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 1. Introdução 

A pergunta que norteará nossa exposição é a seguinte: há em Montaigne uma 

Filosofia da Educação? De imediato podemos dizer que não vamos encontrar neste 

autor, conforme nos esclarece Cambi (1999, p. 286), uma idéia sistemática sobre 

educação, mas alusões e motivos que aparecem dispersos em sua obra, os quais “[...] 

revestem-se de grande significado pedagógico” . Buscaremos no decorrer deste texto 

explicitar esse significado pedagógico e os seus vínculos com o sentido do filosofar 

sobre e na educação, retomando problemas postos por Montaigne atinentes à formação 

humanista que inaugura a crítica a toda forma de saber que não esteja preocupada com a 

produção de um sujeito. A meta montaigniana, portanto, era construir um ideal de 

sabedoria que contestasse o saber autoritário desvinculado da vida. O ceticismo e a 

persistente dúvida mantidos pelo autor perante os saberes acabados revelam sua 

incessante preocupação com a formação de seu próprio entendimento, − formação do 

espírito − que se contrapusesse aos dogmas e aos conceitos cristalizados. 

 A pergunta “que sei eu?”  posta por Montaigne (1533-1592) ao longo dos 

Ensaios sintetiza sua atitude filosófica perante um mundo que carece de sentido para o 

homem. Pelo menos é dessa perspectiva que ele irá se posicionar frente aos saberes de 

sua época. A Filosofia e a Teologia, que durante dez séculos se encarregaram de forjar 

um sentido para a vida e para sua face complementar, a morte, perderam força. Contra 

as certezas reconfortantes das verdades da revelação bíblica referendadas pela filosofia 

escolástica, e contra a crença otimista da filosofia renascentista nos poderes da razão 

para atingir a verdade, o filósofo lança a dúvida: “que sei eu?”  O que sabemos nós? 

Com estas perguntas retomadas de Sócrates, dos céticos, de Santo Agostinho e de tantos 

outros, Montaigne coloca na ordem do dia um problema antigo para a filosofia. 

Inspirando-se nessa tradição faz destas perguntas o mote de seu filosofar. Com a 

diferença agora que, à maneira dos céticos, radicaliza essa dúvida.  

Se em Sócrates a dúvida tem, sobretudo, um caráter pedagógico indutor da 

paidéia justa, e se em Agostinho ela encontrará, no final, repouso seguro numa vida de 

intimidade com Deus, em Montaigne ela adquire um caráter dilacerador, pois não é 
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mero exercício de retórica e, menos ainda, o caminho para o encontro com Deus, mas 

algo constitutivo da própria condição humana, cujo remédio deve ser buscado no 

exercício do filosofar. Exercício esse sustentado no espanto perante si que, conforme 

Merleau-Ponty ( 1965, p. 302), constitui a essência da obra e sabedoria montaigniana. 

Neste ponto, Montaigne se aproxima de Sócrates. A introspecção e o contínuo exercício 

do “conhece-te a ti mesmo” constituem para eles o caminho da verdadeira filosofia. 

 O Renascimento, século XVI, foi a época em que viveu Montaigne. Período em 

que o homem desenvolve uma nova percepção sobre sua relação com o mundo e com os 

outros homens, e começa a atribuir a si mesmo a responsabilidade pela condução de seu 

destino. As profundas mudanças ocorridas no plano econômico, social, político e 

religioso produzem a quebra de unidade da verdade que, até então, conferia sentido à 

vida. Nesse contexto novos e diferentes saberes emergem possibilitando aos homens a 

escolha de novas filiações simbólicas, nem sempre feitas à revelia de muita angústia. O 

diálogo entre homem e Deus cede agora lugar àquele entre o homem e seu próprio 

mundo. Assim, o homem encontra-se abandonado a si mesmo. Montaigne vive 

intensamente esse abandono no seu recolhimento na solidão, de onde emerge a dúvida. 

 

2. No lugar da certeza a dúvida  

 Montaigne é um dos precursores da modernidade. Sua filosofia marca a ruptura 

com a forma de pensar medieval, na qual a unidade entre o pensamento e o Ser, entre 

pensamento e verdade encontrava sua justificava na metafísica. A filosofia 

montaigniana põe em dúvida a possibilidade do homem acessar a verdade nos termos 

postulados pelo dogmatismo medieval. A ponte entre o homem e o Ser foi rompida. Não 

há no homem e nem fora dele nenhum modelo que lhe forneça a medida de seu próprio 

ser e, por conseguinte, da própria Verdade. A razão humana perde seu papel de 

centralidade no acesso a verdade do mundo para tornar-se sua intérprete: aquela que 

dele fala. Donde conclui Montaigne não ter o homem a chave para decifrar o mundo e 

as coisas. 

 Esse argumento será amplamente desenvolvido por Montaigne na “ Apologia de 

Raymond Sebond” , ensaio em que expõe de forma mais rigorosa seu ceticismo, ao 

propor-se fazer uma defesa das idéias de Sebond contidas na obra Teologia Natural, 

contra a qual é endereçada uma série de acusações.  

