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Os estudos oriundos do paradigma da semântica argumentativa2 
concentram-se até o momento na resolução de problemas linguísticos 
propriamente (significação lexical, papel das conjunções, dos 
advérbios, etc.) integrando neles, algumas vezes, a dimensão textual. 
Todavia, identifica-se, no seio dessa corrente, uma nova tendência3 
que propõe um alargamento das preocupações: quais laços entre 
semântica a política? Qual é a parte semântica da construção das 
relações sociais? Quais são as propriedades semânticas dos processos 
discursivos que têm consequências sociais? Inscrevendo-se nessa 
corrente, o programa de pesquisa apresentado aqui se ocupa de dois 
tipos de situações discursivas: de um lado, de interações orais em 
assembleias cidadãs políticas, e de outro, de conflitos sociais – eles 
serão englobados, por comodidade, sob a denominação “situações 
políticas”4. Nessa abordagem, as entidades semânticas elementares 

 
1 Tradução de Ana Lúcia Tinoco Cabral. 
2 Cujas linhas centrais estão definidas em Anscombre & Ducrot, 1983. 
3 Ver, por exemplo, Camus, 2017 ; Carel & Ribard, 2016 ; Lescano, 2015 ; Liisberg, 2019 ; 
Montero, 2012.  
4 A denominação “situação política” é uma facilidade que se concede sabendo que 
toda situação discursiva comporta uma dimensão política. É preciso dizer, na 
realidade, que se trata de situações que são “percebidas como políticas”.  
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das situações políticas são possibilidades de agir sempre situadas no 
interior de um espaço semântico.  

 
I. Programas  
 
a. Discurso e potências  

 
Conforme uma das principais teses da Teoria dos blocos 

semânticos, as unidades semânticas elementares, os “aspectos 
argumentativos”5, são esquemas a partir dos quais se pode produzir 
discursos. Quando se trata de estudar situações discursivas de ordem 
política do ponto de vista da semântica argumentativa, essa tese 
conserva um lugar central e precisa ser generalizada.  

De fato, a dimensão semântica de uma situação política é 
regulada pelo processo antagônico de formação das possibilidades 
discursivas disponíveis. Isso aparece algumas vezes de maneira 
explícita quando o objetivo estabelecido é escolher uma “linha 
comunicacional” para uma circunstância particular. Por exemplo, 
numa reunião eleitoral do Novo Partido Anticapitalista (NPA)6, um dos 
temas era a definição de linhas diretrizes do discurso a sustentar por 
ocasião da campanha presidencial por vir. O partido deve ter um 
discurso geral, englobante? Ou deve mostrar suas afinidades com tais 
ou tais outros coletivos de esquerda7? Tratava-se de selecionar 
modelos de discurso suscetíveis de ser em seguida produzidos e, 
então, descartados, reformulados no momento da campanha. Esse 
tipo de assembleia desenvolve explicitamente um mecanismo que 
opera em toda situação discursiva política.  

Que se tenha interesse por assembleias desenvolvidas face a face, 
como no exemplo precedente, ou por antagonismos ligados a uma 
questão social que se desenvolvem em longos períodos e em múltiplos 
eventos discursivos, como aquele de Notre-Dame-des-Landes8, as 

 
5 Ver Carel, 2011. O que se dirá para os aspectos argumentativos vale igualmente para 
os quase-blocos. Para simplificar nosso objetivo, falaremos apenas de aspectos 
argumentativos.  
6 Reunião que ocorreu no dia 16 de março de 2016, entre os militantes da região 
francesa denominada sul de Hauts-de-Seine.  
7 Ver, a esse respeito, Camus, 2020.  
8No início dos anos 70, o Estado francês tornou público um projeto que visava a 
substituição do aeroporto existente em Nantes por um novo aeroporto que devia ser 
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situações políticas evoluem na medida em que os discursos que delas 
participam modificam as possibilidades de discursos posteriores, 
trabalham sobre as potências discursivas que estarão disponíveis.  

