
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual,                               

escreva um texto argumentativo sobre o tema: uso de animais para pesquisas em                         

laboratório. 

 

TEXTO I 

Animais de Laboratório 
 
A utilização de animais em laboratórios, tanto para fins médicos quanto para fins comerciais, é uma questão                 

muito polêmica. Animais de várias espécies, sendo os camundongos mais intensamente utilizados, são             

empregados em experiências científicas e testes a fim de comprovar a eficiência de produtos como vacinas,                

cosméticos, medicamentos etc. 

O uso de animais com objetivos científicos é uma prática comum que vem sendo empregada desde a                 

Antiguidade, mas para que essa prática seja aceitável do ponto de vista ético e exponha resultados eficazes, é                  

dever do especialista a consciência de que o animal que está sendo utilizado como cobaia é um ser vivo e como                     

tal possui instinto, além de ser sensível à dor. 

A questão sobre os direitos dos animais e sua utilização em experimentos científicos vem sendo discutida desde                 

muitos anos, mas, em 1860, um fato ocorrido foi decisivo para o estabelecimento de limites no uso de animais                   

como cobaias em experimentos de laboratório. O fisiologista francês Claude Bernard dizia que o uso de                

animais vivos era indispensável para experimentações e, por isso, ele mantinha um laboratório e um biotério nos                 

porões de sua própria casa. Cansadas de ouvir os gritos de animais que diariamente eram torturados, a esposa e                   

a filha de Claude o abandonaram e fundaram a primeira sociedade francesa em defesa dos animais. A partir                  

dessa associação, diversas outras sociedades protetoras dos animais também foram fundadas, assim como leis              

específicas para esse tipo de uso dos animais. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-laboratorio.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
 

TEXTO II 

Uso de animais em pesquisa abrange desafios éticos e compromisso com novas tecnologias 
 

Em todo o mundo, a questão ética envolvendo a experimentação animal é muito debatida. Vários países                

apresentam legislações específicas; em alguns, as normas são mais rígidas, em outros, mais flexíveis. Mas o                
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assunto rende sempre polêmica. Recentemente, em junho de 2016, a companhia aérea Latam divulgou nota               

onde informava sua recusa em transportar animais destinados a pesquisas. A comunidade científica se              

posicionou contra a medida, alegando que o impedimento poderia frear a produção de conhecimento no Brasil,                

prejudicando, inclusive, o andamento de projetos que estudam o combate aos vírus causadores de doenças como                

chikungunya, zika e dengue. 

Para a jornalista Silvana Andrade, diretora da Agência de Notícias dos Direitos Animais (Anda), a resolução da                 

companhia aérea não é extrema. Ela declarou à Radis que é contra qualquer tipo de uso de animais para a                    

experimentação científica, inclusive quando usados para testar medicamentos veterinários. “Parte-se da           

premissa que para curar é preciso infringir sofrimento a seres inocentes que têm o direito de viver. É especismo,                   

ou seja, a lógica de que o ser humano estaria ocupando um patamar superior a outras espécies e que pode tomar                     

decisões por elas”, critica. “Não somos obscurantistas, muito pelo contrário. Queremos que a ciência avance               

cada vez mais. Hoje nós temos tecnologia, recursos financeiros e o clamor ético da sociedade para que se usem                   

métodos alternativos substitutivos ao uso de animais. Os pesquisadores precisam sair da zona de conforto”,               

argumenta a ativista. Ela lembrou que até hoje são feitos testes em animais para produtos cosméticos, embora                 

muitas empresas, principalmente as de grande porte, já tenham aderido aos métodos substitutivos. “Tudo que               

for inaceitável para humanos, deve ser inaceitável para os animais. A ciência só evolui quando as pessoas                 

ousam pensar diferente”, comentou. 

“Não temos conhecimento de países que tenham abolido completamente o experimento de todas as espécies de                

primatas não humanos”, ponderou a diretora do ICTB, para quem a discussão ética deve ser encarada com                 

maior amplitude. “O quantitativo de animais utilizados — e que devem ser utilizados de forma ética, com todo                  

suporte, de maneira que eles não se estressem e evitando o seu sofrimento — é muito inferior à quantidade de                    

animais e de pessoas que serão beneficiados”, calculou a pesquisadora. Ela disse acreditar que a conduta ética                 

deveria nortear não só a pesquisa, mas também o consumo de carne. “Quando pensamos na forma como os                  

animais que serão utilizados como alimento são mantidos, na forma como nossa população cresce de forma                

desordenada, na forma como nós nos concentramos cada vez mais nas grandes cidades, na forma como                

exploramos os recursos naturais para o consumo, tudo isso interfere no habitat e na cadeia alimentar e provoca                  

óbitos de animais”, argumentou. 

Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/uso-de-animais-em-pesquisa-abrange-desafios-eticos-e-compromisso-com-novas-tecnologias>. 
Acesso em: 18 jun. 2019. 
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