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RESUMO

Este trabalho apresenta uma interpretação da forma ensaística como uma
dimensão política e educacional a partir  da leitura da obra  Ensaios de Michel de
Montaigne estritos no século XVI e da obra de Juventude de Georg Lukács  A alma
e as Formas escrito no século XX. O nosso interesse é mapear o que denominamos
de uma atualização do gesto ensaístico, traçar uma aproximação entre um autor que
se constitui  na era moderna e outro em âmbito  contemporâneo através de suas
dinâmicas ensaísticas. Montaigne desenvolve a descrição de paisagens de crenças,
a produção de pequenos retratos  na fabricação literária  do gênero do ensaio.  E
Lukács por sua vez nos mostra uma compreensão sobre a essência e a forma do
ensaio. Defende-se que há uma pulsão crítica na produção literária do Ensaio. Por
isso, analisamos que o ensaio possa ser utilizado como ferramenta política para
construção de novas perspectivas sobre questões contemporâneas.  Para isso,  o
trabalho é composto por  duas partes:  a  primeira parte  do trabalho apresenta as
aproximações  entre  a  forma  estética  da  produção  dentre  os  dois  autores  onde
analisamos como a categoria da experiência, gesto e forma ensaística aparecem em
seus escritos, em que medida os autores se aproximam e se distanciam enxergando
assim o ensaio como forma ética e prática que atua através das experiências.  Para
então na  segunda parte defendermos a perspectiva Educacional através do ensaio
Dos canibais, apresentando como podemos trabalhar uma visão Multicultural através
do ensaio na vida social e na escola básica.

Palavras-chave: Ensaio, Política, Educação Escolar, Michel de Montaigne,
Georg Lukács.



ABSTRACT

This work presents an interpretation of the essay form as a political and educational
dimension from the reading of the essays of Michel de Montaigne strict in the XI
century and the work of Youth of Georg Lukács A alma e as Formas written in the
XX century.  Our  interest  is  to  map what  we call  an  actualization  of  the essayist
gesture,  to  draw an  approximation  between  an  author  who  is  constituted  in  the
modern era and another in contemporary scope through his dynamics of essays.
Montaigne develops the description of landscapes of beliefs, the production of small
portraits in the literary production of the genre of the essay. And Lukacs in turn shows
an understanding of the essence and form of the essay. It is argued that there is a
critical drive in the literary production of the Essay. Therefore, we analyze that the
essay can be used as a political tool to construct new perspectives on contemporary
issues.  For  this,  the  work  is  composed  of  two  parts:  the  first  part  of  the  paper
presents the approximations between the aesthetic form of production between the
two authors where we analyze how the category of experience, gesture and essay
form  appear  in  his  writings,  to  what  extent  authors  approach  and  distance
themselves, thus seeing the essay as an ethical and practical form that acts through
the experiences. For  then in  the second part  defend the Educational  perspective
through the essay Dos Canibais, presenting how we can work a Multicultural vision
through the essay in social life and basic school. 

Keywords: Essay, Politics, School Education, Michel de Montaigne, Georg Lukács.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das perguntas que nos surgem ao lermos os ensaios Luckasianos é a seguinte:

Por que ainda lemos ensaios? Ora, eles não se esgotam? Qual  elemento que o

ensaio como escrita possui para que ao passar dos tempos sua validez e veracidade

ainda permaneçam? Georg Lukacs em Sobre a forma e a essência do ensaio: Carta

a Leo popper  (2015)  em uma escrita amigável, nos mostra que a forma do ensaio é

a  realidade  dos  escritos  dos  críticos.  Extraímos  da  vida  a  produção  da  forma

ensaística.  Mas,  afinal,  há  algum  propósito  na  escrita  ensaística?  Para  alguns

autores, o importante é extraímos da vida, das relações, da caminhada e percurso

da produção do gênero literário. Para falarmos sobre ensaio, precisamos entender

sua trajetória. O Ensaio como gênero literário nasce na França do século XVI, com

Michel  de  Montaigne.  Ensaios  esses  que  podem  ser  atualizados  em  âmbito

contemporâneo, uma vez que suas preocupações são retiradas da vida cotidiana e

de suas experiências, assim, o pensador desenvolve a descrição de paisagens, de

crenças, fabricando pequenos retratos da vida.

A  escolha de Michel de Montaigne como autor para trabalharmos na pesquisa se dá

pelo  fato  de  o  mesmo  ser  o  precursor  da  dinâmica  ensaística  e  por  haver  um

consenso entre autores sobre a relevância do seu ceticismo político. Já a escolha de

Georg Lukács e suas obras de juventude se dá pois  junto a autores do porte de Karl

Kraus e Rudolf Kassner, Walter Benjamin, Ernst Bloch e Theodor Adorno, o mesmo

se encontra em um lugar proeminente numa época de produção única da forma

ensaística na Europa Central. Os ensaios Lukácsianos nos chamam atenção para

questões em torno da teoria dos gêneros literários, tal como nos mostra sua reflexão

sobre a forma dos ensaios. Há também poucas produções sobre a teoria ensaística

de Lukács, especialmente no Brasil onde seus livros de Juventude, ou seja, os que

tratam  especificamente  sobre  conteúdos  literários  foram  traduzidos  por  poucas

editoras e muito recentemente e por isso, se torna relevante tanto para o campo da

teoria  literária  quanto  para  o  campo das ciências  sociais  que  revisitemos essas

obras que por tantos anos foram esquecidas.

Há uma divisão na trajetória do pensador Georg Lukács, onde o mesmo faz questão

de enfatizar uma perspectiva evolutiva em suas obras. Por isso foi adotado a divisão

“O  jovem  Lukács”  e  o  “Velho  Lukács”.  Suas  obras  de  juventude  possuem
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preocupações relacionadas as teorias literárias, estéticas e filosóficas. Para o autor,

fica evidente que o processo de ruptura dentro do seu pensamento lhe possibilitou a

dedicação e formulação de distintas categorias. Essa preocupação e reafirmação da

ruptura aparece tão clara em suas obras que a partir da década de 1960, Lukács

autoriza a reedição de suas obras produzidas antes da década de 1930 (BARBOSA,

1992) onde o autor mostra uma preocupação sistemática diante essas obras e como

elas poderiam ser erroneamente usadas como chaves interpretativas. A partir disso

alguns de seus livros ganham extensos prefácios onde o autor alerta: se o leitor

ousar utilizar dessas literaturas como um guia orientação, acabará por desorientar-

se.(LUKÁCS, 2000)

