
                                                                                        

PPllaannoo  ddee  AAuullaa  ddee  FFiilloossooffiiaa  ppaarraa  oo  EEnnssiinnoo  MMééddiioo  

TTeemmaa::  BBiiooééttiiccaa  --  OOss  ddiirreeiittooss  ddooss  aanniimmaaiiss  

 

1. Sensibilização 

Para a sensibilização foram passados trechos do documentário “Não matarás”, o qual 

fala do uso de animais para produtos de limpeza, cosméticos, drogas; no ensino 

acadêmico, fala sobre o medo dos estudantes em expressar sua rejeição a esses 

métodos. O documentário é comentado por filósofos, cientistas e ativistas. 

 

2. Problematização Dialógica 

Primeiro relativizamos a forma como os argumentos foram mostrados no 

documentário, procurando mostrar que a intenção da discussão é pensar os direitos 

dos animais e não doutrinar os alunos para que sejam ativistas. Após deixar esse 

ponto claro, discutimos sobre a necessidade de seu uso na nossa sociedade, vendo 

por um lado como nossos costumes impactam a vida dos animais, e por outro lado, se 

o fim último do animal é nos servir, e quais são os argumentos a favor disso, ou se são 

necessários mecanismos legais para limitar tal uso. 

 

3. Conceituação 

Apresentamos a “evolução” do conceito de vida no decorrer da história, para que os 

alunos pudessem ver como esse conceito hoje é mais uma convenção do que 

constatação. Procuramos evidenciar também como esse conceito, em outras formas, 

foi usado, por exemplo, para legitimar a escravidão. Consequentemente, apontamos 

para os perigos de um pensamento passivo e não crítico. Apresentamos como solução 

dos dilemas apresentados pelos próprios alunos1 o conceito de utilitarismo. 

 

 

                                                
1
 Um exemplo de um dilema é o uso de remédios para tratamento de doenças, pois todos os 

remédios passam por testes regularizados em animais para serem disponibilizados para o 
público. 



                                                                                        

4. Avaliação 

A participação na discussão foi a primeira parte da avaliação, a outra foi uma pequena 

redação de 10 a 20 linhas falando das impressões sobre o documentário e sobre o 

diálogo que o procedeu, levando em conta os conceitos mencionados durante a aula. 

 

5. Investigação Textual 

Referências usadas em sala de aula: 

MAYR, Ernst. Isto é biologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. [Capítulo 1] 

KIESLOWSKI, Krysztof. Não matarás. Polônia, 1988, 84 min. [Trechos] 

 

6. Impressões Pós-Aula 

O tema está presente na vida de todos e envolve, em certa medida, posicionamentos 

éticos, que muitas vezes são ignorados sem nenhum motivo aparente. Ao dar luz a 

esse tema, muitos alunos se mostraram surpresos com o impacto que suas ações têm 

sobre a vida não humana e, nessa medida, sentiram-se julgados pelas suas ações não 

pensadas e passaram a questionar como poderiam se livrar dos dilemas que esse 

tema cria em diversas esferas. 

 