Sebond é criticado por seus contemporâneos ao buscar fundamentar a fé cristã 

exclusivamente em razões humanas e naturais. Segundo seus adversários, “os cristãos se 
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enganam em querer sustentar com argumentos puramente humanos uma crença que só 

se concebe pela fé e por intervenção particular da graça divina.”  (MONTAIGNE, 1996, 

p. 372). Sebond é criticado também pela fragilidade e insuficiência de seus argumentos 

para provar  a possibilidade de se chegar às verdades divinas pelo uso da razão. Ao 

construir a defesa de Raymond Sebond, Montaigne (1996, p. 372) assume, contra a 

primeira objeção, o argumento de que ainda que a compreensão das verdades religiosas 

ultrapassem os limites da razão humana, isso não significa que “não seja bela e louvável 

empresa por a serviço dessa fé os meios de investigação que o homem recebeu de 

Deus” . Qual o problema, interroga, por a serviço da fé a razão que Deus nos deu? 

Contra a segunda objeção feita ao teólogo, afirma Montaigne (1996, p. 378) que o 

melhor a fazer é “humilhar e espezinhar o orgulho e a arrogância do homem; [...] fazer 

sentir sua inanidade, sua vaidade, seu vazio; [...] arrancar-lhe das mãos as armas 

mesquinhas que lhe fornece a razão.”  Toda a argumentação construída na “ Apologia” , 

será dedicada a demolir e evidenciar os limites das pretensões daqueles que julgam 

frágeis os argumentos de Sebond, bem como os limites da razão na fundamentação do 

conhecimento.  

Na realidade, esta defesa de Sebond funciona paradoxalmente como estratégia 

para Montaigne desferir duro golpe contra as pretensões alimentadas pelo pensamento 

da época quanto a possibilidade do homem conhecer a verdade. Ao comentar este 

procedimento adotado pelo filósofo,  afirma Marcelo Coelho (2001, p. 64):  

 

Querendo mostrar a fraqueza da razão humana, Montaigne vai 

somando argumentos no sentido de que não podemos ter certeza de 

coisa alguma, de que tudo é discutível, de que o fato mais implausível 

pode ser tão verdadeiro quanto qualquer fato banal. Não só isso tende 

a desmentir toda a linha de raciocínio que refutava o primeiro gênero 

de críticas a Raymond Sebond, como acaba ressaltando a desrazão, o 

caráter arbitrário, de qualquer crença. 

 

O expediente adotado por Montaigne é o de examinar os pontos fracos da razão 

evidenciando sua impotência. Inicia este trabalho interrogando a superioridade que o 

homem arroga ter sobre as demais criaturas. Quem o autoriza a pensar que os céus, as 

estrelas, o mar, a terra e todas as espécies animais foram criados e postos a seu serviço e 

comodidade? Ou ainda: “Será possível imaginar algo mais ridículo do que essa 
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miserável criatura, que nem sequer é dona de si mesma, que está exposta a todos os 

desastres e se proclama senhora do universo?”  (MONTAIGNE, 1996, p. 379). Com 

estas perguntas inicia sua empreitada contra a arrogância e presunção do homem, sem 

lhe conferir nenhum privilégio na ordem natural das coisas.  

Ao colocar em dúvida o pretenso senhorio do homem sobre o mundo, pergunta 

ainda   Montaigne: em que se baseia o homem para se considerar superior aos animais? 

Ao responder a esta questão ele brinca, nivelando o homem aos animais. Faz isso de 

maneira jocosa ao sugerir que não somos necessariamente mais inteligentes que os 

animais. “Haverá organização social mais perfeita que a das abelhas? A divisão do 

trabalho e dos encargos é tão bem regulada entre elas, que a não podemos imaginar sem 

supormos esses insetos dotados de inteligência”  (MONTAIGNE, 1996, p. 383). Os 

pássaros ao escolherem o lugar para fazer seus ninhos o fazem sem discernimento e 

ponderação? Como pode a aranha tecer sua teia ora espessa, ora mais larga, sem antes 

ter pensado e decidido sobre isso? A raposa da Trácia ao caminhar sobre a água gelada 

aproxima o ouvido do gelo para identificar sua espessura, verificando se a água corre 

perto ou longe para somente depois lançar-se à travessia. Ao proceder, assim,  ela 

raciocina como nós. Afirma Montaigne (1996, p. 387-88): “O que faz barulho mexe; o 

que mexe não é gelo; o que não é gelo é líquido; e o que é líquido afunda sob o peso.”  O 

autor joga ironicamente com as mesmas armas da lógica formal, tão apreciadas pelos 

escolásticos, instrumento útil na construção de sofismas em que o que interessa é o rigor 

formal do raciocínio e a demonstração da agilidade daquele que argumenta e não tanto o 

conteúdo que expõe. Da mesma forma que critica a lógica, Montaigne critica também o 

antropomorfismo das ciências da época que julgam os céus, o mundo a partir das 

necessidades do próprio homem.  

A estas histórias pouco convincentes seguem-se outras tantas. É difícil lê-las e 

conter o riso e a incredulidade. Aliás, Montaigne parece nos dizer coisas sempre com 

um riso monaliseano nos lábios. Nunca sabemos se podemos ou não acreditar no que ele 

está dizendo. Há uma história bastante curiosa em que um elefante cai de amores por 

uma vendedora de flores e passeia com ela pelo mercado de frutas de Alexandria 

acariciando-lhe os seios e ofertando-lhe flores com a tromba. São situações ou 

exemplos, conforme esclarece Weiler (1961, p. 28), de autenticidade suspeita, em que 

Montaigne brinca com o paradoxo e que não podem ser levados totalmente a sério. De  

qualquer modo, as conclusões retiradas desse jogo embusteiro são úteis na delimitação  

do lugar que o homem ocuparia na ordem natural das coisas. 
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Disse tudo isso para estabelecer a semelhança que há entre os seres da 

criação e recolocarmo-nos entre as demais criaturas. Não estamos 

acima nem abaixo delas. Tudo o que existe sob os céus está sujeito à 

mesma lei e às mesmas condições: ‘ tudo se prende ao destino’ . Há 

diferenças, ordens e graus diversos, mas de um modo geral os 

caracteres essenciais são os mesmos: ‘cada coisa tem sua organização 

própria, e todas conservam as diferenças estabelecidas pela  

natureza.’ (MONTAIGNE, 1996, p. 386-87). 