Essas potências discursivas, apesar de serem por natureza aptas 
a serem utilizadas como moldes para produzir discursos normativos ou 
transgressivos, não são propriamente ditos “aspectos 
argumentativos”: algumas de suas propriedades diferem dos aspectos 
argumentativos. Numa situação política, as entidades semânticas 
definem os tipos de ações possíveis.  
 
b. discurso e ações 

 
As possibilidades de agir abertas numa dada situação são 

chamadas “programas”9. Os “programas” estabelecem a 
possibilidade de uma ação. Não são nem ideias nem representações. 
São potências de agir – um agir que é ao mesmo tempo discursivo e 
não discursivo. Agir, numa situação política, é produzir discursos que 
instalam novos programas, reproduzem ou modificam programas 
disponíveis; ou então efetuar ações não puramente discursivas que 
serão incorporadas a essa situação apenas pela sua imbricação a 
programas. De maneira geral, as ações não discursivas se tornam 
ações “sociais” somente pela sua imbricação a programas10. A 
possibilidade de enunciar determinado discurso dá sentido a certos 
atos, e realizar certos atos somente tem sentido pela sua imbricação a 
determinado tipo de discurso.  

Em Notre-Dame-des-Landes, uma das modalidades de oposição 
ao projeto da construção do aeroporto foi a ocupação física do local 

 
construído na comuna de Notre-Dame-des-Landes, situada no oeste da França. Esse 
projeto ocasionou um conflito que tomou amplitude nacional a partir dos anos 2000. 
O lugar previsto para o aeroporto, classificado como “Zona de Ocupação Diferida” 
(ZAD), foi ocupado pelos oponentes e renomeado como “Zona a Defender”, gerando 
o tipo de luta a que se dá o nome desde então de “zadisme”. Para mais detalhes sobre 
esse conflito, ver Kempf, H. (2014) Notre-Dame-des-Landes, Paris : Seuil ; Subra, P. 
(2016) Zadisme : de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, Paris : éditions de l’Aube. 
9  O que aqui é chamado de “programa” (em ressonância com os “programas” de V. 
Flusser, Post-Histoire, T&P Work Unit, Collection(s) : Iconodule, Paris, 2019 sem, no 
entanto, importar dele a definição) aparece de maneira liminar sob a denominação 
“conceito” em vários trabalhos anteriores. Uma apresentação exaustiva dos 
"programas" pode ser encontrada em Camus 2020, e Lescano 2021. 
10 O que decore das teses anti-referencialistas da semântica argumentativa.  
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destinado a receber o aeroporto. Todavia essa ocupação física do 
terreno torna-se ação política a partir do momento em que emergem 
programas que permitem que ela seja construída enquanto tal. A 
instalação de um programa pode também preceder a ação, caso em 
que a ação apenas faz “efetivar a aplicação” do programa. Por 
exemplo, o enunciado abaixo, pronunciado pelo Primeiro ministro É. 
Philippe, desencadeia a produção de uma possibilidade de agir 
discursivamente sobre esse conflito pela utilização da alternativa “ou 
eles partem, ou eles serão expulsos”.  

 
(1) Os ocupantes ilegais dessas terras deverão partir daqui por 
iniciativa própria na próxima primavera ou eles serão expulsos11 
 

Esse programa tinha sido instalado vários anos antes, mas tinha 
sido desativado como discurso de Estado por um acordo político de 
2012 que declarava a suspensão do projeto até o esgotamento dos 
recursos jurídicos empreendidos. Esse enunciado reativa, pois, um 
programa que havia sido desativado. As operação policiais que se 
seguiram algumas semanas mais tarde finalmente fizeram apenas 
cumprir, sobre o terreno dos seres e das coisas, esse programa 
definido sobre o terreno semântico. Mais frequentemente, uma ação 
não discursiva é articulada a multiplicidades de programas, que podem 
até ser tomados dentro de relações de exclusão mútua. Na realidade, 
a ação policial de expulsão dos opositores ao projeto de aeroporto não 
se articula de maneira direta ao programa reativado pelo discurso de 
Estado: ela se articula à tensão12 entre esse programa e aqueles que os 
oponentes instalam, e que constroem essas ações como, entre outras, 
a violência de Estado.  

