
 

 

Quadro de Sentidos Ideológicos 
 

ECONOMIA 

Desenvolvimento econômico 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- A favor do comunismo: defende a abolição da 

propriedade privada e que os meios de 
produção sejam acessíveis a todos, sem lucro e 
sem exploração entre os seres humanos. 
- Anticapitalista: busca a superação do mesmo 
a partir do socialismo. 
 

 

- Aumento do salário mínimo acima da 

inflação. 
- Economia ecologicamente sustentável. 
- Estado de bem-estar social: a economia deve 
estar voltada para políticas de inclusão e 
afirmação social. 
- Favorável à intervenção do Estado para a 

defesa da economia nacional. 
- Humanização do capitalismo: aceita a 
economia de mercado, mas entende que esta 
deve estar preocupada com equalização de 
riquezas e de oportunidades mediante políticas 
públicas e crescimento econômico. 

- Incentivos para a inclusão econômica dos 
mais pobres pelo consumo. 
- Investimentos públicos em infraestrutura. 
- Redução dos juros e do superávit primário 
para garantir mais recursos e investimentos a 
fim de gerar empregos. 
- Intervenção do Estado na economia e nas 
atividades das empresas. 
- Regulação do capital financeiro para proteger 
os trabalhadores ante a crise do capitalismo. 
- Soberania nacional (do Estado e das 
indústrias) em termos econômicos. 
 

- Capitalismo recompensa o trabalho, a 

engenhosidade, criatividade. Defesa do 
neoliberalismo 

- Considera responsabilidade do Estado o controle 
fiscal e a promoção de reformas (previdenciária, 
trabalhista). 
- Contra a intervenção estatal na economia, 

exceto em períodos de crises.  
- Defende o capitalismo (sistema de mercado, 
economia de mercado). Defesa do capital 
financeiro. 
- Defesa da livre circulação de capitais e de 
mercadorias entre os países. 

- Defesa da modernização tecnológica e gerencial 
das empresas e do Estado. 
- Defesa da posição dos donos dos meios de 
produção. 
- Elevação das taxas de juros e da redução do 
tamanho do Estado. 
- Estado em dia com juros das dívidas externa e 
interna. 
- Ideologia do consumo contínuo.  
- Limitação de gastos sociais. 
- Parcerias público/privadas para melhorar a 
infraestrutura do país (portos, estradas, energia 
etc.). 
- Preocupação com a reputação do país no Risco 
Brasil. 

Não há registros nos 

pronunciamentos dos 
parlamentares. 

Desenvolvimento Regional 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

- Defesa de uma política de equilíbrio regional. 
- Desenvolvimento que integre a região com o 
nacional e que envolva políticas públicas de 
geração de emprego, distribuição de renda, 
inclusão produtiva e social. (DIVIDIR EM 2 
IDEIAS). 

- Defende o desenvolvimento produtivo na região 
da Amazônia. 
- Desenvolvimento regional no sentido de 
integração do local ao país e ao mundo.  
 

Não há registros nos 
pronunciamentos dos 
parlamentares. 

Geração de Emprego e Renda 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- Desemprego resulta da política dos EUA e do - Acesso à educação e à qualificação - Aumentar o emprego requer a redução dos Não há registros nos 



 

 

FMI. 

- Desemprego gerado pela substituição de 

empregados por máquinas automáticas. 

- Contra a terceirização no mercado de 
trabalho. 

profissional promovidos pelo Estado.  

- Alta taxa de juros favorece o sistema 

financeiro e penaliza o setor produtivo.  

- Aumento da produção industrial para ampliar 

a oferta de emprego.  

- Aumento do emprego requer investimento 

estatal em infraestrutura e em programas de 

desenvolvimento social. 

- Combate à precarização e à informalidade do 

trabalho.  

- Controle do uso do banco de horas das 

empresas para ampliar a oferta de emprego.  

- Desemprego cresce a partir de fusões de 

bancos e de empresas. 

- Desemprego envolve questões de gênero e 

raça.  

- Economia solidária reduz desemprego e 

fomenta igualitarismo e participação. 

- Eliminação das horas extras para ampliar a 

oferta de emprego.  

- Extensão do período de pagamento do seguro-

desemprego.  

- Geração de emprego é responsabilidade 

social. 

- Geração de empregos distribui renda. 

- Incentivo aos microempresários e às 

cooperativas de trabalho.  

