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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar uma revisão teórico-bibliográfica, colocando-

se num caminho filosófico-reflexivo sobre a temática da morte a partir da meditatio mortis do 

filósofo francês Michel de Montaigne. Tomando a si próprio como objeto de estudo, as 

experiências vividas e a realidade que o circunda, Montaigne propõe caminhos para uma 

relação mais saudável entre o ser humano e a morte, vista por ele como parte integrante da 

existência humana. Na contramão do pensamento vigente em sua época e, por vezes, ainda 

presente na sociedade atual, o filósofo busca “desmascarar” a morte, geralmente vista com 

medo e horror, e apresentá-la como algo simplesmente natural. Ao tratar da morte, busca-se 

valorizar a vida, mostrando que esta deve ser autêntica e digna. Assim sendo, afirma-se que 

aprender a morrer é saber bem viver.  

Palavras-chave: Morte. Medo. Indiferença. Vida. Montaigne. 

 

Abstract: This article aims to present a theoretical-bibliographic review on the topic of death. 

The route is philosophical-reflective and is based on the meditatio mortis developed by 

Michel de Montaigne. Taking himself as an object of study, the lived experiences and the 

reality that surrounds him, Montaigne proposes paths towards a healthier relationship between 

the human being and death, seen by him as an integral part of human existence. In contrast to 

the thinking prevailing in his time, and sometimes this is still present in today's society, the 

philosopher seeks to unmask death, seen with fear and terror, and presents it as something 

simply natural. When dealing with death, the aim is to value life, showing that it must be 

authentic and dignified. Therefore, learning to die is knowing how to live well. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A meta de nossa existência é a morte; é este nosso objeto fatal. O remédio do homem vulgar consiste 

em não pensar na morte. Mas quanta estupidez será preciso para tal cegueira? As pessoas se 

apavoram simplesmente com lhe ouvir o nome: morte! (MONTAIGNE, 1980, p. 45). 

 

Michel de Montaigne foi um filósofo francês, cuja vida desenrolou-se de 1533 a 1592, 

em um contexto de conturbadas disputas filosóficas, de marcantes transformações 

paradigmáticas e de sangrentas guerras de religião, especialmente entre católicos e 

protestantes. A vida estava sempre em jogo, determinadas convicções representavam perigo 

de morte, de tal forma que a exigência de um pensamento crítico sobre as variadas dinâmicas 

da existência se apresentava como um imperativo irrenunciável: filosofar, saber viver, saber 

morrer eram inseparáveis. 

Montaigne foi autor de uma única obra, dividida em três livros, sobre a qual se 

dedicou por aproximadamente 20 anos, com um estilo redacional aberto, reflexivo, crítico, 

que se voltava aos mais variados assuntos do cotidiano da existência... Nada escapa a 

Montaigne. A essa obra ele deu o nome de Ensaios, inaugurando também o gênero literário 

que leva esse mesmo nome. 

 Dentre os muitos temas dos Ensaios, um aqui se destaca: é o tema da morte. Ainda que 

para muitos esse assunto causasse certa repulsa, Montaigne o reconhece como filosoficamente 

digno, dado que tudo aquilo que envolve a vida humana é digno do filosofar. Ora, se para 

tantas pessoas esse tema causa espanto, e é o espanto a raiz da filosofia, eis, então, uma 

importante matéria filosófica... Talvez a única que, decisivamente, marca a vida de todas as 

pessoas. Eis, então, um ponto de convergência para toda a humanidade. 

Montaigne propõe uma importante reflexão sobre a morte, contrapondo-se ao 

pensamento vigente que, em geral, se recusava a refletir sobre determinados assuntos, seja por 

pudor, complexidade ou mesmo por superstição. O ensaísta francês apresenta a morte como 

algo natural, como uma realidade a ser analisada sem tabus e com tranquilidade pelo ser 

humano. Dentre outras referências, busca em Cícero o norte para toda sua reflexão: 

“Filosofar não é senão aprender a morrer”, e, a partir dessa provocação, e tomando as 

próprias experiências por bases, elabora não uma doutrina e/ou métodos mágicos para 

desmitificar a morte, mas apontamentos e ensaios reflexivos pessoais que pudessem colaborar 

para a relação dos outros com ela. 
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Com o presente artigo, nos propomos a uma reflexão sobre a importância da meditatio 

mortis à luz da filosofia montaigneana. O escopo metodológico é exploratório, visando 

levantar as principais afirmativas de Montaigne sobre o tema da morte a partir dos 

argumentos que o filósofo francês utiliza para sustentar seu pensamento. A análise se volta, 

especialmente, aos ensaios “De como filosofar é aprender a morrer” (I, 20) e “De como 

julgar a morte” (II,13)
3
. É diante dos horrores das guerras que presencia em seu tempo e das 

grandes perdas que viveu, como a de seu pai Piérre e a do amigo La Boétie, que Montaigne 

coloca-se em um intenso processo de introspecção intelectual. Não se priva do convívio 

social, porém, no espaço meditativo da torre de seu castelo, coloca a si mesmo como objeto 

de seus estudos (MONTAIGNE, 1980, p. 07) e, como num reflexo projetivo, cria 

possibilidades de meditação filosófica a todos quantos têm a oportunidade de acessar a sua 

obra.  