Por isso, separar ação discursiva e não discursiva é um artifício: a 
existência social de uma ação é sempre dependente de sua imbricação 
com programas, assim como a existência de um programa é sempre 
orientada em direção à ação.  
 
  

 
11 Discurso sobre o futuro do projeto aeroportuário do Grande Oeste, quarta-feira, 17 
de janeiro de 2018. Disponível em www.gouvernement.fr  
12 Ver Lescano, 2015 e Camus, 2020. 
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c. programas e valor 
 
Um programa está numa evolução constante ligada à 

concentração de vários parâmetros, entre os quais principalmente 
seu grau de produtividade, seu “histórico” (grosso modo, o rastro 
das operações pelas quais ele passou) e os laços que o ligam a outras 
entidades semânticas. Chama-se “valor” o conjunto desses 
parâmetros inerentes ao programa13. Pode-se ver a transformação do 
valor de um programa na sequência a seguir. Numa assembleia do 
movimento Noite em pé14, um interveniente promove a organização 
de debates encerrados por um voto. 

 
(2) Tom : […] Eu, o que eu proporia, é que a gente faça organizações 
de debates temáticos. […] Tomemos um exemplo simples, a gente 
faz uma jornada sobre isso, tanto artisticamente como debates ou 
outra coisa, ou para que as pessoas se informem […] e possam no 
fim decidir em assembleia geral se é a favor ou contra isso aí.  
 

Fazendo isso, ele põe em funcionamento um programa segundo 
o qual o movimento se tornaria mais eficaz graças a uma organização 
de processos de informação e de tomadas de decisão. Chamemo-lo de 
programa da “eficácia da organização”. Esse programa contem uma 
interdependência do tipo [organização LG eficácia]15 cujo valor não 
apresenta globalmente obstáculo à sua produção no momento em 
que Tom toma a palavra. Nesse momento da assembleia, sua proposta 
não necessita particularmente ser defendida. Esse programa é 
transformado por uma intervenção posterior à de Tom:  

 
(3) Laura: E agorinha eu vejo pessoas, elas são uns cinquenta, que 
dizer hum se somos 20 que decidimos que nhenhenhe a gente passa, 

 
13 Empregamos aqui a noção de « valor » tal como definida em Camus, 2020 
14 Noite em pé é um movimento de contestação que surgiu no contexto das 
mobilizações contra a lei Trabalho de 2016. Ultrapassando largamente imediatamente 
o tema unificador da oposição à lei Trabalho, o movimento se opôs notadamente ao 
sistema institucional da Va República de maneira global, sentida como paralisada e não 
representativa dos cidadãos. A organização de assembleias gerais em toda parte da 
França permitiu seu desenvolvimento. Trata-se aqui da Assembleia de 2 de abril de 
2016, na praça da República, em Paris. Ver Camus, 2020.  
15 “LG” representa aqui a interdependência normativa, do tipo logo, tal como descrito 
em Carel (2011) e neste mesmo volume.  
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a gente não passa, e levanta a mão. Não tem com o que se preocupar, 
a gente tá aí no respeito de todos e de cada um, não estou aqui para 
criticar os métodos. No entanto, [...] será que a gente está aqui para 
falar do fundo? – ou para falar da forma? Estou aqui para dialogar com 
vocês [...] No lugar de dizer será que a gente faz, será que a gente 
não faz? Existem leis, a gente vota, a gente não vota? A gente está na 
reprodução [...] portanto liberemo-nos verdadeiramente.  
 

A intervenção de Laura, porque ela rotula a proposta de Tom de 
“reprodução” do sistema do qual Noite em pé procura se libertar, 
enfraquece as possibilidades de fazer funcionar o programa da 
“eficácia da organização”. Daí em diante, não será mais possível 
mobilizar o mesmo programa sem acompanha-lo de uma justificativa 
adequada – a menos que o interveniente construa seu discurso 
ignorando completamente a intervenção de Laura. Isso quer dizer que 
o programa da “eficácia da organização” não tem o mesmo valor 
conforme o consideremos antes ou depois da intervenção de Laura. 
Pode-se até dizer que não é mais exatamente o mesmo programa.  

