S676

Soares, Lucas Cesar de Melo.
Materialismo e pós-materialismo: o posicionamento do PT e do
PSDB em relação às agendas em questão. / Lucas Cesar de Melo
Soares − 2017
67 f.
Orientador: Prof.ª Dr.ª Soraia Marcelino Vieira.
Trabalho de Conclusão de curso (Graduação em Políticas Públicas)
– Universidade Federal Fluminense, Instituto de Educação de Angra
dos Reis, 2017.

1. Materialismo. 2. Pós-materialismo. 3. Partidos políticos. I.
Vieira, Soraia Marcelino. II. Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Educação de Angra dos Reis, Departamento de
Geografia e Políticas Públicas. III. Título.

CDD: 335.4

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS
GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

LUCAS CESAR DE MELO SOARES

MATERIALISMO E PÓS-MATERIALISMO:
O POSICIONAMENTO DO PT E PSDB EM RELAÇÃO ÀS AGENDAS EM
QUESTÃO

Angra dos Reis
2017

LUCAS CESAR DE MELO SOARES

MATERIALISMO E PÓS-MATERIALISMO:
O POSICIONAMENTO DO PT E PSDB EM RELAÇÃO ÀS AGENDAS EM
QUESTÃO

Monografia apresentada como
requisito parcial para a obtenção do
título de Bacharel em Políticas
Públicas na Universidade Federal
Fluminense, Instituto de Educação
de Angra dos Reis.

Orientadora: Profª: Drª: Soraia Marcelino Vieira

Angra dos Reis
2017

LUCAS CESAR DE MELO SOARES

MATERIALISMO E PÓS-MATERIALISMO:
O POSICIONAMENTO DO PT E DO PSDB EM RELAÇÃO ÀS AGENDAS EM
QUESTÃO

Monografia apresentada como
requisito parcial para a obtenção do
título de Bacharel em Políticas
Públicas na Universidade Federal
Fluminense, Instituto de Educação
de Angra dos Reis.

Aprovada em ________ de _________________________________________ de 2017.

BANCA EXAMINADORA:

_____________________________________________________________
Profª: Drª: Soraia Marcelino Vieira
(Orientadora)

______________________________________________________________
Prof: Dr: André Rodrigues

_______________________________________________________________
Profª: Drª: Priscila Ermínia Riscado

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por me conceder saúde para
buscar os meus objetivos, tendo a convicção que a fé move montanhas independente de
frequentar ou não qualquer instituição religiosa. Em seguida meus agradecimentos não
poderiam ser para outras pessoas senão meus pais, Paulo Cesar e Maria de Lourdes, por
todos os ensinamentos alinhadosa liberdade e a formação de um homem de caráter e
virtudes. O meu grande sonho é que um dia tenham orgulho do ser humano que estou
me tornando, não esquecendo minhas origens, pois tenho uma enorme alegria de falar
que sou “cria” do Rio de Janeiro e mais precisamente da Baixada Fluminense, onde a
felicidade, a malandragem e as dificuldades caminham lado a lado, acreditando que
posso conhecer o mundo, mas a minha casa é aqui.
Prosseguindo, um agradecimento muito especial para a minha família, pois a
união e o amor são as bases da minha trajetória. Portanto agradeço ao meu irmão, Paulo
Vinicius, que apesar de todas as nossas diferenças é um dos meus maiores
incentivadores, além da alegria de ser tio em breve, com a chegada da Valentina. Ao
Fernando Werly, o “tio careca”, desde os futebóis na rua até soltar pipa na laje e por
todo o carinho de ser o meu segundo pai. Aos meus primos Luiz Fernando, Marlon
Maia e Gabriel Werly por toda a amizade, companheirismo e diversão. A Sandra,
carinhosamente chamada de “Teteia”, que mesmo não sendo membro da família sempre
estará marcada na minha vida por ser a pessoa que cuidou de mim desde o nascimento
até a adolescência. Aos meus avós por serem os grandes exemplos de nossa família e
sempre prezaram pela alegria de estarem todos unidos.
Um agradecimento muito sincero a todos os funcionários do Instituto de
Educação de Angra dos Reis por sempre estarem dispostos a me ajudar ao longo destes
três anos e meio, a todo o corpo docente do curso de Políticas Públicas por me darem a
oportunidade de formar um senso crítico sobre cada detalhe ao meu redor. Porém, um
agradecimento mais que especial para três professores que foram fundamentais na
minha formação, são eles, Soraia Marcelino Vieira, minha orientadora, por desde o
segundo

período

acreditar

no

meu

potencial,

pela

amizade

associado

ao

profissionalismo que levarei por toda a minha trajetória e pelos esporros para que não
perdesse o foco em momentos cruciais. A Priscila Riscado por ser uma grande amiga,
pelas conversas e pelas inúmeras oportunidades que me proporcionou. Em seguida, ao
professor Andrés Del Rio por todos os conselhos, por aguçar ainda mais os meus

questionamentos e a sinceridade para me mostrar que o crescimento surge no momento
da crítica.
Um sincero agradecimento a todos os amigos que fiz durantes estes três anos e
meio estudando na UFF de Angra dos Reis. Dentre eles, um “muito obrigado” ao Yuri
Motta por todo o companheirismo e parceria que velhinhos lembraremos as aventuras
vividas em anos de amizade. A Laura Gonçalves Barão por todas as conversas e com a
certeza de um dia estar aplaudindo ela conquistando o mundo. Ao Matheus Gouveia
pela parceria e por ajudar no meu desenvolvimento como ser humano. A Ana Caroline
por ser a minha companheira de trabalhos, conversas e por agüentar minhas zoações. Ao
Julio Cesar Vieira pelas viagens, amizade e oportunidades, em seguida, agradeço a
Thamara Maciel e Thiago Henrique por me ajudarem desde a minha chegada em Angra
dos Reis.
Fora do ambiente da UFF, tenho um enorme agradecimento a muitos amigos que
caminham ao meu lado há anos, dividindo sorrisos e dificuldades. Mas em especial, a
Raphael Fernandes, Bruno Mansur, Pedro Lyrio, Bruna Barros, Giovanna Guedes,
Thiago Augusto, Junior Bonácio e Bruna Castro.
Por fim, não poderia deixar de expressar a minha gratidão em relação à Gabriela
Martins e toda a sua família, que no início da graduação quando pensei em desistir não
me faltaram amor, conversas e carinho para seguir em frente apesar de todas as
dificuldades.
Do fundo do coração e com toda a alegria, muito obrigado a todos, essa vitória
também é de vocês.

RESUMO
Para além das necessidades por bens materialistas, as sociedades contemporâneas
demandam bens pós-materialistas, de acordo com Inglehart, o pós-materialismo se torna
uma demanda a partir da superação de valores tradicionais, fruto dos processos de
modernização, avanços econômicos e mudanças culturais. Contudo o que notamos no
Brasil é a ascensão dos valores pós-materialistas em um contexto em que não se
superou totalmente as demandas materialistas. Esta pesquisa visa mapear como os dois
principais partidos brasileiros (PT e PSDB) apresentam algumas questões de políticas
públicas relacionadas à bens materialistas e pós-materialistas em seus programas de
governo de 2006, 2010 e 2014 e nos Projetos de Lei do mesmo recorte temporal. Buscase conhecer as políticas priorizadas por cada um deles. Como são temáticas importantes,
os benefícios que as políticas públicas elaboradas trarão para a sociedade civil estão
diretamente atrelados com a forma em que os partidos as captam e incorporam em seus
programas de governo. Os métodos utilizados no estudo são a análise de conteúdo de
textos políticos e estatística descritiva, a análise de duas fontes diferentes (programas e
PL’s) ajudará compreender se há coerência no que o partido diz em seus programas (sua
cara pública) e no que propõem quando no governo.

PALAVRAS CHAVE:
Políticas Públicas; Materialismo; Pós-materialismo; Partidos Políticos.

ABSTRACT
Beyond the needs for materialists’ goods, the contemporary societies demand for postmaterialists’ goods, according to Inglehart, the post-materialism becomes a demand
since the overcoming of traditional values, as a result of the modernizing processes,
economical development and cultural changes. However, what has been noticed in
Brazil is the rise of the post-materialists’ values in an environment that hasn’t overcome
all the materialist demands yet. This research seeks to map how the two main Brazilian
parties (PT and PSDB) show some public policies issues related to materialist and posmaterialist goods on their government’s programme from 2006, 2010 and 2014 and on
their bills from the same period. The goal is to get to know the prioritized policies by
each one of them. As these are important issues, the benefits that the elaborated public
policies will bring to the civil society are directly associated to the way the parties
capture and incorporated them in their governments’ programme. The methods used in
this study are the analysis of material from political texts and descriptive statistics, the
analysis of two different sources (Programmes and Bills) that will help to understand if
there is coherence between what the party says on its programmes (its public face) and
its proposes while on power.

KEY WORDS:
Public policies; materialism; post-materialism; political parties
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INTRODUÇÃO
As lacunas sociais deixadas pelo Estado são evidentes, a desigualdade de acesso a
bens de necessidades básicas, ou seja, materialistas, apresentam-se como um grande
desafio para os governantes. Porém com o crescimento econômico e com as conquistas
de direitos, novos assuntos emergem na agenda política internacional, as questões pósmaterialistas. Assim, contrastando com as diversidades dos dois temas, os partidos
incorporam de maneira diferente as duas temáticas, por um lado as problemáticas que
estão em pauta há séculos e por outro lado, as que despontam como importantes pontos
em suas agendas. Contudo, não existe consenso em torno das mesmas.
Podemos considerar diversas vertentes dentro das duas agendas, na materialista,
questões como a saúde pública e a educação são altamente relevantes, além de problemas
de saneamento básico, acesso a água e moradia. Na pós-materialista, desde as questões
ambientais aos casamentos homo afetivos, passando por questões culturais e das minorias
étnicas, portanto vale a pena analisar a influência destes fatores nos programas, nos
projetos de leis propostos e nas campanhas dos principais partidos brasileiros.
A mensuração dos componentes de uma agenda materialista é bem complicada,
pois perpassa sobre a construção de uma identidade nacional, assim os governantes
enfatizam demais esses temas, porém está permeado por todo o jogo de interesses dos
grupos de pressão. Por outro lado, a tendência dos partidos e candidatos se manterem
neutros em alguns assuntos mais delicados é evidente, pois muitas dessas questões pósmaterialistas necessitam de uma mudança estrutural para que as demandas específicas
sejam atendidas.
A continuidade histórica da formação das duas vertentes é um importante fator de
análise, pois com o advento da modernização, as transformações sociais ficaram cada vez
mais evidentes mesmo em um contexto que as condições básicas não foram supridas.
Paralelo a isso, é importante levar em conta as mudanças culturais influenciadas pelo
desenvolvimento da globalização, como explicita Inglehart (1990) neste novo cenário é
possível observar a organização dessa relação entre estrutura social, cultura política e
sistema político. O autor afirma que as mudanças ocorrem no nível do sistema – como
desenvolvimento econômico, expansão da comunicação em massa, entre outros. Deste
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modo é possível observar a mudança de valores de aquisição para valores pós-burgueses,
que estariam associados à cultura cívica, passando por mudanças pós-materialistas
(Inglehart, 1990) e pós-modernas (Inglehart, 2000) até chegar à mudança de valores em
dois eixos – Sobrevivência/ Auto expressão e Tradicional/Secular racional.
No sentido destas mudanças alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos com
objetivo de analisar o sistema partidário brasileiro e o posicionamento dos partidos em
diferentes dimensões. Este projeto busca analisar o posicionamento dos dois principais
partidos brasileiros, PT – Partido dos Trabalhadores e PSDB – Partidos da Social
Democracia Brasileira, no que tange às questões materialistas e pós-materialistas, com
especial atenção às políticas públicas relativas a estas dimensões. Dentro da temática
materialista são analisadas as variáveis referentes a Saúde Pública, Moradia, Educação e
Saneamento Básico, por outro lado, na vertente pós-materialista são desenvolvidas as
variáveis em torno da Liberdade e Direitos Humanos, Proteção ao Meio-Ambiente,
Cultura, Igualdade e Grupos Minoritários Desfavorecidos.
O objetivo deste estudo é desenvolver uma análise dos programas dos principais
partidos brasileiros, PT e PSDB, posteriormente averiguar o que é proposto quando no
governo, através dos projetos de leis. A partir daí, busca-se avaliar qual a relevância
destes assuntos dentro da agenda de cada um dos partidos estudados e como elas tem se
alterado ao longo do tempo, o recorte temporal delimitado para este trabalho é referente
às últimas três eleições presidenciais, 2006, 2010 e 2014.
A metodologia utilizada é a de análise de conteúdo dos programas. A técnica
agrega dois momentos que são fundamentais: 1º a divisão dos textos em sentenças e
quase sentenças e 2º a atribuição a cada sentença de uma das categorias utilizadas para a
classificação. As implicações relacionadas à realização destas tarefas por codificadores
treinados e/ou por programas de computador no grau de confiabilidade e na validade dos
dados é tema fundamental na atual agenda envolvendo esta perspectiva metodológica e
são tema de extensa bibliografia no âmbito do Manifesto Research Group – MRG
(Vieira, Madeira, Tarouco, 2016). A classificação dos projetos de leis é feito a partir da
formação de um banco de dados, que consiste na geração de relatórios no site da Câmara
dos Deputados, onde são separadas em vertentes que vão desde o autor a situação atual
das proposições. Após a coleta esses projetos foram classificados de acordo com seu
enquadramentotemático. A fim de se estabelecer um parâmetro de comparabilidade, os
10

códigos atribuídos aos projetos de lei são extraídos do livro de códigos do MRG, também
utilizado na classificação dos programas de governo.
Este trabalho está constituído em três partes além desta introdução e das
considerações finais. A primeira consiste na apresentação de teorias referentes ao
desenvolvimento econômico e social, tendo em vista o debate em torno da modernização
e pós-modernização e completando a análise com a trajetória brasileira no meio político e
social. Na segunda parte a discussão é em torno dos partidos políticos e das políticas
públicas, trazendo os graus de importância dos partidos no processo de execução e
implementação das políticas públicas, em paralelo não poderíamos entrar no debate de
partidos e não mencionarmos qual a influência das coalizões na tomada de decisão. Na
terceira parte apresenta-se a metodologia utilizada no trabalho, seguida de uma referência
histórica em relação aos partidos e a análise das ênfases geradas em relação aos
programas de governo e projetos de leis dos respectivos partidos e temas. Posteriormente
se encontram as considerações finais, onde se expõem as conclusões que foram vistas no
decorrer do trabalho.
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1. MODERNIZAÇÃO E PÓS-MODERNIZAÇÃO: TEORIAS ACERCA DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
1.1. TEORIAS DA MODERNIZAÇÃO E PÓS-MODERNIZAÇÃO
O objetivo deste capítulo é, por meio de uma revisão bibliográfica, examinar as
mudanças nos objetivos políticos e econômicos, as normas religiosas e os valores da
família, explorando a maneira em que as mudanças são influenciadas pelas taxas de
crescimento econômico, estratégias dos partidos políticos e perspectivas das instituições
democráticas (Inglehart, 2000).
Sendo analisadas