- O alto índice de desemprego dificulta o poder 

de barganha dos sindicatos.  

- Política econômica neoliberal leva grandes 

lucros aos bancos e desemprego aos 

trabalhadores. 

- Políticas de profissionalização de jovens para 

sua inserção no mercado de trabalho.  

- Políticas de reintegração de desempregados 

com mais de 40 anos de idade. 

- Políticas específicas de emprego aos pobres e 

afrodescendentes.  

- Políticas públicas para a redução do 

desemprego.  

- Programas nas áreas do turismo, pesca, 

agricultura familiar e linhas de microcrédito 

custos burocráticos. 

- Aumento do crédito ao setor privado para 

incentivar investimentos e emprego.  

- Crescimento econômico reduz gastos com a área 

social.  

- Desemprego afeta a economia e onera os cofres 

públicos.  

- Desemprego gera instabilidade na área da 

segurança.  

- Fortalecer a economia e reduzir impostos para 

gerar emprego.  

- Incentivos fiscais para empresas que empregam 

jovens entre 18 e 25 anos.  

- Invasões do MST prejudicam investimentos e 

geração de empregos no setor agrícola.  

- Investimentos estrangeiros geram emprego.  

- Programa governamental de estágios para 

incorporar os jovens ao mercado de trabalho e 

reduzir o desemprego.  

- Qualificação do trabalhador para um mercado de 

trabalho cada vez mais especializado. 

- Redução do desemprego requer ampliar a 

liberdade econômica. 

- Redução do desemprego requer segurança 

jurídica e contratual à iniciativa privada.  

- Reforma da legislação do trabalho visando 
reduzir os custos de contratação de empregados.  

pronunciamentos dos 

parlamentares. 

 



 

 

geram crescimento da economia e aumento do 

emprego. 

- Retomada da atividade da construção civil a 

partir da facilitação pelo Estado aos programas 

habitacionais pelas famílias de baixa renda.  

-Pirataria e falsificação geram desemprego e 
precarização do trabalho. 

Relações de Consumo 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- Estatização garante eficiência do sistema de 
consumo. 
- Melhorar as condições de consumo através do 
fortalecimento da agricultura familiar. 

- Garantia dos direitos dos consumidores por meio 
de regras claras na relação de consumo. 
- Pelo acesso de todos a bens de consumo básicos. 
- Transparência na relação entre bancos e seus 

usuários. 
-O Código de Defesa do Consumidor é resultado da 
democracia, garante a cidadania e diminui 
exclusão. 
-O consumidor deve ser protegido em relação ao 
mercado, pois é o elo mais fraco na relação. 

-Proteção ao consumidor de baixa renda. 
- ESTADO DEVE INTERFERIR NA ESCOLHA DO 
CONSUMIDOR (RELATIVOS À QUALIDADE DOS 
PRODUTOS, POR EXEMPLO) (EX: PL 3634/04). 

- Busca pela adimplência para manutenção do 
consumo. 
- Código de Defesa do Consumidor beneficia 
concorrência e as exportações. 

- Não interferência do Estado na escolha do 
consumidor (relativos à qualidade dos produtos, por 
exemplo). 
- Redução de imposto como incentivo ao consumo. 
-Desoneração do setor elétrico para favorecer o 
consumo. 

- Contra a tarifa social nas relações 
de consumo. 
- Defesa das relações comerciais 
visando lucro e crescimento 

econômico. 
-Proteção dos empresários nas 
relações comerciais. 

ESTADO 

Administração Pública 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 

    

Importação/Exportação 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
-Impor soberania perante demais países quanto 
ao comércio exterior. 
 
 

- Defesa de acordos comerciais que não 
comprometam a soberania nacional e 
mantenham a competitividade do país.  
- Defesa tarifária dos produtos brasileiros em 
relação ao mercado internacional.  
- Exportação de armas de fogo somente para 

órgãos públicos de outros países. 
- Pela regulamentação da extração e da 
exportação de diamantes. 
-Defesa e fiscalização das fronteiras aduaneiras 
pelo Estado. 

- Aumento de número de portos secos. 
- Defesa de produtos geneticamente modificados 
para exportação/importação. 
- Defesa do agronegócio brasileiro 
- Pelo aumento da exportação de diamantes 
- Política cambial que favoreça as exportações. 

- Redução de carga tributária para o setor de 
importação e de exportação ser mais competitivo. 

