforme os ideais de uma sociedade democrática que busca a justiça social, e 

que está cristalizado em Art. 3º da referida Lei, ao trazer como primeiro princípio que deve 

orientar o ensino no sistema educacional brasileiro a “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (BRASIL 1996).  
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Tratava-se de um modelo que buscava superar a histórica dualidade entre uma 

educação média propedêutica preparatória à continuidade dos estudos e a educação 

profissionalizante dirigida ao mundo do trabalho, divisão que carregava forte dimensão 

classista quanto à formação dos estratos sociais nas distintas modalidades de nível médio. Além 

disso, o acesso de todos estudantes deve ser garantido quanto ao ensino ofertado, bem como 

devem ser garantidas as condições de permanência dos estudantes.  

Com o novo modelo, a educação profissional assumia caráter de complementaridade, 

sendo dirigido ao desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, através de habilitação 

profissional específica. Nos termos da legislação, essa seria realizada de forma facultativa e sem 

prejuízos ao currículo do ensino médio. Nesta esteira, previa a Legislação naquele momento, 

em seu Art. 36 § 2º, que “O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”.  

A possibilidade do ensino médio articulado à educação profissional não chegou a ser 

efetivada durante as gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso, haja vista que em 

1997, o Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997, definiu em seu Art. 5º que “A educação 

profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou sequencial a este” (BRASIL, 1997). Em 

2003, com as reformulações sobre a oferta da educação profissional durante o governo de Luis 

Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, revogou o Decreto n° 2.208/97 

e restabeleceu a integração curricular dos ensinos médio e técnico (BRASIL, 2004).  

O modelo do ensino integrado com a educação profissional deu-se sem prejuízos à 

realização curricular do ensino médio, haja vista que o curso técnico articulado ao médio não 

comprometeu os conteúdos a serem ministrados junto aos estudantes da forma integrada. 

Desse modo, apesar de prevê uma forma diferenciada de realização do nível médio, a partir da 

perspectiva da educação unitária entre educação e trabalho, os estudantes que cursavam essa 

modalidade não tiveram prejuízos quanto ao cumprimento curricular e de finalidades previstas 

para o ensino médio. 

Ademais, o ensino médio integrado figurou como uma possibilidade de realização do 

nível médio, materializado sobretudo nas escolas técnicas e não promoveu alterações sobre o 

ensino médio regular instituído pela LDB de 1996, realizado pela grande maioria dos estudantes 

brasileiros. 
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Em 2017, sobre os argumentos da baixa qualidade do ensino médio no país e da 

necessidade de torná-lo mais atrativo aos alunos, a Lei nº 13.415/2017, é aprovada no contexto 

de retrocessos das políticas sociais, dentre as quais tem destaque a educação. A reforma 

imposta traz duas substantivas alterações quanto à etapa: a ampliação da sua carga horária de 

2.400 horas para 3.000 horas, distribuídas entre 1.800 horas para os conteúdos comuns,  

estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a ser oferecidos a todos os 

estudantes, 1.200 horas para os conteúdos específicos, ofertados a partir de distintos itinerários 

formativos que compreendem as áreas de matemática e suas tecnologias, linguagens e suas 

tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e 

formação técnica e profissional. Conforme Parecer do CNE: 

 

Os currículos escolares e suas propostas pedagógicas, portanto, devem ser 
organizados a partir da Base Nacional Comum Curricular e se articularem segundo 
itinerários formativos que considerem as características de cada região, bem como as 
demandas e as aspirações de seus educandos. (PARECER CNE/CP Nº: 15/2018). 

 

As necessidades de formação e as demandas e aspirações dos estudantes são apontadas 

como basilares para organização curricular e propostas pedagógicas, as quais as escolas devem 

considerar. Pontua ainda o referido Parecer (CNE/CP Nº: 15/2018) “os itinerários formativos, 

previstos em lei, são apontados como estratégicos para a flexibilização da organização 

curricular do Ensino Médio, possibilitando opções de escolha aos estudantes, seja nas quatro 

áreas do conhecimento, seja no âmbito da Formação Técnica e Profissional”. 

Ocorre que há várias ressalvas quanto à oferta dos distintos itinerários formativos. 

