


Michel de Montaigne



ENSAIOS (1588)

1 – Toda ideia nova é perigosa;

2 – Todos os homens devem ser respeitados (humanismo);

3 – No domínio da educação, deve-se respeitar a personalidade da criança.

INFLUÊNCIAS/CONCLUSÕES

Estoicismo de Zenão = Virtude conduz à felicidade

Ceticismo de Pirro= Critica os costumes

Primeiro devemos nos conhecer

CONHECIMENTO: É aquele que se adquire por si mesmo



PRINCIPAIS OBRAS DE MICHEL DE MONTAIGNE:

Ensaios (1588)

Jornal de Viagem 1580 - 1581 (publicado somente em 1774)

EXEMPLOS DE FRASES DE MONTAIGNE:

“A Filosofia é a ciência que nos ensina a viver”.

“O silêncio e a modéstia são qualidades muito convenientes para a conversa”

“O verdadeiro espelho de nosso discurso é o curso de nossas vidas”

“Todos vão para outro lugar e em direção ao futuro, ninguém chega a si mesmo”.

“A verdadeira liberdade é ser capaz de fazer qualquer coisa sobre si mesmo”.



FIDEÍSMO

• Cético em relação à razão

• As questões religiosas não podem ser justificadas 
por meio de argumentos ou provas, mas apenas 
pela fé.

• Esta corrente teológica é flagrada em aparente 
contradição quando utiliza a própria razão para 
expor sua doutrina



PENSAMENTO MODERNO

• Retorno à natureza e a moral determinada pela cultura.

• Busca o paraíso perdido, deseja o retorno à natureza, 
glorificando a figura do bom selvagem. 

• Identifica a Moral com os costumes. 

• Busca da sabedoria = dizer sim à vida 
em qualquer circunstância, ser feliz é 
uma espécie de “CARPE DIEN”



SOBRE EDUCAÇÃO



(Unioeste 2018) - REFERINDO-SE À FILOSOFIA, MONTAIGNE ESCREVE: “É singular que em
nosso século as coisas sejam de tal forma que a filosofia, até para as pessoas inteligentes, seja
um nome vão e fantástico, que se considera de nenhum uso e de nenhum valor, tanto por
opinião como de fato. Creio que a causa disso são esses ergotismos [que significa abuso de
silogismos na argumentação] que invadiram seus caminhos de acesso. É um grande erro pintá-
la inacessível às crianças e com um semblante carrancudo, sobranceiro e terrível. Quem a
mascarou com esse falso semblante, lívido e medonho? Não há nada mais alegre, mais jovial,
mais vivaz e quase digo brincalhão. Ela só prega festa e bons momentos. Uma fisionomia triste
e inteiriçada mostra que não é ali sua morada” (MONTAIGNE I, 26, p. 240). Depois de ler o
texto acima, atentamente, assinale a alternativa CORRETA.

A. Montaigne entende que a filosofia destina-se somente a algumas pessoas muito inteligentes, 
pois é inacessível para a maioria delas.

B. Montaigne considera que a filosofia é carrancuda e triste porque é crítica e precisa assustar 
as pessoas.

C. Montaigne concorda que a filosofia é um nome vão e fantástico: não tem nenhum uso e 
nenhum valor para as pessoas inteligentes.

D. Montaigne argumenta que a filosofia é brincalhona e jovial, aberta a muitos, inclusive para as 
crianças.

E. Montaigne julga que a filosofia deve ser sempre terrível e se contrapor à festa e à alegria.
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e inteiriçada mostra que não é ali sua morada” (MONTAIGNE I, 26, p. 240). Depois de ler o
texto acima, atentamente, assinale a alternativa CORRETA.

A. Montaigne entende que a filosofia destina-se somente a algumas pessoas muito inteligentes, 
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(Unesp 2018) Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm

das coisas e não com as coisas em si. Seria grande passo, em alívio da nossa

miserável condição, se se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só

tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder

não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à doença, à

indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau se o podemos modificar? Pois o destino

apenas suscita o incidente; a nós é que cabe determinar a qualidade de seus

efeitos.(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.)