- Defesa do agronegócio 

exportador principalmente de 

produtos primários. 

- Maior abertura comercial para 

aumentar a exportação de 

produtos. 

Política Externa 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- Construção de laços de solidariedade com 
outros países, particularmente na América 
Latina, com Cuba, Venezuela (chavista) e 

- Apoio à política chavista na Venezuela e 
defesa da permanência do país no Mercosul. 
- Contra a ALCA. 

- Contra a política chavista da Venezuela. 
- Defesa da ALCA. 
- Defesa das relações comerciais com os Estados 

- Defesa da soberania nacional, 
contra o comunismo internacional. 



 

 

Argentina (kirchnerista). 
- Contrário ao pagamento da dívida externa. 
- Rompimento das relações com órgãos 
imperialistas (FMI, ALCA...). 

- Contra neoliberalismo, ajuste fiscal e Estado 
mínimo. 
- Defesa da identidade latino-americana. 
- Defesa do Mercosul, da Unasul e da Celac. 
- Defesa do Parlamento do Mercosul. 
- Enfrentamento dos problemas ambientais. 
- Intercâmbios e convênios de cooperação com 
os países de língua portuguesa. 
- Multilateralismo das relações econômicas e 
políticas. 
- Pela afirmação dos direitos dos povos da 
América Latina. 
-Política externa soberana, contra o 
alinhamento com os Estados Unidos. 

Unidos. 

Previdência 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

- Contra a reforma da Previdência (de FHC e de 
Lula). 
- Política neoliberal e ditada pelo FMI. 

- Reforma da Previdência de 2003 rompeu com 

a base social do PT. 

- Reforma de 2003 foi contra os funcionários 
públicos, aposentados e pensionistas. 

- Defesa da reforma da Previdência. Não há registros nos 
pronunciamentos dos 
parlamentares. 

Privatizações-Concessões 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- Estatização do sistema financeiro. 
 

- Contra a privatização do patrimônio público. 
- Estado como principal agente de indução do 
desenvolvimento e de redução das 
desigualdades sociais. (ver se está em outro 
lugar). 
- CONTRA CONCESSÕES 

- Defesa das concessões do patrimônio público 
para a administração do setor privado. 
- Privatização das empresas estatais para gerar 
competitividade. 
-Redução do Estado por meio das privatizações. 
 

 

Não há registros nos 
pronunciamentos dos 
parlamentares. 
 

Reforma Política 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 

- Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

- Contra o financiamento privado de 

campanhas eleitorais. 

- Defesa da reforma política que amplie a 
participação da sociedade. 
- Defesa da reforma política que assegure a 
existência de partidos consistentes, com ampla 
representação social. 
- Defesa da reforma política que iniba a ação 

do poder econômico e a corrupção no processo 
eleitoral e na administração pública. 
-Defesa do financiamento público de 

- Contra o financiamento público de campanhas 

eleitorais.  

- Defesa do financiamento privado de campanha 
eleitorais. 

Não há registros nos 
pronunciamentos dos 
parlamentares. 



 

 

campanhas eleitorais. 

Segurança 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 

parlamentares. 
 

- Defesa do estatuto do desarmamento, para 

redução da violência no país. 

 

- Legalização do porte de arma para defesa 

pessoal e patrimonial. 

- Maior penalização aos criminosos. 

- Construção de mais cadeias e presídios. 

Não há registros nos 

pronunciamentos dos parlamentares. 
 

Tributação 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
- A favor de maior taxação de grandes 
empresas brasileiras e empresas estrangeiras. 
- Defesa do Imposto sobre herança. 
- Isenção de tributos sobre os produtos da cesta 
básica. 
- O valor arrecadado com os tributos deve ser 
usado pelo Poder Público para prover a 
população com serviços essenciais. 
- Redução de tributos para o empregado sobre 
seu salario. 

- ESTADO DEVE TER MONOPÓLIO DA 
ARRECADAÇÃO  
 

- A favor de desburocratização e redução dos 
impostos para beneficiar pequenas e 
microempresas. 
- Defesa de isenção tributária dos produtos e 
insumos do Brasil frente aos importados. 
- Defesa de uma reforma tributária que onere 
mais os ricos e menos os pobres. 
- Favorável ao incentivo fiscal às empresas 
somente havendo contrapartida social. 
- Imposto progressivo às empresas. 

