PROJETO DE LEI N.º 6, DE 2020
(Da Sra. Carla Zambelli)
Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar ilegal a progressão
continuada em escolas de todo país, abolindo a organização por ciclos.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
EDUCAÇÃO; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD).
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para tornar ilegal a progressão continuada
em escolas de todo país.
Art. 2º. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, alternância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios,
ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo
de aprendizagem assim o recomendar.
......................................................................................................................
....” (NR)

“Art.
32...................................................................................................................
.....
......................................................................................................................
.............
§ 1º É vedado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental
em ciclos.
§ 2º (revogado).
......................................................................................................................
....” (NR)
Art. 3º Revoga o § 2º do art. 32 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”
JUSTIFICAÇÃO
No Brasil, o Ensino Fundamental possui duas formas básicas de ensino: por
séries ou por ciclos. O ensino por série pressupõe que cada aluno com desempenho
insatisfatório seja reprovado ao final do ano letivo, ao passo que os que apresentem
desempenhem satisfatório devem progredir para a próxima série. Já o ensino por
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ciclo tem outra perspectiva: os estudantes devem obter as habilidades e
competências em um ciclo que, em geral, é mais longo do que um ano ou uma série.
Como, dentro de um ciclo, normalmente, não está prevista a repetência, mas sim a
recuperação dos conteúdos por meio de aulas de reforço, usa-se o termo
progressão continuada. A referida progressão continuada, também chamada de
"aprovação automática", é uma tentativa fracassada de regularizar o fluxo dos
alunos ao longo dos anos na escola, camuflando o fracasso escolar e as altas taxas
de reprovação.
Ademais, insta salientar que evitar a reprovação em si faz com que as
crianças inconscientemente sejam ensinadas a não lidar com as frustrações naturais
da vida, que não são uma vergonha, mas sim apenas um processo natural pelo qual
a criança pode passar para se tornar um adulto mais forte e preparado para a
realidade do mercado de trabalho, que é muito mais dura que a escola, uma vez que
envolve também as relações humanas e de poder.
Ainda, a ideia de fazer com que os estudantes tenham acesso ao ensino por
ciclos, ou seja, sem interrupções ou repetências, cria desânimo para o estudo e
prejudica o aprendizado, razão pela qual deve ser extirpada da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação e abolida do ensino brasileiro.
Com base nessas razões, conto com o apoio dos nobres pares no sentido da
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 3 de fevereiro de 2020.
Carla Zambelli
Deputada Federal (PSL/SP)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
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TÍTULO V
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 22. A educação básica 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.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base
na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre
que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as
normas curriculares gerais.
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive
climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o
número de horas letivas previsto nesta Lei.
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino
fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 13.415, de 16/2/2017)
II - a classificação em qualquer série ou etapas exceto a primeira do ensino
fundamental, pode ser feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase
anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua
inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de
ensino;
.......................................................................................................................................................
Seção III
Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica
do cidadão, mediante: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.274, de 6/2/2006)
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar
no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado
como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que
trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e
distribuição de material didático adequado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.525, de
25/9/2007)
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal
nos currículos do ensino fundamental. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.472, de 1/9/2011,
publicada no DOU de 2/9/2011, em vigor 90 dias após a publicação)
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo.
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos
conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos
professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes
denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Artigo com
redação dada pela Lei nº 9.475, de 22/7/1997)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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