através

do viés de fortalecimento

da

globalização,

modernização e pós-modernização são conceitos que se referem aos processos pelo qual
as sociedades passam nos cenários de industrialização, urbanização e outras mudanças
sociais que influenciam na aparência ou comportamento das populações, ou seja,
transformando completamente a vida dos indivíduos que a constituem. Dentro de todo
este debate de mudanças intergeracionais surgem dois conceitos de extrema importância
para a construção histórica nas sociedades ocidentais, denominadas materialismo e pósmaterialismo (Inglehart, 2000)
De acordo com Inglehart (1984; 1990; 2009) os valores materialistas são
constituídos pelas questões que atingem as necessidades básicas de sobrevivência dos
cidadãos, como o acesso a água e a saúde, educação e saneamento básico, muitas destas
temáticas passam pela atuação do Estado na promoção do bem-estar da população ou na
solução das mazelas sociais deixadas pelo mesmo. Já o pós-materialismo é definido como
o conjunto de questões que emerge na agenda política das sociedades em que as disputas
redistributivas já haviam sido atenuadas (seja pelo Estado de Bem-Estar ou pelos
governos socialistas). Pode-se avaliar que no caso de uma geração que teve as
necessidades econômicas asseguradas, seus interesses podem se voltar para valores que
vão além da dimensão esquerda-direita, por exemplo, questões de gênero, étnico-raciais,
ambientais, identidade nacional, entre outras.
Na medida em que a democracia avançava na Europa, com a ampliação do direito
ao voto, a legalização das centrais sindicais, a chegada dos partidos trabalhistas e sociaisdemocratas ao parlamento, os seguros passaram a cobrir parcelas cada vez mais
significativas de trabalhadores. O seguro começava a retirar da política social seu caráter
12

meramente assistencialista, porém não o eliminava. Mudando seu alvo principal, da
pobreza para o trabalho assalariado, a política social ganha papel proativo no sistema
mundial, assegurando direitos sociais aos que dele participam (Vazquez, 2007).
As transformações ocorridas no século XX compõem o pano de fundo de um novo
contexto, no qual emerge uma nova fase das políticas sociais: a ideia de Seguridade social
passa a ser universalista e o seu alvo principal, a cidadania. Onde o sistema público se
torna o produtor de políticas destinadas a garantir amplos direitos sociais a todos,
configurando o Estado de bem-estar social (Vazquez, 2007).
Após a II guerra mundial, praticamente todos os países desenvolvidos realizaram
reformas em seus sistemas de proteção social. O marco reformista foi o relatório
Beveridge apresentado ao parlamento inglês em 1942 e transformado em lei em 1946. A
proposta estava fundamentada em dois grandes princípios, identificados com a nova
concepção de proteção social. O princípio da unidade tinha por metas a unificação das
múltiplas instâncias de gestão dos seguros sociais existentes e a homogeneização das
prestações básicas. E a universalidade, o outro grande pilar, dizia respeito à cobertura de
todos os indivíduos. Porém, é sob a ótica da política que se explica o sucesso da
concepção de proteção social (Vazquez, 2007).
As instituições de representação se tornaram mais inclusivas e novos atores de
negociação surgiram, assim a democracia, enfim, expandiu-se. A política social é
entendida como uma vertente das políticas públicas, como uma ação de governo com
objetivos específicos, porém, se diferencia nestes objetivos, que são relacionados a
proteção social. Devem ser instituídos sob distintas estruturas legais e institucionais, em
distintos contextos, sistemas e regimes políticos (Vazquez, 2007).
A literatura sobre valores defende uma relação entre valores pós-materialistas e a
qualidade da democracia, visto que a tolerância e a abertura à diferença, identificadas
através da defesa dos direitos de auto expressão, são partes integrantes dos valores pósmaterialistas no eixo denominado escassez/auto expressão. Contudo, as instituições
democráticas não exerceriam impacto no sentido de modificar as orientações valorativas
dos indivíduos, pois os valores são adquiridos no estágio inicial de suas vidas. O sentido
deve ser pensado no inverso: o compartilhamento de valores pró-democráticos é
favorável à consolidação deste tipo de regime (Burni; Claret; Frahia, 2014).
As análises demonstram que existem poderosos vínculos entre os sistemas de
crenças, as variáveis socioeconômicas e políticas como a democracia com as taxas de
13

crescimento econômico. Também demonstra a existência de pautas de mudanças
coerentes e até certo ponto previsíveis nos sistemas de crenças e valores. Estas mudanças
nas visões acerca do que vem acontecendo no mundo refletem mudanças na esfera
política e econômica, porém estas questões produzem mudanças geracionais,com uma
autonomia marcante e um ímpeto próprio. Portanto, causam impactos globais nas
trajetórias culturais dos países (Inglehart, 2000).
As relações entre a esfera socioeconômica, as prioridades acerca dos valores
materialistas, pós-materialista e o conflito intergeracional é enorme, pois, de acordo com
esta vertente teórica o aprendizado familiar passado na infância acaba resultando em
comportamentos predominantes quando se chegaà fase adulta. Com isso, observa-se uma
bola de neve de gerações e valores que vão sendo passados no decorrer do tempo, se
fazendo necessários novas formas de expressão onde a autoestima, a satisfação intelectual
e a estética passam a ganhar mais importância. Sendo assim, poderá ser cada vez mais
constante o surgimento de debates que impulsionem os valores pós-materialistas, porém,
andando lado a lado com as questões econômicas (Inglehart, 2000).
De acordo com Inglehart (2000), um grande obstáculo nos caminhos da
modernização são as dualidades em 4 (quatro) eixos fundamentais no cotidiano dos
indivíduos e na vida em sociedade: o jogo político, a economia, as normas familiares e
sexuais enraizadas na sociedade, e por fim, a religião.
O primeiro item mencionado nos remete a questões de extrema importância
quando o assunto são valores tradicionais versus valores modernos, ou seja, a busca por
um surgimento de grandes líderes que na maioria dos casos baseiam-se em uma ordem
xenófoba e fundamentalista. Por outro lado, estas questões acabam bloqueando um novo
cenário político que envolve uma menor importância das autoridades, além do estímulo
aos temas da auto-expressão e participação dos indivíduos.
A economia é o termômetro eleitoral das sociedades e de manutenção de
governos, com isso, em esferas capitalistas a prioridade é o crescimento econômico em
prol das propriedades individuais em detrimento dos interesses estatais. Porém, a
qualidade de vida ao lado de um sistema de bem-estar da população deveria ser a
prioridade máxima em todo sistema social, além da diminuição do poder das autoridades
dentro das propriedades privadas e estatais.
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Um dos grandes problemas que influenciam diretamente o comportamento de
cadaindivíduo são as normas familiares e sexuais impregnadas dentro do mundo social,
pois os mesmos reproduzem comportamentos preconceituosos, machistas e homofóbicos
que perpassam gerações. O que em diversas sociedades impedem a felicidade de milhares
de pessoas privando-as de poder fazer suas escolhas sexuais e de se auto expressarem da
maneira que achar correto.
Porém, um ator extremamente fundamental neste debate é a religião, pois através
de suas regras absolutas e crenças enraizadas acabam influenciando o pensamento de seus
seguidores, o que em muitos casos é perigoso, pois não toleram seguidores de outros
tipos de crenças. Em um sistema moderno ou pós-moderno uma sociedade deveria ser
composta por regras mais flexíveis, em prol do significado do respeito à vida de cada ser
humano (Inglehart, 2000).
Os sistemas de valores representam um papel importante em todas as sociedades,
pois proporciona a base cultural para a liberdade, o que acaba influenciando as temáticas
econômicas e políticas. A cultura guarda uma relação estreita com autoridades políticas,
por ser não apenas um conjunto aleatório de valores crenças e habilidades que a
sociedade fornece, mas por constituírem uma estratégia de sobrevivência entre os povos
que estão precisando a muito tempo de um sistema cultural fortificado e associado a uma
relação de apoio com sistemas econômicos e políticos (Inglehart, 2000).
Uma funçãode extrema importância para entendermos o posicionamento
individual frente ao de uma sociedade é até que ponto uma elite governamental pode se
utilizar do uso da força para impedir a manifestação de grupos auto expressivos. Ou seja,
um dos grandes desafios para o fortalecimento dos valores pós-modernos são as formas
em que o estado utiliza a legitimidade do uso da violência como a coerção à cultura de
um país e os valores que vão se modernizando (Inglehart, 2000).
Sendo assim, um questionamento extremamente difícil de ser respondido é qual o
real equilíbrio entre a cultura e a correção coercitiva do Estado? E até que ponto uma
influência na trajetória da outra?
A cultura não se compõe apenas de mitosdifundidos para justificar algumas redes
de reivindicações, e sim reflete toda uma herança histórica e de experiênciaspara evitá-los
em relação aos povos ou culturas que não foram atendidas com os benefícios do Estado.
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Com isso, a coesão e a cultura são aspectos singularmente diferentes para o poder político
das elites com maiores probabilidades de governar qualquer sociedade utilizando o meio
da força para frear movimentos populares que buscam fortalecimento cultural e de
valores pós-modernos (Inglehart, 2000).
Um debate colocado em prática por Inglehart (2000) está representado na análise
de um enorme conjunto de dados de 43 sociedades, demonstrando que estes valores estão
relacionados a certas variáveis culturais, econômicas e políticas e guardam uma relação
estreita independente da localidade. Porém, nas sociedades subdesenvolvidas a
conciliação entre valores igualitários e econômicos é bem mais complicada, pois, a
trajetória social é extremamente desigual e isso é marcante em localidades periféricas.
Neste sentido, é importante destacar que, embora a importante colaboração da teoria da
modernização não se pode desconsiderar que desenvolvimento econômico não produz,
necessariamente, desenvolvimento social, e que a trajetória dos países difere devido aos
condicionantes culturais, estruturais e institucionais. Contudo, esta teoria nos ajuda a
entender os processos de modernização ocorridos nas economias centrais e a traçar um
possível panorama para as economias periféricas, levando em consideração suas
especificidades.
De acordo com Inglehart (2000), a fase da modernização implica a conhecida
síndrome da industrialização, especialização ocupacional, burocratização, centralização
crescente nos níveis educativos de crenças e valores que apoiam as altas taxas de
crescimento econômico, porém, as sociedades industriais avançadas surgem em uma
segunda síndrome de mudanças culturais e institucionais em que o crescimento
econômico acaba chegando em segundo plano e a maior importância na qualidade de
vidaproporcionada por instituições políticas democráticas ganham peso maior(Inglehart,
2000).
Com a associação entre séries temporais e mudanças culturais, observadosem
perspectiva histórica, torna-se mais nítido as percepções entorno das mazelas e problemas
que afetam o desenvolvimento social, político e cultural nos dias de hoje. Assim, existem
elementos que fazem o elo entre a modernização e a pós-modernização, pois a
continuidade nas tendências que se originam da própria modernização em particular os
processos de especialização, secularização e individualização crescem com a
complexidade das sociedades industriais avançadas, gerando um aumento da
16

especialização em todas as áreas da vida, com o avanço da globalização novas áreas estão
sendo estudadas e exploradas pelo meio científico (Inglehart, 2000).
Todo o processo de modernização e pós-modernização tem consequências
políticas importantes, ou seja, a democracia e as mudanças dos valores da sociedade são
diretamente proporcionais a uma democracia estabilizada gerando ainda mais
oportunidades para as mudanças nas prateleiras dos valores. O poder democrático se
origina em uma cultura de confiança, tolerância no bem-estar subjetivo para os cidadãos e
consequentemente os valores pós-materialistas ganham força. Com isso, as instituições
políticas não ficam a parte desse desenvolvimento social e utiliza-se de questões que
estão na mídia para alcançar o seu maior objetivo que é a subida ao poder (Inglehart,
2000).
Os valores materialistas e pós-materialistas sãoimportantes componentes que
configuram a dimensão dos valores da pós-modernidade.As investigações em torno
desses valores passam pela mudança intergeracional que representa um importante papel
de investigação sobre a mudança cultural. Sendo assim, Inglehart tem como um dos
objetivos examinar quais são as possíveis maneiras de implementação destes valores pósmaterialistas, e como estas temáticas podem entrar na agenda política (Inglehart, 2000).
Todas as culturas são multidimensionais e as mudanças podem produzir novas
normas sexuais, novos gostos por alimentos, por músicas e preferências entre partidos
políticos, até mesmo sobre a confiança nos governos com bases religiosas e muitos outros
aspectos da vida. O grande motivo de sua análise não é afirmar que as dimensões
materialistas e pós-materialistas são as únicas dimensões que produzem a mudança, e
sim, se essas questões produzem uma mudança significativa na direção prevista entre os
níveis intergeracionais do meio social (Inglehart, 2000).
Não se pode dar a certeza de que a conciliação entre a série de valores
materialistas e pós-materialistas é o caminho para crescimento de determinada nação,
mas a grande maioria das sociedades que experimentam uma mudança intergeracional
acaba dando um salto para os níveis mais altos de prosperidade e seguridade. A ordem
natural na solução destas temáticas é algo bem-sucedido no contexto europeu, ou seja, a
busca por solucionar as problemáticas de necessidades básicas e depois pensar em valores
de auto-expressão elevou a produção social dos cidadãos. Não podemos ter a certeza que
em todas as sociedades que mobilizam os valores pós-materialistas a conduta é efetiva,
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porém énotórioque os mesmos experimentam uma evolução gradual durante as últimas
décadas (Inglehart, 2000).
Tendo como base os níveis mais altos de seguridade econômica, existe a
probabilidade

das

primeiras

nações

que

se

industrializaram

terem

incorporadogradualmente os valores pós-materialistas em suas agendas, dando mais
importância à qualidade de vida do que ao crescimento econômico. Esta mudança cultural
está gerando transformações em níveis sociais, por exemplo, o conflito político de classes
tem dado lugar aos conflitos baseados em questões como a proteção do meio ambiente, o
papel das mulheres na sociedade e as minorias sexuais (Inglehart, 2000).
Estas mudanças têm um pacto traumático nas veias do maquinário político das
sociedades industriais que estão desajustadas em quase todo mundo, em pouco tempo
será considerada como uma lei natural e o controle governamental da economia das
sociedades que continua a expandir-se em direção a estas temáticas. Hoje em dia as
transformações destes valores têm alcançado limites naturais, tanto por razões funcionais
como dívidas e diminuição da confiança nos governos comopor uma resistência cada vez
mais forte a intervenção governamental. Talvez a grande dificuldade para o
fortalecimento dos valores pós-materialistas sejam as formas de entrada na agenda
política das sociedades industriais avançadas, porém, o surgimento de novas questões,
novos movimentos políticos e novos partidos são passaportes de entrada para o meio da
tomada de decisão (Inglehart, 2000).
Ednaldo Ribeiro analisa que a priorização de metas e objetivos pós-materialistas
está associada aos processos de estabelecimento, consolidação e aprofundamento de
regimes democráticos. Os valores no nível individual estão fortemente conectados às
instituições democráticas, com isso, a forma de identificar essa ligaçãoé apenas parte do
problema quando se trata de analisar o relacionamento entre cultura e instituições.
Entende-se que o desenvolvimento socioeconômico não conduz diretamente à
democracia, sendo necessário um conjunto de variáveis intervenientes entre esses dois
fenômenos. Os valores pós-materialistas, principalmente a ênfase na auto expressão,
estabeleceriam essa conexão necessária (Ribeiro, 2008).
O primeiro elemento desta mudança seria a emergência de atitudes mais
participativas entre os públicos das sociedades que experimentaram períodos
relativamente longos de crescimento econômico. Utilizando Inglehart, o autor atenta que
18