Montaigne vê na sua circunstância social, dentre outras coisas que a marcam, duas 

posturas distintas: por um lado, as centenas de vidas ceifadas sem o menor remorso por 

disputas ideológico-religiosas, e, por outro, o medo da morte que atormenta os indivíduos em 

geral. Essa indiferença perante a morte de outros e o pavor da própria morte, ou dos 

próximos, leva o filósofo francês a desenvolver sua filosofia como forte crítica à sociedade do 

seu tempo.  

Inspirado como ele era especialmente pela filosofia cética
4
, intentamos demonstrar que 

um marcante desejo de Michel de Montaigne era utilizar a reflexão filosófica como um meio 

para preparar-se para a morte, sempre eminente na vida humana, e a ajudar na reorientação da 

postura que cada um deve ter diante da mesma. E isso conduz a um entendimento de que a 

morte, o sofrimento e a dor fazem parte da vida e podem ser vistos com um novo olhar.   

 

 

 

                                                           
3
 Montaigne não se limita a filosofar sobre a morte apenas nesses dois ensaios citados, mas em toda sua obra a 

temática da morte é recorrente. Outros capítulos são apresentados como fonte para elaboração da reflexão sobre 

a morte, como os “Do exercício” (II, 6) e “Da Fisionomia” (III, 12). A eles também nos reportaremos nesse 

artigo, ainda que brevemente. 
4
 Montaigne se apropria da sentença inscrita no templo de Delfos, “homem, conhece-te a ti mesmo”, e faz dela 

também uma importante parte de seu programa de filosofar, tomando a si próprio como objeto de estudo. O 

“conhece-te a ti mesmo” não se desemboca numa resposta sobre a essência do homem, mas exclusivamente 

sobre as características do homem singular (individual). Só alcançamos essa máxima e seu objetivo vivendo e 

observando os outros a viverem. É necessário, para tal, reconhecer-se a si mesmo e refletir a partir da experiência 

de outros. Essa busca de uma sabedoria sob medida para o indivíduo conduz Montaigne a dispor-se de uma regra 

geral, tão valorizada pela filosofia helenista: “dizer sim à vida em qualquer circunstância.” (REALE; 

ANTISERI, 1990, p. 95-96). 
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2 TRÊS EXPERIÊNCIAS MARCANTES 

 

Nenhum mal atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal; saber 

morrer nos exime de toda sujeição e constrangimento. (MONTAIGNE, 1980, p. 47). 

 

Duas experiências de morte e uma de “quase morte” marcaram profundamente 

Montaigne: a morte de seu amigo La Boétie, a morte de seu pai Pierre Eyquem e outra que ele 

mesmo viveu de proximidade mortal quando de uma queda de cavalo. 

Montaigne, com 25 anos de idade, encontra-se com Étienne de La Boétie, numa 

reunião festiva da cidade. La Boétie era mais velho que ele três anos, também estudioso de 

direito e possuidor de grande erudição, e pertencia ao Parlamento desde 1554. Michel já o 

conhecia pelo seu escrito Discurso da Servidão voluntaria. Nesse cenário nasceu uma 

amizade verdadeira e fecunda, sem obrigações nem sujeição, e tudo transcorria na liberdade 

voluntária. Falando sobre ela, Montaigne fez uma das definições mais clássicas sobre o 

conceito de amizade, destacada a seguir:  

 

Na amizade a que me refiro, as almas entrosam-se, confundem em uma 

única alma, tão unidas uma à outra que não se distinguem, não se lhes 

percebendo sequer a linha de demarcação. Se insistirem para que eu diga por 

que o amava, sinto que não saberia expressar senão respondendo: porque era 

ele; porque era eu. (MONTAIGNE, 1980, p. 94. Itálicos nossos). 

  

A sabedoria de La Boétie encantou Montaigne e o levou ao gosto pela filosofia e ao 

contato com o humanismo. “Êmulo dos oradores políticos gregos, tradutor de Xenofonte e 

Plutarco, autor de poemas latinos e franceses, La Boétie partilha os entusiasmos humanistas 

com Montaigne.” (TOURNON, 2004, p. 43). 

Entretanto, aos 33 anos, no dia 18 de agosto de 1563, La Boétie morreu. Montaigne 

estava ao lado dele, e descreveu os momentos finais para Pierre, seu pai, escritos que publicou 

em 1570. Montaigne sentiu-se responsável por atender o último pedido do amigo, até então 

para ele um enigma:  

 

Então, entre outras coisas, pôs-se-me a rogar e implorar, com uma extrema 

afeição, a lhe dar um lugar. De modo que tive medo de que seu julgamento 

estivesse abalado: mesmo quando, tendo-lhe assaz docemente mostrado que 

se deixava levar pelo mal, e que estas palavras não eram de homem muito 

ponderado, não se rendeu a primeira investida, e repetiu ainda mais forte: 



PORTUGAL, Guilherme Augusto. MESSIAS, Elvis Rezende. Michel de Montaigne e a meditatio mortis 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 28-44, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  32 

 

Meu irmão! meu irmão! Acaso me recusais um lugar? (PEROUSE apud 

TOURNON, 2004, p. 45).  

 

Montaigne entende posteriormente que deve dar um “lugar” ao seu amigo La Boétie 

na memória dos contemporâneos, levando seu testemunho na lembrança e na própria vida.  