 

 Não satisfeito com esse nivelamento do homem à condição animal, no que tange 

à sua capacidade de conhecer o mundo, Montaigne volta sua crítica para a ciência no afã 

de humilhar ainda mais o orgulho humano. A ciência neste momento, é importante 

lembrar, não se distinguia das letras e da filosofia, e englobava a gramática, a retórica, a 

dialética, a medicina e a teologia. Neste emaranhado de saberes a filosofia ainda estava 

muito presa às sutilezas das disputas escolásticas pouco úteis, como ressalta Montaigne, 

para a arte de viver bem e feliz. Tão interessada em apresentar uma justificativa 

plausível para a crença nas coisas divinas, a razão escolástica deixou de preocupar-se 

com os males cotidianos que afligem o homem.  

Para fazer valer seus argumentos, Montaigne (1996, p. 419) propõe-nos que 

examinemos se está ao alcance da capacidade do homem encontrar a verdade sólida: 

“Creio que reconhecerão, se falarmos honestamente, que tudo o que tirou de tão longa 

busca foi a certeza de sua impotência. Nesse longo estudo, a ignorância, que nos é 

naturalmente inerente, ficou confirmada e demonstrada.”  Em matéria de conhecimento 

dirá o autor que estamos muito mais propensos a nos submetermos a uma autoridade 

externa do que a obtê-lo pelo uso livre da nossa razão. O nosso conhecimento decorre 

mais da ignorância e do hábito do que propriamente de nossa capacidade de desvendar 

os mistérios do mundo. 

Para confirmar os limites das pretensões da razão humana, Montaigne examina o 

quanto há de controvertido nas respostas que os filósofos deram para os mais variados 

problemas do homem, sem que se chegassem a algum acordo. Vejamos, por exemplo, o 

problema da alma, sobre o qual tanta tinta rolou: existe ou não existe? Se existe é mortal 

ou imortal? Está situada na cabeça ou no coração? O que é a vida após a morte? 

Montaigne (1996, p. 429) ironiza também as infindas disputas filosóficas e teológicas 
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em torno da natureza de Deus. “Haverá coisa mais vã do que tentar adivinhar Deus por 

meio de analogias com o nosso próprio ser?”  Diante de tantas opiniões desencontradas 

sobre os mais variados assuntos, exclama: “Depois disso, ide, confiar na filosofia! 

Vangloriai-vos de terdes encontrado a fava no bolo, descoberto a verdade nessa 

barafunda de concepções contraditórias!”  (MONTAIGNE, 1996, p. 433). 

A estratégia montaigniana é a de por às claras as contradições e fragilidade dos 

saberes construídos em nome da verdade. Não escapa ao autor as atrocidades 

decorrentes das disputas religiosas entre católicos e protestantes, todas cometidas em 

nome da verdade divina. “Em tudo a nossa razão se confunde, e mais ainda quando se 

mete a divisar as coisas divinas”  (MONTAIGNE, 1996, p. 436). Em outro trecho da 

“ Apologia”  ele escreve: “Como o homem é insensato! Incapaz de forjar o mais 

microscópico animal, fabrica deuses às dúzias”  (p. 444). Essa curta passagem, nos dá a 

medida do estranhamento de Montaigne frente às disputas religiosas de seu tempo. Ao 

mesmo tempo aponta um paradoxo das religiões, pois feitas para extirpar os vícios, elas 

os incitariam ainda mais. 

Sobre a possibilidade do homem construir uma moral que pudesse divisar o bem 

absoluto, como fora postulado pela filosofia até aquele momento, Montaigne não 

acredita nisso, posto que nenhum comportamento moral é eterno, mas está sujeito às 

contingências de um país ou de um povo. Pergunta: “Em que consiste esse bem que 

amanhã já o não será e que a simples travessia de um rio modifica? Que verdade será 

essa que é uma aquém e outra além das montanhas?” (MONTAIGNE, 1996, p. 485). 

Relativiza, assim, os costumes e com eles a moral. Neste caso, o agir correto define-se 

pela observância dos costumes de cada povo e pelo aperfeiçoamento do bom senso e da 

virtude da moderação.  