- Investimentos e empréstimos públicos 
condicionados à contrapartida de manutenção 
de empregos e de renda dos trabalhadores. 
- Não taxação de conta-salário. 
- Redução de tarifas sobre bens e serviços 
básicos (gás, transporte, etc.). 

- Reverter à arrecadação de tributos para 
proteção do meio ambiente. 
- Tributos são necessários para promoção da 
distribuição de renda e justiça social 
(programas sociais). 

- A favor do imposto único, pois beneficia 
empresariado e trabalhadores. 
- Concessão de recursos públicos à iniciativa 
privada. 
- Desonerar impostos da folha de pagamento para 
gerar novos empregos. 
- Estímulo ao empreendedorismo com redução da 
carga tributária. 
- Favorável ao incentivo fiscal mediante a redução 
da carga tributária. 

- Menos impostos aumentam poder de compra da 
população. 
- Redução de impostos para diminuir a sonegação. 
- Redução dos impostos sobre empréstimos. 
- Reduzir impostos para auxiliar o setor industrial. 
- Revisão de alíquotas do IR (rever faixas). 

- MENOS IMPOSTOS (IR) PARA OS QUE PAGAM 
(CLASSE MÉDIA) POR SERVIÇOS QUE O ESTADO 
NÃO GARANTE (PAGAM EM DOBRO) 
 

- A favor de rever competências 
tributárias de União, Estados e 
Municípios. 
- Desenvolvimento econômico 
requer diminuição de impostos. 
- Fim do imposto para doações 
oriundas do exterior. 
- Menos impostos garantem 
competitividade do setor 
produtivo. 

- Redução do Estado pela 
diminuição de impostos. 
- Reforma tributária para 
beneficiar classe média. 
 

 

SOCIAL 

Cidadania 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

 

- Ampliação da soberania popular mediante o 

fomento de órgãos de participação e mediante 

a defesa das regras do Estado democrático de 

direito. 

- Defesa da liberdade religiosa. 

- Defesa da pluralidade ideológica de fontes de 

informação. (PRECISA?) 

- Fomento da organização e atuação sindical, 

mediante a não criminalização dos movimentos 

- Defesa das liberdades de expressão e de 

imprensa. 

- Defesa das regras do Estado Democrático de 

Direito. 

Não há registros nos pronunciamentos 
dos parlamentares. 
 



 

 

sociais. 

- Promoção da igualdade social, mediante a 

ampliação dos recursos dos programas sociais. 

- Defesa dos cidadãos pelo Ministério Público 

Educação 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

 

-Abertura de vagas para estudantes pobres nas 

universidades públicas. (A FAVOR DE COTAS 

SOCIAIS) 

-Financiamento de estudantes pobres no ensino 

superior privado. 

- EDUCAÇÃO COMO MAIS DO QUE INSTRUÇÃO 

ACADÊMICA. 

  

-A escola privada tem um ensino melhor e está 

mais atenta ao que o consumidor quer. 

-Educação entendida como instrução acadêmica.  

-Educação voltada às necessidades do mercado de 

trabalho. 

-Melhorar a colocação do país nos rankings 

escolares através do Ensino clássico (tradicional).  

-A escola privada respeita os valores 

familiares, não levados nem 

consideração pelas públicas.  

-O Estado não pode invadir o 

terreno da família (tradicional) em 

termos educacionais.  

Inclusão Social 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 

- Não há registros nos pronunciamentos dos 

parlamentares. 

- Acesso à educação e cultura por meio do 

esporte, desvinculando-o da imagem de prática 

competitiva. 

- Acesso à internet para inclusão pela 

informação. 

- Ampliação de recursos para programas 

sociais. 

- Bolsa e capacitação para os catadores de lixo 

e materiais recicláveis. 

- Combate/erradicação da fome, mediante a 

defesa de programas sociais como o salário 

desemprego e o bolsa família. 

- Criação de universidades públicas no interior 

do país. 

- Defesa da agricultura de subsistência 

mediante o fornecimento de água no semiárido 

e de bolsa estiagem aos pequenos agricultores. 

- Defesa das reformas urbana e agrária, 

visando o fomento da agricultura familiar. 

- Democratização do acesso à justiça. 

- Desenvolvimento de políticas de aposentação 

aos trabalhadores informais, em especial os 

meeiros, posseiros, assentados e bóias-frias. 

- Desenvolvimento de políticas para educação 

- Combate à desigualdade pela alfabetização.  