 

Tudo que Montaigne pôde salvar do naufrágio e incorporar em si mesmo foi 

o ato da reflexão vigilante; desejará oferecer-lhe o campo de um vasto tempo 

disponível, em que desaparecerá pouco a pouco a necessidade do combate 

para o qual La Boétie destinava seu amigo. O repouso feliz suplantará o 

ardor belicoso. (STAROBINSKI, 1993, p. 67).  
 

A experiência da morte de La Boétie foi marcante, portanto, para Montaigne.  

Cinco anos depois, em 1568, enquanto estava em Paris, o seu pai faleceu, e Montaigne 

não chega a tempo para assistir os seus últimos momentos e dar testemunho conforme fez 

com La Boétie. Mas guarda doce lembrança do pai afetuoso, que não deixa de abraçar e 

cultuar a memória, a amizade e a companhia, com uma união perfeita e muito viva 

(TOURNON, 2004, p. 48).   

A morte do amigo e, cinco anos depois, a morte do pai, causaram uma profunda 

mudança na vida de Montaigne: “[...] se esta morte marca uma etapa importante de sua 

existência, é menos em razão do luto do que pela nova situação em que ela lhe coloca: 

doravante não há mais ninguém a quem prestar conta de sua vida e de suas decisões” 

(TOURNON, 2004, p. 48). O apego de Montaigne aos seres que mais amou, o pai e o amigo, 

desencadeia sua mudança de vida, levando-o ao empreendimento de sua obra pessoal para os 

amigos e próximos, em vista do pensamento de possuir pouco tempo de vida. Em múltiplas 

ocasiões, relata a perda e o luto, principalmente do amigo, em carta enviada ao pai e em 

cartas-dedicatórias que compõem um capítulo inteiro de sua obra, o “Da Amizade”.  

 

Essa fidelidade, essa assiduidade no luto convertem-se assim, em “gozo”; 

com isso, o sentimento do valor pessoal se acha aumentado. Pois a escolta 

ininterrupta (“rememorar constantemente”) de um amigo guardado na 

memória constitui um elemento de constância e de continuidade – talvez o 

único – em uma vida que se sabe entregue à inconstância e à 

descontinuidade. (STAROBINSKI, 1993, p. 44-45). 

 

De algum modo, essas experiências, até então, significaram, para o próprio Montaigne, 

também uma certa morte e um novo nascimento. Em julho de 1570, cedeu seu cargo de 

conselheiro no parlamento e passou a viver da renda das propriedades do seu castelo. Um ano 
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depois, “em sua biblioteca, consagrada em uma dedicatória à memória de La Boétie, manda 

pintar uma inscrição que comemora, datando-a simbolicamente do dia de seu aniversário, este 

retiro libertador” (TOURNON, 2004, p. 48). 

Uma outra experiência marcante ainda ocorre a Montaigne. Entre 1568 e 1570, 

indeterminadamente, numa queda de cavalo Montaigne tem uma síncope, o que se lhe 

apresenta como um gosto prévio da morte:  

 

Nada de terrificante nessa experiência, ao contrário, Montaigne descobre o 

caráter inofensivo, a “doçura” do estado de semiconsciência que atribui aos 

agonizantes, à despeito dos estereótipos da agonia entre anjos e demônios 

repisados pela literatura e pela gravura edificante da época. (TOURNON, 

2004, p. 54). 

 

Montaigne demonstra as marcas que esse acidente deixou gravadas em sua existência. 

Após essa experiência de quase morte, ter um sentimento de aproximação com ela, e perceber 

que há, de algum modo, um estado de doçura ao tocá-la, torna essa relação mais familiar e 

amena: “Essa recordação, que se gravou fundamente em meu espírito, de um acidente em que 

a morte me apareceu por assim dizer com o aspecto que deve realmente ter, causando-me a 

impressão que devemos sentir, essa recordação reconcilia-me até certo ponto com ela.” 

(MONTAIGNE, 2980, p. 176).  

Montaigne ainda vai afirmar, a partir dessa experiência, que o desmaio assemelha-se à 

morte e possibilita um estudo sobre tal. O estado de inconsciência liberta o ser humano da 

dimensão de espaço e tempo, conduzindo-o a essa sensação de morte, esta não de dor e 

sofrimento, mas de doçura e despreocupação:  

 

Quem, em conseqüência (sic) de algum acidente, desmaiou e perdeu por 

completo o conhecimento das coisas, esteve, imagino, bem perto da morte 

natural. Quando ao instante preciso da passagem da vida à morte não há 

como temer que comporte esforço ou dor. Pois nada podemos sentir sem a 

presença do tempo. Nossas sensações precisam de tempo para serem sentidas 

e o tempo é demasiado curto no que cabe temer, e essa aproximação é 

passível de estudo. (MONTAIGNE, 1980, p. 176). 

 

Aqui inicia-se, de modo especial, todo um processo de ressignificação pessoal sobre o 

fato e o tema da morte, transpondo os limites interpretativos do senso comum que, com 

relativa frequência, interpreta a morte como fenômeno absolutamente ruim, nefasto, doloroso 

e angustiante.   
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Essa estranha experiência de quase morte marca consideravelmente a sua obra. 