Cabe-nos então analisar essas suas obras de juventude, em específico o livro de

ensaios  A alma e as Formas a  fim de detectar  em seus ensaios uma dinâmica

política, e a influência dessa dinâmica praticada por Montaigne. Essa investigação

própria  ao campo da teoria  política,  se objetiva a empreender tal  movimento do

pensamento  que  percorra  este  caminho  filosófico:  adentrar  no  emaranhado

complexo  de  ideias  acerca  do  gesto  ensaístico  (a  partir  de  leituras  de  Theodor

Adorno, W. Benjamin, Michel de Montaigne, Georg Lukács, Jean Starobinski, Max

Bense)  para  discutir  sobretudo a  questão da construção do ensaio  e verificar  a

validade da hipótese que sustenta  seu caráter  inventivo,  sua força criadora em

primeira instância, ou ainda, sua expressividade.  Sendo assim, o fim último desta

pesquisa  tem  a  ver  com  uma  investigação  estética  da  política,  uma  vez  que

aproxima a prática política à criação artística. O ensaio aqui se encontra como um

dispositivo que possui uma pulsão crítica, transformadora e reflexiva. A  ideia que

permeia  a  pesquisa  se  dá  pela  produção  de  uma  nova  vida  para  o  ensaísmo,

enxergarmos como a escrita ensaísta nos ajudar a compreendermos o mundo de

uma forma não dogmática, como através da leitura de Ensaios podemos enxergar e

nos atermos as questões sociais. Veremos o que esses dois autores de séculos tão

distintos nos ensinaram sobre esse gênero e em que medida eles se aproximam e

se distanciam. Para isso, a pesquisa se divide em três partes.  Em uma primeira

parte utilizarei da leitura dos ensaios de A alma e as formas, do jovem Lukács e dos

Ensaios  de  Michel  de  Montaigne,  para  traçarmos  então  como  a  dimensão  das

experimentações  aparecem  como  movimento  nessas  obras  em  dois  ensaios
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específicos 1) Da experiência  2) Quando a forma se estilhaça ao colidir com a vida

Soren Kierkegaard e Regine Olsen.  e como o gesto ensaístico de cada autor nos

ajuda, através de distintas categorias a entendermos o que é a experiência e o que

seria  o modo descritivo utilizado pelos ensaístas. 

O modo descritivo do ensaio ao produzir uma linguagem sobre a  experiência nos

ajuda a refletirmos sobre a vida, produzindo assim imagens, cores e intensidades.

Descrever a experiência, sob um tal ponto de vista, é conhecê-la. Um dos útimos

ensaios de Lukács foi Da pobreza de espírito: Um diálogo e uma carta, datada sua

primeira publicação traduzida em 2012, nos mostra onde a vida do autor se colide

com sua forma. O suicídio de Irma Seidler está não somente ligada a produção

deste ensaio como boa parte da criação do livro a  Alma e as formas.  A falta de

unidade formal neste livro, como cartas até prosas, fusão de gêneros que constrói a

via  experimental  própria  e  característica   das  obras  de  juventude  do  autor

(BARBOSA, 1992). Todavia, é esse paradoxo, uma proposta de uma forma literária,

mesmo a própria obra não possuindo tal unidade que nos fará entender que muito

mais que a forma, a categoria trabalhada por Lukács e mais utilizada na presente

pesquisa é propriamente a vida. Esse é o ponto de partida da obra e seu ponto final.

Assim como o ponto da presente pesquisa. É na vida e principalmente no olhar

atento e investigativo diante ao nosso presente histórico que achamos as chaves de

análises políticas e sociais. Vale aqui ressaltar que a ideia que se apresenta passa

pela noção da fabricação literária como produto e ao mesmo tempo produtora da

história. 

 Perante essa análise nos vem a seguinte questão: Como podemos trabalhar os

ensaios em âmbito contemporâneo? Para isso utilizaremos o movimento praticado

por  Montaigne que  parte  de  uma defesa  pluralista  dos mundos,  em seu ensaio

intitulado:  Dos Canibais (2002) onde o mesmo relativiza posturas e ideias de uma

época, no caso, de seu século, e como esse movimento e seu ensaio nos ajudam a

entendermos uma perspectiva multicultural dentro das salas de aula, entendermos a

sala de aula como um espaço diverso. Em como e tempos obscuros podemos lidar

com  o  diferente,  como  o  que  não  é  espelho.   Em  tempos  onde  o  diferente  é

extinguido da esfera pública, essa pesquisa tem como finalidade nos ajudar quanto
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profissionais a detectarmos os níveis de crueldade política e diminuí-las. Para isso

partimos da defesa do ensaio como uma postura crítica e voraz diante os tempos

históricos, o ensaio aqui, ganha sua dimensão atuante dentro da cultura. Um novo

lugar para dinâmica ensaística é proposto: a escola. Aqui, vamos compreender como

podemos analisar o espaço escolar à luz dos ensaios. Dar voz a essa dinâmica é

dar voz a novas chaves interpretativas.
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1.  Gesto ensaístico e a categoria da experiência nos ensaios  do

jovem Lukács e Montaigne.

“Mere essaysts,
a few loose sentences, and that’s all!”

― Ben Johnson

Para abordarmos a proposta principal deste capítulo que são as relações, relações

essas que são construídas através da experiência para a elaboração de Ensaios,

precisamos analisar os diferentes usos das enunciações. Elucidar de que forma os

autores trabalhados se utilizaram desses aparatos,  como se dá a representação

desses  gestos  por  diferentes  pensadores  que  contribuem  para  construção  das

teorias  literárias.  Busco  compartilhar  as  inquietações,  dúvidas  e  reflexões  sobre

minhas incursões, bem como apresentar o tema e seus possíveis aportes teóricos e

chaves de interpretação. Dito isso, tendo o destino como conceito que institui ordem

nas coisas, podemos dizer que não há destino nos escritos dos ensaístas. Não há

unidade. (BENSE, 1952). A dimensão da realidade e sua interlocução sensorial da

vida,  pode-se  ler  dela  e  nela;  através  de  um  tal  esquema  das  vivências,  pois

sabemos que a literatura retira da vida (e da arte) os seus motivos e para o ensaio a

arte (e a vida) serve como modelo.(LUKÁCS, 2015)  Se pegarmos a obra Ensaios

(2002)  do Montaigne,  podemos notar  que na mesma,  o  livro  se  encerra  com o

ensaio chamado “Da experiência”. A experiência de si aparece nesse ensaio a partir

da concepção onde Montaigne trabalhará não somente de suas dores, mas também

as dores do mundo. Destitui os ditos saberes verdadeiros e dogmas produzidos pela

Medicina e pela Jurisprudência e vai traçando toda a quebra da nossa expectativa

diante a manipulação de teorias universais. Nos ajuda a compreendermos como a

experiência de si carrega singularidades de trajetória. Pois bem, dito isso, cabe a

nós analisarmos como essa espécie de esboço de autoanálise Montaigneana nos

possibilita  tanto  a compreender,  principalmente no ensaio que estamos tratando,

uma  certa  investigação  das  concepções  éticas,  e  como  que  a  categoria  da

experiência é trabalhada por Montaigne e Lukács e em que medida essas categorias

se aproximam e se distanciam. Para isso,  vamos entender  como a categoria  da
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experiência para autores do século XX está diretamente ligada as formas estéticas e

históricas das produções literárias.