 Montaigne constrói seus argumentos ao longo da “ Apologia” , de tal maneira 

que ao final sua posição cética perante o mundo se desenha. Assim, ele incorpora o 

argumento dos céticos a respeito da falibilidade e dos limites de todo julgamento, visto 

que o mesmo pode ser dito ou desdito, negado ou afirmado a qualquer momento. Diante 

das incertezas, a melhor atitude é manter a aguda consciência de que na relação que 

estabelecemos com as coisas, nós não as recebemos sem antes alterá-las. As coisas não 

são da maneira como nós as recebemos. Não há, como queria o realismo escolástico, 

uma correspondência entre aquilo que pensamos e o que as coisas são de fato. Há neste 

processo de apreensão das coisas a interferência de elementos estranhos que escapam ao 

nosso controle. Donde decorre as várias opiniões conflitantes sobre um mesmo fato, 
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acerca dos quais os homens nunca estariam de acordo. O nosso julgamento, concluirá 

Montaigne (1996, p. 471), “[...] não tem fundamento sólido. Quantas vezes julgamos 

diversamente as coisas? Quantas vezes mudamos de idéias? [...] O que quer que nos 

preguem, o que quer que aprendamos, é sempre preciso lembrar que o homem o dá e o 

homem o recebe.”  

Que elementos estranhos são estes, na visão de Montaigne, que interferem na 

apreensão que fazemos das coisas e que nos impossibilitam o acesso à verdade? Ele 

afirma que não é fácil descobrir a doença que afeta nosso julgamento, mas 

imediatamente acaba atribuindo o problema à própria razão, “ instrumento feito de 

chumbo e cera” , que se molda facilmente a qualquer situação. Esta metáfora da cera 

traduz a fragilidade e o limite da nossa faculdade de julgar que está sujeita às tendências 

instintivas e às paixões, que produzem um eu instável, que ora pende para um lado ora 

para outro.  

Montaigne (1996, p. 473) se faz perscrutador do seu eu. “Eu me analiso, a fundo, 

e tenho os olhos sempre voltados para mim mesmo.”  Nesta análise depara-se com um 

eu instável, em contínua variação. Como ele mesmo o descreve:  

 

Mil agitações inoportunas e acidentais verificam-se em mim; ou 

sou tomado de melancolia ou de cólera; em outro momento é a 

tristeza que me envolve, mas logo a seguir a alegria vence. 

Quando pego um livro, certos trechos que considero excelentes 

me impressionam e encantam; de outras feitas folheio esse 

mesmo livro e procuro em vão algo que me deleite, tudo se me 

afigura informe. [...] Empurro-me, por assim dizer, para o lado 

de minhas tendências. E deixo-me levar por elas. 

(MONTAIGNE, 1996, p. 473-74). 

 

 Esta prática de se analisar continuamente foi o recurso por ele encontrado para 

devolver a si mesmo, “o pleno exercício de seu próprio julgamento [...] sem nenhuma 

submissão a uma autoridade externa”  (STAROBINSKI, 1992, p. 21). Não se trata de 

recolher em si mesmo, à moda da vida  religiosa contemplativa,  para ouvir na 

intimidade a voz de Deus. Nem de negar o corpo e o mundo externo como fizera a 

filosofia monástica. Sua preocupação está em poder desfrutar da presença do mundo 
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sem a ele se submeter servilmente. É desta perspectiva que Montaigne se define e 

escreve seus Ensaios como um humanista. Esse vocábulo aparece constantemente em 

seus escritos. Afirma Moreau (1961, p. 34), em sua introdução ao primeiro volume dos 

Ensaios: “Escrever como humanista é pois escrever humanamente, como um profano; é 

deter o olhar no que é humano, mas estendê-lo a tudo o que é humano. É juntar dentro 

de si a soma da experiência humana.”  Soma de experiências humanas construídas a 

partir da confluência de múltiplos pontos, em que se resgata o capital intelectual e moral 

dos antigos gregos e latinos. Por isso mesmo eles são lidos e citados de maneira 

exaustiva por Montaigne. Mas à experiência da leitura dos clássicos mesclam-se suas 

experiências do tempo presente, descritas em minúcias ao longo dos Ensaios. A 

presença dos autores antigos nos Ensaios funciona, muitas vezes, como instrumento 

para demolir o pensamento dogmático. A autoridade dos clássicos o auxilia na crítica e 

(re)construção de sua experiência no presente. Não se trata apenas de imitá-los, mas de 

buscar neles o estímulo para a renovação estética, política e moral. 

 A condição para a formação humanista  requer a abertura para o mundo da 

natureza e da cultura, por meio de viagens, visitas a outros povos, pela observação dos 

fenômenos da natureza, pela atenção aos aspectos da vida cotidiana, pela conversa com 

os servos, pela prática dos esportes e das artes e, claro, pela observação da vida política. 

A formação e cultivo do espírito do gentil homem, não poderiam se dar alheios a tudo 

isso.  

Ao tratar desses temas, Montaigne produz um inquérito sobre a natureza 

humana, no qual ele mesmo se vê implicado. Ao insistir em descrever o seu eu, fala do 

homem em geral. Revela-se, conforme ressalta Kehl (2002), como investigador não das 

grandes questões metafísicas, mas das coisas pequenas do mundo. Trata dos mais 

variados temas de maneira livre, sem a pretensão de esgotá-los. Quando lemos os 

Ensaios temos a impressão de estarmos diante de uma “colcha de retalhos” . O próprio 

Montaigne refere-se a eles nestes termos. Porém, convêm lembrar que o interesse do 

autor é descrever a experiência humana que é em si fragmentária e imprecisa. Ela se 

oferece a nós em desordem e em pedaços que precisam ser costurados. Ler o texto 

montaigniano é acompanhá-lo nesta experiência de descrição e construção da pintura do 

eu inconclusa. O eu esquiva-se sempre. O que temos dele é um quadro ondulante, sem 

que possamos distinguir o que há nele de permanente e de verdadeiro. “É mais difícil do 

que parece acompanhar o espírito na sua marcha insegura, penetrar-lhe as profundezas 
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opacas, selecionar e fixar tantos incidentes miúdos e agitações diversas”  

(MONTAIGNE, 1996, p. 325).   