juntamente com a ampliação do número de valores pós-materialistas, ocorreria uma
redução das taxas de mobilização política tradicionais e o crescimento de atividades de
contestação. A causa primeira desse fenômeno seria a elevação gradual no número de
pós-materialistas, o que significaria que um contingente cada vez maior de pessoas teria
condições de se preocuparem com assuntos não relacionados com a sobrevivência física,
como os de natureza política. Essa preocupação geraria o desejo de tomar parte dos
assuntos públicos (Ribeiro, 2008).
As questões pós-materialistas tendem a se distinguir daqueles que priorizam metas
ou objetivos materialistas. Os adeptos de valores pós-moderno não são apenas os mais
propensos a elegerem a democracia como melhor forma de governo diante das demais
opções existentes, mas também rejeitam com maior intensidade situações políticas que
afrontam as condições necessárias ao seu funcionamento adequado, como o governo de
um líder forte que não leva em consideração o poder legislativo. Da mesma forma, a
existência de relacionamento positivo entre os índices de materialismo, pós-materialismo
e avaliações favoráveis sobre o processo democrático levando em consideração os seus
efeitos sobre a economia, a tomada de decisões e a ordem social. Em termos gerais,
podemos concluir que a substituição de prioridades valorativas materialistas por metas
pós-materialistas conduz à preferência pela democracia (Ribeiro, 2008).
O desenvolvimento material aumentaria a produtividade do trabalho, levaria à
especialização ocupacional, elevaria os níveis educacionais e de renda e, no longo prazo,
causaria mudanças culturais que impactariam diretamente nas relações de gênero, nas
disposições em relação à autoridade, nas normas sexuais, nos valores e comportamentos
políticos, por exemplo. Por outro lado, o reconhecimentode que tal mudança seguiria
caminhos distintos em cada nação em decorrência das suas distintas matrizes culturais,
construídas ao longo de histórias particulares é evidente. Apesar de que o impulso das
forças de modernização supostamente orienta os diferentes países em uma mesma
direção, em grande medida previsível, os seus valores não seriam tão convergentes como
o termo “globalização cultural” poderia sugerir (Ribeiro, 2008).
A solução conciliadora entre as duas posições defendidas pelos defensores da
teoria do desenvolvimento humano pode ser sintetizada na seguinte formulação: o
desenvolvimento econômico é acompanhado por uma mudança significativa nos valores
sociais em uma direção previsível, porém esta mudança se processa por caminhos
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relativamente estabelecidos por tradições culturais específicas formadas ao longo da
história de cada país e região, com alto poder de permanência. Neste sentido, essa
perspectiva pretende compreender a relação entre o desenvolvimento material e as
mudanças sociais, culturas e políticas como um processo não linear, apesar de esses
fenômenos seguirem pautas coerentes, conjuntas e congruentes (Ribeiro, 2008).
Os adeptos das mudanças pós-materialistas tendem a buscar uma conciliação com
as instituições democráticas, para atrair um maior número de seguidores, conseguirem
melhores resultados à cerca de suas demandas e desenvolver um pensamento crítico na
população em torno do meio social que residem. Os elementos básicos do
desenvolvimento humano seriam três: As capacidades objetivas, que eliminam os
constrangimentos à escolha; as motivações subjetivas, que levam os indivíduos a agir de
acordo com suas escolhas; e a designação legal, que, a partir do reconhecimento legal dos
direitos civis e políticos, possibilita a ação a partir das escolhas autônomas (Ribeiro,
2008).
A ampliação da participação em ações políticas não convencionais, o aumento da
tolerância, o apoio à igualdade de gênero, entre outros elementos, faz parte de uma única
tendência em direção ao estabelecimento de uma cultura pró-democrática. Partindo deste
modelo, pode-se questionar até que ponto a mudança pós-materialista, ainda que
incipiente no Brasil e na América Latina como um todo, estaria produzindo impactos
positivos em nossa cultura política? As orientações desse grupo os conduzem a apoiar
formas mais participativas de democracia?
Em toda a análise feita sobre a obra de Ronald Inglehart nos deparamos com
pontos de extrema importância, por outro lado, faremos o exercício na elaboração de
críticas a este modelo, onde não podemos aplicar a teoria apresentada em todas as
democracias, pois existem particularidades em países subdesenvolvidos que são
diferentes do caso europeu. Ou seja, a limitação na aplicabilidade desta teoria é a que o
autor parte do pressuposto de que a estabilidade econômica traz a segurança para o futuro
pensamento em questões pós-materialistas, porém, em países ditos periféricos e que
passaram por um grande período histórico sendo colonizada a situação é diferente, tendo
uma grande sobreposição destas demandas, portanto, a etapas materialistas e econômicas
ainda não foram supridas e com o advento da globalização os valores pós-materialistas
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estão presentes em todas as nações e a auto expressão dos indivíduos passa pela adesão
dos mesmos.

1.2. O CONTEXTO BRASILEIRO: POLITICAS SOCIAIS E O PÓS-MATERIALISMO
O intuito deste tópico é, por meio de uma revisão bibliográfica, examinar a
trajetória brasileira em torno dos objetivos políticos e econômicos, explorando a maneira
em que as mudanças ocorridas no decorrer da história influenciam nas mazelas sociais
existentes no cenário nacional e como as temáticas pós-materialistas estão inseridas
dentro deste debate.
Em séculos de colonização, os portugueses tinham construído um enorme país dotado
de unidade territorial, linguística, cultural e religiosa. Mas tinham também deixado uma
população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia monocultora e
latifundiária, diante de um Estado absolutista. O “novo país” herdou a escravidão, que
negava a condição humana do escravo, a grande propriedade rural, fechada à ação da lei,
e herdou um Estado comprometido com o poder privado (Carvalho, 2002).
A partir de 1930 surge-se um novo contexto decorrente da ascensão de Getúlio
Vargas a presidência da República,com isso, algumas mudanças estruturais começam a
acontecer e posteriormente com a manutenção de sua era através do Estado Novo um
regime populista se mantém. No decorrer da história política brasileira ocorrerão
caminhos diferentes dos modelos europeus. Uma questão de extrema importância é à
maior realce em um dos direitos, o social, em comparação aos civis e políticos. Por outro
lado, a sequência em que os três direitos foram concedidos ao povo, ou seja, o social foi
dado primeiro do que os outros dois,consequentemente, tornando a cidadania brasileira
regulada pelos governantes. “Quando falamos de um cidadão inglês, ou norte-americano,
e de um cidadão brasileiro, não estamos falando exatamente das mesmas condições
sociais“ (Carvalho, 2002).
Como mostrado no início deste tópico foi feito um rápido levantamento histórico
para mapear o debate em relação à trajetória conturbada que ocorreu no Brasil, o que
acarretou profundamente nas mazelas sociais que determinam o cenário de fundodas
dificuldades de elaboração de políticas públicas na contemporaneidade, tanto de caráter
materialista quanto de pós-materialistas.
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Dentro do cenário histórico da caminhada brasileira a cultura não muda
abruptamente, mas com a elevação da segurança econômica em um determinado
momento ela se alteraria e surgiriam novas formas de melhorar o bem-estar subjetivo por
meio de mudanças nas prioridades, nas normas e padrões de vida. A complementaridade
entre fatores econômicos e culturais torna-se evidente nesse raciocínio. Por um lado, as
condições socioeconômicas afetariam no longo prazo o sistema cultural, de outro, esse
último, quando se adapta às condições objetivas de existência, passaria a influenciar a
vida social, econômica e política. Novas estratégias de sobrevivência seriam criadas no
contexto de segurança econômica e elas seriam responsáveis pela continuidade na
elevação nos níveis de satisfação material e subjetiva. Além disso, é preciso destacar que,
com o decréscimo dos benefícios advindos da estratégia desenvolvimentista, tornam-se
cada vez mais evidentes os elevados custos ambientais e subjetivos implicados nesse
comportamento (Ribeiro, 2008).
Algumas hipóteses mais diretamente relacionadas à questão dos valores e atitudes
políticas seriam válidas em contextos como o nosso, com características bastante distintas
daquelas existentes nos países de capitalismo desenvolvido. A intenção deste trabalho é
verificar se a adesão aos chamados valores pós-materialistas estaria acompanhada de uma
postura mais democrática entre o público brasileiro, possuidor de uma cultura política
permeada por elementos autoritários ou desfavoráveis ao estabelecimento de relações
políticas pautadas pela horizontalidade (Ribeiro, 2008).
Dentro de todo este debate de mudanças intergeracionais, o caso brasileiro é mais
perverso que o ocorrido na Europa e consequentemente mais turbulento para analisarmos.
O desenvolvimento capitalista periférico provocou uma hipertrofia dos fatores sociais e
políticos associados à hegemonia das elites agrárias e industriais, em consonância coma
depressão medular do valor do trabalho assalariado. Entretanto, de acordo com Kantu e
Lanzara (2013) as condições pouco propícias a formação de grandes partidos de massa da
classe operária não impediram que no Brasil se produzisse uma forte cultura reformista.
A despeito da excepcionalidade dos países escandinavos, dificilmente generalizável para
os países da periferia do capitalismo, não se pode negar que mesmo nos países latinoamericanos as reformas sociais conduzidas pelo Estado levaram a importantes
conjunturas transformadoras do social (Kantu; Lanzara, 2013).
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O alcance da política de combate à pobreza, em termos de territorialidade e
cobertura vem auxiliando determinados grupos a superar problemas que influenciam na
ação coletiva. Nesse aspecto, o Estado brasileiro vem cumprindo um importante papel no
sentido de conferir facticidade às aspirações e expectativas concernentes a uma efetiva
participação daqueles grupos que apenas desempenhavam um papel passivo na vida
política.Mas é especialmente na sociedade brasileira que a justa preocupação com os
excluídos não pode ser pensada sem que se leve em conta os fatores desestabilizadores
relacionados à precariedade estrutural do mundo social. No Brasil, a persistência das
desigualdades é um fator que se situa no centro da sociedade, e não apenas em suas
franjas, reproduzindo constantemente a heterogeneidade das condições de trabalho que
acaba por retroalimentar o crescimento do número de cidadãos que não tem os seus
direitos atendidos (Kantu; Lanzara, 2013).
No momento em que o Brasil sai de um contexto ditatorial, em 1985, a esperança
do povo é imensa com um possível fortalecimento da democracia, porém no decorrer dos
anos percebe-se que o problema maior, ou seja, abarca situações culturais e enraizadas
em gerações com pensamentos retrógrados. Como se trata de um fenômeno associado à
mudança pós-materialista, esse novo ativismo político se manifestaria através da
mudança geracional, ou seja, na medida em que os grupos mais jovens, mais educados e
mais pós-materialistas passam a compor a população adulta, essas práticas participativas
se tornam mais comuns (Ribeiro, 2008).
Valores materialistas e pós-materialistas se distinguiram em diferentes questões
relativas a várias dimensões da cultura política, revelando que as questões pós-modernas
são portadores de valores e atitudes relativamente mais favoráveis à democracia. Ao
concluir as análises, em termos gerais, existem impactos da síndrome de valores pósmaterialistas sobre as orientações políticas dos indivíduos. Ainda que estes fatores não
sejam protagonistas no cenário políticoem nosso país, o avanço destas demandas nos dá
esperança de um futuro promissor (Ribeiro, 2008).
Os valores têm adquirido uma dimensão cada vez mais importante no
comportamento político dos indivíduos, sobretudo diante das mudanças recentemente
observadas nos padrões de voto e participação política. Mesmo nas democracias mais
consolidadas, os eleitorados tendem à instabilidade ao invés da estabilidade anteriormente
característica, sendo que os fatores antes determinantes para a decisão do voto – como o
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pertencimento a grupos sociais ou a identificação partidária – não apresentam mais o
mesmo potencial explicativo do comportamento eleitoral (Burni; Claret; Frahia, 2014).
Dentro de toda esta discussão sobre o surgimento destas questões no mundo e
consequentemente inseridas no contexto brasileiro, os valores pós materialistas, por outro
lado, surgiram quando o indivíduo passou a experimentar uma vida social
economicamente próspera e livre de inseguranças. Na medida em que novas
preocupações se estabeleceram as pessoas passaram a buscar outras necessidades: laços
sociais, autoestima e auto atualização. Para além do consumo, as temáticas pósmaterialistas começam a valorizar as ideias, a igualdade de oportunidades, os maiores
envolvimentos do cidadão nas decisões governamentais e a proteção ambiental. Porém
como chamamos a atenção os países periféricos traçaram caminhos peculiares, devido a
questões que lhes são particulares: foram colonizados por séculos, portanto carregam
cicatrizes que são extremamente difíceis de serem curadas, visíveis, principalmente nas
mazelas sociais existentes.
Os valores pós-materialistas são típicos das sociedades mais desenvolvidas, em
que o bem-estar físico é um dado adquirido para a generalidade dos indivíduos. Com a
sobrevivência assegurada, as pessoas passam a almejar algo mais do que a luta pela
manutenção das suas vidas. De igual modo, quando algum bem-estar físico é a regra
numa sociedade os indivíduos que nascem no seu seio tendem a desenvolver perspectivas
de vida que ultrapassam a valorização do seu próprio bem-estar. Sucintamente, ser
materialista é valorizar a segurança, um emprego com um bom salário, e, grosso modo, o
acesso aos bens materiais. Ser pós-materialista é ir, além disto, e valorizar coisas como
um emprego em que a expressividade pessoal é querer atingir a autorrealização.
Em toda a lógica apresentada por Inglehart, o debate gira em todo da tese de que a
melhoria das condições de sobrevivência física, mudanças coerentes tenderiam também a
ocorrer no nível cultural. Prioridades e estratégias vantajosas em um contexto de escassez
poderiam não mais produzir efeitos desejados em cenários distintos, sendo gradualmente
substituídas por outras, mais compatíveis com a nova configuração. Porém a caminhada
brasileira é turbulenta, as mazelas sociais são visíveis em todo território, com isso é
possível observaruma sobreposição de agendas e demandas em toda a esfera nacional, ou
seja, as questões de necessidades básicas ainda não foram totalmente supridas e com o
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advento da globalização novas práticas entram cada vez mais em discussão entre a
população (Ribeiro, 2008).
Nos países considerados periféricos, em especial no Brasil, este acúmulo de
valores no cotidiano acontece em todos os momentos, principalmente nas camadas de
baixa renda. Nos dias atuais, a era da modernização que perpassa sobre jovens e adultos
lhes dá a possibilidade de se imaginarem em situações diferentes das que vivem, ou seja,
há casos de cidadãos que vivem em áreas periféricas que não tem total acesso a saúde,
não concluiu todo o ciclo estudantil, no bairro onde reside o saneamento básico é precário
e dentre outras temáticas ditas materialistas que não foram totalmente contempladas pelo
Estado, porém, estes mesmos cidadãos já vivem realidades que ultrapassam questões de
necessidades básicas, estando sujeitos as oportunidades do crime organizado e todo o
debate social envolvendo os Direitos Humanos, em outros casos um olhar auto expressão
é em torno do homossexualismo e em diversas ocasiões o aborto é a solução para uma
gravidez inesperada e muito comum na adolescência.
Observando a realidade brasileira e indicadores sociais há uma grande constatação
que ainda hoje existe uma grande carência no que tange às questões materialistas
(saneamento básico, educação, saúde, etc). Contudo a emergência das questões pósmaterialistas torna-se visível e cada vez mais presente no cotidiano dos cidadãos
brasileiros, questões como preservação ambiental, Direitos Humanos, auto expressão
estão forçando as agendas políticas em busca de espaço e respostas. Neste contexto cabe
verificar o papel e o posicionamento dos partidos políticos no que tange a estas questões.
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2. PARTIDOS POLÍTICOS E POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1. O PAPEL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Neste tópico são discutidas as funções e a importância que os partidos políticos
exercem em torno da efetividade das políticas públicas no Brasil. Inicia-se o capítulo com
um panorama geral sobre o que são as políticas públicas, em seguida, definindo o que são
os partidos políticos e suas vertentes, posteriormente unindo o debate em torno dos
termos, e por fim, a justificativa em relação à escolha de PT e PSDB para a elaboração
deste trabalho diante de tantos partidos políticos.
A intenção de uma política pública é resolver um problema social ou efetivar
algum princípio que está proposto na Constituição Federal. A autora Celina Souza (2006)
destaca a busca brasileira pela implementação de políticas públicas participativas, como
conselhos comunitários, orçamentos participativos e etc. Em síntese, podemos afirmar
que as políticas públicas nos permitem diferenciar o governo, desde o que pretende ao
que realmente faz, envolvendo vários atores e níveis de decisão, formais e informais. É
abrangente e não se limita a leis e regras, sendo uma ação com objetivos claros e tendo
impactos em curto prazo, porém com um alcance em longo prazo e envolvendo processos
definidos, como a entrada de um tema na agenda pública, a decisão, implementação,
execução e a avaliação das políticas públicas (Souza, 2006).
Neste sentido, é importante conhecer o posicionamento dos partidos políticos,
uma vez que o governo é formado por estes importantes atores, os quais vão propor e
implementar as políticas públicas. Para potencializar a discussão, vale destacar, que os
partidos têm preferências políticas de acordo com seu posicionamento ideológico, o que
está ligado às suas características, como formação, tipo de recrutamento, representação,
etc.
De acordo com a teoria, os partidos apresentariam três faces: recrutar candidatos,
formar governo e representar os cidadãos. Embora haja uma série de debates acerca deste
caráter de representação, os partidos continuam sendo importantes atores nas duas outras
arenas. Para isso, mobilizam o apoio eleitoral, organizam o trabalho legislativo, articulam
e acrescentam novos interesses e preferências dos cidadãos. É essencial estruturar o apoio
político a determinados programas, interesses socioeconômicos e valores. Acrescentando-
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se as preferências dos cidadãos e dá forma em que os governos estabelecem acordos
políticos no domínio legislativo (Rodrigues, 2009).
Nas democracias mais jovens, como na brasileira, o papel dos partidos políticos
no que se refere à representatividade e vínculos com a sociedade não se concretizou da
mesma maneira que nas democracias mais antigas, de forma que a identificação com
algum