- Concessão de crédito financeiro a 

microempresários.  

- Desenvolvimento de políticas de permanência 

na escola e de práticas de esporte, além do turno 

escolar, visando a redução da violência. 

- Desenvolvimento de políticas públicas 

compensatórias. 

- Desenvolvimento de políticas públicas para 

redução da mortalidade infantil. 

- Desenvolvimento de regiões subdesenvolvidas. 

- Desenvolvimento tecnológico e econômico da 

Amazônia para geração de empregos. 

- Estímulo à produção rural mediante concessão 

de crédito.  

- Fomento da produção de Biodisel como 

complemento de renda da população carente. 

- Fomento do cooperativismo para o 

desenvolvimento econômico.  

- Fortalecimento da indústria com 

responsabilidade social. 

- Inclusão de trabalhadores informais na 

previdência social para aumentar a arrecadação 

do Estado. 

Não há registros nos 

pronunciamentos dos 

parlamentares. 



 

 

de adultos. 

- Desenvolvimento de políticas públicas para 

comunidades quilombolas. (DIREITO DE 

MINORIAS?) 

- Desenvolvimento do Programa Luz para 

Todos. 

- Garantia da acessibilidade dos deficientes 

físicos, inclusive mediante a destinação de 

vagas em escolas públicas. 

- Inclusão por programas de extensão de 

universidades públicas. 

- Inclusão social de adolescentes infratores e 

presidiários pela profissionalização. (DIREITO 

DE MINORIAS?) 

- Inclusão social pelo consumo. 

- Inclusão universitária pelo PROUNI. 

- Instituição de políticas públicas de inclusão e 

igualdade social. 

- Redução das tarifas de transporte urbano. 

- Regulação do sistema capitalista pelo Estado. 

- Valorização da cultura popular. 

- INCLUSÃO DE TERCEIRA IDADE POR POLÍTICAS 

DE ACESSO A SERVIÇOS 

- Inclusão digital da população de baixa renda por 

meio da redução dos valores dos eletrônicos.  

- Inclusão social por meio da disseminação de 

informação através da TV digital.  

- Programas gratuitos de formação para inclusão 

no mundo do trabalho.  

- Redução da carga tributária dos pequenos 

agricultores para geração de empregos.  

 

Indígenas 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 
 

- Ampliação e garantia dos direitos dos povos 

indígenas. 

- Efetivação dos direitos das crianças 

indígenas. 

- Fomento da educação formal aos indígenas. 

- Programas de bem estar e saúde aos 

indígenas. 

Não há registros nos pronunciamentos dos 

parlamentares. 

- Integrar indígenas à cultura 

branca, já que são brasileiros. 

Infância e Juventude 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 

Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 
 

- Contra a redução da maioridade penal. 

- Promoção de políticas públicas cujos 

destinatários são os jovens. 

- Defesa da redução da maioridade penal. 

 

- Proibição do aborto para meninas 

menores de idade. 

LGBT 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos - Ampla defesa dos direitos da comunidade Não há registros nos pronunciamentos dos -Oposição ao reconhecimento dos 



 

 

parlamentares. 
 

LGBT. 

-Ampliação do sistema de saúde para atender 

as demandas LGBT. 

parlamentares. direitos da comunidade LGBT, em 

especial legalização do casamento 

homoafetivo.  

Meio Ambiente 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
-Ambientalismo como anticapitalista.  

-Capitalismo visto como um sistema econômico 

prejudicial ao meio ambiente.  

-Luta ambiental como uma bandeira de 

esquerda. 

- Bem-estar coletivo e sustentabilidade 

socioambiental. 

- Contra a utilização de fontes energéticas 

predatórias.  

- Contra o produtivismo e o consumismo 

supérfluo. 

- Desenvolvimento sustentável no sentido de 
desenvolvimento econômico, mas com 

distribuição de renda, emprego, inclusão 
social. 
- Estímulo a políticas públicas de 
desenvolvimento de energias alternativas, 
limpas, baratas e ecologicamente sustentáveis. 
- Investimentos em fontes renováveis e limpas 

de energia. 

- ESTADO RESPONSÁVEL PELA PRESERVAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE 

-Desenvolvimento envolve empreendimentos e 

manejo sustentável do meio ambiente. 

- DESENVOLVIMENTO MESMO QUE NÃO A PARTIR 
DE ENERGIAS ALTERNATIVAS (mesmo com impacto 
de extrações). 
 