Primeiro, a lei prevê que os sistemas de ensino garantam a oferta de mais de um itinerário 

formativo em cada município, em áreas distintas, o que na prática implica a aceitação da oferta 

de apenas dois itinerários dentro de um municipio; segundo que escolar possuem condições de 

oferta muito desiguais quanto a estrutura, recursos e pessoal, o que inviabiliza falar em escolha 

condizente com as demandas locais ou regionais em que estão inseridas, haja vista o contexto 

de restrições que tende a impor determinados itinerários como unicos possíveis para grande 

parte das unidades educacionais.  

Nesse contexto, o atendimento aos interesses dos estudantes e suas possibilidades de 

escolhas estariam também comprometidas quanto à limitação na oferta dos itinerários 

formativos. Logo, a abertura legal da nova legilação e as restrições sob as quais funcionam as 
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unidades escolares, especialmente as públicas, tendem a concretizar um currículo incapaz de 

atender a heterogeneidade e pluralidade de interesses e aspirações dos estudantes destas 

escolas, comprometendo um dos pressupostos da nova legislação, de que a escolha de um ou 

mais itinerários é definida pelo estudante. Além disso, Ferreti (2022) sublinha que a reforma 

apenas aparentemente reconhece a diversidade dos estudantes e seus interesses ao 

estabelecer os itinerários formativos, pois o faz, nos termos do autor: 

 

[...] tão somente da perspectiva do desenvolvimento de competências cognitivas e 
socioemocionais, conferindo pouca atenção à produção social dos diferentes jovens e 
às condições objetivas em que funcionam as escolas das redes públicas de ensino, 
como se as limitações que determinaram tal produção e que continuam presentes nas 
escolas pudessem ser superadas por meio do currículo flexibilizado e do uso de 
metodologias, equipamentos digitais e matérias didáticos que estimulem o 
protagonismo dos alunos. (FERRETI, 2022, p. 32). 

 

As restrições geradas no percurso dos estudantes que não poderão realizar as escolhas 

que desejam, o que tende a aprofundar as desigualdades educacionais entre estudantes 

submetidos a distintas condições de realização do ensino médio, contrapõe-se a dimensão do 

protagonismo dos jovens proposta no novo modelo. Ademais, as restrições nas escolhas dos 

alunos quanto ao itinerário formativo que deseja cursar, especialmente entre aqueles de 

pequenos municípios da rede pública, fere o usufruto do direito social à educação básica, 

comprometendo os princípios e valores de uma sociedade democrática, como o de igualdade 

no acesso ao ensino.  

Ressalte-se que apesar de se propor inovadora no contexto brasileiro, a reforma que 

traz a diversificação no currículo do ensino médio através dos distintos itinerários formativos, 

faz recordar experiências do passado, já superadas. 

Assim também como no passado, a reforma do ensino médio ora em curso tem grandes 

possibilidades de materializar distinções no último nível da educação básica, com o 

aprofundamento dos estudos propedêuticos nas unidades educacionais frequentadas pelas 

classes altas e médias, sendo improvável que estas façam opção pelo itinerário da formação 

técnica profissional. Esta tende a ser opção para unidades escolares da rede pública, estando 

voltado aos estudantes das classes populares.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O debate sobre as políticas educacionais perpassa o papel assumido pelo Estado em 

uma sociedade fortemente marcada pelos interesses de classe, pela dinâmica dessas relações 

e suas transformações históricas. Destarte, o ensino médio, ao longo de quase um século de 

organização do sistema nacional educacional brasileiro, tem apresentando distintas 

concepções, objetivos e composição curricular que evidenciam sua vinculação com os regimes 

de governo em vigor e interesses classistas. Depreende-se do exposto que a reforma promovida 

sobre o ensino médio na atualidade retoma a possibilidade de oferta educacional desigual no 

nível médio, como já houve no passado, e traz uma série de consequências para o usufruto do 

direito à educação entre os estudantes das diferentes classes sociais na última etapa da 

educação básica. A ausência de efetiva possibilidade de escolha do itinerário entre os 

estudantes inseridos em distintos contextos, fere o princípio da igualdade de condições no 

momento da escolha de tais itinerários, fragilizando o direito à educação no último ciclo da 

educação básica, o que tende a agravar as desigualdades educacionais. 
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