Diversos pontos de seu livro trazem a marca dessa reapropriação, de uma consciência que 

sabe-se frágil e tanto melhor aplica-se a registrar suas ações, sensações, vontades, julgamentos 

que lhe dão consistência a todo instante frente à realidade confusa em que corre o risco de 

perder-se, e o declínio que a ameaça (TOURNON, 2004, p. 54-55). Montaigne sente-se 

familiarizado com a morte:  

 

Parece-me contudo que haja possibilidade de nos familiarizarmos com a 

morte, de apreciá-la de perto. Podemos tentar a experiência, se não inteira e 

perfeita, ao menos em condições em que nos seja proveitosa, fortalecendo 

nossa coragem e dando-nos alguma segurança. Se não podemos alcançá-la, 

podemos aproximar-nos dela, reconhecê-la. [...] Não sem razão, comparam-

na ao sono, que mui parecidos são. Com facilidade adormecemos, perdemos 

a noção da luz e de nós mesmos, quase sem nos apercebermos. Talvez esse 

sono que nos priva momentaneamente de movimento e sensação, se nos 

afigurasse inútil e inexplicável se não víssemos nisso uma lição da natureza, 

a de que estamos destinados a morrer como a viver. Para que nos 

acostumemos e não tenhamos receio, ela nos mostra no decurso da vida o 

estado que nos reserva para quando deixarmos a existência. (MONTAIGNE, 

1980, p. 175-176).  

 

Além do mais, os conflitos sociais e religiosos eram intensos na época em que 

Montaigne viveu, como já foi dito, e o filósofo não se viu isolado deles:  

 

Praticamente toda a vida adulta de Montaigne decorreu dentro da ambiência 

sócio-política das Guerras de Religião na França. Ora, em um ambiente de 

intensa crise, em que diversas autoridades, com seus paradigmas e visões de 

mundo, procuravam justificar, a todo custo, seus poderios atacados, 

Montaigne, que também fora um magistrado, parece ter sentido fortemente a 

necessidade de viver de modo equilibrado e imperturbável (ataraxia), à 

maneira dos céticos, ciente das inconclusões da vida humana. Sua lucidez 

revela-se coerentemente avessa ao autoritarismo que engessa a realidade e 

não admite visões diferentes. (MESSIAS, 2017, p. 52-53). 

 

Em 1581, Montaigne é eleito prefeito de Bordeaux pela magistratura municipal. Na 

ocasião encontrava-se em Roma e atrasou sua partida tentando recusar a oferta. Contudo, o rei 

lhe dá a ordem de assumir suas funções sem dilação nem escusa.  

Entre os anos de 1588 e 1592 Montaigne não para de enriquecer a sua obra, com 

releituras e acréscimos no que já tivera elaborado. Toda a sua obra é um “espelho” de si 

mesmo. Aguardando a morte em todo lugar e momento, ele empenhou-se em escrever seu 

livro para fazer dele a imagem viva, sobrevivente, de um ser que não se resigna a ser 
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esquecido.  As páginas de sua obra tomam a pintura de si, adquirem seu relevo sobre o fundo 

melancólico do desaparecimento constantemente esperado (STAROBINSKI, 1993, p. 42).  

 

 

3 A MEDITATIO MORTIS NO “DE COMO FILOSOFAR É APRENDER A 

MORRER” 

 

Ela [a morte] é inevitável. [...] Portanto, se a receamos, temos nela um motivo permanente de 

tormentos e andaremos como um país inimigo a deitar os olhos para todos os lados. (MONTAIGNE, 

1980, p. 45).  

 

No capítulo 20 do Livro I, Montaigne apresenta uma reflexão sobre a morte a partir da 

máxima “De como filosofar é aprender a morrer”, e faz uma forte crítica à sociedade do 

século XVI em sua reação diante da própria morte, bem como dos horrores das constantes 

guerras religiosas que ceifaram a vida de muitas pessoas.   

Montaigne parece incomodar-se com o fato de grande parte das pessoas querer fugir 

da morte e trazer em si sempre a esperança de viver um pouco mais. Incomoda-o, inclusive, o 

vínculo comum que se faz entre a morte e a idade. Diz o filósofo: “jovens e velhos se vão da 

vida em condições idênticas. Partem todos como se acabassem de chegar.” (MONTAIGNE, 

1980, p. 45). Ele sabe que muitos temem a morte e têm grande dificuldade para lidarem com 

ela: “As pessoas se apavoram simplesmente com lhe ouvir o nome: a morte! E persignam-se 

como se ouvissem falar do próprio diabo.” (MONTAIGNE, 1980, p. 45).  

O medo e repugnância da morte são tão grandes que, segundo Montaigne, várias 

pessoas buscam aliviar até mesmo o modo como se referem a ela:  

 

Como esta palavra [morte] ressoa demasiado forte a seus ouvidos, e lhes 

parecia de mau augúrio, tinham os romanos se habituado a adoçá-la ou a 

empregar perífrases. Em vez de dizer: morreu, diziam: parou de viver, viveu; 

bastava-lhes que se falasse em vida. Nós lhes tomamos de empréstimos esses 

eufemismos e dizemos: Mestre João se foi. (MONTAIGNE, 1980, p. 45).  

 

Nesse sentido, Montaigne vai apresentar a máxima da antiguidade clássica que 

apropria de Cícero, já na primeira linha de seu texto (20, I), “De como filosofar é aprender a 

morrer”, para afirmar que a sabedoria colabora a entender e preparar para a morte. Em 
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perspectiva marcadamente ascética-platônica, Montaigne apresenta duas hipóteses que 

confirmariam a tese de abertura de que filosofar é aprender a preparar-se à morte. 