 
2. Espaços semânticos 

 
Decorre dessas discussões que dois discursos que mobilizam a 

mesma interdependência normativa ou transgressiva em duas 
situações discursivas diferentes não farão funcionar o mesmo 
programa, pois cada programa traz em si as particularidades da 
situação conflituosa na qual ele está instalado. Um programa é uma 
interdependência semântica normativa ou transgressiva situada. É a 
ancoragem que lhe confere sua forma específica.  

Por exemplo, no conflito sobre a reintrodução do urso no 
sudoeste da França, assim como no conflito sobre o retorno do lobo 
no Sudeste, encontram-se discursos que indicam a necessidade de 
proteger as espécies vulneráveis, do tipo [espécie frágil LG proteger]. 
Mas esses discursos, semelhantes em aparência, mobilizam programas 
diferentes. No caso do lobo, o programa mobilizado é enfraquecido, 
pois ele encara um outro programa que, este, é produtivo: trata-se de 
um programa que associa o aumento rápido de estragos produzidos 
pelo lobo ao número crescente de lobos no território. Essa 
interdependência [espécie frágil LG proteger] tem um valor 
completamente diferente no conflito em torno do urso. Ela tem em 
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particular uma grande força, pois nele ela é, por exemplo, solidária16 a 
um programa que constrói a muito fraca população dos ursos como 
tendo engendrado a necessidade de reintroduzir artificialmente 
espécimenes para evitar sua extinção. Mobilizar a interdependência 
[espécie frágil LG proteger], num caso ou no outro, é produzir 
intervenções diferentes, a partir de programas diferentes17. Quando se 
fala de um programa, fala-se sempre de uma unidade ligada a outras 
por relações específicas em um dado momento da evolução de uma 
situação discursiva, tendo certo grau de produtividade, tendo sofrido 
determinado número de intervenções discursivas que o afetaram, etc.  

Diz-se que os programas de uma situação discursiva evoluem no 
seio do “espaço semântico” dessa situação. As situações discursivas 
são dessa forma analisáveis em uma superfície discursiva na qual 
surgem enunciados, e em um espaço semântico no qual se organizam 
programas tomados no seio de relações que se modificam18. Assim, os 
enunciados da superfície discursiva intervêm nos programas do 
espaço semântico, e este condiciona em troca o surgimento de 
enunciados na superfície discursiva.  

As possibilidades discursivas definidas no espaço semântico 
somente existem porque elas são instaladas e utilizadas por práticas 
discursivas efetivas e não pela sua presença prévia em uma espécie de 
sistema semântico próprio a uma “ideologia” que os discursos se 
contentariam em reproduzir.  

 
3. Modos de intervenção 
 
a. enunciados e operações  

 
Os enunciados que participam de uma situação agem sobre um 

espaço que lhes é exterior para transformar ou manter, acrescentar ou 
suprimir as possibilidades discursivas abertas na situação. Os 

 
16 Camus & Lescano 2019ª.  
17 Assim como dois enunciados “da mesma frase” (tendo sido produzidos em dois 
contextos respectivamente independentes um do outro) só podem ser aproximados pela 
supressão de tudo o que faz a especificidade de cada um deles para manter talvez apenas 
o seu léxico e sua sintaxe, a aproximação de dois programas pertencentes a situações 
diferentes mas “relativos à mesma interdependência semântica” resultaria apenas na 
eliminação artificial do valor específico de cada um, para manter apenas a dimensão formal.  
18 Lescano, 2017. 
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enunciados podem, entre outras coisas, visar diretamente o valor de 
um programa, e isso principalmente de três maneiras : “tomando” um 
programa (como se pode dizer que a Bastilha foi “tomada”), o que 
equivale à ideia intuitiva que se faz das reivindicações, dos pedidos, das 
exigências, da expressão de desejos; “combatendo-o”, o que 
corresponde às ideias banais de rejeição, de ataque; “naturalizando-
o”, quer dizer, fazendo-o ser visto como um “fato cru”, independente 
de qualquer tomada de posição19.  

