
Uma conversa com Jennifer A.  
Reich, socióloga e estudiosa insuspeita de longa data da rejeição de vacinas, sobre responsabilidade 

coletiva e inclusão em tempos de Covid«Não me importo e nunca me tratei mesmo respeitando a 

medicina e os médicos. (Além disso, também sou supersticioso ao máximo ou pelo menos o suficiente 

para respeitar a medicina.)  

Não, senhor, não quero ser curado, e não quero por maldade "Fiódor Dostoiévski, Memórias do subsolo 

(tradução de Igor Sibaldi)Você ainda lida com a aceitação de vacinas, tanto para Covid-19 quanto para 

outras doenças?  

Como seu método de pesquisa mudou, também devido às precauções de saúde em 

vigor? 
Meu livro Calling the Shots foi publicado em 2016 e continuei a escrever artigos acadêmicos sobre o 

assunto por alguns anos. Quando a pandemia de Sars-Cov-2 começou, chegaram imediatamente as 

promessas de que as vacinas a resolveriam.  

Ali fiquei preocupado: não só pelos possíveis malefícios das vacinas produzidas às pressas, mas 

sobretudo pelos malefícios de uma má gestão da campanha de vacinação, que poderia ter prejudicado a 

confiança coletiva em relação a todas as vacinas, no geral. Então comecei a escrever para um público 

mais geral e a monitorar as conversas públicas. 

• Nos últimos dois anos estive envolvido em vários aspectos da compreensão das políticas de 

vacinação.  

• Participei da força-tarefa de igualdade de vacinas do Colorado, que inclui membros da 

comunidade e representantes locais, para discutir como melhorar o acesso às vacinas.  

• Além disso, sou voluntário em algumas clínicas que administram a vacina. 

 Também estou analisando várias discussões online para entender como as pessoas percebem as 

vacinas.Em seu livro, você se concentrou em um segmento específico da população que rejeita (parte 

do) programa de vacinação: muitas vezes mães, ricas, com ensino superior.  

Você tem alguma ideia de como a demografia de recusa de 

vacinas está mudando?  

Historicamente, a oposição à vacina abrange todo o 

espectro político, com pessoas se identificando em lados 

opostos, mas tendo posições semelhantes em relação às 

vacinas. Também encontrei isso em minhas pesquisas.  

Desde o início da pandemia, vimos o aumento da resistência 

de pessoas que se identificam como conservadoras – o que 

ainda é o maior preditor de rejeição de vacinas nos Estados Unidos hoje. Isso não é totalmente 

surpreendente.  

Pouco antes da chegada do SARS-CoV-2, os Estados Unidos tinham um presidente que encorajou as 

pessoas a serem cautelosas com a opinião científica e os tomadores de decisões de saúde - alguns no 



cargo há décadas.Como explico em meu livro, as pessoas geralmente confiam em seu próprio 

julgamento, mas coletam informações de várias fontes. 

 Esse tipo de comunicação pública tem reduzido a pesquisa médica e incentivado a busca 

por fontes alternativas. 
Da leitura do livro, embora tenha feito escolhas diferentes, transparece um certo fascínio pelo estilo de 

vida e pelas posições das famílias que rejeitam o programa de vacinação. Essa impressão está correta? 

Se sim, o que você se importa com eles - indo além do aspecto profissional?Estou interessado em 

entender como todas as famílias fazem escolhas.  

Na verdade, todos nós tomamos decisões sem entender as implicações, com base na opinião das 

pessoas em quem confiamos, no pouco que sabemos, como nos sentimos e com base em valores e 

crenças.  

• A razão pela qual investigo a aceitação de vacinas é que sou fascinado pela maneira como essas 

famílias avaliam a experiência científica.  

• Por exemplo, percebi que, para muitas mães e pais, as decisões relacionadas às vacinas (e mais 

geralmente à saúde) estão ligadas ao estilo de vida - incluindo dieta, vitaminas, amamentação, 

compras de casa.  

• Vemos comportamentos semelhantes com as vacinas Covid-19.  

As pessoas que rejeitam a vacina geralmente se descrevem como saudáveis ou tentam promover boas 

práticas. Isso muitas vezes os leva a imaginar que as vacinas são menos importantes.Em seu livro Purity 

and Danger, a antropóloga Mary Douglas afirma que o medo do contágio e a perda da pureza derivam 

do contato com elementos anormais. 

 Talvez para muitas pessoas a vacina seja mais anormal que o 

vírus? E em que sentido isso reflete uma distinção inteiramente 

ocidental entre natural e artificial?As mães e os pais que entrevistei 

em meu estudo muitas vezes referem-se a como as vacinas minam 

a capacidade natural do corpo de curar e, ao mesmo tempo, 

representam um risco para a pureza do corpo.  

Muitas vezes as coisas "naturais" são vistas como superiores e, 

como as vacinas são consideradas "artificiais", elas são inferiores. 

Isso é consistente com a ideia de que a “imunidade natural” – ou seja, a imunidade selvagem adquirida 

pelo contato com o próprio vírus – é maior do que a adquirida pela vacina.  

O debate ainda está aberto sobre como a imunidade à infecção deve ser considerada e se é equivalente 

à vacinação. Em seu livro, você costuma enfatizar um fato simples, mas importante: a adesão à vacina 

está relacionada à gravidade percebida da doença. Você acha que o Covid-19 é percebido como uma 

doença relativamente fraca que vale a pena lidar? 

Nos estágios iniciais da pandemia, a mensagem era muito clara: a Covid-19 é especialmente perigosa 

para idosos ou para aqueles com sistema imunológico já comprometido por outras condições. Isso 

certamente desencadeou uma dinâmica em que os jovens adultos se sentiram menos interessados em 

se vacinar e mais propensos a acreditar que não precisavam disso. 



 Muitos dos grupos que promovem a ideia de que as vacinas são inseguras ou eficazes insistem que o 

número de mortes causadas pelo Covid-19 é superestimado e dizem que 99,8% das pessoas se 

recuperam. 

 Acredito que as discussões sobre a gravidade da Covid-19 continuarão desgastando a 

percepção da utilidade das vacinas. 
Em seu livro você argumenta que, nos Estados Unidos, a saúde é o resultado de um complexo sistema 

de escolhas individuais, segundo um modelo de consumo (por exemplo, acesso a diferentes tipos de 

produtos de saúde: medicamentos, tratamentos etc.). 

 Você acha que a disseminação do Covid-19 confirmou ou até 

exasperou essa tendência? Ao mesmo tempo, a distribuição desigual 

de vacinas em todo o mundo mostrou que a liberdade de escolha 

pertence a uma minoria.  

Na Itália, a introdução de um "passe verde" forçou muitas pessoas a 

se vacinarem contra a vontade para evitar serem suspensas do 

trabalho e perder seus salários. Em contraste, em países 

economicamente mais pobres, muitas pessoas não têm acesso à 

vacina. Qual é a relação entre privilégio e escolha? 


