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Resumo:

O objeto  desta  pesquisa  são  as  representações  sociais  apresentadas  pela  candidatura  de
Heloísa Helena (PSOL) à Presidência da República em 2006. Baseado nos conceitos de
hegemonia e contra-hegemonia de Gramsci e nas formulações sobre representações sociais
de  Moscovici,  tivemos  como  objetivo  geral  identificar  as  representações  sociais
apresentadas por Heloísa Helena e analisar se estas foram hegemônicas, contra-hegemônicas
ou contestatórias. Analisamos quatro categorias de representações sociais apresentadas no
discurso  de  Heloísa  Helena:  1)  Representações  sociais  do  país  e  do  governo;  2)
Representações sociais do programa de governo; 3) Representações sociais de sociedade
futura;  e  3)  Auto-representações  sociais  de  gênero,  origem  e  político-ideológicas.
Amparados nas orientações metodológicas de Bardin acerca da Análise de Conteúdo (AC), a
organização de nossa análise foi  realizada seguindo algumas etapas.  Primeiro fizemos a
coleta dos materiais a serem analisados. Levantamos as entrevistas de Heloísa Helena, todas
realizadas em 2006, na Globo, Cultura, Record e SBT. Obtivemos também as transcrições
dos 17 programas de Heloísa Helena no Horário Eleitoral Gratuito de Televisão. A partir
desses materiais, levantamos as categorias temáticas essenciais para a realização do objetivo
dessa dissertação, identificando e analisando as principais características das representações
sociais  que  são  objeto  dessa  pesquisa.  Sustentados  na  tradição  marxista,  analisamos
questões relativas ao estado, ideologia, hegemonia, contra-hegemonia, marketing político-
eleitoral, discurso político e ao contexto das eleições presidenciais de 2006. A partir dos
referenciais teórico-metodológicos e de toda a análise realizada, concluímos que o discurso
político de Heloísa Helena foi contestatório, não contra-hegemônico. Concluímos também
que diversos fatores que contribuíram para tal situação, tais como os limites do partido ao
qual a candidata era filiada e a estabilização da hegemonia burguesa com o governo Lula,
além das opções políticas e ideológicas da própria candidata.
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