Primeira: “[A] de certa forma o estudo e a contemplação retiram nossa alma para fora 

de nós e ocupam-na longe do corpo, o que é um certo aprendizado e representação 

[ressemblance] da morte” (DUARTE, 2012, p. 50). 

Segunda: “toda sabedoria e discernimento [discours] do mundo se resolvem por fim 

no ponto de nos ensinarem a não termos medo de morrer.” (Idem). 

Há, nesse sentido, um método reflexivo filosófico que visa a não estabelecer tabus. 

Temas tidos como estranhos e assustadores são, justamente, aqueles sobre os quais não nos 

debruçamos decididamente, embora sejam aqueles que frequentemente nos tocam mais de 

perto. A filosofia ensaística de Montaigne se propõe especialmente ao serviço de voltar-se a 

temas pouco considerados pelos próprios filósofos e, cotidianamente, pelas pessoas em geral. 

Meditar sobre a morte, além de servir “de preparação para a hora extrema” (VAZ, 2008, p. 

609), é indicativo metodológico-filosófico de que à filosofia cabe o dever de refletir sobre 

tudo o que corresponde à vida humana. Aos filósofos não é dado o direito de furtarem-se de 

tratar determinados assuntos; o “inadequado” à filosofia é estabelecer temas que não são 

adequados à importância cotidiana da vida. Tomada desse modo, não seria a filosofia um 

caminho de liberdade, nem uma experiência de sabedoria e uma arte no bem viver. 

 

A função da filosofia de nos ensinar a afastar do temor da morte se justifica, 

assim, pelo fato de a razão ter como objetivo principal nosso contentamento 

e nosso prazer. Presume-se, portanto, que aquele que não teme a morte vive 

melhor e é mais feliz, o que só poderia se efetivar através da meditação 

filosófica. Ou, falando de outro modo, o objetivo primevo da filosofia é 

nossa felicidade, a qual só pode ser de fato alcançada se aprendemos a 

morrer. (DUARTE, 2012, p. 51).  

 

Por mais que se faça de conta que a vez de cada um está inscrita em algum lugar do 

futuro indeterminado e sempre o mais distante possível, não se escapa ao pensamento sobre a 

morte. Ainda que se a recuse firmemente, ela espreita e pode surpreender a qualquer um 

(SILVA, 2012, p. 147). Nenhum ser humano pode prever, com precisão absoluta, o momento 

último de sua vida. É preciso, todavia, preparar-se:  

 

Se a morte fosse um inimigo suscetível de se evitar, aconselharia agir diante 

dela como um covarde diante do perigo; mas, em não sendo isso verdade, e 

atingindo ela infalivelmente os fugitivos, poltrões ou valentes, “persegue o 

homem em sua fuga e não poupa nem mesmo a tímida juventude que tenta 
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escapar-lhe”; como nenhuma couraça nos protege contra ela, [...] 

aprendamos a espera-la de pé firme e a lutar. Para começar a despojá-la da 

vantagem maior de que dispõe contra nós, tomemos, por caminho inverso ao 

habitual. Tiremos dela o que tem de estranho; pratiquemo-la, habituemo-nos 

com ela, não pensemos em outra coisa; tenhamo-la a todo instante presente 

em nosso pensamento sob todas as formas. [...] “Pensa que cada dia é teu 

último dia, e aceitarás com gratidão aquele que não mais esperavas.” 

(MONTAIGNE, 1980, p. 46-47).  

 

Assim sendo, percebemos em Montaigne uma recomendação para uma espécie de 

relação ativa com a morte, dado que para ela todos nos encaminhamos, tomando-a como alvo 

transversal das reflexões filosóficas, tirando dela certo estado de estranheza e de banalidade, 

e, em geral, contribuindo para que as pessoas concentrem forças no enfrentamento de seu 

medo: “[...] devemos reconhecer que no mar como no lar, na guerra como no retiro, a morte 

sempre se encontra perto de nós: ‘nenhum homem é mais frágil do que o outro, nenhum tem 

assegurado o dia seguinte’” (MONTAIGNE, 1980, p. 47). Montaigne mostra, nesse sentido, 

que nenhum ser humano é tão especial que seja capaz de escapar da morte, e nem tão 

miserável que seja o único a ter que enfrentá-la.  

É importante notar que não se trata de uma argumentação de fôlego, exaustiva e 

longamente demonstrada a que Montaigne faz. A reflexão é ensaística. Contudo, é 

clarividente do ponto de vista da exposição filosófica das ideias. A proposta montaigneana 

coloca-se como algo simples e corriqueiro, embora raros indivíduos parecem conseguir 

realizar tal proeza. A morte deve fazer parte do pensamento humano, não escondida e 

camuflada. Nota-se, assim, que o autor a coloca como integrante de sua existência; não a 

supervalorizando, mas tendo em conta uma vida bem vivida, em vista daquilo que é seu 

último ato: a morte.  