partido

geralmente

demonstra

pouca

capacidade

explicativa

sobre

o

comportamento político e esta instituição não constitui referência política fundamental
para os eleitores. Por isso, os valores podem corresponder aos elementos cada vez mais
importantes para a decisãodo voto e, de forma mais abrangente, para a participação
política e o relacionamento do indivíduo com o sistema democrático. Hoje,
contrariamente ao passado, o eleitor parece levar em conta prioritariamente elementos de
ordem individual e pessoal para fazer sua escolha político-partidária, e essa escolha pode
ser, em grande medida, influenciada por valores. (Burni; Claret; Frahia, 2014)
Sabe-se que para que uma questão entre para a agenda governamental ela precisa,
necessariamente, ser posta como prioridade, para além de outras questões mais técnicas
como caber no orçamento da gestão, por exemplo. Assim sendo, os partidos atuam como
ferramentas imprescindíveis nessa comunicação e criação dessas janelas de
oportunidades. Em outras palavras, os partidos são os atores responsáveis por colocar
uma pauta em evidência e fazer dela a nova prioridade daquele governo, demonstrando o
quão necessário, socialmente transformador e inevitável é a discussão e efetivação
daquela questão dentro da agenda política.
As políticas públicas não são de exclusividades dos partidos e sim o resultado da
interação de diferentes atores políticos, desde os próprios partidos, grupos de interesses e
organizações da sociedade civil. A relação entre esses atores apresenta características
distintas e objetivos variados, o que, consequentemente, criou uma relação complexa
influenciada pelos arranjos institucionais e políticos, pois existem fatores que influenciam
a interação destes atores no jogo político. Estes fatores são elencados desde a natureza do
sistema partidário, a estrutura e funcionamento do legislativo, a independência do
judiciário, entre outros (Vieira, 2016a).
Tendo como ponto de partida o caráter ideológico dos diversos partidos políticos
existentes no cenário brasileiro é possível analisar as diferentes ênfases e vertentes que
englobam uma política pública. Não podemos deixar de analisar as diferentes prioridades
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dos partidos de direita e esquerda na construção de uma política pública, os quais tendem
a manter um discurso padronizado no que tange as questões materialistas, por outro lado,
a cautela em protagonizar temas mais delicados, denominados pós-materialistas (Vieira;
2016a).
Dentro do amplo cenário partidário na contemporaneidade brasileira, surgem-se
críticas sobre o modelo que vigora no cenário nacional, como o excessivo número de
partidos, ou seja, à alta fragmentação partidária que teve um ponto de partida na
Constituição de 1988. A fragilidade dos partidos é expressa pela descontinuidade em sua
existência, meras legendas criadas para atender a projetos pessoais, “partidos” que pouco
tempo depois desapareceriam ou perderiam qualquer influência na política brasileira
(Novaes, 1993).
Às sucessivas mudanças de partidos por parte dos políticos, aspecto que se vincula
à falta de coesão, de disciplina e de fidelidade partidária. À falta de consistência
ideológico-programática, fato que possibilitaria coligações eleitorais as mais esdrúxulas,
em princípio incompatíveis programaticamente, agregando partidos que em outros
municípios ou Estados são adversários. Nesse ponto, seriam paradigmáticos os casos de
partidos que competem entre si nos Estados, mas que apoiam, no plano federal, um
mesmo candidato a presidente (Novaes, 1993).
A patronagem, o clientelismo e o patrimonialismo, que são os traços mais
salientes do sistema partidário e eleitoral brasileiro sobreviveram, com extensão variada
em cada região à abertura democrática e às transformações mais recentes da sociedade. O
individualismo presente nos cidadãos reflete no comportamento dos políticos,
caracterizando à competição interpartidária, à predominância das estratégias pessoais
sobreas coletivas, à ocultação financeira de campanhas eleitorais, dos programas e, às
vezes, das legendas dos partidos, de acordo com os interesses pessoais dos candidatos
(Novaes, 1993).
Embora haja um grande número de partidos, a escolha de PT e PSDB se dá,
justamente, pela importância destes dois partidos no cenário político brasileiro pósredemocratização. Eles têm sido os principais protagonistas das disputas presidenciais
nos últimos seis pleitos do país e marcam uma polarização entre situação e oposição
desde os anos 1990. Por uma série de questões metodológicas iremos analisar apenas as
últimas três eleições presidenciais (2006; 2010; 2014) e os projetos de leis apresentados
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no decorrer destes anos. Neste sentido, procuramos testar até que ponto estas agremiações
estando no poder, caso do PT, e na oposição, caso do PSDB, apresentam plataformas
semelhantes ou distintas no que tange às diferentes questões da agenda política o que
inclui as questões materialistas e pós-materialistas.

2.2. O PESO DAS COALIZÕES NAS ESCOLHAS DOS PARTIDOS POLÍTICOS
A definição pura da expressão “coalizão”é a da formação de uma aliança
momentânea entre elementos ou pessoas que tem interesses antagônicos, porém formam
uma união para atingir os respectivos planejamentos. Diversos autores buscam
argumentos para definir esta temática.Podemos nos referir ao objeto estudado como uma
situação definida por um jogo, de inúmeras pessoas, com motivos mistose a incógnita de
quem se unirá a quem e qual será a distribuição dos prêmios entre os aliados da coalizão
vencedora (Zeitlin, 1975).
Durante toda a história foi comum esta união de poderes em busca de benefícios,
portanto, em sua obra clássica o professor Michael Paul Zeitlin (1975) gerou algumas
teorias sobre as formações de coalizões, a primeira denominada de “Recurso mínimo” faz
menção a que na maioria dos casos a relação entre aformação da coalizão e os recursos
ou poderes possuídos pelos diferentes membros é diretamente proporcional aos seus
ganhos futuros. Pois bem, a incerteza de possíveis vitórias é grande, assim as pessoas
tenderão a participar de coalizões com maior chance de benefícios futuros mesmo que sua
recompensa seja menor. (Zeitilin, 1975)
Por outro lado, a “teoria do mínimo poder” está muito associada à teoria dos jogos
argumentada por autores clássicos da política mundial, onde este tipo de teoria não é
descritivo de como as pessoas se comportam, mas é normativa de como os cidadãos
devem se comportar para escolherem corretamente suas associações em prol da conquista
de seus interesses. Popularmente dizendo, os envolvidos fazem uma espécie de conta
simples para calcular quais serão seus ganhos e a qual lado associarem-se (Zeitilin, 1975).
Para fechar a listagem de teorias relacionadas às formas de coalizão, a “teoria da
confusão geral” traz a problemática da grande quantidade de pessoas e partidos
envolvidos no cenário político, o que em diversos casos faz com que se formam coalizões
aleatoriamente e desesperadas para que não haja um isolamento político-administrativo, o
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que reduz drasticamente as chances daquela união chegar ao objetivo final (Zeitilin,
1975).
Mesmo que não haja uma teoria mais precisa que as demais, a deturpação do
conceito de coalizão fica bem claro em meio ao cenário político mundial, portanto, em
meio as crises políticas brasileiras interessese arranjos espúrios vêm à tona na formação
de uma grande coalizão. E isto é bastante prejudicial para os interesses presentes no
sistema político nacional, pois uma vez que não mantém uma coerência na formação de
coalizões partidárias e este cenário impede que se encontre um caminho mais coerente
para dar um rumo a este jogo político (Zeitilin, 1975).
Em um contexto de presidencialismo com multipartidarismo as coalizões foram os
arranjos encontrados para garantir a governabilidade, pois a dificuldade dos governantes
em atender as demandas eleitorais dos partidos aliados a base governista é enorme. A
pressão exercida pelos partidos políticos, principalmente daqueles com uma maior
quantidade de cadeiras no legislativo, no presidente e em todo seu corpo técnico na
elaboração de políticas públicas determina as diversas vertentes encontradas nas
campanhas eleitorais e nas coligações sem sentido ideológico.
Os surgimentos das coligações podem estar atrelados às estratégias de associação
que os presidentes utilizam para negociar com os partidos políticos e outros atores, assim
como os critérios empregados na seleção de cada ministro. Dentre as dicotomias na
formação das coalizões, dois modelos importantíssimos são utilizados, a primeira é a
coalizão legislativa que varia de votações em votações, ou seja, pode ser feita em
determinados pontos e desfeita em outros. Por outro lado, a coalizão governamental
inclui achegada aos cargos e posições de poder em troca de garantir apoio legislativo,
debatendo sobre as características do presidencialismo de coalizão existente no Brasil.
(Amorim Neto, 2000 apud Vieira, Borsani e Pratti, 2016).
Uma coalizão legislativa não é mais que um grupo de legisladores que votam
juntos em uma determinada pauta, este conceito não carrega uma confirmação de
compromisso duradouro e sim uma forma de alcançar o objetivo daquele determinado
tema. Por outro lado, a coalizão de governo fixa um forte conceito de estabilidade, de
compromisso sobre as diversas pautas e de status institucionais que é apenas
ocasionalmente experimentada no legislativo, e de controle executivo sobre todas as
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principais áreasde implementação das políticas públicas(Figueiredo 2012 apud Vieira,
Borsani e Pratti, 2016).
O Presidente da República pode tentar realizar seus objetivos de duas maneiras
distintas: por meio de projetos de lei ou de prerrogativa executiva. No primeiro caso
necessita do apoio do Legislativo, ele pode delegar ao ministro a decisão levando em
consideração que os ministros possuem informações privilegiadas sobre o ministério que
ocupa. A outra possibilidade é centralizar a decisão no presidente. Na maioria dos casos,
o processo de decisão é de extrema importância por meio de projetos de leis, onde se
deve articular um governo de maioria para que suas metas sejam alcançadas por meio da
aprovação no Legislativo. Neste caso, a distribuição de ministérios deve seguir
proporcionalmente o tamanho das bancadas dos partidos que fazem parte de sua coalizão
(Amorim Neto, 2006 apud Vieira, Borsani e Pratti, 2016).
É importante destacar que a coalizão não dura, necessariamente, todo o período do
mandato presidencial, ou seja, o chefe do Executivo pode mudar seu gabinete de acordo
com as necessidades ou interesses da coalizão de governo, com os resultados obtidos ou
como pretende desenvolver sua agenda associados aos objetivos futuros, aliando o apoio
legislativo com a configuração técnica. Quando o presidente tem preferência pela
aproximação de algum partido ou ministro é necessário obter a aprovação da legenda, a
fim de consolidar sua base de apoio no congresso. (Figueiredo 2012 apud Vieira,Borsani
e Pratti, 2016).
Nesse sentido, é importante salientar que muitas vezes as escolhas dos governos
não são exclusivamente do partido do presidente, mas uma negociação entre os diferentes
partidos que fazem parte de sua coalizão, do mesmo modo o partido do presidente não é o
único a desenhar o programa de governo, com isso, entende-se a necessidade desta
pesquisa em conciliar a análise destes programas e dos projetos de leis que os deputados
propõem com o consentimento de suas instituições partidárias.
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QUESTÕES

MATERIALISTAS E PÓS-MATERIALISTAS
3.1. NOTAMETODOLÓGICA
O método utilizado neste estudo éa análise de conteúdo de textos políticos,
utilizada a metodologia empreendida pelo Manifesto Research Group – MRG. Essa
técnica consiste em quantificar as unidades de texto dedicadas a cada assunto. Os
programas foram segmentados em frases e cada uma delas foi classificada em uma das
categorias elaboradas pelo MRG.
A análise de conteúdo dos programaspassa por etapas fundamentais na formação
do bancode dados. Inicia-se com a divisão dos textos em sentenças e semi-sentenças e a
classificação de cada uma delas com as categorias utilizadas no MRG. A separação das
sentenças é feita por pesquisadores treinados e posteriormente lançado em um programa
de computador que gera os dados relacionados as respectivas variáveis no grau de
confiabilidade e na validade dos dados que é tema fundamental na atual agenda
envolvendo a extensa bibliografia no âmbito do MRG.
A metodologia divide as temáticas em 7 dimensões, e cada dimensão possui
subcategorias somando 51. As dimensões e subcategorias encontram-se em arquivo
anexo. As dimensões são: Não classificável; Relações exteriores (dimensão 1); Liberdade
e democracia (dimensão 2); Sistema político (dimensão 3); Economia (dimensão 4);
Estado de bem-estar e qualidade de vida (dimensão 5); Estrutura da sociedade (dimensão
6); Grupos sociais (dimensão 7). É importante destacar que de acordo com o MRG não há
uma dimensão materialista ou pós-materialista, as temáticas estão em diferentes
dimensões,
Após a classificação os dados passaram por um tratamento estatístico, cujos
resultados foram analisados. Na temática materialista serão utilizadas as dimensões
referentes a Saúde Pública (504a); Moradia (504c); Educação (506); Saneamento básico
(504b). Os temas pós- materialistas considerados são: Liberdade e direitos humanos
(201); Proteção do meio ambiente (501); Cultura (502); Igualdade (503) que faz
referência a medidas econômicas e sociais, como o ciclo de vida (503b); gênero (503c);
étnico/racial (503d); outros (503e); Grupos minoritários desfavorecidos (705). Ou seja,
dentro do livro de códigos utilizado pelo MRG são analisadas as categorias e dimensões
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que estão relacionadas às questões materialistas e pós-materialistas, importante destacar
que no livro de códigos estas categorias encontram-se em diferentes dimensões.
A classificação dos projetos de leis é feita a partir da formação de um banco de
dados, que consiste na geração de relatórios no site da Câmara dos Deputados, onde são
separadas em vertentes que vão desde o autor a situação atual das proposições. Assim
foram coletados os projetos relacionados aos temas supracitados e posteriormente
prosseguiu-se à classificação de acordo com o livro de códigos do MRG, em seguida
foram calculadas as frequências de citação. É importante ressaltar que para esse cálculo
as citações materialistas e pós-materialistas são tomadas como 100% e cada um dos
temas é tido em relação a estes.
No caso dos programas de governo foram elaborados dois tipos de tabelas que
dizem respeito aos temas materialistas e pós-materialistas em relação às demais subdimensões, e as que foram elaboradas tomando os temas propostos neste trabalho como
100%. Embora os programas de governo tenham sido classificados como um todo, nesta
pesquisafoi dado ênfases nas questões materialistas e pós-materialistas.