Algumas  perguntas  surgem  o  ensaio  Da  experiência de  Montaigne.  Quando  o

mesmo  descreve  sua  angústia  em  relação  a  medicina  e  a  jurisprudência,  nos

questionamos  sobre  papéis.  Questionamentos  diante  a  lógica  que  estamos

inseridos, na qual até então nos acostumamos a termos nossos corpos legislados,

nossas cidades legisladas, e como consequências nossas ações sendo qualificadas

em  contextos  tecnicistas.  Esse  movimento  nos  faz  encontrar  o  nosso  próprio

espelho quebrado. A partir dali, nenhum reflexo mais nos mostrará o que nós somos.

O sujeito escalará uma montanha em que suas crenças estão quebradas e tudo que,

até então, é legislado começa a não fazer sentido. Você olha para a cidade e ela

conversa com você, não apenas conversa, como grita, e com isso, a sua biografia é

avaliada a partir do encontro do seu corpo com o mundo. 

“  O autor dos  Ensaios  reconhece, na figura do homem de hábitos

cristalizados o  sofrimento  de  quem  não  consegue  se  adaptar  às

vicissitudes da vida,  a  dor  de quem não consegue se adequar  à

mudança das circunstâncias e de si mesmo e que, na sua fixidez, é

atingido  pela  variação  dos  tempos”. (apud SCOROLALICK,  2008,

p.17). 

O  ensaio  Da  experiência é  o  último  ensaio  do  terceiro  livro  de  Ensaios.  Aqui,

Montaigne,  Segundo  André  Scorolalick  (2008)  além  de  criticar  o  estatuto  dos

saberes universais, constrói sua concepção de ética como uma ética prática através

da  observação  e  inspeção.  É  através  dessa  observação  que  se  torna  possível

entendermos que o objetivo do autor não se encontra em uma substituição de uma

ciência pela outra, nem hierarquização das mesmas. Ora, trata-se de entendermos

como que  nossos  atos  e  condutas  não  conseguem ser  apreendidos  através  de

conceitos fixos e estáticos (MONTAIGNE, 2002, p.482). Deste modo, Montaigne nos

apresenta  essa  observação  como  a  observação  se  si  (..)  cabe-me  o  direito  à

liberdade, porquanto é precisamente de mim mesmo e de meus escritos que trato

neste  livro”.(MONTAIGNE,  2002 p.183) Parte  dessa defesa da escrita  de  si,  em

específico nesse capítulo, faz parte da sua argumentação diante a construção das

leis. As palavras possuem um nível de opacidade que não conseguem abarcar as

experiências  dos  homens,  e  por  não  entendermos  isso,  segundo,  Montaigne,
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terminamos por produzir em larga escala uma gama extensa de comentadores e

poucos  autores.  Restringimos  o  poder  inventivo  da  construção  das  nossas

identidades e saberes pelo enquadramento das experiências na rigidez das leis que

por si  só são imperfeitas. A opacidade da linguagem, das palavras nesse ensaio

aparece de forma direta, as leis possuem para Montaigne conteúdos obscuros, de

difícil  entendimento  até  mesmo  pelas  próprias  autoridades.  O  estatuto  da

formalização desses saberes criam contradições, erros diante a esfera pública uma

vez  que  a  crueldade,  importante  tema  dentro  da  obra  de  Montaigne,  cresce.

“Quantos inocentes sabemos terem sido punidos, sem culpa sequer dos Juízes? E

quantos o foram que não conhecemos?” (Montaigne, 2002, p.484). O conceito de

justiça e igualdade aqui batem de frente com a concepção de autoridade. Se as leis

tem por finalidade elas mesmas, Montaigne nos mostra que suas criações estão

diretamente ligadas ao ódio à igualdade existente dentro desses grupos. 

Nesse sentido, podemos definir o que é a experiência para Montaigne e como isso

aparece na sua forma? Ao se referir  à experiência,  Montaigne a caracteriza pela

variedade  e  pela  mutabilidade,  a  singularidade  indissimulável  do  vivido.  (apud

TOLEDO, 2013 p.24). Ou seja, é através das experiências que estabelecemos as

articulações das vivências. Se o ensaio por princípio se distancia da busca de uma

verdade  única  e  absoluta,  a  experiência  como  uma  categoria  utilizada  pelos

ensaístas  também  não  são  fechadas  em  si  mesma.  As  experiências  aqui  se

constroem através da sua relação com outras experiências até criarmos a imagem

de um mosaico. Onde ideias, opacidades dos momentos vividos, se transformam em

escrita.  O  ensaísta se encontra como um grande ator,  onde seu palco é a vida

comum e seu roteiro  é o grande tecido que foi  construído,  tal  qual  uma grande

colcha  de  retalhos,  onde  cada  tecido  ali encontrado  possui  uma  história  e

singularidade  de  experiência.  Cada  tecido  possui  cores  diferentes  e  memórias

distintas.  O  ensaísta  se  encontra  como  estrangeiro,  uma  vez  que  seu  ofício

ultrapassa a barreira do que está posto, o ensaio fala a língua do outro. Parte da

trajetória do ensaio provém da construção do Ceticismo como uma categoria política

e filosófica.  O ensaio comporta tudo que pertence a categoria do espírito crítico: a

sátira, a ironia, o cinismo, o ceticismo, a argumentação, o nivelamento, a caricatura
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e  assim  por  diante (BENSE,  2018  p.178).  A  partir  daqui,  falaremos  então  da

característica cética do Ensaio, focando no ceticismo como um gesto político, que se

encontra  em  determinados  tempos,  atuando  na  esfera  pública.  Segundo

historiadores, filósofos e sociólogos, existem momentos distintos da existência do

