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No século XVII, em plena ascensão do pensamento Iluminista, 

Immanuel Kant questionou se já se encontrava em uma época iluminada e a 

resposta foi não, mais de 200 anos depois a resposta ainda é a mesma, 

entretanto lidando com situação caótica de uma pandemia onde uma 

sociedade iluminista seria necessária para lidar com os problemas da 

atualidade. 

Depois da Peste Bubônica, Cólera, Varíola, Gripe Espanhola e o HIV, o 

Corona Vírus (COVID- 19) está para ser considerada uma das maiores 

pandemias da história da humanidade, porém todas essas doenças tiveram um 

fator em comum para a sua proliferação, o governo e a burguesia que sempre 

quis esconder a chegada de um preocupante vírus com medo de perder sua 

estabilidade econômica e sempre tentou minimizar os problemas causados 

para que não houvesse alarde. E essas atitudes só contribuíram ainda mais 

para o aumento da contaminação e mortes. 

 Alguns países na atual situação, estão optando por severas medidas de 

isolamento para conseguir manter a população segura, mesmo sofrendo uma 

grande perda econômica. No entanto muitas das medidas foram tomadas 

tardiamente, o que causou um colapso nos sistemas de saúde e funerários.  

Quando o vírus chegou a nosso país, houve uma grande preocupação 

em não cometer os mesmos erros dos outros países, e os governos estaduais 

decretaram o isolamento. Porém o governo federal colocando suas 

preocupações econômicas acima da vida da população não está tomando as 
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medidas indicadas pela OMS, e  tenta minimizar os riscos da doença a ponto 

de em alguns momentos até negá-la. 

A imprensa séria vem tentando manter a população informada acerca 

das medidas de segurança e combate a proliferação do vírus, trazendo a 

público informações do ministério da saúde como número de mortos, 

infectados e curados. Por outro lado as Fake News estão fazendo um trabalho 

totalmente ao contrário, desmentindo e trazendo o negacionismo científico à 

tona, o que fez grande parte da população a ignorar as medidas para sua 

própria segurança e até organizar manifestações contra o governo do estado 

que vem levando a questão do isolamento a sério. 

Toda essa situação nos faz refletir acerca do pensamento do filósofo 

Prussiano Immanuel Kant, onde suas preocupações acerca da menoridade do 

indivíduo e o uso público e privado de sua razão são mais atuais do que nunca, 

ainda mais no contexto de uma doença que alcançou o mundo todo.  

O indivíduo que está em sua menoridade e se nega a ser crítico, está 

sob a orientação de outro, na qual pode manipular informações e dados para o 

sujeito continuar em sua menoridade que é causada pelo mesmo, muitas vezes 

por preguiça e  falta de coragem de servir de si próprio.  

Em pleno século XXI esse é uns dos grandes problemas em lidar com 

uma pandemia, muitos arriscando suas vidas e perdendo entes queridos por 

não questionar informações e receber notícias fantasiosas pelo aparelho 

celular, e não se dar a ousadia de questionar a veracidade das informações. 

Seguem alimentados pelo discurso de uso privado da razão, onde instituições 

religiosas pregam curas e negacionismo científico, grupos de redes sociais 

divulgam informações falsas, entre outros. 

O uso público da razão, através das mídias sociais, vem trazendo 

informações de organizações de saúde, profissionais da área, infectologistas, 

médicos, enfermeiros. O tipo do vírus, formas de contágio e prevenção já é de 

esfera pública e comprovada cientificamente para que não tenha dúvidas para 
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a população sobre o risco em que estamos expostos com essa nova onda de 

contágio.  

Mesmo com as informações comprovadas na palma das mãos, ainda há 

um número grande de pessoas que preferem ouvir seus líderes, gurus, 

pastores e acreditar nas informações falaciosas compartilhadas pelos mesmos. 

O que acaba colocando em risco não só a própria vida, mas as vida das 

pessoas ao seu redor, nos levando a refletir sobre o indivíduo como um 

cidadão comprometido com seu estado e o seu modo de agir em um contexto 

de uma pandemia reflete em uma questão devidamente moral. 

Algumas formas de prevenção e contenção do vírus que está sendo 

ignorada, como o uso de máscaras e o isolamento social, acabaram 

contribuindo fortemente para o aumento da curva de contágio, uma grande 

parcela da população realmente não consegue ficar em casa por conta do 

trabalho, e isso é uma situação preocupante a mais, pois a maioria vulnerável 

em nosso país são as classes mais baixas, que trabalham durante o dia para 

ter o que comer a noite, e também não possuem sequer acesso a saneamento 

básico para lavar as mãos.  