De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal

a) representa uma oposição de natureza metafísica, que não está sujeita a relativismos

existenciais.

b) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento é autorizado somente a

sacerdotes religiosos.

c) resulta da queda humana de um estado original de bem-aventurança e harmonia

geral do Universo.

d) depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, independente

dos julgamentos humanos.

e) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante de

sua vida.
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(Uem 2018) “Com base no que me foi relatado, penso que não há nada de bárbaro e de selvagem

nessa nação. Cada um chama de barbárie aquilo que não é de seu costume. Parece verdadeiro dizer

que nós só temos como critério para identificar a verdade e a razão o exemplo, as opiniões e os

costumes do lugar que estamos. É onde estamos que vemos a verdadeira religião, o governo perfeito,

o mais completo e total uso de todas as coisas. Eles [os chamados bárbaros] são selvagens tanto

quanto nós chamamos de selvagens os frutos que a Natureza produz por si e em seu ritmo ordinário.

Deveríamos chamar de bárbaro, ao contrário, tudo aquilo que alteramos pelo nosso artifício e

desviamos da ordem comum.”(MONTAIGNE. M. Ensaios. In: FILHO, J. S. Filosofia e filosofias:

existência e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 480).

A partir do texto citado, assinale o que for correto.

01) Povos com costumes não adequados às sociedades civilizadas são classificados corretamente

como bárbaros.

02) Para o filósofo, aquilo que é conforme a natureza não pode ser qualificado como bárbaro.

04) O filósofo chama a atenção para o critério de qualificação de outros povos e de seus costumes,

mostrando o quanto tais critérios são particulares e não universais.

08) Barbárie são costumes antinaturais, inaceitáveis em sociedades civilizadas e cultas.

16) Para o filósofo, o critério “bárbaro” ou “selvagem” decorre de uma visão particular e restrita dos

costumes dos outros.
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(Ufmg 2010) Leia estes dois trechos:E há de se entender o seguinte: que um príncipe [...] não pode

observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente

forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade, a religião. [...] Nas

ações de todos os homens, máxime dos príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que

importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe vencer e conservar o Estado. Os meios

que empregar serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo é levado pelas

aparências e pelos resultados dos fatos consumados [...] - MAQUIAVEL, O Príncipe. Trad. L. Xavier.

In: Os Pensadores. São Paulo: Editora Abril, 1979, XVIII, pp. 74-75. - Num combate da guerra civil

contra Cina, um soldado de Pompeu, tendo matado involuntariamente o irmão, que era do partido

contrário, ali mesmo matou-se de vergonha e tristeza; e alguns anos depois, numa outra guerra civil

desse mesmo povo, um soldado, por haver matado o irmão, pediu recompensa a seus comandantes.

Explicamos mal a honestidade e a beleza de uma ação por meio de sua utilidade; e concluímos mal

ao estimar que todos estejam obrigados a ela e que ela seja honesta para todos se for útil.

MONTAIGNE, Os Ensaios. Trad. R. C. Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, III, 1, p. 25. Nos dois

trechos, os filósofos, que viveram no início da Era Moderna, propõem duas perspectivas distintas a

da vida política e a da vida privada, para a apreciação do valor das ações humanas.

Cada uma dessas duas perspectivas gera, por sua vez, critérios distintos de avaliação.

A partir da leitura dos dois trechos transcritos, redija três textos,

a) um, contrastando as duas perspectivas propostas.

b) um, identificando os critérios que cada um dos dois autores adota para avaliar as ações humanas.

c) um, argumentando a favor de ou contra a possibilidade de se conciliarem as duas perspectivas.



Resposta:

1. A perspectiva moral de Maquiavel é relacionada com o papel do príncipe de vencer e conservar o

Estado. A partir do momento em que age em função disso, suas ações serão sempre honrosas e

louvadas, podendo, inclusive, para manter o governo, agir contra a caridade, a fé e a religião.

Montaigne, ao contrário, ao citar o caso do soldado de Pompeu, faz o elogio das ações honestas,

ainda que elas sejam contrárias à utilidade e à ação da maioria.

1. Nicolau Maquiavel se utiliza do conceito de virtù para julgar as ações humanas, em particular as do

príncipe. Na medida em que esse se utiliza de meios adequados para manter o poder do Estado

conquistado, ele está agindo de forma correta. Já para Montaigne, as ações devem ser guiadas

pela honestidade e pela beleza, que em nada se relaciona com o critério de utilidade. Uma ação

honesta, ainda que seja inútil à maioria, se mantém como tal, inclusive em períodos de guerra.