A “tomada” se realiza por enunciados parafraseáveis por 
discursos do tipo: “Para nós/mim, ...”, “nos reivindicamos...”, “nós 
exigimos...”, “nós pedimos...”, “é preciso...”. A intervenção a seguir 
toma um programa segundo o qual as três plataformas que 
constituem o NPA (a “A”, a “B” e a “C”) resultam das divisões no seio 
do partido:  

 
(4) Émile: Há uma diferença fundamental entre o que diz a A, a B e a 
C. A “A” é tradicionalismo!  
 

O “combate” pode ser realizado com a ajuda de enunciados que 
podem ser parafraseáveis com a ajuda de fórmulas do tipo “nós somos 
contra P”, “não, A não é B”, “é falso que P” ... O excerto a seguir 
combate o programa mobilizado por Émile:  

  
(5) William : Quer dizer que o que diz Alain é verdade, no campo está 
todo mundo engajado em negócios e … sinceramente encontrar 
diferenças entre a A, a B e a C – e eu gosto de ler os textos um pouco 
complicados – é difícil […] A gente conheceu esta batalha estratégica 
com os companheiros que partiram no Fronte de Esquerda. Tinha 
uma discussão de fundo, das diferenças estratégicas de fundo que se 
traduziram por brigas injuriosas e uma cisão que precisava das 
discussões aprofundadas e sérias. Mas esse não é mais o caso hoje.  
 

A “naturalização” pode ser realizada ou parafraseada por 
discursos de estrutura “A é B”, de contornos como “diante de P...”, 
discursos no passado simples e outros procedimentos como aqueles 
que são classificados habitualmente como desencadeadores de uma 
pressuposição. Pela utilização do verbo “saber”, o fragmento que 
segue naturaliza o programa segundo o qual o partido está dividido, 

 
19 Lescano, op.cit.  
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centrando o debate nas medidas a serem tomadas para fazer uma boa 
campanha eleitoral.  

 
(6) A gente sabe que estamos divididos! A gente sabe que estamos 
divididos, há plataformas e tudo. Em torno de Poutou20, é preciso por 
pessoas de diferentes plataformas simplesmente [...] 
 

Uma operação (de tomada, de combate, de naturalização) afeta o 
valor do programa que ela visa. Por exemplo, reforçando ou 
enfraquecendo sua estabilidade no espaço semântico21. Um programa 
será mais estável quanto menos operações contraditórias ele receber – é 
preciso, pois, tomar cuidado para não associar a cada tipo de operação 
um mesmo tipo de resultado que lhe seria ligado sistematicamente. Isso 
quer dizer que se um programa é combatido e tomado, então seu lugar 
no espaço semântico fica instável. Em contrapartida, um programa que 
só recebe combates, só tomadas ou somente naturalizações é menos 
instável. Imaginemos um programa que só é produtivo pelo seu 
funcionamento naturalizado: há um grau de estabilidade muito elevado, 
é um fato indiscutível (pode-se até se perguntar se, de maneira geral, os 
enunciados que aparecem aos olhos de todos como indiscutíveis não são 
precisamente aqueles que instauram a produção dos programas que têm 
o mais alto grau de estabilidade). Se um discurso vem tomá-lo, ele o 
mostra, por causa disso, como submetido à discussão, e assim o 
desestabiliza22. É o que foi evitado no excerto que segue, extraído da 
assembleia do Novo Partido Anticapitalista, na qual o interveniente exclui 
a possibilidade de tomar um programa que se opõe ao capitalismo; isso 
culminaria em estabelecer um ponto possível de debate, e, portanto, em 
desestabilizá-lo.  

 
(7) [...] São pontos de tática, pode-se discutir: será que é preciso estar 
na Syriza, no Podemos, não mais estar lá, fazer coisas? mas a gente 
não vai se decidirr numa campanha eleitoral, enfim é absurdo! Mas a 
crítica “precisa romper com o o o o ... capitalismo” e tudo, a gente é 
unânime sobre isso.  
 