Acrescenta-se, ainda, que essa interação com a morte torna-a mais amena e 

desmitificada, desmascarada. Aquele que procura aceitá-la e entendê-la tem, segundo 

Montaigne, maior facilidade de abraçá-la no momento em que ela ocorrer:  

 

Também se tornou em mim um hábito não somente ter sempre presente a 

idéia (sic) da morte como também falar dela constantemente. E nada me 

interessa mais do que indagar da morte das pessoas: que disseram, que 

atitude assumiram? [...] Se a morte é súbita e violenta, não temos tempo de 

receá-la; se não, na medida em que a enfermidade nos domina, diminui 

naturalmente o nosso apego à vida.  (MONTAIGNE, 1980, p. 48).  
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Como se disse, é fundamental na filosofia montaigneana não transformar nenhum 

tema em um tabu, em realidade intocável, em algo que não se pode questionar e refletir; não 

esconder nos “porões da mente e dos sentimentos” realidades que nos marcam 

cotidianamente. Tratando da morte como algo pertencente à vida, se pode lidar com ela de 

maneira mais livre e desimpedida. Notemos que o fato de Montaigne tornar um hábito indagar 

a morte das pessoas não deve ser posto como uma atitude de mera curiosidade sobre a vida 

alheia, mas como uma postura investigativa e como ato de reflexividade filosófica. Ainda que 

essa postura investigativa possa soar indelicada e invasiva, o problema não é a investigação 

nem a pergunta em si, mas o tema a que elas se referem. 

Montaigne, ao longo do “De como filosofar é aprender a morrer”, acena uma crítica no 

sentido de como deveria ser transformado o pensamento comum que se vigorava na sociedade 

do século XVI. Mas tal reflexão crítica parece aplicar-se para além do seu tempo. Ao longo da 

história da humanidade sempre apareceu e aparece o temor pelo sofrimento e pela morte, 

sendo causa constante de tormento para muitas pessoas. O filósofo francês vai na contramão 

disso e trata em seus escritos de maneira clara sobre um assunto tão atormentador, “pois quem 

ensinasse os homens a morrer os ensinaria a viver” (MONTAIGNE, 1980, p. 48): eis um 

importante trabalho à filosofia. 

A partir de suas experiências marcantes com a morte, tomando a si mesmo como 

objeto para pensar e escrever, procura ajudar, a partir da filosofia, a todos que sofrem diante 

da temível realidade da morte. Assim sendo, ela é um objeto autêntico de reflexão filosófica. 

Montaigne tratará sempre de muitos temas que são considerados “inadequados” para a 

filosofia: cheiros, flatulências, tamanhos de órgãos genitais, sexualidade, morte, falso saber, 

arrogância, entre outros.  Ora, são temas que perpassam a vida cotidiana e, por isso mesmo, 

são urgentes para uma reflexão filosófica séria. O que está em jogo, entretanto, não é viver em 

função da morte, mas preparar-se para a morte em função de uma vida bem vivida.   

Lidar com a morte não é algo simples, que se resolve apenas lendo conselhos e 

reflexões filosóficas, é preciso um caminho longo e constante, e o próprio autor aponta isso 

citando Lucrécio: “Não pensem que a morte nos rouba a saudade das coisas mais queridas” 

(MONTAIGNE, 1980, p. 48). Sabe-se bem, como já referido anteriormente, as marcas que a 

perda do Pai Pierre e a do amigo La Boétie deixaram em Montaigne; ninguém está livre da 

experiência do luto. Entretanto, uma compreensão mais lúcida desse fenômeno que coroa a 

vida apresenta-se indispensável para tirar dele a aura de realidade extremada e pavorosa, bem 

como também pode contribuir para a superação do indiferentismo diante dele.  
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Na conclusão do capítulo 20 do livro I, Montaigne mostra que muitas vezes as nossas 

atitudes por ocasião da morte corroboram para a indiferença e o terror. Revestem-na de 

pompa e pavor, tornando-a tenebrosa e estranha. Mas aconselha: “Arranquemos as máscaras 

às coisas como às pessoas e por baixo veremos muito simplesmente a morte. A mesma com a 

qual partiu ontem sem maior pavor tal e qual criado ou aia. Feliz é a morte que nos 

surpreende sem que haja tempo para semelhantes preparativos.” (MONTAIGNE, 1980, p. 

51).  

 

 

4 A MEDITATIO MORTIS NO “DE COMO JULGAR A MORTE” 

 

Poucas pessoas morrem convencidas de que estejam nos últimos instantes... Não cessa de soprar aos 

ouvidos: “outros estiveram bem pior, e não morreram, a coisa não é tão desesperada como pensam; 

ademais Deus fez outros milagres”. (MONTAIGNE, 1980, p. 279).  

 

No capítulo 13 do Livro II, “De como julgar a morte”, o filósofo francês trata da 

postura do homem diante da morte e do sofrimento e propõe uma filosofia que seja objeto de 

superação do medo no momento da morte, o qual considera o mais importante da vida 

humana (MONTAIGNE, 1980, p. 279).   

O ser humano, em toda história, parece colocar-se diante da morte como uma 

“adversária”, tendo-a como a sua maior inimiga. E, para conseguir escapar da morte, constrói 

um aparato de comportamentos e ideias, camuflando que a certeza de que ela recolherá todos 

um dia não pode ser mudada, nem mesmo retardada. Há um mecanismo psicológico, que a 

cultura social implanta, quase que automaticamente... Quem nunca ouviu uma história de 

alguém que disse “tudo vai dar certo!” a familiares de uma pessoa que estava em situação 

extrema? É difícil distinguir, em alguns casos, o que é esperança e o que é ingenuidade e 

mesmo desrespeito ou medo. 