1. A FAVOR: Pode-se dizer que essas duas perspectivas não são necessariamente antagônicas. De

nenhuma maneira Montaigne argumenta sobre a ação política do príncipe. Ele estava preocupado

com a moral privada. Portanto, nesse sentido, sua argumentação é racional. Como Maquiavel

busca compreender a ação do príncipe no governo, fica bem claro como ele não se refere à vida

privada dos indivíduos, mas ao poder soberano. Nesse âmbito de vida pública, as regras são

diferentes da vida privada.

CONTRA: As duas concepções morais são diametralmente antagônicas. Não é possível para um

homem agir moralmente bem e mal ao mesmo tempo. Segundo a visão de Montaigne, as ações

defendidas por Maquiavel, ainda que para defender o Estado, baseiam-se em critérios de utilidade.

Não é só porque na política os homens agem de maneira amoral que tais atos podem ser

considerados honrosos.



(Uem 2008) A filosofia cética alcança na França, com o ensaio A Apologia de Raimond Sebon,
de Michel Montaigne, uma de suas máximas expressões. René Descartes opõe-se e combate o
ceticismo, acreditando na possibilidade de alcançar um conhecimento seguro com a
elaboração de um método capaz de realizar uma reforma do entendimento e da ciência.
Assinale o que for correto.

01) Para René Descartes, a primeira condição para reformar o entendimento humano e
progredir no conhecimento científico é expurgar a teologia da filosofia, pois é impossível
conduzir a reflexão filosófica a partir da ideia da existência de Deus.

02) Duas atitudes são, para René Descartes, causas do erro cometido pela reflexão filosófica e
pelas ciências: a primeira é a prevenção, isto é, a facilidade com que o espírito humano se deixa
levar pela opinião e pelas ideias alheias, sem se preocupar se são verdadeiras ou não; a segunda
é a precipitação, isto é, a facilidade com que são emitidos juízos sobre as coisas antes de
verificar se as ideias são verdadeiras ou não.

04) Para René Descartes, por ter adotado como método o procedimento da dúvida metódica, o
ceticismo solapou os fundamentos da filosofia e da ciência.

08) René Descartes combate o racionalismo por considerar que introduz, na filosofia, uma
reflexão metafísica. As verdades tanto na filosofia quanto na ciência devem ser alcançadas por
procedimentos empíricos, única forma de evitar o ceticismo.

16) O ponto de partida do método de René Descartes é a busca de uma verdade primeira que
não pode ser posta em dúvida. Por isso, converte a dúvida em método.
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(Unesp 2013) Leia. A modernidade não pertence a cultura nenhuma, mas surge sempre
CONTRA uma cultura particular, como uma fenda, uma fissura no tecido desta. Assim, na
Europa, a modernidade não surge como um desenvolvimento da cultura cristã, mas como uma
crítica a esta, feita por indivíduos como Copérnico, Montaigne, Bruno, Descartes, indivíduos que,
na medida em que a criticavam, já dela se separavam, já dela se desenraizavam. A crítica faz
parte da razão que, não pertencendo a cultura particular nenhuma, está em princípio disponível
a todos os seres humanos e culturas. Entendida desse modo, a modernidade não consiste numa
etapa da história da Europa ou do mundo, mas numa postura crítica ante a cultura, postura que
é capaz de surgir em diferentes momentos e regiões do mundo, como na Atenas de Péricles, na
Índia do imperador Ashoka ou no Brasil de hoje.(Antonio Cícero. Resenha sobre o livro “O Roubo
da História”. Folha de S.Paulo, 01.11.2008. Adaptado.) - Com a leitura do texto, a modernidade
pode ser entendida como:

a) uma tendência filosófica especificamente europeia e ocidental de crítica cultural e religiosa.

b) uma tendência oposta a diversas formas de desenvolvimento da autonomia individual.

c) um conjunto de princípios morais absolutos, dotados de fundamentação teológica e cristã.

d) um movimento amplo de propagação da crítica racional a diversas formas de preconceito.

e) um movimento filosófico desconectado dos princípios racionais do iluminismo europeu.
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(Unesp 2018) Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que
têm das coisas e não com as coisas em si. Seria grande passo, em alívio da nossa
miserável condição, se se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só
tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder
não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Por que atribuir à doença, à
indigência, ao desprezo um gosto ácido e mau se o podemos modificar? Pois o destino
apenas suscita o incidente; a nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos.
(Michel de Montaigne. Ensaios, 2000. Adaptado.)