Ceticismo  como  uma  categoria  histórica/social.  Enquanto  no  ceticismo  antigo,

tínhamos um percurso filosófico feito para a superação do dogmatismo através da

suspensão dos juízos,  no  ceticismo moderno,  sua  fundação aparece como uma

representação pictórica da política (KIRALY, 2012), aqui nossos sistemas de crenças

são analisados  perante  as  experiências  políticas.  A ciência  política  no ceticismo

moderno  utiliza  do  aparato  descritivo  como  forma  de  entendimento  da  figura

humana. Por isso a infinitude de tratados, contratos, e propriamente ensaios. Se a

obra de Maquiavel se apresenta historicamente como o surgimento de uma ciência

política, fazendo desse modo descritivo próprio da ciência política, o surgimento da

política como descrição da crueldade, é a partir de David Hume que iremos enxergar

uma ciência das imagens (KIRALY, 2012 p.110). O ceticismo de Montaigne surge em

seus Ensaios como uma retomada do ceticismo antigo. Em seu ensaio Apologia de

Raymond Sebond (2002) fica mais claro o diálogo que Montaigne estabelece entre

sua própria visão e a visão do ceticismo antigo, fazendo uma aproximação diante as

duas formas de pensamento. Questionando assim o lugar da racionalidade fechada

em si mesma. Igualmente questiona o lugar dos nossos sentidos, que se constitui

como base de nossa ciência, todavia são falhos e nos enganam. Nesse sentido,

concordamos com Katarina Maurer Wolter (2008) sobre o ceticismo de Montaigne:

“Para Montaigne, o ceticismo se constitui, assim, ao mesmo tempo

como atitude filosófica de suspensão diante de embates dogmáticos

quanto como convite à ação na vida ordinária e à investigação no

mundo  fenomênico,  pois  diante  das  limitadas  possibilidades  do

conhecimento humano, os fenômenos acabam por se constituir como

a única atmosfera cognitiva segura” (apud Wolter, Katarina Maurer,

2008 p. 31 )   

Ou  seja,  as  experiências  continuam  sendo  assim  a  via  de  construção  de

conhecimento. Por mais que no ensaio Apologia de Raymond Sebond (2002)  ecoe

vias do ceticismo antigo em Montaigne, o ceticismo aparece em toda a sua obra.  O
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ensaio  Da experiência,  aqui  tratado dialoga com o ceticismo justamente  no que

consiste sua crítica as construções das leis e diante a sua própria experiência de

vida. 

Segundo André Tournon, os debates jurídicos de sua época, as obras

à que ele  provavelmente recorria  quando precisava se pronunciar

diante  de casos  específicos  e  o  exercício  de suas  funções como

conselheiro fizeram com que Montaigne descobrisse os rudimentos

de uma lógica da incerteza, própria à libertar a glosa tradicional e à

dar ensejo à criação ensaística (apud Wolter, Katarina Maurer, 2008

p.41 )

Montaigne,  diferente  do  que  muitos  acreditam,  foi  um  pensador  com  uma  vida

pública e política ativa. A escrita sobre suas experiências se deu justamente por

Montaigne  tal  qual  um  antropólogo,  analisar  as  cidades,  os  sujeitos  e  suas

transformações.  Sua postura cética vai  além da sua adesão ao ceticismo antigo

nesse sentido. Seu ceticismo se configura como uma postura frente a vida. Vida

essa que possui nela o cultivo de um espírito não dogmático, é essa dimensão que

produz e impulsiona a criação ensaística.

Jean Starobinski, em seu texto ensaio intitulado “É possível definir o ensaio?” (2011)

nos mostra que a trajetória do ensaio dentro da história das literaturas produzidas foi

vista com maus olhos. Seja no seu surgimento com Montaigne na França, até sua

passagem pelos ingleses. Vista como um subgênero, nada científico, o ensaio foi

denominado então como um gênero utilizado por aqueles que possuem pouco ou

nenhum aprofundamento. O autor nos mostra como essa dinâmica fica clara durante

o surgimento do pensamento positivista:

Universidade, no apogeu de seu período positivista, tendo fixado as

regras e os cânones da pesquisa exaustiva séria, rechaçava o ensaio

e o ensaísmo às trevas exteriores, com o risco de banir, no mesmo

movimento,  o  brilho  do  estilo  e  as  audácias  do  pensamento.

(STAROBINSKI, 2011, P.15)
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 Aqui temos a dimensão de que o Ensaio como gênero literário que caminha junto

com a produção das narrativas de cada tempo histórico vivido. Segundo o autor,

Montaigne, dentro desse contexto, cumpriria com o papel de criar o movimento no

qual o indivíduo tenha vez, que suas experiências sejam consideradas, relevantes e

independentes. Essas experiências em Montaigne aparecem como uma pintura de si

mesmo. Essa pintura é sempre inacabada, sempre revendo seus textos, inserindo

novas visões, exemplos comentários onde a escrita inacabada também constrói uma

imagem inacabada  do  próprio  escritor  (BIRCHAL,  2007,  p.27).  É  através  dessa

pintura de si que Montaigne pinta o mundo. Os ensaios então não terminam nas

experiências  pessoais  de  cada  autor,  caso  fosse,  se  constituiria  como  uma

autobiografia.

Starobinski nos mostra que o mundo aqui se constitui como uma categoria, tendo

em vista que Montaigne opera através da via dos sentidos. E para pintar a si mesmo

e pintar o mundo é preciso estar em movimento. O corpo nos ensaios de Montaigne

é a questão chave para entendermos as experiências, pois em seus ensaios o corpo

aparece como representação da vida. É o corpo que sente as dores e os prazeres e

é através do corpo que por vezes fazemos julgamentos. 

Essa dimensão de questionamentos dos papéis atribuídos como é visto no ensaio

Da experiência de Montaigne, também é encontrado em Adorno (1989).,  quando

parte em seu livro  Notas de Literatura, trabalha a concepção da forma ensaística

como ferramenta e vai contra ao que se acreditava como um tipo de saber válido, o

saber  metódico  e  organizado.  Adorno  critica  Lukács  em seu  posicionamento  de

aproximar  o  ensaio  da  arte.  Afirma que,  quando  Lukács  os  aproxima,  reforça  o

preconceito  e  o  estereótipo  de  que  o  ensaio  não  seria  uma  forma  válida  de

conhecimento. Com essa crítica, subentende-se que Adorno propõe a legitimação do

ensaio  como  uma forma  de  conhecimento,  tão  válido  quanto  os  conhecimentos

sistemáticos. Adorno ressalta que também é válida a transmissão de conhecimento

a partir da experiência. Aqui, concordamos com o autor ao que tange a experiência

ensaística:
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“(…) é uma relação com toda a história;  a experiência meramente

individual,  que a consciência toma como ponto de partida por sua

proximidade,  é  ela  mesma  já  mediada  pela  experiência  mais

abrangente  da  humanidade  histórica;  é  um  mero  autoengano  da

sociedade e da ideologia  individualista  conceber  a  experiência  da

humanidade histórica como sendo mediada, enquanto o imediato por

sua vez, seria por sua vez, a experiência de cada um” (ADORNO,

2003 p. 26)