 
20 Phipippe Poutou é o candidato do NPA nas eleições presidenciais de 2017. No 
momento dessa Assembleia, sua candidatura ainda não está oficializada.  
21 Camus, 2020. 
22 Ibid.  
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Todo enunciado intervém ao menos sobre um programa do espaço 
semântico no qual ele age. Além disso, um enunciado efetua em geral 
várias operações simultaneamente. Por exemplo, um enunciado pode, ao 
mesmo tempo, instalar um programa no espaço semântico, colocá-lo em 
funcionamento e combatê-lo, aumentando com isso sua produtividade (é 
o caso do excerto (5) anteriormente exposto).  

 
b. operações e modos de intervenção 

 
Cada vez que um enunciado emerge na superfície discursiva de 

uma situação política, ele efetua pelo menos uma operação sobre o 
programa, de maneira que os programas podem receber múltiplas 
operações, às vezes análogas: dois enunciados que, por exemplo, 
combatem o mesmo programa, intervêm da mesma maneira sobre o 
espaço semântico da situação. Essas regularidades que se formam 
num espaço semântico são chamadas de “modos de intervenção”23.  

De fato, as operações não devem ser consideradas apenas do 
ponto de vista da operação singular efetuada por um enunciado 
singular, mas do ponto de vista do modo de intervenção que elas 
habilitam e mobilizam. Tomar, combater ou naturalizar um dado 
programa é agir de certa maneira num espaço semântico de uma dada 
situação e, portanto, abrir e/ou reforçar a possibilidade de efetuar de 
novo o mesmo tipo de intervenção. Existe, por exemplo, uma maneira 
de agir sobre o espaço semântico do conflito de Notre-Dame-des-
Landes que consiste em combater o programa segundo o qual o 
projeto de novo aeroporto deve ter sua obra iniciada. Esse modo de 
intervenção é realizado por estes três fragmentos:  

 
(8) Nós nos opomos a qualquer tentativa de início de obras ou de 
expulsão!24 
(9) A ACIPA convocou várias manifestações massivas de protesto 
contra o embargo das terras, dias 15 e 17 de outubro em Nantes e em 
St Nazaire25.  

 
23 Camus & Lescano, 2019b.  
24 Comunicado à imprensa do coletivo COPAIN44, dia 30 de novembro de 2016, 
7seizh.info.  
25 Coletivo franciliano de apoio à zad de Notre-Dame-des-Landes, 25 de outubro de 
2013, nddl-id.fr. A ACIPA é a Asociação Cidadã Intercomunal das Populações envolvidas 
no projeto de Aeroporto de Notre-Dame-des-Landes.  
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(10) Para não deixar seus invasores administrativos fazerem seu 
trabalho sujo de resignação, o boicote não é suficiente. Não 
esperemos para bloquear o projeto deles26.  

 
Dito de outra forma, esses três fragmentos agem de maneira 

análoga sobre o mesmo programa, pelo accionamento de um mesmo 
modo de intervenvenção (que já tinha se tornado disponível no espaço 
semântico do conflito). Os fragmentos que seguem agem sobre o 
mesmo programa, mas tomando-o, portanto, fazendo funcionar um 
modo de intervenção contrário ao precedente:  

 
(11) De agora em diante, se tem toda latitude para realizar as obras 
(…) Nada nos impede de passar à ação27.  
(12) Essa construção está prevista há agora mais de trinta anos, sobre 
um espaço especialmente reservado para esse fim. Está mais do que 
na hora de empreender as obras!28 
(13) “Depois da decisão do tribunal administrativo [que deve intervir 
no primeiro semestre de 2015, ndlr], será necessário engajar-se na 
construção de Notre-Dame-de-Landes.”29  
 

Durante a evolução de uma situação política, a possibilidade de 
efetuar uma dada operação sobre um dado conceito pode ser mais ou 
menos presente. Como os programas, um modo de intervenção pode ser 
muito produtivo numa fase de evolução do conflito e nada produtivo em 
uma outra fase do mesmo conflito. Em decorrência, se modos de 
intervenção diferentes recaem sobre o mesmo programa, então esse 
programa pode somente ser produtivo sob um dado modo de 
intervenção (ele pode ser sistematicamente tomado) e perfeitamente 
improdutivo sob os outros modos de intervenção possíveis (por exemplo, 
um programa jamais combatido). Na reunião do NPA, por exemplo, o fato 
de se apresentar para candidatura à presidência opõe alguns 
intervenientes, mas se encontra um programa sempre tomado e nunca 

