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A VIRTUDE DA PRUDÊNCIA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

Gustavo Altmüller1  

 

 Um aspecto curioso da filosofia, é a busca por um agir correto, isto é, o 

entendimento sobre a adequação das ações ao contexto. Nesse âmbito, identificam-

se dois elementos que, de modo opositório, se complementam: a virtude e o vício. 

Respectivamente, o primeiro é a boa adequação da ação, ou seja, a ética teórica 

alinhada à prática; o segundo, por sua vez, é a má adequação onde, de modo a 

contrastar com a virtude, é o divórcio entre a teoria ética e a prática. 

 Nessa esfera, há a virtude da prudência, a qual é dada através do ato que 

promova uma prevenção, em outros termos, um afastamento dos perigos evitáveis. 

Sendo assim, tal virtude pode-se definir como a razão prática voltada ao 

discernimento. Entretanto, com o advento da pandemia de Covid-19, aparenta ter 

ocorrido um fenômeno no qual houve a supressão da prudência pela inadvertência.  

 Na vida privada, de início, o menosprezo pela capacidade infecciosa da doença 

foi gerada a partir da imprecaução coletiva; posteriormente, o desespero pairando o 

globo foi gerado, em contrapartida, por um excesso de precaução.  Em ambos os 

casos, manifestam-se excessos e, portanto, o afastamento da virtude. Logo, entende-

se que o pânico foi causado pelo vício e suas consequências se mantêm por ele.  

 O vício, porém, estende-se ao campo macroscópico, ou seja, à vida política. A 

ausência de prudência, por um lado, causa medidas demasiadamente liberais no 

âmbito cívico, isto é, a sobrevalorização da libertinagem em detrimento das vidas 

alheias. Em contraste, o excesso de cautela causa medidas autoritárias as quais, 

naturalmente, recebem oposição da população. Nesse peculiar contexto, essa mesma 

oposição é perigosa para os manifestantes, não somente nas dificuldades que o 

combate ao autoritarismo apresenta, mas na possibilidade de contaminação.  

 
1 Aluno de   1º semestre no bacharelado em filosofia da puc-campinas. 
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 Em suma, a prudência é a mais bela das virtudes em tempos de pandemia e 

isolamento. Pois é o saber, a condução da razão prática para manter a sensatez 

mediante ao caos; é a busca pelo equilíbrio emocional; é o reino da avaliação singela 

dos efeitos; é a virtude que há de nos guiar em tempos de pandemia. A virtude, 

metaforicamente, é a cura à doença que, analogamente, é o vício. 