Assim,  o  ensaio  recupera  essa  confiança  na  experiência  dos  indivíduos  que  a

ciência ofuscou. Para Adorno, forma e conteúdo não se separam. Influenciado pelo

pensamento Hegeliano e por seu conceito de dialética, o autor constrói  na presente

obra como uma obra “metodicamente sem método”(ADORNO, 2003).  Mas afinal,

que forma defendida é essa? Essa forma se aproxima com a forma trabalhada por

nossos  dois  principais  autores:  Montaigne  e  Lukács?  O  primeiro  contraponto

estabelecido por Adorno e citado logo acima, aparece em relação a concepção de

obra de arte, feita por Lukács em seu ensaio/carta a Leo Popper (2015).  Enquanto

Lukács aproxima a escrita ensaística à obra de arte, para Adorno, o ensaio possui o

que ele chama de uma autonomia estética, o que indica que o ensaio como gênero

literário não pode ser tomado como uma forma propriamente artística. E não o pode

pois  diferente  da  obra  de  arte,  o  ensaio,  segundo  o  autor,  não  pressupõe  uma

aparência estética, por isso, se destaca como autônoma. Montaigne aqui, aparece

assim como para Lukács em A alma e as formas (2015), como o percursor da forma

ensaística.  E  que  assim o  foi  pois  fugiu  da  lógica  sistemática  e  dogmática  das

ciências mais duras, instituindo seu pensamento perante a vida.

Precisamos nos atentar  para essas inquietações e necessidades dos autores da

escola de Frankfurt 1e suas preocupações com a forma literária. 

Para isso, nada melhor que falarmos dos ensaios de Walter Benjamin. O modo pelo

qual a percepção humana é organizada, para ele tem um viés histórico. (Benjamin,

1985) O peso da história, em seus ensaios aparece como base da produção de sua

forma. Nisso, podemos aproximá-lo de Lukács. Tanto em sua fase de juventude,

1 A escola de Frankfurt teve sua origem na Alemanha através do instituto de pesquisas sociais em 
1923 e teve como objetivo propagar o pensamento crítico e a junção entre teoria e prática.
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mesmo que de forma não tão desinibida quanto em sua estética tardia. Contudo,

atento  aqui  que  quando  abordamos  a  perspectiva  da  narrativa,  suas  visões  se

distanciam, mesmo com a linha da história que os une. Georg Lukács escreveu o

ensaio  "Narrar  ou  descrever?"  (1964).  Walter  Benjamin  escreveu  o  ensaio  "O

narrador" (1936). Ao lermos esses ensaios, é concebível que a ideia de descrição

para Lukács é invalidada pelo modo narrativo, uma vez que o grande rodamoinho da

história  não  nos  permitiria  o  modo  descritivo,  pois  esse  modo  só  abarcaria  o

presente histórico. O narrador então, produziria a ideia de transformação do mundo.

Lukács ao falar dessas diferenças, está se referindo aos romancistas. Todavia, sua

visão  de  experiência  aqui  aparece  juntamente  da  categoria  do  viver,  recusando

assim formas meramente contemplativas. Ao tratarmos Benjamin, em o narrador, o

contexto muda. Aqui, o peso da história está nas relações. Ao invés de defender

uma priorização da  narrativa  para  os  romances,  como Lukács  faz,  Benjamin  se

atenta a mostrar a grande teia que envolve a relação indivíduo e sociedade. Para o

autor, não se pode expressar no romance toda peculiaridade da narrativa, pois ela é

construída  ao  longo  dos  tempos,  através  da  experiência.  Além  de  conceituar

também historicamente a questão de classe para nos mostrar o declínio da narrativa

ao longo do grande fio da história. Ao lermos esse ensaio, a sensação é de que

Benjamin  é  um  grande  contador  de  histórias.  A sua  estética  ensaística  parece

produzir  mais  paisagens através do seu modo de descrever.  E  por  isso,  muitas

vezes enxergamos em suas obras a categoria do declínio. Há um certo pessimismo

em Benjamin que nos faz, até de maneira um tanto bucólica, caminhar sob passos

largos,  mas  cautelosos.  Até  agora  aproximamos  e  distanciamos  filósofos como

Georg Lukács, Walter Benjamin e Theodor Adorno diante suas produções sobre as

teorias  literárias  em tempos  históricos  próximos.  Mas  afinal,  se  Lukács  em seu

ensaio  "Narrar  ou  descrever?"  (1964)  faz  uma crítica  ao  modo descritivo,  como

poderíamos entender sua produção de uma forma ensaística, se desde Montaigne, o

modo descritivo é usado como base para a produção do gênero ensaístico? Nesse

sentido  podemos  distanciar  os  dois  autores  diante  suas  produções  literárias.

Enquanto Lukács faz a recusa do modo descritivo, Montaigne por sua vez utiliza o

modo descritivo como produção das paisagens e construção das histórias de seu

tempo. Sendo assim, de que forma então, as experiências aparecem nos ensaíos de

Lukács?
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Primeiramente,  para entendermos  qual  a  concepção sobre ensaio para Lukács,

precisamos ler  seu ensaio denominado:  Sobre a forma e a essência do ensaio:

Carta a Leo Popper, como já citamos. O objetivo principal do texto- ensaio - carta é

averiguar se existe uma forma própria  para o ensaio, se existe uma unidade para

essa forma e se ela é possível. A aproximação do ensaio à arte nada diz sobre o

questionamento acerca de sua essência,  a  não ser  que haja um esclarecimento

sobre o que significa distanciar o ensaio da ciência e aproximá-lo à arte. O autor nos

mostra que o ensaio é um gênero artístico, que não se limita apenas a “ser bem

escrito”, que sua criação não parte do nada. Para o autor, o ensaio almeja expressar

um ponto de vista sobre a vida, mostrar através da escrita livre o que não é visto,

usar essa escrita como instrumento de mediação. O que é expresso pelo ensaio,

nessa perspectiva, é a vivência intelectual  que emerge por meio de uma escrita

tateante,  questionadora  e  reflexiva  sobre  um  determinado  tema.  O  ensaio  aqui

cumpriria o papel de trazer uma reordenação conceitual da vida, é a forma do ensaio

que  produz  o  destino  nos  escritos  dos  ensaístas.  Se  analisarmos  essas  duas

categorias:  Vida  e  forma,  que  segundo  Lukács  estão  diretamente  relacionadas,

podemos dizer que a teoria da forma ensaística de Lukács dá vida aos escritos de

Montaigne, uma vez que seus ensaios colidem com a sua vida, suas dores, seus

problemas e inquietações.

