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PROPOSTA 

O site de notícias UOL (7 out. 2021) noticiou que dez por cento da população brasileira 
diz que não pretende se vacinar contra a covid-19 ou que ainda não tem certeza sobre 
sua adesão aos programas de imunização criados no país. Em outra matéria, vemos o 
pungente depoimento: Minha vacina é Jesus, ou eu confio, ou não confio. Não peguei 
covid e nem vou pegar porque confio em um Deus vivo. Eu concordo com essa decisão 
porque, com máscara ou sem se tiver que pegar, pega (UOL TAB, 8 out.). Como essas 
duas reportagens, há inúmeras outras que tratam da resistência de algumas pessoas a 
se vacinarem, envoltas por um “sentimento antivacina”, o que tem gerado bastante 
barulho e até mesmo arruaça. Muitas vezes os argumentos apresentados pelos 
reticentes à vacina anticovid são alimentados por teorias conspiratórias, com direito a 
chips robotizantes e outros delírios em formato de jacaré, sempre regados por 
argumentos duvidosos e/ou insultos com requintes de violência verbal, quiçá física, em 
redes sociais ou na padaria da esquina. Sabendo que o fim da pandemia passa - 
necessariamente - por uma cobertura vacinal robusta (e não só no Brasil), talvez seja 
hora de arregaçarmos nossas mangas e abrirmos um diálogo amistoso e franco com 
esse grupo antivacina, tomando ao pé da letra uma das regras de ouro da retórica 
clássica, a qual nos ensina que é preciso conhecer bem o auditório para o qual falamos, 
seus valores e crenças (ARISTÓTELES) se quisermos persuadi-los de nossas teses. 
Desse modo, compreender os motivos não sanitários da hesitação em se vacinar contra 
a covid é um bom caminho para ampliarmos o número de vacinados, sem agredirmos 
ou lançarmos palavras de ordem e/ou julgamentos e desqualificação àqueles que 
sustentam outro ponto de vista. A partir deste cenário, e tomando em consideração que 
a opinião pública (doxa) está em rota de colisão com o saber científico (episteme), esta 
PCC pretende colocar a agulha no braço e ajudar estancar a hesitação vacinal, para que 
possamos amenizar, o mais possível, as causas nefastas dessa crise sanitária que, 
somente no Brasil, já tirou a vida de mais de 600 mil pessoas.  
   
 
JUSTIFICATIVA 

A atividade que abaixo propomos é uma forma de nos ajudar a enxergar o fio da 
argumentação em diversos momentos do nosso cotidiano. Em nossa rotina, quase 
nunca paramos para analisar os argumentos do outro. Geralmente tomamos partido e 
passamos a defender uma ideia de forma passional, muitas vezes impenetrável, 
selecionando só o que nos interessa, num verdadeiro “diálogo de surdos” (ANGENOT). 
A verdade é que somos bons para discutir, mas ruins para argumentar. Pior ainda para 
mudar de ideia. Precisamos sair da nossa bolha/hashtag de conforto ou, em outros 
termos, abandonarmos o “auditório homogêneo” (AMOSSY), no qual, em fim de contas, 
apenas pregamos para convertidos, isto é, falamos para quem concorda conosco. O 
desafio aqui é, grosso modo, confrontar antilogias (ANGENOT) e tentarmos levar o 
outro a enxergar sob outro ponto de vista a necessidade de se fazer vacinar, nos dias 
atuais.    
 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL  
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→ Elaborar uma cartilha, ilustrada, didática e divertida (10 páginas), que busque 
convencer os antivacina a se vacinarem, com base em argumentos científicos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
→ Identificar grupos de discussão (online ou não), que alimentem os argumentos dos 
anti e pró-vacina. 
→ Fazer um inventário das premissas utilizadas pelos grupos anti e pró-vacina e que 
sustentam seus pontos de vista.  
→ Arrolar os cinco principais argumentos baseados na ciência (episteme) e os cinco 
argumentos fundados em mera opinião (doxa). 
→ Elaborar contra-argumentos que tentem convencer, de forma lúdica e não violenta, 
os antivacina a se vacinarem, com base na ciência (episteme). 
 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa será individual e terá as seguintes etapas:  
1) Pesquisa teórica sobre retórica e argumentação (textos básicos): auditório e 
antilogia.   
2) Definição do corpus a ser analisado (sites, hashtags, grupos diversos, textos 
jornalísticos e afins) 
3) Inventário de argumentos utilizados pelos anti e pró-vacina.   
4) Busca de argumentos pró-vacina convincentes. 
5) Elaboração de cartilha, ilustrada, com 10 páginas.   

 
 

ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

O cartilha deve apresentar as seguintes partes: 
 

Ficha de 
Avaliação da 
PCC  

Ficha individual de Avaliação do PCC, preenchida e assinada 

Cartilha  
 

Material ilustrado, com 10 páginas 

 
 

CRONOGRAMA  
 

Cronograma/2021.1 

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

até 17 de dezembro/21  

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

28 de janeiro/22, 16h  
 

Análise da 1ª versão do trabalho – atendimento 
individual 

4 de março/22 
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Número de vagas: 10 
Trabalho individual.  
Extensão: Cartilha com até 15 páginas 
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*** 
  

Envio da versão final do trabalho, juntamente com a 
ficha de avaliação. 

4 de abril/22 
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