3.2. PT; PSDB; MATERIALISMO E O PÓS-MATERIALISMO
Em 1979, surgia o Partido dos Trabalhadores (PT) um partido que poderia ser
classificado como partido de massas, de acordo com Duverger (1980), cujo alicerce
socialista teve um caráter importante na sua auto-afirmação (Samuels, 1997). Em 1987
surgiu o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com a proposta de ser
ideologicamente próximo aos partidos sociais democratas europeus, apresentando, assim
uma plataforma de centro-esquerda, porém ao observar seus documentos desde a
fundação e seu posicionamento com o decorrer dos anos foi possível constatar que suas
medidas eram contrarias à ideologia apresentada, remetendo a uma análise de sua origem,
onde diferenças com a social democracia eram evidentes, como a não participação de
movimentos sociais e com a defesa do liberalismo de mercado (Vieira, 2016b).
A polarização entre os partidos se acirra a partir de 1994, momento em que a
coalizão do partido da social democracia brasileira assume o Executivo. PT e PSDB se
firmaram como os dois principais partidos brasileiros, tendo como base para esta
afirmação as eleições presidenciais, a competir não somente pelo Executivo Federal, mas
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também nos demais âmbitos da federação (governos estaduais e municipais). De acordo
com os analistas, esta dualidade tem exercido papel estruturante do sistema partidário
brasileiro nas últimas duas décadas(Tarouco; Madeira; Vieira, 2013). Embora os dois
partidos tenham se alternado como situação e oposição desde 1994, este trabalho só
analisará a partir de 2006, onde o PT é o que está no comando do governo e o PSDB
como oposição exercendo qualquer tipo de pressão.
Neste sentido, é importante observar se os valores pós-materialistas têm sido
discutidos pelos principais partidos políticos brasileiros, em que medida os mesmos
incorporam as temáticas em seus programas de governo e se há mudanças nas ênfases
referentes a esses valores ao longo do tempo.
Analisando o avanço da democracia, a aquisição de bens materiais e o
desenvolvimento da sociedade como um todo é possível avaliar que as questões pósmaterialistas têm emergido no Brasil. É possível inferir, também, que os partidos
políticos dedicam alguma atenção a estas temáticas emergentes e apresentem em seus
programas discussões acerca destas plataformas. Outra questão interessante é que se
tratando de uma sociedade marcada pela desigualdade social, embora não se tenha
completado o ciclo de atendimento às demandas materialistas observa-se a emergência
das demandas pós-materialistas.

3.3. O POSICIONAMENTO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NOS PROGRAMAS DE
GOVERNO E PROJETOS DE LEIS
As tabelas a seguir buscam demonstrar as proporções em que os valores
materialistas estão sendo abordados pelos partidos de maior relevância no cenário
nacional, pegando as três últimas eleições presidenciais (2006, 2010 e 2014) como objeto
de comparação. Na primeira tabela o total refere-se à porcentagem total de ênfases no
tema em relação a todas as temáticas classificadas nos programas, ou seja, em relação aos
tópicos das sete dimensões classificadas a partir da metodologia anteriormente
mencionada,o que nos ajuda a entender em que patamar os valores materialistas estão na
comparação entre todas as outras temáticas abordadas nos programas. Por outro lado, a
tabela 2 (dois) traz o total de ênfases baseadas apenas nos valores materialistas, o que
sinaliza entre os valores materialistas, quais são mais enfatizados. Em seguida, na tabela
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3 (três), são expostas as ênfases materialistas em relação aos projetos de leis propostos no
recorte temporal mencionado anteriormente, e por fim, foi elaborado um gráfico
comparativo entre os programas de governo e projetos de leis para analisar a discrepância
ou as semelhanças sobre o que os partidos divulgam em seus programas e o que de fato
propõem no legislativo em relação aos valores materialistas.
TABELA 1: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE
TEMAS MATERIALISTAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006, 2010 E 2014
EMRELAÇÃO A TODAS AS TEMÁTICAS CLASSIFICADAS.
Programas de Governo

Categorias

Lula

Alkmin

Dilma

Serra

Dilma

Aécio

PT

PSDB

PT

PSDB

PT

PSDB

(2006)

(2010)

(2010)

(2014)

(2014)

4,70

3,10

3,90

4,70

8,60

7,80

0,80

0,40

0,70

1,50

2,80

2,00

6,50

4,80

8,30

4,50

5,60

5,20

1,30

0,00

0,00

2,40

3,60

0,00

13,3

8,3

12,9

13,1

20,6

15

(2006)

SAÚDE PÚBLICA

MORADIA

EDUCAÇÃO

SANEAMENTO
BÁSICO

TOTAL

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Vieira, Tarouco e Madeira 2016
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TABELA 2: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE
TEMAS MATERIALISTAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006, 2010 E 2014
APENAS EM RELAÇÃO ÀS VARIÁVEIS MATERIALISTAS.

Programas de Governo
Categorias

SAÚDE
PÚBLICA
MORADIA
EDUCAÇÃO
SANEAMENTO
BÁSICO
TOTAL

Lula PT
(2006)

Alkmin
PSDB (2006)

Dilma PT
(2010)

Serra PSDB
(2010)

Dilma PT
(2014)

Aécio
PSDB
(2014)

35,34

37,35

30,23

35,88

41,75

52,00

6,02
48,87

4,82
57,83

5,43
64,34

11,45
34,35

13,59
27,18

13,33
34,67

9,77

0,00

0,00

18,32

17,48

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Vieira, Tarouco e Madeira 2016

Observando os dados das tabelas é possível constatar a presença de temas da
agenda materialista em todos os programas analisados, porém é notória a oscilação
durante os anos. Dentre as ênfases relacionadas a todas as dimensões do livro de códigos,
o programa de governo petista apresenta o seu menor índice de espaço para esta temática
em 2010, por outro lado, o PSDB tem a sua menor porcentagem no ano de 2006, alias
sendo o menor índice entre todos os anos analisados e partidos analisados, por outro lado
as maiores ênfases em questões materialistas podem ser observadas no programa de
governo do PT em 2014 (20%) seguido do programa de governo do PSDB no mesmo
pleito.
Um dos fatores mais interessantes de análise é a não polarização expressiva de
índices destes temas de necessidades básicas entre as agendas dos governos e como elas
variam entre si. Vale à pena levantar a hipótese de que estas oscilações entre os temas
podem ser consequência do pressuposto que estas temáticas já foram supridas nos
grandes centros eleitorais e que estes assuntos não precisam de uma reformulação, e sim,
uma melhora. Um dado relevante é que a Moradia e Saneamento básico foram muito
pouco contemplados nos programas, com exceção de Dilma em 2014 e José Serra em
2010. A ênfase dada pelo programa de Aécio em 2014 sobre a Saúde Pública foi alta,
assim como a porcentagem de Educação no programa de Dilma em 2010, mas o que
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chama a atenção é a discrepância entre os índices de Saúde e Educação com os de
Moradia e Saneamento básico.
É possível notar que no programa de 2006 o PT enfatiza fortemente a temática da
Educação, tendo uma atenção razoável, também, em relação às questões de Saúde
Pública, por outro lado, mantém um baixo nível de Saneamento Básico, mas se
compararmos com os demais índices deste tema é uma boa porcentagem. Enquanto o
PSDB tem uma ótima relevância no debate educacional e de saúde, as suas ênfases nas
questões de moradias são boas, porém há uma discrepância enorme entre o tema de
saneamento, pois o maior índice é dado na candidatura de José Serra em 2010, enquanto
nos outros programas são nulas as influências deste tema.
A Tabela 3 (três) busca demonstrar como os valores materialistas estão sendo
propostos pelos partidos de maior relevância no cenário nacional, tendo como base os
projetos de leis apresentados na câmara dos deputados, como objeto de comparação.

TABELA 3: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE
TEMAS MATERIALISTAS NOS PROJETOS DE LEIS NO PERÍODO DE 2006 A
2014.

CATEGORIAS

PSDB
2007 - 2010

PT
2007-2010

PSDB
2011 - 2014

PT
2011-2014

SAÚDE PÚBLICA

65,5

74,5

75,8

75,3

MORADIA

4,6

3,9

4,3

3,5

EDUCAÇÃO

27,6

20,0

19,2

19,6

SANEAMENTO
BÁSICO

2,4

1,6

0,7

1,6

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de 2007 a 2014.

Os projetos de leis foram de extrema importância na construção desta pesquisa
para analisarmos as vertentes materialistas dentro do poder legislativo e quais temas têm
sido priorizados. Portanto, a tabela acima nos ajuda com as ênfases e quantidades que
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projetos foram apresentados pelos respectivos partidos, lembrando que este recorte
temporal atinge o período em que o PT esteve ocupando o cargo da presidência da
república e o PSDB exercendo o papel de oposição.
Com o decorrer dos anos alguns temas surgiram com grande relevância na agenda
pública, porém os temas materialistas continuam no debate dentro do cenário nacional,
portanto, nossos legisladores não estão livres de pressões para a elaboração de planos
concretos para melhor atender parcelas da população que buscam melhores condições de
auto sobrevivência. Por mais que tenha uma disparidade do tema de Saúde Pública em
relação às outras variáveis, o PT durante 2007 a 2010 foi o que mais propôs leis que
incorporam à temática. Porém nos outros três temas o PSDB liderou as ênfases de
propostas no período entre 2007 e 2010. Porém é visível que as ênfases em saúde
superam consideravelmente as das demais questões, é mais que o dobro da ênfase em
educação, que aparece em segundo lugar. Moradia e saneamento são residuais, apesar dos
programas implementados pelo PT. Agora saneamento pode aparecer mesmo por ser uma
questão ligada à gestão municipal
As questões materialistas já estão enraizadas dentro do debate político brasileiro,
porém as temáticas não foram totalmente supridas em diversas áreas, pensando nisso, os
partidos políticos têm a obrigação de propor soluções para estas demandas. Diante da
tabela notamos a enorme preocupação dos legisladores com a Saúde Pública, a boa
relevância educacional, porém, existe o baixo teor com a Moradia e menor ainda com as
vias de Saneamento básico, o que gera um problema de falta de integração entre os temas.
Vale à pena ressaltar que os dois partidos se equiparam nas propostas, onde não há
uma discrepância nas ênfases dos dois partidos.Porém, levante-se um adendo em relação
ao conteúdo de cada projeto, pois o objetivo deste trabalho é analisar a quantidade de
projetos que foram propostos em relação as variáveis analisadas e não o conteúdo de um
cada um deles, por isso, é difícil a percepção da forma positiva ou negativa que cada
projeto traz para a população brasileira.
De modo comparado, é possível observar uma discrepância entre as propostas nos
programas de governo e nos projetos de leis, como destacamos no gráfico abaixo:
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GRÁFICO 1:PORCENTAGEM COMPARATIVA ENTRE OS PROGRAMAS
DE GOVERNO E PROJETOS DE LEIS EM RELAÇÃO AOS VALORES
MATERIALISTAS NOS ANOS DE 2006 A 2014.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos programas de governo e projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de
2007 a 2014.

A inserção de um gráfico comparativo é um ponto chave para o desfecho deste
trabalho, pois tem o intuito de comprovar ou refutar a hipótese de que os partidos
políticos agem de maneira diferente em seus programas de governo (sua cara pública) e
nos projetos de leis que propõem dentro do legislativo.Portanto, ográfico acima nos ajuda
com a comparação das porcentagens materialistas em relação a estes dois itens,
lembrando que este recorte temporal atinge o período em que o PT esteve ocupando o
cargo da presidência da república e o PSDB exercendo o papel de oposição. Uma
observação importante é a de que os programas de 2014 não foram inseridos no gráfico
pelo fato de estarmos dentro dos quatro anos de mandato da 54º legislatura, ainda em curso,
e pelo processo de impeachment sobre a então presidenta Dilma Rousseff.
É notória a discrepância entre as porcentagens de programas e projetos, onde os
partidos não seguem uma linha coerente de ênfases, ou seja, em momentos enfatizam
demais nos programas e em outros propõem muito mais utilizando os projetos. Mas o que
chama a atenção neste gráfico é a abordagem sobre a variável de Saneamento Básico,
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onde nos anos de 2006 e 2010, PSDB e PT, respectivamente abordam o tema somente
nos projetos de leis.
Outro ponto importante é a variação em todos os temas analisados, entre os
partidos e ao longo do tempo, o que não nos permiteavaliar a existência de valência nos
temas apresentados neste trabalho. Por outro lado, nos confirma a ideia de que nem tudo
que aparece nos programas de governo se transformam em projetos de lei e muitas
questões que não são mencionadas nos programas são enfatizadas no legislativo.
Lembrando que não foi analisado o conteúdo de cada projeto e sim a quantidade de
propostas.
Passando aos temas pós-materialistas, a tabela a seguir busca demonstrar as
proporções em que os valores pós-materialistas estão sendo abordados pelos partidos de
maior relevância no cenário nacional, são consideradas as três últimas eleições
presidenciais (2006, 2010 e 2014), como objeto de comparação. Nesta quarta tabela o
total refere-se à porcentagem total de ênfases no tema em relação a todas as temáticas
classificadas nos programas, ou seja, em relação aos tópicos das sete dimensões
classificadas a partir da metodologia anteriormente mencionada. Por outro lado, a tabela
5 (cinco) traz o total de ênfases baseadas apenas nos valores pós-materialistas, o que nos
ajuda a entender em que patamar os valores pós-materialistas estão na comparação entre
todas as outras temáticas abordadas nos programas e entre os mesmos. Em seguida, na
sexta tabela, são expostas as ênfases pós-materialistas em relação aos projetos de leis
propostos no recorte temporal mencionado anteriormente, e por fim, foi elaborado um
gráfico comparativo entre os programas de governo e projetos de leis para analisar a
discrepância ou as semelhanças sobre o que os partidos divulgam em seus programas e o
que de fato propõem no legislativo em relação aos valores pós-materialistas.
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TABELA 4: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE
TEMAS PÓS-MATERIALISTAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006, 2010 E
2014 EM RELAÇÃO A TODAS AS TEMÁTICAS CLASSIFICADAS.

Categorias

Programas de Governo
Dilma PT
Serra
2010
PSDB
(2010)

Lula
PT(2006)

Alkmin
PSDB
(2006)

1,6

0,1

0,4

3,4

3,3

2,6
9,6
0,3

17,5

Liberdade e
Direitos humanos
Proteção do meio
ambiente
Cultura
Igualdade
Grupos
minoritários
desfavorecidos
Total

Dilma PT
(2014)

Aécio
PSDB
(2014)

0,7

0,2

2,6

4,4

5,4

3,3

3,8

5,7
0,8
0,3

2,6
0,4
0

4,6
4,3
2,3

4,9
2,1
0

6,6
0,2
0

10,2

7,8

17,3

10,5

13,2

Fonte: Vieira, Tarouco e Madeira 2016

TABELA 5: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE
TEMAS PÓS-MATERIALISTAS NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 2006, 2010 E
2014 APENAS ENTRE AS VARIÁVEIS PÓS-MATERIALISTAS.