2.1  A categoria da experiência em Lukács: Quando a forma se

estilhaça ao colidir com a vida Soren Kierkegaard e Regine Olsen

Se admitirmos que há uma tensão entre a vida comum e a metafísica, e que o

ensaio  opera  através  da  via  experimental,  podemos  caminhar  sobre  a  temática

abordada nesse ensaio de A alma e as formas (2015). Aqui penetraremos na esfera

dos casos concretos,  que  se  dão em carne e  osso,  num tempo e  num espaço

determinados, conforme exigia Kierkegaard (Bense, 1952). Logo no início do ensaio,

Lukács nos mostra toda a melancolia que é a máquina que o move. O corte está

feito e o sistema não abarca a vida. Cabe a nós, entendermos como Kierkegaard, ao

poetizar a vida, se utilizou de sua experiência com Regine Olsen como ponto de
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superação de sua forma, através do gesto praticado. Que ao final do ensaio, Lukács

nos aponta que todo esforço para esse gesto ocorrer, não aconteceu. Lukács nos

mostra que o estado melancólico produzido diante a experiência de Kierkegaard

aparecia como a maneira do mesmo se tornar grandioso. Ora, vezes o mesmo se

mostra como um herói mal formulado, outras como o melancólico que abdica da

vida. Ora sabe dos sentimentos e dores do mundo, das paixões e afecções, outra

um sedutor no campo das ideias. O amor é sua dimensão inalcançável, na qual ele

rasteja, divaga, se atenta e olha, sempre para o passado, mas com projeções de

futuro. 

 No  teatro  das  experiências,  a  encenação  é  o  gesto  que  move  a  vida.  Nos

encontramos no campo das incertezas e enxergamos que cada movimento que o

gesto  produz na alma,  a  transforma assim com afirma o  autor  no  ensaio  sobre

Kiekegard: “pode-se  encenar apenas o que existe, e não se pode encenar algo sem

que isso de algum modo contamine a vida, por mais que se busque cautelosamente

separar  vida  e  encenação”  (LUKÁCS,  2015,  p.  76).  O  gesto  que  nos  referimos

aparece como categoria em todo o livro  A alma e as formas (2015).  Mas afinal,

podemos definir o que seria esse gesto praticado pelos escritores, segundo Lukács?

Nesse sentido, concordamos com Willian Mendes (2012). 

Ora, como interpretar tal gesto? Trata-se de um estado da alma? Um

absoluto ético? Metafísico? Um posicionar-se do sujeito em relação à

história objetiva ou a si mesmo? Um gesto que representa algo vital,

permanecemos sem uma resposta definitiva em boa parte do ensaio,

uma  vez  que  Lukács  procura  estender  e  ampliar  ao  máximo  a

questão: “pode-se exprimir uma vida?” Para Lukács, sim, desde que

se compreenda que (LUKÁCS, 1974, p. 56), “o gesto é talvez – para

me  servir  da  dialética  de  Kierkegaard  –  o  paradoxo”  (MENDES,

WILLIAN 2012 p.20 apud)

E pela busca de um sentido diante ao campo que se encontra devastado, tentamos

atribuir esses sentidos através da linguagem. A história por sua vez nos diz onde

estamos, e a filosofia da história para onde iremos. Esse tal sentido buscado não

deixa de ter sua dinâmica normativa. O romance por exemplo, é um gênero no qual

encontramos  o  autor  pensando  consigo  mesmo,  recriando  o  transcendental  e
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produzindo narrativas  com destinos normativos.  Nesse momento,  podemos dizer

que há em dada perspectiva uma rejeição de mundo, que podemos contrapor com

toda a dimensão do ensaio, que do contrário, trabalha com a pluralidade de mundos.

Onde a poesia se estilhaça, Kiekergaard se fez presente, através de sua experiência

e como o título do ensaio, sua forma colide com a vida. 

A experiência de recepção da obra de arte pelo sujeito será, então,

definida pelo  autor como o resultado da elevação da subjetividade

acima  da  desarmonia,  da  acidentalidade,  do  caos,  da

heterogeneidade e da imediaticidade da “experiência vivida”, ou seja,

da  vida  cotidiana.  (…)  (Renata  Altenfelder  Garcia  Gallo:Revista

Expedições:  Teoria  da História  & Historiografia  V.  7,  N.1,  Janeiro-

Julho de 2016 . p.62 apud)

Aqui, fica claro o que o ensaio como obra de arte representa para o Jovem Lukács.

A categoria  do  acidente  se  faz  presente  e  também se encontra  como o  próprio

movimento  da obra de arte,  uma vez que a obra  de arte,  para  o  autor,  serviria

também para construir  a própria experiência vivida dos sujeitos e diminuir a tensão

que  existe  entre  a  vida  propriamente  dita  (experiências  e  caos)  e  as  formas

idealizadas (escrita literária). Toda essa subjetividade produzida por Lukács vem de

sua influência Hegeliana2 e a dimensão sujeito-objeto3 dentro da estética, por isso

temos a impressão de que essas categorias não se dividem, é a experiência estética

do ensaio que também produzirá efeitos nas experiências e ir além. O autor em sua

fase tardia  reformulará sua estética no sentido de superar  o  sistema Hegeliano,

enxergando em Marx e na base materialista4 seu novo método de análise estético,

onde o seu projeto estético fará parte de sua trajetória política5.  Por mais que o

aspecto de como se realiza a condição humana esteja presente nos dois métodos, a
2   Toma como auxílio a estrutura “fenomenológica”, ou seja,  da relação sujeito-objeto de Hegel.  

PATRIOTA, R. A relação sujeito-objeto na Estética de Georg Lukács  Artefilosofia, Ouro Preto, 
n.14, 2013 p.2

3 A relação sujeito-objeto para Lukács é trabalhada dentro da estética, especificamente em um 
capítulo da estética redigida por Georg Lukács como tese de Habilitation pela Universidade de 
Heidelberg entre os anos de 1912-1914 e 1916-1918.  Ibidem,2013, p.1

4 Lukács após receber a recusa da academia diante aos seus escritos teóricos constrói o fim da 
perspectiva dentro acadêmica em Heidelberg e o fim da transição Kant e hegel para Hegel-Marx. A
passagem para o marxismo se consolida em 1930, quando Lukács, trabalha como pesquisador do
Instituto Marx-Engels, descobre os Manuscritos Econômico-Filosóficos do jovem Marx.  Ibidem, 
2013 p.2

5 Trajetória política do autor está ligada diretamente a sua adesão ao comunismo no final de 1918. 
ibidem, 2013 p.2
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base materialista trará para a obra de arte um novo aspecto, onde essa mesma

condição  humana  só  existe  pois  está  inteiramente  ligada  às  criações  humanas

construídas socialmente e historicamente. 