O governo está tentando dar auxílio para algumas alas de trabalhadores 

ficarem isolados em casa, mas em algumas classes de certa forma esse auxílio 

não está chegando. 

 Mesmo com várias medidas adotadas para o país conseguir lidar com a 

doença, há pessoas que se negam a acreditar e insistem em fazer campanhas 

para o afrouxamento da quarentena e reabertura de comércio, não estão se 

importando com os sistemas de saúde colapsados e o número de óbitos 

aumentando a cada dia, o próprio governo federal ainda persiste em não seguir 

as orientações da OMS e especialistas da área, e se utiliza de um discurso de 

uma razão privada para tentar fazer a gestão de um país. 

Uma pandemia que está afetando o mundo inteiro, onde líderes 

poderiam estar trabalhando juntos através de um pressuposto moral, universal 

e racional, para trabalhar com dados, pesquisas e ajudas financeiras, só está 
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mostrando a cada dia mais que a Europa e os considerados países avançados, 

não chegaram nem perto de um iluminismo. Há conspirações o tempo inteiro 

procurando culpados, apreensão de materiais em alfândegas que deveriam 

estar salvando vidas, e negação de ajuda internacional. 

Em um acontecimento como esse na história da humanidade, há uma 

grande necessidade de se ter uma razão legisladora de nossas ações, pautada 

em informações comprovadas e verificadas, pois muitos que nos governam 

ainda estão presos a dogmas e mistificações, a maioria ainda influenciados por 

instituições religiosas que querem trazer a tona um retorno ao período e 

pensamento medievo, ignorando todo o avanço científico que foi conquistado. 

Se estivéssemos iluminados ou em processo de iluminismo como Kant pensou, 

e o quanto uma moral como o Imperativo Categórico poderia contribuir em 

momentos como esse de pandemia, provavelmente estaríamos superando a 

situação. “Age como se a máxima da tua ação se devesse tornar, pela tua 

vontade, em lei universal da natureza”, assim seria,  se todos seguissem as 

recomendações das instituições especializadas em saúde e controle 

epidemiológico, o ato da prevenção como lei universal, transcendendo e 

superando qualquer fator civil, ideológico, religioso, etc.  

O governo deveria estar se comprometendo a agir com um princípio do 

dever para o dever, dando suporte às classes menos favorecidas para que não 

tenha uma desigualdade ainda maior e seguindo as recomendações baseadas 

em pesquisa e conhecimento científico. Ignorando o misticismo e achismos, 

controlando as informações falsas que prejudicam a população e promovendo 

as garantias básicas de sua nação, especificamente a saúde e qualidade de 

vida.  

O cidadão se comprometendo para o achatamento da curva e não 

desrespeitando o isolamento social, evitando aglomerações, utilizando máscara 

e lavando as mãos é uma leve faísca do que é uma moral pautada em um 

imperativo categórico. 
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 As ações durante um período de vulnerabilidade como o atual deveriam 

se embasar sobretudo para a preservação da dignidade humana, os indivíduos 

são um fim nas ações e não um meio para se atingir algum objetivo individual. 

Infelizmente estamos perdendo vidas e aumentando nossa curva de morte e 

contágios devido a lideranças e pessoas que visam apenas o ser humano 

como um meio para atingir um fim,  seguindo o que seria um imperativo 

hipotético. Empresários e governos ainda insistem em colocar em risco os 

trabalhadores para que a economia não pare, pensando apenas em seus 

interesses individuais. Em uma pandemia e situação de calamidade mundial, 

não deveria existir o pronome “eu”. 

Apesar dos desserviços e a ignorância prevalecendo em alguns 

cenários, alguns especialistas na área vem fazendo o uso público de sua 

razão, alertando a população e trazendo informações que contribuem para a 

luta e o salvamento de vidas do COVID-19, como o microbiologista Átila 

Iamarino que utiliza as plataformas digitais para divulgar números e gráficos, 

promove debates com doutores de diversas áreas e prescreve medidas que 

podem ser tomadas para a prevenção enquanto ainda não existe uma vacina. 

A pandemia do Coronavirus escancara a cada dia as falhas e erros das 

civilizações que se acumularam e finalmente vieram à tona, que não chegamos 

nem perto de um iluminismo, mas apesar desse grande declínio de uma parte 

do globo há países que conseguiram controlar a situação e  estão retornando a 

sua rotina pois tomaram medidas pautadas no dever pelo dever apesar do 

desgaste econômico, concluo assim, que podemos não estar perto de uma 

sociedade completamente iluminada, mas podemos afirmar que temos 

indivíduos iluminados e lutando pela mesma, em um cenário onde uma grande 

doença expõe a fraqueza biológica humana quando não se faz um uso 

adequado de sua razão. 
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