Montaigne adota o ensaio como a maneira mais adequada para falar das 

experiências formadoras do eu. O ensaio designa um estilo literário. Este não é apenas 

um estilo de escrita, mas um modo de pensar a relação entre o eu e o mundo. A palavra 

ensaio, segundo Moreau (1961, p. 66-79), tem vários sentidos. Pode significar 

experiência, “ jogo da imaginação e da inteligência” , “passeio fácil entre idéias e 

recordações” , “tentativas apenas esboçadas” . O ensaio definido enquanto tentativa 

caracteriza melhor o sentido do texto montaigniano: “um exercício de escrita, um 

rascunho, algo não-definitivo” . Uma outra definição de ensaio que sintetiza as 

anteriores, nos é dada por Starling (2004, p.06):  

 

A rigor, ensaios são uma forma de exposição que desconfia do sentido 

definitivo ou único dos acontecimentos e das idéias, apresentado pela 

teoria ou pela história, perseguem as condições de acesso ao que neles 

foi preterido, eclipsado ou anulado como inútil, e reconhecem o 

heterogêneo, o dissonante, ou fragmentário como um método para 

interrogar o presente. 

 

 Estas definições do que seja o ensaio, fornece-nos a medida do sentido do 

filosofar em Montaigne onde conteúdo e forma, idéia e estilo se interpenetram. A 

atitude cética ganha visibilidade e anuncia a impossibilidade e os limites que o eu 

encontra na sua tentativa de dizer a verdade das coisas. Há, ao longo dos Ensaios, a 

persistente denúncia: a linguagem não pode nomear o ser, pois ela produz em nós 

imagens e fantasias. As regras da linguagem e da lógica constituem um sistema 

arbitrário em que jogamos com sombras. Conforme afirma Starobinski (1992, p. 74): 

 

 Atrás dos discursos ilusórios, Montaigne descobre apenas outros 

discursos, do mesmo estofo; atrás das sensações, outras sensações, 

igualmente incertas e enganadoras. Ele sabe antecipadamente que não 

sairá mais do domínio das palavras e que os vocábulos substituídos 

permanecerão vocábulos humanos, carregados de confusão e de 

ambigüidade. 
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O ceticismo de Montaigne, é preciso dizer, não o coloca no imobilismo e na 

inação. Isso não acontece pelo fato do nosso filósofo valer-se de um artifício verbal, 

com o qual iniciamos este texto: “Que sei eu?” . Os antigos céticos defensores da tese de 

que nada sabemos ou podemos afirmar saber, este argumento levado às últimas 

conseqüências revelar-se-ia insustentável, visto que na assertiva: “nada sabemos”, 

somos obrigados a admitir a verdade nela expressa, a de que “nada sabemos”. 

Montaigne livra-se deste problema mantendo retesada a pergunta: “Que sei eu?”  

Garante com este artifício a possibilidade da dúvida permanente sem cair na contradição 

lógica. Sustentar o estado dubitativo e nunca ultrapassá-lo é não ser louco, repetirá 

várias vezes. É a forma por ele encontrada para o desenvolvimento de seu próprio 

entendimento. Embora esteja convencido de que todo conhecimento humano seja 

relativo, ele não renuncia à busca. Esta atitude cética de Montaigne contraria todas as 

expectativas alimentadas pelo humanismo renascentista que conferem centralidade ao 

homem e à razão.  

 

3. A educação em Montaigne 

 Partimos no início desta exposição do pressuposto de que embora não houvesse 

em Montaigne uma idéia sistemática de educação, encontraríamos nele aspectos que 

revestem de significado educativo, os quais encontram-se difusos nos Ensaios. As 

várias experiências neles descritas, por meio da emissão de opiniões sobre os assuntos 

mais diversos, colocam-nos diante da possibilidade da construção de uma nova 

subjetividade, não mais baseada na palavra da autoridade, mas no esforço do próprio 

indivíduo em elaborar a consciência de si e do mundo. 

Isso se dará pela constituição do eu que se põe em movimento pelo exercício da 

livre curiosidade, em que os indivíduos podem formar opiniões próprias sobre os 

assuntos em questão, contra toda e qualquer pretensão que queira fundar a verdade do 

mundo. Nestas circunstâncias é o Eu empírico que vive e julga, que muda de opinião e 

que está sujeito à instabilidade e à incerteza. É desta perspectiva da construção do Eu, 

que Montaigne pensa a educação, enquanto uma prática que deveria modelar a alma da 

criança tendo como princípio pedagógico o mote: “Que sei eu?” . 

 No ensaio “ Da Educação das Crianças” , sob o pretexto de aconselhar a 

condessa Diana de Foix sobre como educar seu filho, Montaigne  inicia o ensaio 

justificando que o que ele irá fazer é emitir opiniões sobre o assunto, partindo das suas 

experiências educacionais vividas na infância e do que ele observa acontecer nos 
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colégios naquele momento. Ainda que ele mesmo afirme não se sentir preparado para 

tal empreitada, o seu ponto de partida é a análise de si mesmo: “[...] meu único objetivo 

é analisar a mim mesmo e o resultado dessa análise pode, amanhã, ser bem diferente do 

de hoje, se novas experiências me mudarem.”(MONTAIGNE, 1996, p. 149).  