 
26 Trato não assinado intitulado “Projeto de aeroporto: a trapaça pública” difundido em 21 de 
junho de 2012 por ocasião do bloqueio da prefeitura de Notre-Dame-des-Landes.  
27 Propósito de Mikaël Doré, sub-prefeito encarregado do dossier do aeroporto de 
Notre-Dame-des-Landes, 4 de março de 2014, Ouest-France.  
28 Associação contra o sobrevoo da aglomeração de Nantes (acsan.info), 16 de junho 
de 2015.  
29 Declarações de Manoel Valls, citadas no “Notre-Dame-des-Landes: o crash 
anunciado do aeroporto”, 18 de dezembro de 2014, L’Express.  
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combatido, segundo o qual, em caso de participação na campanha 
presidencial, Poutou seria o candidato do partido. Encontra-se esse 
programa, por exemplo, nesse excerto:  

 
(14) Em segundo lugar, hum ... “qual candidato?” Então, houve um 
monte de debates, eu lhes passo os detalhes. Então agora, todo 
mundo pensa que o candidato só pode ser Poutou. 
 

Ficou compreendido que um discurso não pode nunca realizar um 
programa apenas. Falar é tomar posição em relação a um programa: 
só se mobilizam tipos de ações disponíveis que incidem num programa 
(dito de outro modo, só se mobilizam modos de intervenção). Os 
programas estão sempre integrados num modo de intervenção. Desse 
ponto de vista, a noção de modo de intervenção prolonga as teses 
centrais da semântica argumentativa: os enunciados são incapazes de 
qualquer objetividade; não apenas porque em nenhum nível 
semântico não se encontram “informações” (é a tese da 
“argumentatividade radical”30), não apenas porque as 
interdependências semânticas (aquelas estabelecidas por exemplo 
por logo e no entanto) são indivisíveis (é o que afirma a Teoria do 
blocos semânticos), mas também porque essas interdependências são 
situadas dentro de um espaço semântico ; e ainda porque é impossível 
de mobilizar tais interdependências sem afetá-las pela utilização de um 
dos modos de intervenção disponíveis.  

Se aceita-se que aquilo que os enunciados fazem sobre os 
programas modifica o espaço semântico; se aceita-se que os modos de 
intervenção são vias de acesso ao trabalho que os discursos podem 
efetuar sobre os programas, então é preciso aceitar que, em cada 
espaço semântico, se definem os meios disponíveis para sua própria 
transformação.  

 
4. Perspectivas 

 
O estudo semântico das situações políticas torna necessário 

conceber os enunciados como intervenções antagônicas para tornar 
disponíveis, reforçar ou fragilizar os meios de ação. Uma vez aceitas as 
noções elementares dessa abordagem, questões mais complexas 

 
30 Anscombre e Ducrot, 1986.  



415 

surgem; as pesquisas atuais tentam responder a essas questões. Por 
exemplo, os programas que integram um espaço semântico não 
existem sob a forma de uma simples lista. Cada situação conflituosa os 
organiza à sua maneira, de modo que a existência semântica de um 
movimento ou de um partido político corresponde a uma organização 
precária de modos de intervenção. Haveria particularmente certas 
constâncias que permitem crer que há sempre programas que 
cristalizam os antagonismos e outros que se subordinam aos 
primeiros. Por outro lado, certos programas são mais estáveis que 
outros no interior de um espaço semântico. Mobilizar um programa 
menos estável do que aquele do adversário equivale então a produzir 
enunciados que têm menos peso. Essa assimetria parece estar na base 
de certo tipo de relação de força entre os atores de um conflito. Enfim, 
os espaços semânticos não são fechados, nem são desconectados uns 
dos outros. Embora eles guardem certa autonomia, pontos de junção 
existem entre os diferentes espaços semânticos de uma mesma 
conjuntura social – os espaços semânticos não são estruturas.  

 
Tradução: Ana Lúcia Tinoco Cabral 
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