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O tema das cotas na atual legislatura: relevância e valências das proposições 
 Um total de 34 proposições sobre a Lei de Cotas foram apresentadas na Câmara 
dos Deputados entre 1989 e 2021. Destas, 19 são da atual legislatura e 30 sofreram alguma 
movimentação nesse mesmo período. Ou seja, apenas quatro proposições sobre a Lei de 
Cotas foram apresentadas e não foram movimentadas desde 2019. Por essa razão, elas 
foram retiradas do universo de análise deste relatório. Isso denota maior interesse da atual 
legislatura para legislar sobre o assunto, bem como seu ímpeto em tramitar as proposições 
de sua própria autoria. 
 
Gráfico 1 - Número de propostas relativas à Lei de Cotas apresentadas por ano 

 
 
 Adicionalmente, a maioria absoluta das proposições movimentadas é muito 
relevante para o tema (17 das 30), enquanto apenas três foram classificadas com baixa 
relevância. Se considerarmos apenas as 19 proposições iniciadas na atual legislatura, 14 
têm relevância alta, ao passo que outras quatro têm relevância média e apenas uma baixa. 
A relevância das proposições está relacionada com o intuito dos legisladores em reformar, 
abolir ou renovar a Lei 12.411/12. 
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Gráfico 2 - Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e relevância 

 
 Ao considerarmos a valência da proposta, a distribuição aparece mais equilibrada. 
Das 30 proposições, 12 (40%) apresentam teor favorável ao princípio da Lei de Cotas 
(apoiando o aprofundamento ou a manutenção da legislação) e 12 (40%), teor contrário 
(propondo extingui-la ou modificá-la em pontos centrais). Apenas seis são neutros. Esse 
resultado sinaliza uma disputa polarizada e acirrada entre perspectivas de revisão da 
legislação.  
 
Gráfico 3 - Número de propostas relativas à Lei de Cotas por valência 

 
 A polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis se mantém quando 
selecionamos apenas as proposições apresentadas na atual legislatura. São nove 
favoráveis versus sete desfavoráveis. Aqui, contudo, nota-se o esforço das bancadas 
favoráveis à Lei de Cotas em preservar e/ou avançar em relação às regras vigentes.  
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Gráfico 4 - Número de propostas relativas à Lei de Cotas por legislatura e valência 

 
 

 Por fim, ao cruzarmos as propostas segundo os critérios de relevância e valência, é 
possível observar que a maior parte tanto das propostas contrárias, quanto das favoráveis, 
é relevante para o tema. Em cada um dos casos, sete de 12 proposições (58%) foram 
classificadas com alta relevância. 
 
Gráfico 5 - Relevância das propostas por valência 

 
 
Posicionamento ideológico: partidos de esquerda dominam a agenda positiva  
 Ao classificarmos os partidos dos autores das proposições segundo um critério 
ideológico, é possível observar como o conflito parlamentar se organiza com relação ao 
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tema. Inicialmente, sublinhamos que tanto partidos de esquerda quanto os de direita se 
engajam na temática. Das 30 proposições movimentadas, 12 são de autoria de 
parlamentares de partidos de esquerda (40%) e 15 (50%) de parlamentares de direita, com 
ambos os campos apresentando projetos de alta relevância. Ou seja, desde que surgiu no 
Brasil, a partir do começo da década de 2000, a Lei de Cotas tem sido um marcador da 
divisão do espectro político-ideológico entre esquerda e direita.  
 
Gráfico 6 - Ideologia dos partidos autores das propostas 

 
 Como vemos no gráfico abaixo, não é somente a concentração numérica das 
proposições que se concentra nos pólos, mas também a tendência a apresentar propostas 
que alteram significativamente a política em questão, ou seja, de alta relevância. 
Gráfico 7 - Relevância das propostas por ideologia dos partidos autores 

 
 
Se concentrarmos a análise na atual legislatura, esse padrão de disputa se repete. Cada um 
dos grupos de partido, o de direita e o de esquerda, apresentou nove proposições desde 
2019. 
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Gráfico 8 - Propostas por legislatura e ideologia dos partidos autores 

  
Do ponto de vista da valência, das 12 proposições de autoria de partidos de 

esquerda, sete são favoráveis (58%) e três são contrárias (25%). Inversamente, das 15 
proposições de autoria de partidos de direita, oito são contrárias  (53%) e quatro são 
favoráveis (26%).  
 
Gráfico 9 - Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (geral) 

 
  

O recorte das proposições apresentadas na atual legislatura reforça ainda mais essa 
tendência. De sete proposições oriundas de partidos de esquerda, seis são favoráveis e 
nenhuma contrária. Das seis autoradas por partidos de direita desde 2019, todas são 
contrárias. Ou seja, a polarização entre proposições favoráveis e desfavoráveis à Lei de 
Cotas se alinha expressivamente ao posicionamento divergente de partidos de direita e 
esquerda, respectivamente. 
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Gráfico 10 - Valência das propostas por ideologia dos partidos autores (atual 
legislatura) 

 
 
Cabe notar que as proposições contrárias oriundas da direita se distribuem em uma 
variedade de partidos políticos, dentre eles o PSL, PRB, DEM e PSC. No campo da esquerda, 
destacam-se  PT, PCdoB, PSB e PSOL. 