 Entre as atividades humanas a tarefa de educar a criança se revela, aos olhos de 

Montaigne, a mais incerta. As tendências presentes na natureza humana são tênues, 

obscuras e às vezes enganadoras, o que torna difícil emitir sobre elas um juízo seguro. 

No caso do homem há um agravante, pois desde muito cedo é lançado em hábitos, 

costumes, leis e  preconceitos que produzem máscaras. É assim que podemos ler boa 

parte da crítica que o autor faz à educação da época. Passemos em revista a algumas 

destas críticas.  

 Montaigne não guarda boas lembranças do colégio e o descreve como uma 

verdadeira prisão. Os professores são vistos como pedantes e carrascos. Submetem os 

alunos a uma disciplina rigorosa e recorrem a práticas cruéis. Afirma: “Ide ver esses 

colégios nas horas de estudo: só ouvireis gritos de crianças martirizadas e de mestres 

furibundos.”  (MONTAIGNE, 1996, p. 164). Por mais exagerado que nos possa parecer 

esse relato, sabemos que os castigos corporais eram permitidos naquela época, como 

também o foi até recentemente no Brasil.   

Montaigne (1996, p. 151) ao descrever como deveria se portar o preceptor, 

queixa-se do quanto a educação valorizava, naquele momento, a memorização em 

detrimento da inteligência: “Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como que por meio 

de um funil, o que nos querem ensinar, e o nosso trabalho consiste em repetir” . Ao invés 

disso, a tarefa do professor deveria ser a de ensinar o caminho à criança, fazendo-a 

“provar as coisas” , a escolher e discernir por si própria. Podemos entender a expressão 

“provar as coisas”  relacionada à atitude do professor que deve aguçar os sentidos da 

criança perante um mundo que lhe chega das mais variadas formas, pois a construção do 

eu vincula-se ao aguçamento dos sentidos. Um mundo que deve ser posto à prova, 

testado, saboreado e apalpado pelos sentidos e que ganha forma na linguagem.Esta é a 

maneira encontrada por Montaigne para sustentar a experiência do eu no mundo, em 

que a consciência de si é um pôr-se em ação pela dupla experiência dos sentidos e da 

linguagem. Neste caso, a linguagem é pensada como um contínuo balbuciar que torna 

suspeita de traição, pois é um artifício inconsistente e insuficiente na apreensão do 

mundo e do eu, de onde resulta o caráter interminável da educação. Educar, nesta 
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perspectiva, significa desenvolver no educando a consciência de que não há uma 

identidade entre o modo de exposição e aquilo que as coisas são.  

 Para melhor corresponder a tarefa de moldar a alma da criança, pois é assim que 

Montaigne (1996, p. 151) se refere ao papel da educação, o professor deve-se colocar no 

nível da criança: “[...] é característico de um espírito bem formado e forte condescender 

em tornar suas as idéias infantis, a fim de melhor guiar a criança.”  Esta recomendação, 

lida pelo filtro da contemporânea Psicologia do Desenvolvimento, talvez nos induzisse à 

tentação de ver Montaigne como um dos primeiros pensadores a reconhecer a 

singularidade da criança na relação pedagógica. Montaigne parece situar-se no 

nascedouro do chamado sentimento de infância, do qual nos fala Ariès (1981), sem que 

possamos afirmar encontrar aí, plenamente elaborado, este sentimento. 

 Há a oposição de Montaigne que a escola trate todos os alunos da mesma forma, 

sem considerar que são espíritos diferentes uns dos outros pelo temperamento, pela 

inteligência. Daí concluir não ser possível ensinar a mesma lição a todos igualmente. 

Antes, porém, a escola deveria ocupar-se em atender as disposições de cada aluno, de 

tal modo a possibilitar desenvolver suas capacidades e seus gostos. Ao não levar em 

conta estas diferenças, as lições tornaram-se insuportáveis e penosas, ensinadas por 

meio de ameaças e castigos. A educação dada nesses moldes, concluiu o autor, atoleima 

os alunos, pois exigia-se deles que decorassem e repetissem a lição, produzindo-lhes a 

vã sensação de tudo saberem. 

 Nesse ponto Montaigne volta-se contra a educação escolástica que muito 

interessada em treinar seus alunos para bem falar, a fazer bom uso dos sofismas e da 

retórica, teria deixado de lado a formação do espírito. Retórica e a lógica são 

instrumentos úteis aos pedantes que se dedicam horas a fio a discutir as estrelas e 

esquecem que têm sob seus pés, a morte, a guerra e a escravidão. Há, aqui, uma ironia à 

filosofia que se ensinava naquela época:  

 

É estranho que em nosso tempo a filosofia não seja, até para gente 

inteligente, mais do que um nome vão e fantástico, sem utilidade nem 

valor, na teoria como na prática. Creio que isso se deve aos raciocínios 

capciosos e embrulhados com que lhe atopetaram o caminho. Faz-se 

muito mal em a pintar como inacessível aos jovens, e em lhe 

emprestar uma fisionomia severa, carrancuda e temível. 