Programas de Governo
Lula PT
(2006)

Alkmin PSDB
(2006)

Dilma PT
2010

Serra PSDB
(2010)

Dilma PT
(2014)

Aécio PSDB
(2014)

9,14

0,98

5,13

4,05

1,90

19,70

19,43

32,35

56,41

31,21

31,43

28,79

Cultura
Igualdade
Grupos
minoritários
desfavorecidos

14,86

55,88

33,33

26,59

46,67

50,00

54,86

7,84

5,13

24,86

20,00

1,52

1,71

2,94

0,00

13,29

0,00

0,00

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Categorias
Liberdade e
Direitos
humanos
Proteção do
meio ambiente

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de Vieira, Tarouco e Madeira 2016
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Observando os dados das tabelas é possível constatar a presença de temas da
agenda pós-materialista em todos os programas analisados, porém é notória a oscilação
durante os anos. Dentre as ênfases relacionadas a todas as dimensões do livro de códigos,
o programa de governo petista apresenta o seu menor índice de espaço para esta temática
em 2010, curiosamente no mesmo ano o PSDB também apresenta a sua maior ênfase.
Um dos fatores mais interessantes de análise é a discrepância entre as agendas dos
governos e como elas variam com o passar do tempo. E vale a pena levantar a hipótese de
que estas oscilações podem ser consequência de análises do que seu adversário está
propondo ou propôs em eleições passadas. Um dado relevante é que os grupos
minoritários desfavorecidos foram pouco contemplados nos programas, com exceção do
de José Serra em 2010. A ênfase dada pelo programa de Lula em 2006 sobre a igualdade
foi alta, mas o que chama a atenção é o declínio deste tema em relação aos anos
seguintes.
É possível notar que no programa de 2006 o PT enfatiza muito a temática da
igualdade, tendo uma atenção razoável, também, em relação às questões de liberdade e
direitos humanos, proteção ao meio ambiente e cultura, por outro lado, é quase nulo o seu
debate à cerca dos grupos minoritários desfavorecidos. Enquanto o PSDB tem uma boa
relevância no debate relacionado a cultural e proteção ao meio ambiente, as suas ênfases
nos outros três temas (liberdade e direitos humanos, igualdade e grupos minoritários
desfavorecidos) são baixas. Já em 2010, o Partido dos Trabalhadores cita pouco as
temáticas de liberdade e direitos humanos, igualdade e não fala em grupos minoritários,
em paralelo, cresceu em um por cento sua preocupação com as questões ambientais e
manteve sua ênfase na cultura. Como mencionado anteriormente, em 2010 o PSDB
apresenta ênfases relevantes sobre grande parte das temáticas pós-materialistas, exceto
em relação à liberdade e direitos humanos. Por fim, em 2014 na reeleição da presidenta
Dilma a sua passagem pelas liberdades, direitos humanos e grupos minoritários são muito
baixas, tendo um pequeno aumento nas questões de igualdade, cultura e regredindo nas
ênfases ambientais.
Em todos os programas os partidos contemplam as questões pós-materialistas,
contudo, são variadas as formas que os partidos as incorporam, sendo questões distintas
as que são priorizadas em cada programa de governo. Por exemplo, a liberdade e direitos
humanos e as questões culturais são mais atendidas no programa de Aécio Neves em
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2014, enquanto as problemáticas ambientais e dos grupos minoritários são colocadas em
pauta com mais intensidade no programa de José Serra em 2010. Por outro lado, a
preocupação com a problemática igualitária é muito forte no programa de Lula em 2006.
Não podemos deixar de mencionar o tamanho do programa de governo de cada partido,
os documentos das candidaturas do PSDB são quase o dobro de folhas dos petistas, o que
não significa que estas temáticas serão contempladas.
Cabe destacar que, ao contrário do que se havia pensado, os temas pósmaterialistas não polarizam o debate, ou seja, nenhum dos dois partidos apresentou forte
ênfase em uma ou um grupo de temáticas aqui classificadas. O que é possível notar é que
ambos apresentaram algumas menções a estas, mas sem que houvesse uma linha, ou seja,
as ênfases variaram tanto nos partidos como ao longo do tempo, não permitido no que se
traçasse uma linha ou marcasse diferenças entre eles. Neste sentido, pode-se afirmar que
não constituem um eixo de analise suficiente para marcar as diferenças entre os partidos
estudados no período avaliado.
A tabela 6 (seis) busca demonstrar como os valores pós-materialistas estão sendo
propostos pelos partidos de maior relevância no cenário nacional, tendo como base os
projetos de leis apresentados na câmara dos deputados, como objeto de comparação.
A incorporação dos projetos de leis na construção desta pesquisa foi muito
importante para tomarmos consciência de qual patamar as variáveis pós-materialistas
estão dentro do poder legislativo e quais temas têm sido priorizados. Portanto, a tabela a
seguir nos ajuda com as ênfases e quantidades de projetos que foram apresentados pelos
respectivos partidos, lembrando que este recorte temporal atinge o período em que o PT
esteve ocupando o cargo da presidência da república e o PSDB exercendo o papel de
oposição.
Com o fortalecimento da globalização estes temas ganharam ainda mais
notoriedade e nossos legisladores não estão livres de pressões para a elaboração de planos
concretos para melhor atender parcelas da população que buscam melhores condições de
auto expressão. Por mais que tenha uma disparidade do tema Liberdade e Direitos
Humanos em relação às outras variáveis, o PT durante o período de 2007 a 2010 foi o que
mais propôs Leis que incorporam a temática. Existem temas pós-materialistas que,
mesmo sendo delicados de se discutirem, os partidos, na maioria dos casos, não se
manifestam contrariamente, pois a tendência é que haja consenso na sociedade sobre sua
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importância, um grande exemplo são as questões ambientais nas quais o PSDB liderou as
ênfases de propostas no período entre 2007 e 2010.

TABELA 6: PORCENTAGEM DAS CATEGORIAS INDICATIVAS DE TEMAS
PÓS-MATERIALISTAS NOS PROJETOS DE LEIS NO PERÍODO DE 2006 A 2014.

PSDB
2007 - 2010

PT
2007-2010

PSDB
2011 - 2014

PT
2011-2014

LIBERDADE E
DIREITOS HUMANOS

54,4

74,8

60,8

73,1

MEIO AMBIENTE

22,1

10,6

14,7

10,6

CULTURA

17,2

8,5

14,1

10,0

IGUALDADE

6,01

5,3

9,8

5,7

GRUPOS
MINORITÁRIOS
DESFAVORECIDOS

0,27

0,8

0,7

0,6

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

CATEGORIAS

Fonte: Elaboração própria a partir dos projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de 2007 a 2014.

Dentro de uma população tão miscigenada como a brasileira, a variável cultural é
colocada em pauta com frequência e o PSDB tem sido um grande articulador. A
tendência conservadora da sociedade brasileira reflete na baixa porcentagem de projetos
propostos sobre a questão igualitária, por mais que o PSDB chega a quase dez por cento
de ênfase (2011-2014) ainda é muito pouco para a importância destes assuntos e os
avanços que obtivemos até os dias de hoje, quando analisamos em comparação a outros
temas de recorte pós-materialista. Em geral a atenção dada aos grupos minoritários
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desfavorecidos é baixa, apesar da emergência de diferentes organizações em defesa desta
categoria. Algumas considerações fundamentais não podem ser deixadas de lado, como
por exemplo, o recorte temporal se encaixa no período em que o PSDB esteve na
oposição de governo, então é normal que haja uma grande proporção de propostas do
partido. E por outro lado, no futuro cabe a análise do conteúdo político-ideológico destes
projetos, pois nem sempre a maior quantidade de propostas beneficia exclusivamente o
bem-estar da população
Como mencionado anteriormente, a inserção de um gráfico comparativo é um
ponto chave para o desfecho deste trabalho, pois tem o intuito de comprovar ou refutar a
hipótese de que os partidos políticos agem de maneira diferente em seus programas de
governo (sua cara pública) e nos projetos de leis que propõem dentro do legislativo.
Ainda mais se tratando de um conjunto de temas pós-materialistas que são extremamente
delicados, e alguns deles considerados polêmicos, o que torna ainda maior o interesse de
conhecer o comportamento de dois dos principais partidos brasileiro.
Portanto, o gráfico a seguir-nos ajuda com a comparação das porcentagens pósmaterialistas em relação a estes dois itens, uma observação importante é de que os
programas de 2014 não foram inseridos no gráfico pelo fato de estarmos dentro dos
quatro anos de mandato estabelecidos e pelo processo de impeachment sobre a então
presidenta Dilma Rousseff, como dito anteriormente.
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GRÁFICO 2: PORCENTAGEM COMPARATIVA ENTRE OS PROGRAMAS
DE GOVERNO E PROJETOS DE LEIS EM RELAÇÃO AOS VALORES PÓS-
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Fonte: Elaboração própria a partir dos programas de governo e projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de
2007 a 2014.

É notória a enorme discrepância entre as porcentagens de programas e projetos,
onde os partidos não seguem uma linha coerente de ênfases, ou seja, em momentos
enfatizam demais nos programas e em outros propõem muito mais utilizando os projetos.
Mas alguns pontos despertam uma grande curiosidade, em primeiro lugar, a abordagem
sobre os temas de Liberdade e Direitos Humanos, onde é quase irrelevante a atenção dada
pelos dois partidos nos programas de governo, e por outro lado, as porcentagens desta
temática nos projetos de leis chamam a atenção no gráfico.
Seguindo com a análise, os Grupos Minoritários Desfavorecidos têm uma
porcentagem nula no programa do PT de 2010, com uma alta taxa de projetos propostos.
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Porém, nas outras comparações do mesmo tema os programas dos dois partidos abordam
com grandes ênfases em relação ao baixo teor de projetos.
Outro ponto importante é a variação em todos os temas analisados, o que dificulta
uma análise coerente sobre as propostas dos dois partidos, por outro lado, nos confirma a
ideia de que os partidos passam uma informação através de seus programas de governo e
realizam outras com os projetos de leis propostos. Lembrando que não foi analisado o
conteúdo de cada projeto e sim a quantidade de propostas.
A fim de compararmos as ênfases dadas por cada um dos partidos nas temáticas
materialistas e pós materialistas, apresentamos no gráfico 4 os projetos de lei proposto
por PT e PSDB de forma comparada. Optou-se aqui por analisar os projetos de lei, pois
entende-se que estes estariam mais próximos ao ponto ideológico do partido, uma vez
que a interferência da coalizão neste aspecto é nula ou quase nula.

GRÁFICO
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Fonte: Elaboração própria a partir dos projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de 2007 a 2014.
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Fonte: Elaboração própria a partir dos projetos de leis propostos por PT e PSDB nos anos de 2007 a 2014.

Como é possível observar nos gráficos 3 (três) e 4(quatro) as propostas em temas
materialistas e pós-materialistas são praticamente equiparadas entre os dois partidos,
comparando as duas legislaturas, o que nos mostra que a polarização entre eles não se dá
nestas dimensões, mas não leva à conclusão de que não exista, ela apenas pode se dar em
outra dimensão.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, buscou-se saber como PT e PSDB, considerados os principais
partidos brasileiros por marcarem a disputa nas últimas seis eleições presidenciais, tendo
como objeto de análise os programas de governo e projetos de leis no recorte temporal de
2006 a 2014, incorporam temas extremamente importantes para o cenário mundial em
seus programas de governo e em que medida buscam efetivá-los em políticas públicas a
partir dos projetos de lei.
A eminência de acumulação das demandas é evidente, pois a dinamização dos
cidadãos traz a necessidade para novos campos de atuação, com isso, a importância do
posicionamento desses partidos é fundamental para dar uma resposta a seus respectivos
eleitorados, porém a busca destas instituições e seus candidatos por uma neutralidade em
assuntos mais delicados é notório e isso os credencia ao poder por atingir uma parcela da
população que se encontra no centro do espectro ideológico.
A grande surpresa que os dados nos mostraram no decorrer da pesquisa foi quea
despeito da polarização representada por PT e PSDB, supostamente um partido de centroesquerda e outro de centro-direita, ambos apresentam posições semelhantes em temas
materialistas e pós-materialistas em um momento em que essas questões têm estado tão
nítidas na sociedade. Sendo assim, as duas instituições e seus respectivos candidatos
duelam nos mesmos patamares temáticos, sem o comprometimento com alguma temática
específica. Por um lado, observa-se a importância das temáticas materialistas, presentes
nos programas e projetos de lei, com destaque para o tema de saúde pública. Em outra
vertente surgem os valores pós-materialistas com a força que a globalização e a auto
expressão traz para o cenário nacional, porém o contexto não é tão simples, a
neutralidade dos partidos aos temas desta vertente está atrelada ao pensamento de um
senso comum e o discurso de ódio disseminado em diversas áreas da sociedade que
compõem uma grande parcela da sociedade que são fundamentais para as instituições
partidárias no momento eleitoral. Neste sentido, observa-se que as maiores ênfases são
em questões menos conflitivas: direitos humanos e meio ambiente.
Tomando como base as disputas nas eleições presidenciais de 2006, 2010, 2014 e
os projetos que surgiram durante este recorte temporal é possível observar a incorporação
de valores materialistas e pós-materialistas nos programas de governo, assim como nos
projetos de leis, propostos pelos mesmos dosdois principais partidos brasileiros.
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Como sinalizamos anteriormente muitas das questões pós-materialistas são
polêmicas e podemos intuir que a fim de não provocar desacordo enfatizando questões
nas quais não existe consenso os partidos preferem não se dedicar a elas, é importante
chamar a atenção também para o fato de que o programa de governo deve contemplar os
interesses de todos os partidos da coalizão governista, o que o leva a ser mais moderado.
Já nos projetos de leis há uma taxa relevante de propostas que surgiram nos anos
analisados, porém, vale à pena ressaltar que o conteúdo de cada projeto precisa ser levado
em consideração, pois com a definição de cada um deles podemos chegar à conclusão de
qual vertente ideológica o partido está priorizando. Esta seria uma nova agenda de
pesquisa a ser desenvolvida.
Algumas considerações fundamentais não podem ser deixadas de lado, como por
exemplo, o recorte temporal se encaixa no período em que o PSDB esteve na oposição de
governo, então é normal que haja uma grande proporção de propostas do partido. E por
outro lado, no futuro cabe a análise do conteúdo político-ideológico destes projetos, pois
nem sempre a maior quantidade de propostas significa maior bem-estar da população.
Diante de todo este cenário, existe a esperança em que a precariedade dos valores
materialistas seja solucionada, a igualdade de acessos seja mais justa e que as temáticas
pós-materialistas sejam englobadas com a importância que merecem pelos partidos
políticos, porém, a caminhada é longa e possivelmente a solução para o desenvolvimento
socioeconômico brasileiro.
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Anexo: Categorias da análise de conteúdo (Alonso et al 2012)
DOMÍNIO 1: RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DOMÍNIO 2: LIBERTADE E DEMOCRACIA

101- Relações exteriores especiais: positivo

201- Liberdade e direitos humanos: positivo (SOMENTE NO SENTIDO
DE LIBERDADES LIBERAIS) **
2011- DDHH violados pelo Estado; reabilitação e compensação *
202- Democracia
2021- Transição à Democracia
2022- Cidadania restritiva
2023- Cidadania flexível
203- Constitucionalismo: positivo
2031- Regime presidencial: positivo
2032- República: positivo
2033- Pesos e contrapesos (para ser codificada somente para o México)
204- Constitucionalismo: negativo
2041- Monarquia: positivo

1011- Rússia/URSS: positivo
1012- Estados ocidentais: positivo
1013- Países da Europa do Leste: positivo
1014- Países Bálticos: positivo
1015- Conselho Nórdico: positivo
1016- Yugoslávia: positivo
102- Relações exteriores especiais: negativo
1021- Rússia/URSS: negativo
1022- Estados ocidentais: negativo
1023- Países da Europa do Leste: negativo
1024- Países Bálticos: negativo
1025- Conselho Nórdico: negativo

DOMÍNIO 3: SISTEMA POLÍTICO

1026: Yugoslavia: negativo
103- Anti-imperialismo
1031- Exército russo: negativo
1032- Independência: positivo
1033- Diretos das nações: positivo
104- Militarismo: positivo
105- Militarismo: negativo
106- Paz
107- Internacionalismo: positivo
108- Comunidade Européia/União: positivo
109- Internacionalismo: negativo
110- Comunidade Européia/União: negativo
1101 - Integração regional: negativo*

301- Federalismo.
3011- Poderes republicanos: positivo
302- Centralização
303- Eficiência governamental e administrativa
303a- Reestrutura de serviço civil: eficiência geral
303b- Recorte do serviço civil
303c- Melhora dos procedimentos burocráticos
303d- Reformas gerencialistas
303e- Criação de agências
303f- Coordenação
303h- outro
3031 – Prestação de Contas*
304- Corrupção política
305- Autoridade política
3051- Situação pública: negativo
3052- Comunismo: positivo
3053 -Comunismo: negativo
3054 – Reabilitação e compensação
3055- Coalizões políticas
3056- Crítica à outros partidos e governos*
3057- Competição para gobernar*
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3058- Relação com a ditadura: positivo*
3059- Relação com a ditadura: negativo*
DOMÍNIO 4: ECONOMÍA