 No ensaio sobre Kiekegaard, notamos que o autor sempre retoma a ideia da figura

do escritor como sujeito que é afetado pelas experiências para a produção literária

dos ensaios e ao mesmo tempo do escritor  produtor  de suas próprias potências

através dos fatos vividos. Nesse sentido podemos concordar com a observação de

Renata Altenfelder (2016) acerca do caráter utópico na realização da escrita literária

do Jovem Lukács

Devido ao crescente avanço do capitalismo, que torna nula qualquer

possibilidade de realização das plenas potencialidades espirituais do

homem no mundo,  surge a necessidade ética da utopia,  ou seja,

surge a necessidade de realização plena do indivíduo em alguma

dimensão  da  realidade.  (Renata  Altenfelder  Garcia  Gallo:  Revista

Expedições:  Teoria  da História  & Historiografia  V.  7,  N.1,  Janeiro-

Julho de 2016 . p.63)

Essa outra espécie de realidade destacada pela autora, é construída pois em dado

momento histórico, o capitalismo, como sistema de estratificação social e de classes

nega aos sujeitos no plano da vida cotidiana, a possibilidade da criação efetiva, da

produção imaginativa e criativa. A obra de arte então inventará esse “outro lugar”

para que ocorra uma realização plena do homem, por  mais que subjetividade e

história aqui também caminhem juntas. Para o jovem Lukács, kierkegaard aparece

como  um  autor  representante  de  seu  tempo  vivido,  a  modernidade  e  suas

transformações,  “é  Kierkegaard  que  pensa  até  o  fim  a  situação  do  indivíduo

problemático  na  tradição  européia  ocidental”.  (MACHADO,  2004,  p.  128).  A

melancolia produzida por Kiekegaard é fruto de seu tempo e da própria projeção do

autor como escritor. Sua relação com a religião está diretamente relacionada a sua

vida  e  pensamento,  uma  vez  destacada  por  Lukács  que  haveria  estágios  na

linguagem de Kierkegaard: “ o estágio estético, ético e religioso”  (LUKÁCS, 2015, p.

68) aqui, estaria contido o salto feito pelo autor, o gesto é o salto por meio do qual a

alma avança de um lado para outro, trocando os fatos sempre relativos da realidade

pela eterna certeza das formas (LUKÁCS, 2015, p.66) O salto aqui, é o movimento
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que o autor encontra como possibilidade de alcançar sua forma literária, ao mesmo

tempo um paradoxo.  Lukács ao falar de Kiekegaard mostra que muito da visão do

autor em relação ao conceito de  divindade, está relacionada a sua perspectiva de

amor “...diante de Deus, nunca tenho razão” (Lukács, 2015, p.73). Onde a poesia

colide com a vida aparece exatamente nos detalhes, onde mundo estético e mundo

ético de Kiekegaard caminham juntos. Todavia, vale destacar que a relação entre o

autor citado e Deus pouco tem proximidade com a construção das instituições em si.

A vida não comporta sistemas (LUKÁCS, 2015, p.69), no caso de Kiekegaard suas

formas de exposição são diversas, onde esse método parte de sua crítica diante aos

sistemas filosóficos como verdades absolutas. O heroísmo de Kiekegaard, segundo

Lukács, foi ter compreendido isso e transformado sua própria vida. Mas afinal, se o

ensaio caminha entre o campo da vida e da literatura, poderíamos dizer que o gesto

que Lukács nos mostra como uma tomada de posição crítica diante a vida, se trata

de um desvio? 

O ensaio como gênero literário  é  uma tentativa,  por isso,  a experiência aparece

como  seu  elemento  constitutivo.  Podemos  que  destacar  que  o  desvio  que

caracteriza a forma do ensaio se constrói pois é através da via experimental, objetos

são produzidos, tendo em vista isso, não se anuncia diretamente o que se quer dizer

como fórmula pronta, como lei (BENSE, 2018 p.182). E por fazer do próprio ensaísta

objeto  da  obra,  a  partir  do  desvio  cria-se  então  o  caráter  existencial.  Por  isso,

concordamos  com  Max  Bense  (2018)  no  que  se  refere  à  forma  do  ensaio.  A

imaginação sozinha não opera, a criação de novos objetos não atua através dela e

sim através da construção do ensaio como uma forma. O ensaio, assim como Bense

nos  mostra,  é  o  gênero  mais  difícil  de  se  aplicar,  e  também  de  ser  avaliada.

Passamos  a  experimentar  através  das  ideias.  É  um  experimento  intelectual.

Kiekegaard, assim como Georg Lukács, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Michel

de Montaigne foram grandes ensaístas, por justamente captarem a tensão entre as

experiências, a escrita e a vida. O que defendemos como uma postura crítica do

ensaio,  que  opera  na  história  foge  do  ensaio  como polêmica,  que  ao  invés  de

construir  a  crítica  como princípio,  a  desconstitui  durante  o  caminho.  Em âmbito

contemporâneo é possível notar uma retomada ao gênero literário. 

.Uma tomada de posição diante ao espírito crítico do ensaio nos faz pensar que se

por muito tempo o ensaio foi  e ainda é jogado para um canto escuro das salas
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acadêmicas, atualmente, o ensaio é cooptado pelos veículos de massa, tornando-se

confissões puras e simples, com baixo teor de reflexão. Concordamos com Paulo

Roberto Pires, em seu Ensaio chamado: A improvável economia dos despropósitos,

publicado  pela  Revista  Z  cultural6 nos  aponta  que  temos  verdadeiras  zonas  de

conflito dentro do campo, uma vez que Jornalistas e boa parte da sociedade acham

que a academia se encontra cada vez mais distante da vida comum. A academia por

sua vez é fechada em si, abomina tudo que faz referência à lógica do jornalismo

que, por sua vez, está diretamente ligada à relação mercadológica e da utilização do

leitor como um produto. Tendo em vista essas questões, qual seria o lugar para o

ensaísmo? E para o autor em específico, onde se encaixaria o ensaísmo brasileiro

nisso tudo? Se a academia o rejeita, se os jornais também o fazem, por não ser

factual, onde poderia se encaixar o ensaio? Se o ensaio é o mais livre dentre os

escritos  literários,  porque  nos  últimos  tempos  o  mesmo  vem  sendo  restrito  a

experiências individuais sem conexão com objetos e temas variados?