(MONTAIGNE, 1996, p. 160). 
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 Não podemos perder de vista que o objetivo da educação para Montaigne é 

formar o entendimento, a capacidade do educando de julgar por si mesmo. Para isso a 

pergunta “Que sei eu?”  deve ser exercitada. Isso requer que o professor mude seus 

métodos, conforme vimos mostrando, que favoreça o pensar por conta própria. “Tudo 

submeterá ao exame da criança e nada lhe enfiará na cabeça por simples autoridade e 

crédito. [...] Apresentem-se-lhe todos em sua diversidade e que ela escolha se puder. E 

se não o puder fique na dúvida  [...].”  Ao ler um filósofo, o importante não é repetir seu 

preceito, mas reter seu espírito. Trate de assimilá-lo. Eis a bela metáfora utilizada por 

Montaigne (1996, p. 152) para dar conta deste processo de apropriação e assimilação do 

que se leu: “As abelhas libam flores de toda espécie, mas depois fazem o mel que é 

unicamente seu e não do tomilho ou da manjerona. Da mesma forma os elementos 

tirados de outrem, ele os terá de transformar e misturar para com eles fazer obra própria, 

isto é, para forjar sua inteligência” . 

 Forjar a inteligência, o entendimento e a capacidade de julgar passa também pela 

experiência da vida cotidiana, como por exemplo, observar a conversa à mesa, a malícia 

de um criado, a estupidez de um outro. Deve-se desenvolver na criança agudo senso de 

observação. Levá-la a sondar o valor do que é dito pelas diferentes pessoas com quem 

ela convive e retirar delas o que é útil para a vida, pois mesmo as tolices e fraquezas dos 

outros nos instruem. Que se estimule a curiosidade da criança por todas as coisas e a 

ensine registrar e a apreciar o que há de singular à sua volta. Montaigne combate, assim, 

a educação livresca nos moldes escolásticos, na qual o aluno é submetido à autoridade 

dos autores sem que lhe seja apresentada um diversidade de juízos, a partir dos quais 

possa exercer sua escolha. Segundo Moreau (1961, 45), quando Montaigne  “brinca de 

pedagogo, é a vida e não aos livros que confia a criança. [...] propõe-se a tarefa, delicada 

entre as que mais o são, de formar um espírito de homem com a matéria tenra de um 

espírito de criança” . Formar, neste caso não é encher a cabeça do educando, pois a 

verdadeira educação deve ter por princípio a conquista da liberdade. 

 Dissemos acima que o tema das máscaras é uma constante no texto 

montaigniano. A relação que estabelecemos com o mundo, tanto do ponto de vista do 

conhecimento e da ação moral, como das relações com os demais homens, baseia-se na 

mera aparência. Daí concluir o autor ser o mundo um grande teatro no qual os homens 

sustentam papéis. Nesse teatro, conforme Starobinski (1992, p. 71), há um jogo 
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permanente de sombras e simulacros em que os indivíduos são enganados e submetidos 

a poderes que lhes são estranhos. As máscaras das quais nos fala o autor são oriundas 

dos costumes religiosos e políticos e dos hábitos culturais cristalizados, que limitam nos 

indivíduos a formação da capacidade de julgar.  

 Como se articulam o tema das máscaras com a  educação? Como já sugerimos, a 

educação em Montaigne cumpre papel importante no desenvolvimento e formação do 

entendimento humano, mas para que isso aconteça é necessário que as máscaras sejam 

removidas e cedam lugar a um novo eu, livre da influência exagerada dos costumes e de 

interesses que lhe são estranhos. Esta é a tarefa que o autor se propõe realizar nos 

Ensaios: oferecer-se espontaneamente aos leitores, colocar-se diante deles despido de 

suas máscaras. É nesse sentido também que ele insiste na defesa de uma educação que 

facilite, que estimule no educando a virtude da sinceridade. O parâmetro para tal 

educação, Montaigne sugere, pode ser encontrado nele mesmo, na maneira como foi 

educado e no modo como ele se situa diante do mundo. Se o mundo é um grande 

simulacro, como podemos nos livrar dele? Primeiramente, conforme Starobinski (1993, 

p. 74), afastando-nos do mundo, fazendo-nos espectador da vida e dos homens. Por essa 

razão, Montaigne refugia-se em sua biblioteca. Lugar privado em que se distancia de 

todas as agitações humanas e busca descrever os laços a que estão sujeitos os homens. O 

problema com o qual depara o filósofo nesse seu refúgio interior, nesse embate entre o 

eu e o mundo o conduz às perguntas: quem sou eu? Sou apenas máscaras? Ao comentar 

o sentido das máscaras em Montaigne, Merleau-Ponty afirma: (1965, p. 303): 

“Comprometidas apesar de tudo neste fluxo que querem ignorar, as nossas idéias claras 

arriscam-se a ser, mais do que a verdade de nós próprios, máscaras atrás das quais 

escondemos o nosso ser” . A saída montaigniana na luta pela dissipação das máscaras 

está no retorno a si mesmo, que muito nos lembra o “conhece-te a ti mesmo” socrático. 

Portanto, o que está em jogo é a formação do eu, de sua capacidade de julgamento e de 

sua autonomia perante o mundo. Desta maneira, Montaigne busca substituir a moral 

medieval baseada na autoridade, pela moral do livre exame. O que ele ensina é o pensar 

livremente. 

 O desafio montaigniano, comenta Merleau-Ponty (1965, p. 302 ), é manter o 

espanto perante si e experimentar continuamente o paradoxo de um ser consciente que 

adere às coisas tornado-as suas, mas em seguida se afasta delas mantendo-as à distância. 