Não há registros nos 

pronunciamentos dos 

parlamentares. 

Mulheres 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 
 

- Defesa das pautas feministas, pelo fim do 

preconceito e das desigualdades de gênero. 

- Defesa do direito ao aborto e à autonomia do 

corpo da mulher. 

- Promoção de políticas que visem o combate à 

divisão sexual do trabalho. 

- Promoção de políticas que visem o combate à 

violência contra a mulher. 

- COTAS PARA MULHERES NA POLÍTICA 

Não há registros nos pronunciamentos dos 

parlamentares. 

- Combate a legalização do aborto.  

- Contra o reconhecimento dos 

direitos da mulher. 

 

Relações Agrárias 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
-Defesa da ocupação/invasão de terras. - Defesa da reforma agrária contra o latifúndio 

e a concentração de terras. 

- Defesa do MST.  

- Defesa dos camponeses sem terra. 

 

- Contra a invasão de terras. 
- Contra as ações do MST.  

Não há registros nos 

pronunciamentos dos 

parlamentares. 



 

 

Relações de Emprego 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
-Contra o contrato temporário de trabalho. 

-Contra os serviços terceirizados. 

-Aumento do salário-mínimo acima dos padrões 

normalmente estabelecidos.  

-Contra a flexibilização dos direitos dos 

trabalhadores.  

-Contra a terceirização dos serviços fim.  

-Defesa da justiça do trabalho.  

-Defesa da organização sindical.  

-Defesa das greves dos trabalhadores.  

-Defesa dos direitos trabalhistas.  

-Direitos da classe trabalhadora.  

-Fiscalização dos trabalhadores terceirizados 

para evitar a precarização. 

-Fortalecimento dos sindicatos.  

-Garantia/Ampliação dos direitos das 

empregadas domésticas.  

-Globalização responsável pela precarização 

dos empregos.  

-Investimentos e empréstimos públicos 

condicionados à contrapartida de manutenção 

de empregos e de renda dos trabalhadores.  

-Manutenção do FGTS.  

-Manutenção dos direitos dos trabalhadores 

previstos na CLT.  

-Manutenção dos fundos de pensão.  

-Proteção do direito à greve.  

-Reconhecimento da licença maternidade e do 

salário desemprego às mulheres que 

desempenham funções não regulamentadas. 

-Reconhecimento dos direitos trabalhistas das 

mulheres trabalhadoras rurais. 

-Redução da jornada de trabalho sem redução 

de salários e para ampliar a oferta de 

empregos.  

-Reforma que preveja um sindicalismo que 

defenda sua base. (IR PARA REFORMAS?) 

- APOSENTADORIAS ESPECIAIS PARA 

DETERMINADAS CATEGORIAS 

 

 

-Autonomia dos contratos, das convenções 

coletivas e das negociações entre patrões e 

empregados em relação à lei trabalhista.  

-CLT obsoleta, engessa a economia, prejudicando 

o emprego.  

-Desonerar de impostos a folha de pagamentos 

para novos empregos.  

-Flexibilização e modernização da legislação 

trabalhista para aumentar o emprego.  

-Legalização da terceirização dos serviços fim. 

-Menos encargos trabalhistas, menos 

informalidade dos trabalhadores.  

-Modernização da legislação trabalhista, 

considerada anacrônica nos dias atuais.  

-Mudanças na lei do trabalho não ocasionam 

precarização dos direitos trabalhistas.  

-Regulamentação dos contratos dos comerciários 

para que as lojas possam abrir nos finais de 

semana. 

Não há registros nos 

pronunciamentos dos 

parlamentares. 

 



 

 

Relações Étnico-Raciais 

Esquerda conservadora Esquerda liberal Direita liberal Direita conservadora 
Não há registros nos pronunciamentos dos 
parlamentares. 

 

- Defesa da política de cotas nas universidades 

públicas.  

- Desconstrução da ideia de que a desigualdade 

entre brancos e negros derive de uma “suposta 

inferioridade biológica”. 

- Inclusão de negros via educação (em todos os 

níveis), como uma política de Estado. 

- Promoção de políticas que visem o combate 

ao racismo e promovam a inclusão dos negros. 

Não há registros nos pronunciamentos dos 

parlamentares. 
- Contra o reconhecimento dos 

direitos da comunidade negra.  

 

 