De qualquer modo, se vê duas posturas muito presentes em várias pessoas sobre a 

morte: por um lado, há aqueles que parecem acreditar que ela nunca chegará para si, ou seja, 

agem com desdém sobre o assunto, e, por outro, há os que não conseguem nem sequer viver 

bem por conta do medo da morte, esperando com angústia o momento em que ela chegará. 

Montaigne vê nisso uma ocasião singular de reflexão antropológica, um espaço de 

autoanálise:  
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Disso se deduz que damos excessiva importância a nós mesmos; é como se 

tudo sofresse, de algum modo, com o nosso desaparecimento, e se apiedasse 

de nós, pois nossa visão perturbada faz-nos ver as coisas diferentes do que 

realmente são. (MONTAIGNE, 1980, p. 279).  

  

Essa ideia de que a visão perturbada faz com que o ser humano veja sempre as coisas 

maiores e mais complexas do que são leva a refletir sobre o quanto o trabalho consciente 

sobre a morte – e o luto – é de importância capital para a saúde psíquica, emocional e mesmo 

intelectual de uma pessoa. O filosofar sobre a morte é mestre para o aprender a morrer e 

também para o aprender a viver. 

E segue provocando o filósofo francês:  

 

Tudo vemos em relação a nós mesmos, daí darmos à nossa morte grande 

importância, pensarmos que não pode ocorrer facilmente e sem solene 

consulta aos astros [...] E assim fazemos porque nos estimamos demasiado: 

“pois tanta ciência se perderia e tão grande prejuízo não seria objeto de 

particular atenção do destino? O desaparecimento de tão bela alma, e tão 

exemplar, não valerá mais do que o da mais inútil? Esta vida que tantas 

outras sustenta, pela qual tantos se interessam, com tantas funções e cargos, 

deverá ser deitada fora como qualquer outra insignificante?” Nenhum de nós 

imagina suficientemente que não passa de uma unidade. (MONTAIGNE, 

1980, p. 279).  

 

Nesse mesmo livro (13, II), porém, Montaigne apresenta algumas hipóteses e 

argumentos importantes, no sentido de demonstrar que as pessoas em geral não têm medo da 

morte propriamente, mas sim do sofrimento que esta lhes pode causar. Para tanto, nota-se que 

muitos escolhem colocar fim à própria vida, de maneira rápida e distinta, para escapar ao 

sofrimento. O autor cita um claro exemplo na antiguidade: “Certo cruel imperador romano, 

falando de suas vítimas, dizia que queria fazer com que sentissem a morte; e acerca de uma 

delas, que se suicidara, observava: ‘essa me escapou!’ Quisera que sofressem com a morte, 

através dos tormentos que esta provoca.” (MONTAIGNE, 1980, p. 280).  

Deixa entrever a reflexão montaigneana que, seja qual for o sofrimento em que o ser 

humano se depara na vida, ele sempre procurará saná-lo de alguma forma. E, ao extremo 

perigo de sofrimento, a morte pode parecer, para muitos, o caminho mais eficaz. 

(MONTAIGNE, 1980, p. 280). 
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Nesse sentido, a morte mais desejada é aquela “menos premeditada e mais rápida”, diz 

César, e, acrescenta Plínio, que “uma morte rápida é a grande felicidade da vida” 

(MONTAIGNE, 1980, p. 280).   

Fechando o “De como julgar a morte”, Montaigne aponta exemplos e considerações 

que o ser humano deve desenvolver em relação à morte, dos outros e, principalmente, a sua. 

Seja na reflexão da morte como um medo que aterroriza ou num desejo de torná-la concreta 

para fugir do sofrimento, essa não traz sempre tranquilidade:  

 

Ninguém pode assegurar que estava resolvido a morrer, se evita encarar a 

morte e não a pode ver chegar de olhos abertos. Os condenados que lhe 

correm ao encontro, a fim de apressá-la, não fazem por espírito de resolução, 

mas porque desejam abreviar o tempo em que deverão contemplá-la. Morrer 

não os atemoriza, o que temem é a passagem da vida à morte: “não quero 

morrer, mas é-me indiferente estar morto”. (MONTAIGNE, 1980, p. 280).  

 

Assim, se entrevê que o filosofo francês, nesse ponto de sua obra, parece querer 

mostrar que o ser humano, mesmo com suas inúmeras limitações e inseguranças perante a 

morte, precisa enfrentá-la com bravura e veemência. Sendo algo comum a todo ser vivo, é 

necessário ao ser humano, posto que é um ser reflexivo, olhar para a morte e meditar sobre ela 

para conseguir quebrar os paradigmas que são pré-concebidos e enraizados.  

 

Com lazer suficiente meditara na morte, e não somente não renunciava a ela 

mas se obstinava e, satisfeito com o início, resolvia bravamente continuar. 

Provar a morte e saboreá-la é muito mais do que a não recear. [...] Viver não 

é grande coisa; teus lacaios e teus animais vivem; o que importa é morrer 

honrosamente, sabiamente e com coragem. (MONTAIGNE, 1980, p. 281).  