De acordo com o filósofo, a diferença entre o bem e o mal

a) representa uma oposição de natureza metafísica, que não está sujeita a relativismos
existenciais.

b) relaciona-se com uma esfera sagrada cujo conhecimento é autorizado somente a
sacerdotes religiosos.

c) resulta da queda humana de um estado original de bem-aventurança e harmonia
geral do Universo.

d) depende do conhecimento do mundo como realidade em si mesma, independente
dos julgamentos humanos.

e) depende sobretudo da qualidade valorativa estabelecida por cada indivíduo diante
de sua vida.
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À qual escola filosófica da Antiguidade, Michel de 
Montaigne, pensador francês do século XVI, pode ser 
associado?

A) Aos acadêmicos, por afirmar a superioridade da 
ciência sobre as opiniões.
B) Aos sofistas, por afirmar que o homem é a medida 
de todas as coisas.
C) Ao epicurismo, por crer no valor das paixões como 
guia da conduta.
D) Ao pirronismo, por considerar todo conhecimento 
como opinião/especulação.
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Trata-se de uma nação, diria eu a Platão, na qual não existe nenhuma espécie
de comércio; nenhum conhecimento das letras; nenhuma ciência dos
números; nenhum magistrado ou superioridade política; nenhuma
vassalagem, riqueza ou pobreza; nenhum contrato, nenhuma sucessão,
nenhuma partilha; nenhuma ocupação que não seja ociosa; nenhuma
consideração do parentesco, a não ser o de todos; nenhuma roupa; nenhuma
agricultura; nenhum metal; nenhum vinho ou pão. As próprias palavras que
significam mentira, traição, dissimulação, avareza, inveja, maledicência ou
perdão lhes são desconhecidas. (MONTAIGNE, Michel. Ensaios I. Capítulo XXXI:
Dos Canibais. São Paulo: Abril/Porto Alegre: Globo, 1972. p. 20. Os
Pensadores). As ideias do pensador francês Michel Montaigne estão
relacionadas à corrente filosófica conhecida como:

A) ceticismo, questionando opiniões e crenças estabelecidas como fato.
B) dogmatismo, afirmando e retratando na sua obra, o universalismo cultural.
C) idealismo, valorizando a subjetividade e a idealização do real.
D) materialismo, defendendo que todos os fatos são decorrentes de interações
materiais.
E) platonismo, afirmando o caráter idealizador como fundante das relações
culturais.
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(Ufmg 2008) 

A propósito da prática de canibalismo 

entre os selvagens do Novo Mundo, 

Montaigne escreveu:“Não me aborrece 

que salientemos o horror barbaresco 

que há em tal ação [o canibalismo], 

mas sim que, julgando com acerto 

sobre as faltas deles, sejamos tão 

cegos para as nossas. Penso que há 

mais barbárie em comer um homem 

vivo que em comê-lo morto, em 

dilacerar por tormentos e por torturas um 

corpo ainda cheio de sensibilidade, assá-lo aos poucos, fazê-lo ser mordido e rasgado 

por cães e porcos [...] do que assá-lo e comê-lo depois que ele morreu. (...) Portanto 

bem podemos chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão, mas não com 

relação a nós, que os sobrepujamos em toda espécie de barbárie.” MONTAIGNE, M. 

Dos canibais. Ensaios, Livro I. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: 

Editora Martins Fontes, 2000. p. 313-314. - Com base na leitura desse trecho e 

considerando outras ideias contidas nessa obra de Montaigne, identifique e comente o 

objetivo do filósofo no capítulo citado de Ensaios. 



Resposta:

Montaigne é constantemente definido como um pensador cético. No
texto do enunciado, esse ceticismo aparece em relação às regras da
razão europeia. Ainda que segundo estas regras os canibais sejam
considerados como bárbaros, Montaigne relativiza essa visão quando
compara a prática do canibalismo com a tortura praticada pelo
europeu. Assim, ele afirma que os canibais podem ser considerados
como bárbaros somente em relação às regras da razão europeia, mas
não em relação às práticas do povo europeu. Em termos atuais,
pode-se dizer que a crítica de Montaigne é justamente contra o
modelo de racionalidade etnocêntrica.


