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INTRODUÇÃO 
 
Se você acha que espantalho é aquele boneco mal ajambrado que fica no meio de uma 
plantação com objetivo de afugentar aves ou, ainda, que Espantalho é o Jonathan 
Crane, um dos inimigos mais perigosos de Batman e um dos maiores e mais icônicos 
vilões da cidade de Gotham, então você pode causar espanto! No mundo da 
argumentação, e mais precisamente no estranho universo das falácias, há um tipo de 
estratégia retórica que procura refutar uma afirmação não com base na argumentação 
do proponente, mas na deturpação do seu ponto de vista. Estamos nos referindo à 
falácia do homem de palha ou do espantalho. Nesse sentido, quem opta por tal 
desvio na argumentação do dia-a-dia não rebate efetivamente os argumentos de seu 
oponente, mas a caricatura dos argumentos criados maliciosamente com o objetivo de 
ridicularizar um adversário diante do auditório (no sentido retórico) que acompanha a 
discussão, via redes sociais ou mesmo em conversas cotidianas. Em suma, esta PCC 
procurará alertar os mais desavisados contra esse tipo de manobra chamada de falácia 
do espantalho.  
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JUSTIFICATIVA 
O estudo e identificação de falácias em discursos diversos é um excelente exercício de 
leitura crítica não apenas de textos, mas de mundo. Tal exercício de análise certamente 
ajudará o leitor a questionar posicionamentos que, muitas vezes, parecem coerentes, 
mas que, em fim de contas, são meramente tendenciosos, maldosos e sem 
fundamentação. A ideia do projeto é munir o estudante de ferramentas para que ele 
fique mais atento aos perigos de argumentos muitas vezes convincentes, mas falsos. 
Desse modo, a pesquisa aqui proposta levará o estudante a buscar em diferentes 
gêneros discursivos a falácia do espantalho (também conhecida como falácia do 
homem de palha ou straw man ), o que contribuirá decisivamente para a percepção 
mais crítica do mundo. Ressaltamos que se designa por falácia um raciocínio errado 
com aparência de verdadeiro. Desse modo, se um raciocínio incorreto, ilegítimo, 
parece-nos correto, legítimo, poderá ter poder de persuasão, convencimento mais 
acentuado. Como a lógica dos argumentos é um fator importante de persuasão, os que 
debatem farão o possível para que seus argumentos tenham uma aparência lógica. E 
uma falácia é exatamente isso: fazer com que um discurso, falacioso, pareça 
perfeitamente lógico, mesmo que não o seja, isto é, mesmo que a conclusão seja 
falaciosa (não decorra necessariamente das premissas). Os exemplos de falácia a serem 
apresentados poderão ser coletados em publicações do facebook, séries de televisão ou 
em filmes. Desse modo, o estudante exercitará a leitura crítica de forma mais lúdica.  
 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL  
→ Identificação da falácia do espantalho em textos midiáticos e em situações 
cotidianas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
→ Identificar a falácia do espantalho em textos midiáticos como séries de televisão, 
facebook, publicidade, filmes, novelas, quadrinhos, situações cotidianas etc. 

 → Apresentar relatório da pesquisa, com os dados levantados durante a execução 
desta pesquisa, incluindo registros desses dados (fotografias, imagens diversas etc.).  

→ Pesquisa bibliográfica sobre o tipo de falácia aqui expressa.  
 
 
METODOLOGIA 
A pesquisa será individual e terá as seguintes etapas:  
 
1) Pesquisa teórica sobre falácias em geral.  
2) Busca de referências sobre a falácia do espantalho.  
3) Definição do corpus a ser analisado (mídia em geral). 
4) Análise de dados  - identificação e explicação da falácia identificada.  
5) Elaboração de trabalho escrito com apresentação dos  resultados da pesquisa.   
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ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

O trabalho deve conter as seguintes partes: 
 

Capa Nome da Universidade, nome da faculdade e nome da disciplina; 
título do trabalho; nome do aluno e nº de matrícula; professor 
orientador. 

Ficha de 
Avaliação da 
PCC  

Ficha individual de Avaliação da PCC, preenchida e assinada.  

1ª página Título do trabalho; Nome do aluno e nº de matrícula; Nome do 
professor orientador. 

Apresentação 
do corpus 
selecionado  

Contextualização dos dados selecionados (indicar site, tipo de 
comentários, datas de coleta etc.) 

Fundamentação 
teórica 

Vide bibliografia sugerida.  

Análise do 
corpus 

Identificação de pelo menos 5 situações em que a falácia do 
espantalho esteja presente. 

Referências  Referências das obras consultadas, segundo normas da ABNT 

Anexos Textos analisados em seu contexto (imagens, printscreen etc. ) 

 
 

CRONOGRAMA  
 

 
Número de vagas: 10 
Trabalho individual.  
Extensão: até 7 laudas (sem considerar a capa). 
 
 
 
 
 
 

Cronograma/2019 

Entrega da Ficha de inscrição na Secretaria da 
Graduação/Letras. 

19 de abril 
 

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

29 de abril  
10h, sala 17 

(Semana da PCC) 

Discussão teórica dos textos propostos 3 de junho 

Análise da 1ª versão do trabalho – leitura individual 
com o professor 

2 de setembro 

Análise da 2ª versão do trabalho – leitura 
individual com o professor 

8 de outubro 

Depósito no escaninho do professor do trabalho final 
impresso, juntamente com as fichas de avaliação. 

4 de novembro 
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