DOMÌNIO 5: ESTADO DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA

401- Libertade da economia de mercado
4011- Privatização: positivo
4012- Controle da economia: negativo
4013- Restituição da propiedade: positivo
4014- Privatização de vouchers: positivo
402- Incentivos
403- Regulação do mercado**
4031- Desmonopolização*
4032- Críticas ao neoliberalismo*
404- Planificação econômica
405- Corporativismo/Economia mixta
406- Protecionismo: positivo
407- Protecionismo: negativo
408- Objetivos econômicos
409- Administração da demanda
410- Crescimento econômico: positivo
411- Tecnologia e
411a- Infraestrutura, industrias, transporte, logística
411b- Desenvolvimento, pesquisa, ciência e tecnología
411c- Tics
411d- Energia e combustível
411c- Educação tecnológica (Ej. informática, engenharia, etc.)
411f- Capacitação laboral
411h- outro
412- Economia controlada
4121- Propriedade social: positivo
4122- Economia mixta: positivo
4123- Industrias de propriedade pública: positivo
4124- Propriedade socialista: positivo
413- Nacionalização
4131- Restituição da propiedad: negativo
4132- Privatização: negativo
414- Economia ortodoxa.
415- Análise marxista: positivo
416- Economia do anti crescimento: positivo

501- Proteção do Meio Ambiente: positivo
502- Cultura: positivo
5021- Mix público privado na cultura
503- Igualdade: positivo
503a- Igualdade socioeconômica (de classe)
503b- Ciclo de vida
503c- Gênero
503d- Étnico/racial
503e: outro
5031- Mix público- privado em justiça social
504- Expansão do Estado de Bem-estar: positivo
504a- Salud
504b- Seguridade social
504c- Moradia
504d- Otro
5041- Mix público- privado em Estado de Bem-estar
5042- Eficiência del welfare*
505- Limitação do Estado de bem-estar
506- Expansão da educação 5061- Mix público- privado em educação
5062- Eficiência en la educação*
507- Limitação da educação
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DOMINIO 6: ESTRUTURA DA SOCIEDADE
601- Estilo de vida nacional: positivo
6011- Temas de Karabakh
6012- Reconstrução da URSS
6013- Seguridade nacional
6014- Temas de Chipre (para ser codificado somente em Chipre)
602- Estilo de vida nacional: negativo
603- Moral tradicional: positivo
604- Moral tradicional: negativo
605- Lei e ordem: positivo
6051- Gestão e eficiência de lei e ordem*
606- Harmonia social: positivo
6061- Crise em geral
607- Multiculturalismo: positivo
6071- Autonomia cultural: positivo
6072- Multiculturalismo pro Roma
608- Multiculturalismo: negativo
6081- Multiculturalismo contrario à Roma

DOMÍNIO 1: RELAÇÕES INTERNACIONAIS
101- Relações exteriores especiais: positivo- Menções favoráveis a países
particulares com os quais o país tem uma relação especial. A necessidade de
compreensão e/ou ajuda a estes países. No caso británico, as colônias. No
caso da Suécia o restante da Escandinávia os países especiais devem definirse em função da trajetória histórica das relações internacionais. Ex: Uruguai
com Brasil, Argentina e Espanha.
(Os especiais também podem estar na 108 mas não na 107)
1011- Rússia/URSS: positivo–Menções favoráveis à Rússia, URSS ou
Comunidade de Estados Independentes
1012- Estados ocidentais: positivo–Menções favoráveis aos estados
ocidentales incluídos EE.UU. e Alemania.

DOMÍNIO 7: GRUPOS SOCIAIS

701- Grupos de trabalho: positivo
702- Grupos de trabalho: negativo
703- Agricultura e agricultores
704- Classe média e grupos profissionals
705- Grupos minoritários desfavorecidos
7051- Minorias internas
7052- Minorias estrangeiras
706- Grupos demográficos não econômicos
7061- Participantes da guerra
7062- Refugiados
000 - Não classificável

406- Protecionismo: positivo–Menções favoráveis de extensão ou manutenção de
proteções do mercado interno. Pode incluir;
Tarifas.
Restrições de cotas.
Subsídios a exportação.

407- Protecionismo: negativo-Apoiar o conceito de livre mercado. Chamados a
abolição de todas as formas de proteção do mercado.
408- Objetivos econômicos- Menções que tenham a intenção de objetivos
económicos não cobridos pelas outras categorías no dominio 4. Menções gerais a
economia que não incluem nenhum objetivo específico.
Nota: Posições específicas de política encontram-se neseta categoría. Se não há
uma posição específica de política esta categoría também se aplica. (Categoria
residual referente a economia)
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1013- Países da Europa do Leste: positivo- Menções favoráveis aos países
da Europa do Leste em geral.

1014- Países Bálticos: positivo- Menções favoráveis aos Países Bálticos,
inclui outros países de frontera com o Mar Báltico.
1015- Conselho Nórdico: positivo–Menções favoráveis ao Conselho
Nórdico.

1016- Yugoslavia: positivo- Menções favoráveis República Federal da
Yugoslavia incluindo relações especiais com Montenegro, Macedônia,
Eslovênia, Croácia e Bósnia-Herzegovina.
102- Relações exteriores especiais: negativo - Menções negativas a um país
particular com o que o dito país tem uma relação especial .
1021- Rússia/URSS: negativo–Menções negativas a Rússia, a URSS e a
Comunidade de Estados Independentes.
1022- Estados ocidentais: negativo–Menções negativas aos estados
ocidentais incluindo EE.UU. e Alemanha.
1023- Países da Europa do Leste: negativo–Menções negativas aos países
da Europa do Leste em geral.
1024- Países Bálticos: negativo- Referências negativas aos Países Bálticos.
1025- Conselho Nórdico: negativo- Referências negativas aos Conselho
Nórdico.
1026: Yugoslavia: negativo- Menções a República Federal da Yugoslavia
incluindo relações especiais com Montenegro, Macedônia, Eslovênia,
Croácia e Bósnia-Herzegovina.

103- Anti-imperialismo - Referências negativas ao comportamento imperial
e/ou referências negativas a que um Estado exerça fortes influências (política,
militar ou comercial) sobre outros estados. Isto pode incluir:

409- Administração da demanda keynesiana–Menções favoráveis as políticas
orientadas ao lado da demanda (assistência aos consumidores antes que aos
negócios). Particularmente inclui aumento da demanda privada a través de:
Impulso da demanda pública.
Incremento do gasto social.
Também pode incluir:
Estabilização na fase de depressão.
Estímulo aos planos do governo na época de crise econômica.
410- Crescimento econômico: positivo- Paradigma do crescimento. Pode incluir:
Necessidade de fomentar ou estimular uma maior produção.
Necessidade do governo de tomar medidas que favoreçam o crescimento.
411- Tecnologia e infraestrutura - Importância da modernização da indústria, dos
meios de trasporte e das comunicaçõs. Pode incluir:
Importância ao desenvolvimento da ciencia e al desenvolvimento tecnológico na
indústria.
Necessidade de formação e pesquisa. (Isto não implica educação em geral ver a
506).
Chamados ao gasto público em infraestrutura como estradas e puentes.
Apoio ao gasto público em infraestrutura tecnológica (Ej.: banda larga de Internet,
etc.).
411a- Infraestrutura, indústrias, transporte, logística

411b- Desenvolvimento, pesquisa, ciência e tecnologia
411c- Tics
411d- Energia e combustível
411c- Educação tecnológica (Ex. informática, engenharia, etc.)
411f- Capacitação laboral
411h- outro
412- Economia controlada- Necessidade geral do controle direto da economía por
parte do governo. Pode incluir:
Controle sobre os preços.
Intervenções sobre os salários mínimos.(Intervenção direta a diferença da 404
referida a planificação econômica)
4121- Propriedade social: positivo- Menções favoráveis a participação de
cooperativas ou outras organizações não estatais da propriedade na economia de
mercado.
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Menções negativas a controlar outros países como se estes fossem partes de
um império.
Menções favoráveis a um maior autogoverno e a independência das colônias.
Menções favoráveis a descolonização.
1031- Exército russo: negativo- Necesidade de retirar o exército rsuso do
território do país do manifesto; necessidade de receber reparações pelos
danos causados pelo exército russo ou outras instituições soviéticas.

4122- Economia mixta: positivo- Menções favoráveis a propiedade mixta
(público-privada) na economia de mercado.

1032- Independência: positivo-Menções favoráveis a independência e
soberania do país do manifesto.

4123- Indústrias de propriedade pública: positivo-Referências positivas ao
conceito de propriedade pública das indústrias.

1033- Direitos das nações: positivo- Menções favoráveis a liberdade,
direitos e interesse das nações

4124- Propriedade socialista: positivo- Referência positiva a propriedade
socialista incluindo a propriedade pública e cooperativa e referências negativas a
privatización.

104- Militarismo: positivo - Importância da segurança externa e da defesa.
Pode incluir questões referentes a:
Necessidade de manter ou incrementar o gasto militar.
Necessidade de modernizar las forças armadas e melhorar o poder militar.
Necessidade de rearmamento e auto defensa.
Necessidade de necessidad de manter as obligações militares realizadas por
tratados.
Necessidade de assegurar adequadamente os recursos humanos militares.
(Não vão forçar a paz)

413- Nacionalización–Menções favoráveis a apropriação goverrnamental parcial
ou completa da indústria. Também pode incluir aprovação estatal da terra.

105- Militarismo: negativo- Menções negativas ao militarismo ou ao uso
da força militar para resolver conflitos. Pode incluir:
Diminuição do gasto militar.
Desarme.
Promessas de redução ou abolição do recrutamento .
106- Paz- Qualquer declaração ou crença na paz e a pacificação como forma
de resolver crise. Ausência de menções ao militarismo. Pode incluir:
A paz como um objetivo geral.
Desejo de que os países se juntem em negociaciações com países hostis.
Fim das guerras em ordem de establecer a paz.
107- Internacionalismo: positivo - Necessidade de cooperação
internacional, cooperação com países específicosdiferentes aos codificados
em 101. Pode incluir referências a:
Necessidade de ajuda para os países em desenvolvimento.
Necessidade de planificar os recursos mundiais.
Apoio as formas de governo mundial.

4131- Restituição da propriedade: negativo - Referências negativas a restituição
física da propriedade aos donos anteriores.
(Contrário de 4013)

4132- Privatização: negativo-Referências negativas ao sistema desprivatização,
necessidade de transformar o sistema de privatização.

414- Economia ortodoxa - Necessidade de uma economia saudável. Pode incluir
chamados a:
Redução dos déficits de orçamento
Retração nas crises
Economia em época de economia difícil.
Apoio a instituições econômicas internacionais tradicionais como a bolsa de valores
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Necessidade de cortes internacionais.
Necessidade de apoio as Nações Unidas ou outros organismos internacionais.
(Pode incluir missões de paz. A missão de paz, não somente incluem tropas,
mas também civis. A missão de paz vai para além do militar. Portanto, se a
sentença faz referência especificamente a militares vá ao 104. Porém, se faz
referência a “minustah” vá ao 107.
108- Comunidade Européia/União: positivo–Menção favorável a
integração européia em geral. Desejo de expandir a União Européia e/ou
incrementar suas capacidades. Desejo do país implicado em manifestar o
interesse em compartilhar ou seguir sendo membro.
1081 - Integração regional: positivo* - Menção favorável a integração no
MERCOSUR e na região em geral.Pode incluir:
Desejo de expandir o MERCOSUR e outros blocos regionais
latinoamericanos.
Desejo de incrementar as capacidades dos blocos.
Desejo do país implicado em manifestar o interesse em compartilhar ou
seguir sendo membro de um destes blocos.
Desejo de estabelecer orgãos de governo ao nível de bloco.
109- Internacionalismo: negativo–Menções negativas a cooperação
internacional. Menções favoráveis a independência nacional e a soberania em
relação a política exterior do país de origem do manifesto, unilateridade
como oposição ao internacionalismo. ( Contrária a 107)

110- Comunidade Européia/União: negativo - Menções hostis da UE.
Oposições a políticas específicas européias que são preferidas pelas
autoridades européias.

1101 - Integração regional: negativo* - Igual a 1081 mas negativo

DOMÍNIO 2: LIBERDADE E DEMOCRACIA
201- Liberdade e direitos humanos: positivo (SOMENTE NO SENTIDO
DE LIBERDADES LIBERAIS)**- Menções favoráveis a importância da
liberdade pessoal e dos direitos civis no manifesto do país de origem. Pode
incluir menções a:
El derecho a la libertad de expresión, de prensa, de asociación, etc.

e o sistema bancário.
Apoio a moeda forte

415- Análise marxista: positivo - Referências positivas ao marxismo leninismo
ideológico e uso específico da terminología marxista-leninista pelo manifesto do
partido (típicamente mas não necessariamente pelos partidos comunistas).
416- Economia do anti crescimento: positivo–Menções favoráveis a políticas de
anti-crescimento. Refuta a ideia de que todo crescimento é bom crescimento.
Oposição ao crescimento que causa danos ambientais. Chamados desenvolvimento
econômico sustentável.

DOMÍNIO 5: ESTADO DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
501- Proteção do Meio Ambiente: positivo - Políticas gerais a favor da proteção
do medio ambiente, luta contra as mudanças climáticas e outras “políticas verdes”.
Por exemplo:
Preservação geral dos recursos naturais
Preservação dos campos, da selva, etc.
Proteção dos parques nacionais.
Direitos dos animais.
Pode incluir uma grande variedade de políticas que tem sido unificadas como metas
de proteção meio-ambiental.
502- Cultura: positivo - Necessidade de apoio estatal as actividades culturais e de
recreação incluindo as artes e os esportes. Pode incluir:
Necessidade de invertir dinheiro em museus, galerias de arte, bibliotecas, etc.
Necessidade de incentivar atividades culturales de massas e atividades de recreação
como clubes deportivos públicos.
5021- Mix público privado na cultura - Necessidade da provisão privada devido
aos constrangimentos econômicos. Apoio aos fundos privados em complemento a
atividade pública.
503- Igualdade: positivo
Conceito da justiça social e a necessidade de tratamiento justo para todas
as pessoas. Pode incluir:
Proteção especial aos grupos sociais menos privilegiados.
Remoção das barrieras de classe.
Necessidade de distribuição justa dos recursos.
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Liberdade frente a coerção do Estado nas esferas política e econômica.
Liberdade frente ao controle burocrático.
A ideia de individualismo.
2011- DDHH violados pelo Estado; reabilitação e compensação *Referências tendentes a condenar e reparar as violações aos direitos humanos
cometidas pelos Estados, por exemplo nomarco do terrorismo de Estado.
Pode incluir menções a busca de pessoas desaparecidas, sequestradas, mortas
ou torturadas. Eliminação de leis de impunidade..
202- Democracia- Menções favoráveis a democracia como “a única forma
de tomar decisões”. Apoio geral a democracia no país do manifesto. Pode
incluir:
A democracia como o método ou objetivo no nacional, internacional ou
outras organizações (sindicatos, partidos políticos, etc.).
A necessidade do envolvimentode todos os cidadãos na tomada de decisões.
Apoio a democracia direta ou a democracia representativa.
Apoio aos elementos de um regime democrático (o império da lei, a división
de poderes, a independência das cortes, etc.).
2021- Transição a Democracia- Referências gerais ao processo de transição
dos estados de um partido a de democracia pluralista.
2022- Cidadania restritiva–Menções favoráveis a restrições a ciudadania,
restrições a dar direito de voto a grupos (étnicos).
2023- Cidadania flexível–Menções favoráveis a ampliação da cidadania e as
leis eleitorais, nenhuma ou pouca restrição a dar direito ao voto.
203- Constitucionalismo: positivo - Apoio a manutenção da Constituição,
apoio a aspectos específicos da Constitución do manifesto do país. O uso do
constitucionalismo como um argumento a favor de qualquer política.
2031- Regime presidencial: positivo - Menções positivas ao sistema
presidencial no contexto de um sistema presidencial existente, declarações a
favor de una presidência poderosa.