 
Lista de PLs selecionadas 
 

Projeto url InteiroTeor Data 
Apresentacao 

Partido do autor Nome do autor 

PL 
485/2015 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1303739 

26/02/2015 PR Alfredo Nascimento 

PL 
1292/2015 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1325446 

27/04/2015 PMDB Lucio Mosquini 

PL 
3079/2015 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1389604 

23/09/2015 PV Victor Mendes 

PL 
3489/2015 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1407269 

03/11/2015 PRB Roberto Sales 

PL 
4722/2016 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1443447 

15/03/2016 PSD Rômulo Gouveia 

PL 
5008/2016 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1450448 

13/04/2016 PRB Vinicius Carvalho 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1303739
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1325446
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1389604
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1407269
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1443447
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1450448
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PL 
6473/2016 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1507034 

10/11/2016 DEM Francisco Floriano 

PL 
7822/2017 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1566839 

07/06/2017 PMDB Veneziano Vital do Rêgo 

PL 
8818/2017 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1607174 

09/10/2017 PCdoB Rubens Pereira Júnior 

PL 
9582/2018 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1640714 

20/02/2018 PT Luizianne Lins 

PL 
10612/201
8 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1676337 

11/07/2018 DEM Professora Dorinha 
Seabra Rezende 

PL 
1443/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1718461 

13/03/2019 PSL Professora Dayane 
Pimentel 

PL 
1527/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1720186 

19/03/2019 PODE Léo Moraes 

PL 
1531/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1720228 

19/03/2019 PSL Professora Dayane 
Pimentel 

PL 
1255/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1781765 

22/07/2019 PODEMOS Senado Federal - 
Styvenson Valentim 

PL 
4602/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1793701 

20/08/2019 PSB Felipe Rigoni 

PL 
5144/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1808932 

18/09/2019 MDB Carlos Bezerra 

PL 
5303/2019 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1814260 

01/10/2019 PL Dr. Jaziel 

PL 
285/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1860659 

12/02/2020 DEM David Soares 

PL 
461/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1861959 

03/03/2020 PSC,NOVO Paulo Eduardo 
Martins,Marcel Van 
Hattem,Alexis 
Fonteyne,Paulo 
Ganime,Vinicius Poit 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1507034
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1566839
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1607174
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1640714
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1676337
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1718461
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1720186
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1720228
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1781765
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1793701
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1808932
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1814260
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1860659
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1861959
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PL 
3402/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1905289 

18/06/2020 PT Arlindo 
Chinaglia,Henrique 
Fontana,Paulo 
Pimenta,Maria do 
Rosário,Vicentinho,Odai
r Cunha,Reginaldo 
Lopes,Patrus 
Ananias,Leonardo 
Monteiro,Vander 
Loubet,Rubens 
Otoni,Beto Faro,José 
Airton Félix Cirilo,José 
Guimarães,Paulo 
Teixeira,Erika 
Kokay,Padre João,Assis 
Carvalho,Zeca 
Dirceu,Marcon,Pedro 
Uczai,Paulão,Margarida 
Salomão,Rogério 
Correia,Rui 
Falcão,Luizianne 
Lins,Helder 
Salomão,Rejane 
Dias,Enio Verri,João 
Daniel,Nilto Tatto,Paulo 
Guedes,Airton 
Faleiro,Frei Anastacio 
Ribeiro,Gleisi 
Hoffmann,Alencar 
Santana 
Braga,Alexandre 
Padilha,Carlos 
Veras,Marília 
Arraes,Célio 
Moura,Professora Rosa 
Neide,Afonso 
Florence,Valmir 
Assunção,Waldenor 
Pereira,Zé Carlos,José 
Ricardo,Zé 
Neto,Benedita da 
Silva,Joseildo Ramos 

PL 
3489/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1907344 

24/06/2020 PSOL,PSB,PT Luiza Erundina,Mauro 
Nazif,Danilo 
Cabral,Alessandro 
Molon,Edmilson 
Rodrigues,Aliel 
Machado,Luciano 
Ducci,Vilson da 
Fetaemg,Camilo 
Capiberibe,Elias 
Vaz,Cássio 
Andrade,Gervásio 
Maia,Marcelo 
Freixo,Áurea 
Carolina,Carlos 
Veras,Rodrigo 
Agostinho,Sâmia 
Bomfim,Denis 
Bezerra,Marcelo 
Nilo,Bira do 
Pindaré,Benedita da 
Silva,Ted Conti 

PL 
4799/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1933787 

01/10/2020 PSB Felipe Rigoni 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1905289
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1907344
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1933787
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PL 
5286/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1944451 

27/11/2020 PCdoB Rubens Pereira Júnior 

PL 
5384/2020 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1946595 

04/12/2020 PDT,PT,PCdoB,PSOL,
PSB 

Damião Feliciano,Maria 
do 
Rosário,Vicentinho,Orla
ndo Silva,Fernanda 
Melchionna,Áurea 
Carolina,Bira do 
Pindaré,Benedita da 
Silva 

PL 
302/2021 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1961462 

08/02/2021 PP Celina Leão 

PL 
1024/2021 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=1979489 

23/03/2021 PSL Bibo Nunes 

PL 
1788/2021 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=2009974 

12/05/2021 PSB Bira do Pindaré 

PL 
3254/2021 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=2077200 

21/09/2021 PT Natália Bonavides 

PL 
3422/2021 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin
tegra?codteor=2084234 

04/10/2021 PT Valmir Assunção, 
Benedita da Silva,Carlos 
Zarattini 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1944451
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1946595
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1961462
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1979489
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2009974
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2077200
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2084234