A consciência adquire este caráter ambíguo: “Abre-se aos objetos exteriores e 

experimenta-se estrangeira a eles. Não conhece esse lugar de repouso, essa posse de si, 
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que será o entendimento cartesiano” . Assim, não temos uma chave para decifrar o 

mundo e nem a nós mesmos. Feita esta constatação o que nos resta é viver esta tensa 

situação em que somos remetidos às coisas e delas a nós, num processo sem fim. Há um 

retorno sempre ao ponto de partida.  

 Montaigne se contentará, conforme Starobinski (1992, p. 276) “[...] em 

abandonar-se, em plena consciência, ao fluxo incessante do que se oferece e se furta à 

nossa apreensão sensível, ao mesmo tempo imperfeita e plena.”  A filosofia posterior, 

não suportará a solução montaigniana a respeito da relação homem-mundo, consciência-

mundo, no que tange ao conhecimento. Contra a dúvida e as ilusões da percepção 

sensível e da imaginação indisciplinada, Descartes fundamentará no cogito e nas 

verdades matemáticas a idéia de sujeito enquanto consciência plena de si e do mundo. A 

verdade do mundo, das coisas poderá ser acessada ou representada por um sujeito que a 

fundamenta. 

 Finalizamos esta exposição com uma pergunta que pode soar um despropósito: 

por que ler Montaigne, ainda hoje? Registramos a seguir duas opiniões que nos ajudam 

a pensar esta questão. Montaigne é comparado, por Renato Janine Ribeiro (2004, p. 

221), a Pascal e Nietzsche, pois tem em comum com estes autores o aguçamento dos 

sentidos e da razão para “[...] agarrar o pequeno, o detalhe, a falha e a partir dele pensar. 

Não é pensar pela porta grandiosa, a do cânone, a do registro solene; é pensar pela porta 

vadia, pela exceção, pelo que é torto, pelo que foge ao cânone.”  

 Encontramos em Jean Starobinski (1992), na bela interpretação que faz  de 

Montaigne, algo atual, sobretudo num momento em que as promessas e certezas da 

razão moderna são vistas com desencanto. Montaigne aguça em nós a consciência da 

relatividade e dos limites da razão humana para transpor seus próprios limites. Assim, o 

filósofo pré-moderno, que ri em sua solidão das pretensões absurdas da razão, tem algo 

a dizer à pós-modernidade.  

Por fim, acreditamos que a atualidade de Montaigne está na maneira como ele se 

torna um crítico, avant la lettre, da relação sujeito-objeto inaugurada com modernidade. 

Por meio do ensaio, ele nos ensina que a possibilidade da experiência passa pela 

linguagem, pois permanece nela retesada a intransponível tensão entre as coisas e o 

sentido que a elas conferimos. Ao adotar o ensaio como uma forma de expressão, 

Adorno (2003, p. 30) afirma que  “o pensador na verdade, nem sequer pensa, mas sim 

faz de si mesmo o palco da experiência intelectual, sem desemaranhá-la.”  Esta 

afirmação de Adorno nos ajuda a pensar o sentido do ensaio montaigniano, como lugar 
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privilegiado da experiência intelectual, que recusa saídas fáceis na definição do objeto. 

A possibilidade desta experiência intelectual tem como pressuposto a consciência da 

falibilidade e transitoriedade do eu e do mundo. 

A nossa preocupação ao longo desta exposição foi, mais do que justificar a 

atualidade de Montaigne, apresentar um estilo em filosofia em que o exercício do 

filosofar traduz-se como experiência do pensar, que é incompatível com a certeza. Por 

isso mesmo encontra no ensaio sua forma de expressão, enquanto uma tentativa, um 

rascunho de algo que não é definitivo. A pergunta “que sei eu?”  é mantida pela 

persistente dúvida que ironiza as pretensões de todo conhecimento que acredita poder   

atingir a verdade das coisas e do mundo. Montaigne faz isso de maneira bem humorada 

produzindo no leitor o riso e a cumplicidade.  

 

Referências Bibliográficas 
 
ADORNO, T. W. O ensaio como forma. In: ________. Notas de literatura I . Tradução 
de Jorge Almeida. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2003. 

 
ARIÉS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
 
CAMBI, Franco. História da pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. São Paulo: Editora 
UNESP, 1999. 
 
COELHO, Marcelo. Montaigne. São Paulo: PubliFolha, 2001 (Folha Explica). 
 
KEHL, Maria Rita. Sobre ética e psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
 
MERLEAU-PONTY, M. Leitura de Montaigne. In:_______. Sinais. Lisboa: 
Minotauro, 1961. 
 
MONTAIGNE, Michel. Ensaios I . Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Nova Cultural, 
1996 (Coleção Os Pensadores). 
 
MOREAU, Pierre. Montaigne: o homem e a obra. In: MONTAIGNE. F. Ensaios I. 
Trad. de  Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1961. 
 
RIBEIRO, Renato Janine. O afeto autoritário. Televisão, ética e democracia. Cotia, 
SP: Ateliê Editorial, 2004. 
 
STARLING, Heloisa M.M. Ensaio capta a utopia e a dor do Brasil que não somos. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 de jun. 2004. Ilustrada, p. 06. 
 
STAROBINSKI, Jean. Montaigne em movimento. Trad. Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
 



 17 

WEILER, Maurice. Para conhecer o pensamento de Montaigne. In: MONTAIGNE. F. 
Ensaios I I I . Trad. de  Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Editora Globo, 1961. 
 


