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Com base nos postulados da Análise do Discurso (AD), mais precisamente nos trabalhos de 

Dominique Maingueneau (2005 [1984]), investigamos a relação que se estabelece entre 

discursos contrários e favoráveis ao Projeto de Lei (PL) Gabriela Leite (2012), que propõe a 

regulamentação da prostituição. Para tanto, partimos da hipótese de que a relação estabelecida 

entre esses dois posicionamentos é constitutivamente polêmica, pois, ainda segundo 

Maingueneau (2005 [1984]), a polêmica interdiscursiva caracteriza-se pela expressão de uma 

incompatibilidade dentro de um espaço discursivo, que é um dos elementos do interdiscurso. 

Nas análises, selecionamos, como exemplo, dois textos que circulam no espaço feminista, quais 

sejam: A quem serve a regulamentação da prostituição?, de Nalu Faria (2014), contrário à 

regulamentação da prostituição; e Trabalho Sexual em debate, de Manuela Tavares (2018), 

favorável à referida regulamentação. Como metodologia de análise, recorremos ao paradigma 

indiciário, de Ginzburg (1986), bastante utilizado no âmbito das ciências humanas, e que se 

relaciona, em alguma medida, com alguns postulados da Análise do discurso, pois tanto a AD 

quanto o paradigma indiciário analisam dados aparentemente insignificantes a fim de chegar a 

afirmações mais gerais. Nessa perspectiva, buscamos, por meio de marcas linguísticas, como 

expressões referenciais, pronomes e dêiticos, vistos aqui como indícios que emergem dos dois 

textos analisados, verificar o funcionamento do discurso polêmico. No que diz respeito aos 

resultados, confirmamos que os dados apontam para constituição de uma polêmica discursiva. 

Tal polêmica se mostra, principalmente, por meio de indícios de uma heterogeneidade mostrada 

e marcada. Portanto, verificamos que os textos analisados citam o outro, isto é, o oponente no 

interior do espaço discursivo, traduzindo-o com base nas categorias que constituem a grade 

semântica do mesmo. Isso ocorre, por exemplo, quando o discurso contrário à regulamentação 

da prostituição se refere a seu adversário no espaço discursivo como “liberal”, enquanto os que 

defendem a referida regulamentação se referem a seus oponentes chamando-os de 

“abolicionistas”. Em síntese, as análises revelam que a relação que se estabelece entre discursos 

contrários e favoráveis à regulamentação da prostituição, no espaço feminista, é marcadamente 

polêmica. 
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