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O trabalho a ser apresentado busca demonstrar a forma como o discurso influencia 

as relações de poder vigentes e, inclusive, a realidade em determinado contexto 

social. O entendimento nas teorias do referido trabalho é de que todo discurso seria 

ideológico com a função de manter a estrutura vigente sendo que somente a 

ideologia particular disseminada é alterada, permanecendo sempre inalterada a 

ideologia geral estabelecida. Nesse sentido, além da teoria sobre ideologia 

explanada por Althusser, coube, ainda, atenção à teoria da Análise do Discurso, do 

linguista francês Michel Pêcheux, na qual o sujeito da fala é uma posição que o 

indivíduo ocupa ao ser interpelado pela ideologia, portanto, seria ele sempre 

disseminador da ideologia dominante até mesmo nas falas mais básicas. Portanto, 

ao se aplicar essas duas teorias às estruturas de poder, é possível observar um 

comportamento de interpelação ideológica calcada no contexto histórico-social para 

manutenção dessa estrutura. Para exemplificar essas teorias, um dos discursos 

utilizados no trabalho é aquele feito por Damares Alves, em janeiro de 2019, em sua 

posse no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Este discurso 

representa, com clareza, o rompimento entre ideologias particulares, já que este tem 

um viés mais conservador do que os discursos anteriores referentes às pastas do 

Ministério. Além disso, esse discurso tem um tom eleitoreiro que se distancia da 

circunstância em que foi proferido, qual seja, a posse, havendo muitas propostas 

que não chegam a ter uma explicação de como seriam postas em prática, marcando 

assim, uma tentativa de interpelação ideológica daqueles que ouvem o discurso. 

Portanto, o estudo do referido pronunciamento frente às teorias analisadas no 

trabalho tornam compreensível a influência que os discursos, sempre calcados em 

ideologias, interpelam os indivíduos. Por sua vez, estes indivíduos, ao se colocarem 

em local de sujeito, passam a atuar de forma a preservar a estrutura vigente a partir 

das ideologias propagadas em suas falas. 

 


