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PROPOSTA 

Em matéria dessa manhã, lê-se que “Bolsonaro tenta lacrar para conquistar jovens” (F. 
de São Paulo, 16 de junho de 2022)1. Já no título, a matéria explica que “Bolsonaro 
ironiza rivais e tenta reeditar estratégia bem-sucedida de 2018”, deixando claro que a 
“lacração” funciona ali como um tipo de “estratégia” do atabalhoado presidente. Nesse 
contexto, o termo “lacrar” é cria clara da internet e virou sinônimo de “arrasar”, “sair-se 
muito bem em algo” ao ponto de deixar alguém sem argumentos e encerrar o assunto. 
No entanto, isso vai na contramão da busca pelo bom e velho “espírito retórico” 
(TRINGALI, 2014, p. 370) por meio do qual se buscava o diálogo, a construção de uma 
verdade (numa perspectiva não sofística). Ainda de acordo com a matéria lida, “o 
presidente lucra mais politicamente quando é lacrador do que quando adota postura mais 
autoritária ou hostil na internet”. Por outro lado, a “cultura do lacre” é vista como 
“expressão mais recente de nossa incivilização” ou como uma “porrada discursiva” 
(Fabiana Moraes)2, o que torna mais complexa ainda a compreensão desse termo, 
sobretudo porque, para Hélio Schwartsman3: “o mundo será bem menos interessante se 
não pudermos discordar nem das locuções com as quais se defendem as causas 
inatacáveis”. Em suma, esta PCC pretende dar uma espiadela nesse estranho mundo, 
para tentarmos entender o que é, como funciona e onde encontramos essa tal da 
lacração. E quem nunca lacrou que atire a primeira pedra !   
   
 
JUSTIFICATIVA 

A atividade proposta é uma forma de nos ajudar a compreender o fio da argumentação 
em diversos momentos do nosso cotidiano, dessa vez no território da chamada 
“lacração”. Ainda segundo Fabiana Moraes, lacrar é ato que está ligado à capacidade de 
concisão, de argumento. Ele passa também pela lógica das redes sociais, onde a fala 
precisa ser concisa. Mas não necessariamente fomenta o debate público no que diz 
respeito a um diálogo entre diferentes posições. E, nesse momento, urge tentarmos 
compreender o que, de fato, “lacrar” significa e, ainda, como se manifesta. Por isso essa 
Prática Curricular vai se debruçar sobre essa questão, num primeiro momento tentando 
entender o significado do termo; em seguida, buscando exemplos no mundo que nos 
circunda (mídia, redes sociais, nosso cotidiano etc.).  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “Bolsonaro ironiza rivais e tenta reeditar estratégia bem-sucedida de 2018”. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/bolsonaro-ironiza-adversarios-e-tenta-reeditar-estrategia-

bem-sucedida-de-2018.shtml. Acesso em 17 de junho de 2022. 
2 "Bicha, a senhora é destruidora mesmo" ou: lacrar é um movimento político”. Disponível em 

https://noticias.uol.com.br/colunas/fabiana-moraes/2020/09/13/bicha-a-senhora-e-destruidora-mesmo-

ou-lacrar-e-um-movimento-politico.htm. Acesso em 17 de junho de 2022. 
3 “A era das lacrações”. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2020/07/a-era-das-lacracoes.shtml . Acesso 
em 17 de junho de 2022. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/bolsonaro-ironiza-adversarios-e-tenta-reeditar-estrategia-bem-sucedida-de-2018.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/bolsonaro-ironiza-adversarios-e-tenta-reeditar-estrategia-bem-sucedida-de-2018.shtml
https://noticias.uol.com.br/colunas/fabiana-moraes/2020/09/13/bicha-a-senhora-e-destruidora-mesmo-ou-lacrar-e-um-movimento-politico.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/fabiana-moraes/2020/09/13/bicha-a-senhora-e-destruidora-mesmo-ou-lacrar-e-um-movimento-politico.htm
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2020/07/a-era-das-lacracoes.shtml
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OBJETIVO 
Apresentar e discutir 3 situações de lacração, a partir da discussão do termo e suas 
diferentes acepções.   
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METODOLOGIA 
→ Pesquisar detalhada sobre o termo “lacrar/lacração” (25 horas); 
→ Escolher três situações que exemplifiquem casos de “lacração” (25 horas);  
→ Identificar padrões de manifestação da lacração nos exemplos selecionados (50 
horas).  
→ Apresentar trabalho final escrito com os resultados da pesquisa (até 10 laudas). 
 
 

CRONOGRAMA  
 

Número de vagas: 10 
Trabalho individual.  
 

Referências iniciais 
 
AMOSSY, Ruth. A argumentação no discurso. Coordenação de tradução: 

Eduardo Lopes Piris e Moisés Olímpio Ferreira. São Paulo: Contexto, 2018. 
ANGENOT, Marc. Dialogues de sourds – traité de rhétorique antilogique. 

Paris: Mille et une nuits, 2008. 
ARISTÓTELES. Retórica: obras completas. Tradução de Manuel Alexandre 

Júnior e outros. São Paulo: Martins Fontes, 2012.  
FIORIN, José Luiz. Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015. 
  

2022/2023 

Envio da Ficha de inscrição para a Secretaria da 
Graduação/Letras. 

 30 de junho/22  

Reunião virtual com os inscritos para explicação 
detalhada da metodologia (coleta de dados), análise, 
leituras recomendadas e questões afins. 

14 de julho/22, 16h  
 

Entrega da 1ª parte: histórico e sentidos do termo 
“lacração” (3 laudas) 

31 de agosto/2022 

Seleção de 3 situações que exemplifiquem o 
fenômeno estudado (atendimento a ser agendado 
para apresentação dos dados selecionados) 

Semana de 5 a 9 de 
setembro 

Entrega da 2ª parte: identificação de padrões de 
manifestação da lacração nos exemplos selecionados 
(3 a 7 laudas) 

Semana de 21 a 25 
novembro/ 2022 

Atendimento individual para discussão das análises 
apresentadas 

Semana de 12 a 16 de 
dezembro / 2022 

Envio da versão final do trabalho, revisado, 
juntamente com a ficha de avaliação (até 10 laudas) 

20 de janeiro de 2023 
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