2032- República: positivo - Apoio as formas republicanas de governo em
oposición a monárquica.
2033- Pesos e contrapesos (para ser codificada somente para o México)Apoio aos pesos econtrapesos e a separação de poderes, e específicamente
para limitar os poderes da presidência incrementando os poderes
legislativos/judicial, ou transfirindo alguns poderes do executivo a legislatura
ou ao Judiciário
(Pode usar em Uruguai)

Fim de toda discriminação (Ex.: discriminação racial ou sexual).

503a- Igualdade socioeconômica (de classe)

503b- Ciclo de vida

503c- Gênero
503d- Étnico/racial
503e: outro - (Nesta categoria entre o melhoramento das condições carcelarias que
se codifica no literal “e”).
5031- Mix público- privado em justiça social - Necessidade de iniciativas
privadas devido aos constrangimentos econômicos.
504- Expansão de Estado de Bem-estar: positivo - Menção favorável a
necessidade de introduzir, manter ou expandir qualquier serviço social ou esquema
de seguridade social. Isto incluee, por exemplo, gasto público en:
Saúde.
Cuidado com a infancia.
Cuidado com a terceira idade e pensionista
Serviçõs sociais como serviços.
Nota: Esta categoria excluie educação.(Expandir la provisão, aumento de gasto)
504a- Saúde
504b- Seguridade social
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204- Constitucionalismo: negativo - Oposição a Constituição em geral ou
aspectos específicos da mesma.
Chamados de emendas ou mudanças na Constituição. Pode incluir: chamados
a abolição ou reescritura da Constituição existente.
2041- Monarquia: positivo–Menções de apoio a monarquia, incluindo as
referidas a monarquia constitucional.
DOMÍNIO 3: SISTEMA POLÍTICO
301- Federalismo. - Apoio ao federalismo e a descentralização da política ou
do poder econômico. Pode incluir:
Menções favoráveis a delegação de autoridade no território.
Maior autonomia para qualquier nível sub-nacional no processo de
elaboração de políticas e na economia.
Apoio a continuidade e importância dos costumes e símbolos locais e
regionais e a preferência pela experiência local.
Menção favorável para a especial consideração de áreas locais.
(Se entende no sentido de descentralização em países unitários)
3011- Poderes republicanos: positivo - Menção favorável ao
fortalecimiento dos poderes republicanos.
302- Centralização - Oposição geral a tomada de decisões políticas em
níveis inferiores de governo. Apoio a maior centralização em procedimentos
políticos e administrativos.
303- Eficiência governamental e administrativa- Necessidade de eficiência
e economia no governo e na administração e/ou apelação por fazer mais
econômico e efetivos os procedimentos governamentais e administrativos.
Pode incluir:
Reestruturação do serviço civil.
Redução de serviço civil.
Melhoramento de procedimentos burocráticos.
Nota: Posições específicas de política ganham a esta categoría. Se não ha
uma posição específica de política esta categoria aplica
303a- Reestrutura do serviço civil: eficiência general
303b- Recorte do serviço civil
303c- Melhora dos procedimentos burocráticos

303d- Reformas gerencialistas

504c- Moradia

504d- Outro
5041- Mix público- privado em Estado de Bem-estar
Necessidade de provisão privada de bem-estar debido aos constrangimentos
econômicos; desejos de competência na provisão de serviços de bem-estar;
financiamento privado como complemento da atividade pública.

5042- Eficiência do welfare*- Conteúdo do categoria 303 mas aplicado a temática
505- Limitação do Estado de bem-estar - Limitação dos gastos do Estado nos
serviços sociais ou a seguridade social. Menções favorável ao princípio de
subsidiariedade social (Ex. serviços sociais privados antes que públicos).(Contrria a
504)
506- Expansão da educação - Necessidade de expandir e/ou melhorar a provisão
educativa em todos os níveis.
Nota: isto exclui a capacitação em tecnologia codificada na categoria 411.

5061- Mix público- privado en educación - Necessidade de educação privada
devido aos constrangimentos econômicos, desejo de competição na educação
5062- Eficiência na educação* - Conteúdo de categoria 303 mas aplicado a
temática
507- Limitação da educação–Limitação do gasto do Estado na educação. Pode
incluir:
A introdução ou expansão de matrículas ou cotas em todos os níveis da educação. i
Aumento do número de escolas privadas.(Contraria a 506).
DOMINIO 6: ESTRUTURA DA SOCIEDADE
601- Estilo de vida nacional: positivo- Menções favoráveis a nação, a história do
país do manifesto. Pode incluir:
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303e- Criação de agências

303f- Coordenação

303h- outro
3031 – Rendimento de contas* - Menções favoráveis ao rendimento de
contas verticais e horizontal. (Referências a administração, 2033 faz
referencia ao regime)
304- Corrupção política - Necessidade de eliminar a corrupção política e
abuso associado, ao político e ao poder burocrático.
(Transparência)

305- Autoridade política (SOMENTE USAR NO SENTIDO DE
AUTORIDADE POLÍTICA, SE NÃO IR A SUB CATEGORÍAS DESTA
CATEGORÍA- 3056, 3057)**
Menção favorável a um governo forte e estável.
(Aplicação modificada para AL)
3051- Situação pública: negativo
Referência negativa a situação da vida pública logo depois das eleições
fundadoras. .(Por “founding elections” se está refirindo as primeras eleições
logo após a retirada dos soviéticos. Para a América Latina corresponderia as
eleições pós ditaduras.
3052- Comunismo: positivo–Cooperação com as autoridades/ comunistas
no período de transição, participação pro comunista nos processos de
transição.

Apoio as ideais nacionais estabelecidas.
Apelações gerais ao orglho da cidadania.
Apelações ao patriotismo.
Apelações ao nacioalismo.
Suspensão de algumas liberdades com o fim de proteger o Estado contra a
subversão.
6011- Temas de Karabakh - Referências positivas a unidade de Karabakh e
Armenia ou o reconehcimento da independência da República de Karabakh;
assistência a Karabakh.
6012- Reconstrução da URSS - Menciones favorables a la reunificación de todas
las repúblicas y naciones viviendo en el territorio de la URSS en un nuevo Estado
común (democrático) o en un espacio económico común en el cual la nueva unión
pueda ser guardián de la soberanía del manifesto del país; menciones negativas a la
disolución de las URSS y sus respectivos tratados.
6013- Seguridada nacional–Apoio a ou necessidade de manter a seguridade
nacional em todas as esferas da vida em sociedade, políticas dirigidas a este
objetivo.
6014- Temas de Chipre (para ser codificado somente en Chipre)-Todas as
menções são referentes a Chipre em uma parte grega e em uma turca.
602- Estilo de vida nacional: negativo–Menções negativas a nação e a história do
manifesto do país. Pode incluir:
Oposição ao patriotismo.
Oposição ao nacionalismo.
Oposição a existência de um estado nacional, orgulhoso do nacionalismo e das
ideias nacionais.
( Contrário a 601)
603- Moral tradicional: positivo–Menção favorável dos valores morais
tradicionais e religiosos. Pode incluir:
Proibição, censura e repressão de comportamentos imorais e indecorosos;
Manutenção e estabilidade da família como valor;
Apoio ao rol das instituições religiosas no Estado e na sociedade.
604- Moral tradicional: negativo
Oposição aos valores morais tradicionais e religiosos. Pode incluir:
Apoio ao divórcio e ao aborto;
Apoio general as formas modernas de familia;
Chamados a separación da igreja do Estado.(Contrário a 603)
605- Lei e ordem: positivo–Menções favoráveis a aplicação estricta as leis e ações
para combater o crime doméstico. Somente refere ao reforço do estatus quo das leis
do Manifesto. Pode incluir:
Incremento do apoio e recursos para a policía.
Atitudes mais duras nos tribunais
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3053 -Comunismo: negativo–Contrário ao envolvimentocomunista no
governo democrático; eliminando aos colaboradores do serviço
governamental; necessidade de coalizões políticas exceto com os comunistas.
3054 – Reabilitação e compensação - Referência a reabilitação de vítimas
de perseguição durante a era comunista. Referência a compensação jurídica
por expropiações do regime comunista. Compensação moral.

3055- Coalizões políticas - Referências positivas a ampliação das coalizões
políticas. Necessidade de cooperação a nível político. Necessidade de
cooperação entre as distintas forças políticas.
3056- Crítica a outros partidos e governos* - Menções dirigidas a outros
partidos e governos.
3057- Competência para gobernar* - Menções dirigidas a demonstrar a
competencia para governar do partido do manifesto.
3058- Relação com a ditadura: positivo* - Cooperação com as autoridades
militares no período de transição.
envolvimento a favor dos militares no processso de transição
Referências contáarias a ações revisionistas.
3059- Relação com a ditadura: negativo* - Contrário ao envolvimento dos
militares no governo democrático. Separação dos militares nos serviços
governamentais.
DOMÍNIO 4: ECONOMÍA
401- Liberdade da economia de mercado–Menções favoráveis ao livre
mercado e ao livre funcionamento do modelo de economia de mercado
capitalista. Pode incluir menções favoráveis a:
Liberdade da economia.
Superioridade da empresa individual sobre o Estado e os sistemas de
controle.
Direitos de propriedade privada, as empresas pessoais e a iniciativa.
Necessidade do não impediemento as empresas individuais. (geração de
condições para investimento)
4011- Privatização: positivo–Referências favoráveis as privatizações

4012- Controle da economia: negativo - Referências negativas ao controle
governamental direto da economia.

Importância da segurança interna.
6051- Gestão e eficiência de lei e ordem: Conteúdo de 303 mas para lei e ordem
(Ex. informatização, detectores de metal, etc.).
606- Harmonia social: positivo–Apelação ao esforço nacional e a solidariedade e
necessidade como sociedade de ver a di mesma como unida. Chamados a sociedade
para ajudar pessoas necessitadas, familiares ou não familiares. Pode incluir:
Menções favoráveis ao civismo.
Denúncias ante as atividades anti-sociais em tempos de crise
Apelações ao espírito público.
Apoio ao interesse público.
6061- Crise em geral
Identificação de uma situação geral de crise no país
607- Multiculturalismo: positivo–Menções favoráveis a diversidade e pluralidade
cultural nas sociedades domésticas. Pode incluir a preservação da autonomia das
religiões e línguas do país, incluindo disposições especiais na educação.
6071- Autonomia cultural: positivo–Menção favorável a autonomia cultural.
6072- Multiculturalismo pro Roma–Menções favoráveis a autonomia cultural de
Roma

608- Multiculturalismo: negativo–O reenforço ou fomento da integração cultural.
Apelações a homogeneidade cultural na sociedade
(Contrário a 607).
6081- Multiculturalismo contrário a Roma–Menções negativas a autonomia
cultural de Roma.

DOMÍNIO 7: GRUPOS SOCIAIS- Nota: Posições específicas de política ganham
a este domínio (exceto na categoría 703). Se não há uma posiçã específica de
política estas categorias aplicam.
701- Grupos de trabalho: positivo–Referências favoráveis a todos os grupos de
trabalho, a classe trabalhadora, aos desempregados em geral. Apoio aos sindicatos e
chamados ao bom trato todos os empregados, incluindo:
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4013- Restituição da propriedade: positivo–Referências favoráveis a
restituição sísica de propriedades aos donos anteriores.
4014- Privatização de vouchers: positivo - Referências favoráveis a
privatização de vouchers.

402- Incentivos–Menções favoráveis ao lado da oferta das políticas
econômicas ( assitência aos negócios ants que aos consumidores). Pode
incluir:
Incentivos econômicos ou de outro tipo como os subsídios, a baixa
impositiva, etc.
Políticas de salários e de impostos para induzir aos empreendimentos.
Impulsos/ incentivos para começar empreendimentos.
403- Regulação do mercado ** - Apoio as políticas desenhadas para criar
uma econommia de mercado aberta e justa. Pode incluir:
Chamados a incrementar a proteção dos consumidores.
Aumento da competição econômica para prevenir os monopólios e outras
ações disruptivas do funcionamento do mercado
Defesa dos pequenos negócios sobre o surgimento de negócios grandes e
poderosos
Economia de mercado social.
(Se aplica a monopólios privados / é o modelo social-democrata)
4031- Desmonopolização* - Igual que o 403 mas para monopólios do
Estado. (Ex.: Antel en telefonia celular, não é privatização.)
4032- Críticas ao neoliberalismo* - Menções negativas ao modelo
neoliberal e sua aplicação tanto no país de manifesto como a nível global.
(Se diferencia da 103 pelo fato de que que não tem um conteúdo de controle
político no Estado sobre outro, se não de caráter econômico)
404- Planificação econômica
Menções favoráveis ao planejamento econômico de longo prazo pelo
governo. Pode incluir:
Planos e estratégias de política.
De natureza consultada ou indicativa.

Mais empregos
Melhora das condições de trabalho
Salários justos.
Melhora das pensões, etc.
702- Grupos de trabalho: negativo–Referências negativas aos grupos de trabalho
e aos sindicatos. Pode focalizar-se especificamente no periogo dos “abusos de
poder” dos sindicatos.(Contrário a 701).
703- Agricultura e agricultores - Políticas específicas a favor da agricultura e dos
agricultores. Inclui todo tipo de agricultura e prácticas agrícolas. Somente frases
que tem a agricultura como uma meta devem ser incluídas nesta categoria.
Nota: Frases que deveriam ser categorizadas como “Agricultura: negativo” deven ir
a “000”.
704- Classe média e grupos profissionais - Referência gerais favoráveis a classe
média Especificamente, as frases podem incluir referências a:
Grupos profissionais (Ex. médicos ou advogados).
Grupos de colarinho branco (Ex. bancários ou empregados públicos).
Grupos del sector de los servicios (Ex., empegados da indústria de turismo).
Velha ou nova classe média
Nota: esta não é uma categoria econômica mas refere aos grupos sociais.
705- Grupos minoritários desfavorecidos -Referências muito gerais aos grupos
minoritários não privilegiados que são definidos em um sentido não econômico
nem demográfico (Ex. homossexuais, deficientes, imigrantes) Somente incluir
frases que não podem ser classificadas nas outras categorias. (Ex. 503, 504, 604,
etc.).

7051- Minorias internas - Referências as minorias do país do manifesto que viven
no país; referências positivas as minorias do país do manifesto.
7052- Minorias estrangeiras-Referência a minorias étnicas que vivem no país, por
exemplo os Letones que vivem na Estônia.

706- Grupos demográficos não econômicos-Menções favoráveis aos gupos
especiais de interesse demográfico de todo tipo. Pode incluir:
Mulheres.
Estudantes universitários.
Jovens, idosos, ou adultos.
Pode incluir referências a assistência destes grupos mas somente se este não se
encaixa em outras categorias (Ex. 503 ou 504).
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405- Corporativismo/Economia mixta–Menções favoráveis a cooperação
do governo, empregadores e sindicatos simultaneamente. A colaboração de
empregadores e organizações de empregados em todo o planejamento
econômico supervisado pelo Estado (Conselho de Salários)

7061- Participantes da guerra–Menções favoráveis a, ou a necessidade de
assitência a pessoas que foramm parte de uma guerra, por exemplo no território da
ex Yugoslávia, Coréia, etc
7062- Refugiados–Menção favorável a atenção aos refugiados (quer dizer, pessoas
que se foram de seus lugares por conta de guerras, perseguidos por forças, etc)
000 - Não classificável- Frases que não tem cobertura das outras categorias;
sentenças que não tem significado.
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