 

A vida está intrinsicamente ligada à morte, uma não está desvinculada da outra. A 

reflexão montaigneana sobre a morte, de modo peculiar no ensaio 13, II, mostra que o autor 

busca não uma reflexão fechada para o fim último do ser humano, mas uma proposta de 

buscar, em vista desse episódio, viver uma vida digna, serena e, por fim, válida.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema da morte é recorrente na filosofia montaigneana. O autor, mesmo quando 

reflete sobre outros assuntos, frequentemente acaba por esbarrar na temática que concerne à 
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morte, visto que ele próprio em boa parte de sua obra mostra que não se pensa a morte 

separada da vida. 

No ensaio “Do exercício”, por exemplo, Montaigne retoma pontos já tratados no “De 

como filosofar é aprender a morrer”, embora a tonalidade se altere, posto que, enquanto “no 

ensaio do Livro I a razão/imaginação é a peça fundamental na preparação para a morte, no 

outro, [...], nosso autor aponta para a experiência como o guia mais eficiente para 

desempenhá-la.” (DUARTE, 2012, p. 72). O ensaísta francês ajuda-nos a refletir que não é 

possível ensaiar para a morte, pois ela se apresenta, de fato, uma única vez em nossa vida. 

Porém, é possível apropriar-se de experiências que a própria vida oferece e aprender a 

preparar-se para esse momento único, decisivo, irrevogável e intransferível (MONTAIGNE, 

1980, p. 175). O exemplo especial que Montaigne apresenta aqui é aquele de sua queda do 

cavalo e da experiência de “quase morte” pela qual teria passado, ao qual já nos referimos 

nesse trabalho. 

No ensaio “Da fisionomia”, por sua vez, Montaigne dá mais um importante passo de 

aprofundamento no que ele mesmo refletiu (DUARTE, 2012), afirmando a importância do 

comportamento das pessoas simples, que também conseguem lidar com a morte de maneira 

consistente. O filósofo mais uma vez acena sobre a importância da simplicidade – e não do 

simplismo indiferente – no trato sobre a realidade da morte: 

 

Quanto há que não se preocupam com a pobreza, que desejam a morte, e a 

acolhem sem alarde na aflição! O homem que trabalha neste momento em 

meu jardim, enterrou o pai pela manhã; ou o filho. Os nomes que dão às 

doenças, atenuando-lhes a aspereza, suavizam-nas; a tísica chama-se então 

tosse; a disenteria, desarranjo; a pleurisia, resfriado. E assim como lhes 

temperam os nomes, suportam-nas com naturalidade. É preciso que sejam 

muito graves para que lhes interrompam o labor diário. Deitam-se somente 

para morrer. “Essa virtude simples e pura é transformada em uma ciência 

confusa e fútil”. (MONTAIGNE, 1980, p. 467).  

 

O filósofo francês não está contradizendo-se. Aqui se entrevê a perspectiva cética de 

sua filosofia, que repetidas vezes espezinha a arrogância daquele tipo de razão que quer 

entender e explicar tudo de modo acabado. As coisas importantes da vida – como é o caso da 

morte – são assuntos que pedem sabedoria, e não apenas cognição racionalizante, teorias e 

elucubrações espalhafatosas. O gênero ensaístico e o método filosófico montaigneanos nos 

colocam em um movimento livre de reflexão que, não raramente, possibilitam importantes 
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inferências e interpretações acerca dos fenômenos, sobretudo daqueles que nos são mais 

cotidianos. 

O testemunho do homem simples que trabalha em seu jardim é mais um ponto de 

percepção que Montaigne encontra para agregar à sua reflexão: importante vestígio de que ele 

continua gradativamente o exercício de filosofar sobre a morte, sendo coerente com sua 

reflexão anterior. Montaigne nunca disse que se deve pensar sempre a mesma coisa sobre um 

assunto, mas sim que se deve pensar sempre sobre todos os assuntos, aprofundando e 

ressignificando nossas compreensões sobre eles. Empenhar-se numa reflexão dedicada sobre 

algo concernente à vida não significa desprender-se a um empreendimento exaustivo e 

pesado, posto que também isso acarretaria sofrimentos demasiados ao ser pensante. 

Aconselha o filósofo francês a não se preocupar em demasia nem antecipadamente... De nada 

adianta aprender ou preparar-se para a morte se não se aprende a saber viver.  

Sobre os infortúnios da morte, por fim, “enquanto não chegam, diverti-vos, ocupai 

vosso pensamento no que vos agrade. Por que ir ao encontro do infortúnio e acolhê-lo, 

estragando o presente por temor do futuro, tornando-vos infeliz desde agora só porque o 

deveis ser um dia?” (MONTAIGNE, 1980, p. 471). Poderá o ser humano encontrar um 

verdadeiro sentido para vida, essa vida que sabe-se finita, quando aprender a viver com tudo 

que ela lhe oferece. Afinal, além da certeza de que a morte em breve aguarda a todos, do que 

mais se pode estar certo senão da vida que, por ora, ainda insiste em dar pulso? “Se existe 

uma vida após a morte não podemos saber seguramente, mas é certo que existe uma vida 

antes da morte, a nossa, a de hoje, e que merece ser bem vivida e bem cuidada.” (MESSIAS, 

2020, p. 95). Mesmo depois de quase 430 anos da morte de Montaigne, seu pensamento segue 

vivo e ainda tem o que ensinar. De alguma forma, os “clássicos” são, de fato, imortais. 
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