Max Bense, em seu ensaio “O ensaio e sua prosa” (2018) nos mostra que o ensaio

sendo um produto histórico e cultural, também é fruto da crise de cada tempo. É a

crise do pensamento, que faz, segundo o autor, os ensaístas retratarem as épocas.

Situações críticas engendram pensamentos críticos. Montaigne foi um crítico diante

os costumes da sociedade Francesa, Georg Lukács igualmente ao tratar da crítica

literária como objetos da cultura e da vida dos romancistas e pensadores. O ensaio

comporta intenção, intenção essa que provém de encadeamentos, de ideias. Ora,

não estamos defendendo que nosso atual momento histórico não há produções de

ideias,  e  sim que pouco  temos  trabalhado diante  aos  escritos  literários  o  poder

crítico que se encontra em suas formas. O ensaio por sua liberdade nos possibilita a

tratarmos temas de extrema importância,  a  refletir  sobre nossas mazelas,  nosso

nível de crueldade política, os objetos são variados e ao mesmo tempo se misturam.

Para  falarmos do  lugar  do  ensaio  no  contexto  Brasileiro,  seu  lugar  se  encontra

exatamente nesse  “não lugar” que a Academia lhe reservou. Por isso, nada mais

objetivo do que trabalhar suas potências e amplitude dentro da Educação, que por

muitos também pode ser considerado como um “não lugar”, um espaço onde para

muitos estudantes já não existe como um espaço inventivo e transformador. 

6 Informações disponíveis em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/a-improvavel-economia-dos-
despropositos/  acesso em: 20/05/2019

http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/a-improvavel-economia-dos-despropositos/
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/a-improvavel-economia-dos-despropositos/
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Por  sua  perda  de  sentido,  deixamos  de  lado  uma  grande  união:  literatura  e

sociologia. União essa que possui uma vasta caminhada, e que por ventura, nosso

autor trabalhado Georg Lukács se encontra como o pensador proeminente. 

Ora, se  caminhamos até então traçando a relação entre as formas literárias e a

vida, e que elas se misturam no final das contas, por que não poderíamos pensar no

ensaio então como uma possibilidade, uma alternativa, um vínculo transformador? 

Assim como Kiekegaard enxergou através de sua vida e a transformou, em gesto,

sua obra literária, podemos dizer que olhar mais atentamente ao que chamamos de

ensaio  pode  nos  possibilitar  a  forma  como  lidamos  com  nossas  histórias,

identidades,  nossa  relação  com  o  próximo  e  com  as  vidas.  O  poder  crítico  e

inventivo provém das observações, do teste, da troca. Dar luz à esse movimento é

possibilitar novos e possíveis mundos.

 

3.   MONTAIGNE E A PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR

                          “ Cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua  terra”
                                                                                                                ― Montaigne

" O anormal [...] é no fundo um monstro cotidiano, um monstro banalizado. O
anormal vai continuar sendo, por muito tempo ainda, algo como um monstro pálido"

 ―  (Foucault, 2001, p.71)

Este capítulo desenvolve o seu argumento em torno da seguinte questão:  Em que

sentido podemos identificar compatibilidades de ideias entre o pensamento pluralista

de Michel de Montaigne e a análise de Antônio Flávio Moreira e Vera Candau sobre
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a  educação  escolar  e  as  suas  culturas  de  referência?  O  que  movimenta  essa

investigação  parte  da  produção  de  um  trabalho  para  a  disciplina  de  Prática  e

pesquisa em ensino, onde foram realizados laboratórios ao longo de um semestre. O

fenômeno aqui é discutido a partir da perspectiva teórica e análises bibliográficas

que  apontam possíveis  compatibilidades  de  ideias  entre  o  ensaio  “Dos

Canibais”(2002), de Montaigne e o artigo “Educação escolar e cultura/s: construindo

caminhos”, de Antônio Flávio Moreira e Vera Candau (2003).  Em linhas gerais, a

discussão aponta  que é  preciso  desenvolver  uma educação escolar  que realize,

como Montaigne propõe na citada obra, uma relativização do “outro”, de sua cultura,

visão  de  mundo  e  práticas.  Culturas  são  plurais  e  irredutíveis  a  comparações

valorativas.  Será  um  grande  passo  rumo  à  construção  de  uma  educação

democrática  se  a  escola  básica  admitir,  efetivamente,  esta  proposta  em  seu

cotidiano pedagógico.

A Sociologia escolar muito tem nos ajudado a pensar como trabalhar a cultura como

eixo  central  curricular.  Entendemos  aqui  a  sala  de  aula  como  espaço  de  lutas,

disputas e conflitos e por isso, compreendemos todas as tensões e barreiras que se

vivencia  na  mesma.  Tendo  essa  perspectiva,  como  entender  as  diferentes

referências socioculturais que habitam uma sala de aula? Frente a questão, penso

que visão pluralista de Montaigne  em  Dos Canibais poderia nos ajudar a refletir

sobre a educação escolar nos tempos contemporâneos. 

Montaigne ilustra bem a associação entre um subjetivismo e a abertura

para o outro, o diferente. Tanto que, no período colonial  europeu, Montaigne

pode em vários endereços de seus Ensaios e antes mesmo da criação do termo

“etnocentrismo”,  fazer  críticas  agudas  aos  seus  contemporâneos  (Birchal,

2012). Entendemos Montaigne como pluralista tendo em vista que o mesmo nos

mostra  a  diversidade  de  costumes  e  de  experiências  humanas  em  seus

diferentes contextos. A oposição com o Outro cria uma identidade por oposição,

homogeneizando  esse  “outro”  e  apagando  as  diferenças.  Montaigne,  ao

contrário, mostra as variações nos costumes e suas diferentes possibilidades de

forma que,  na  consideração  das  culturas,  não  se  trata  de  estabelecer  uma

alteridade, o que seria meramente dicotômico, mas uma pluralidade de culturas

(Marcondes, 2012). 
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Nesse  sentido, analisaremos o  ensaio  “Dos  canibais”,  onde  podemos

encontrar um pensador crítico que caminha com o leitor diante a descoberta do

“novo mundo”. Com a descoberta do novo mundo, o pensamento europeu sofre

um impacto ao dissolver sua ideia de unidade humana. Nossa  proposta aqui

consiste em analisarmos como o pensamento trabalhado por Montaigne pode

nos ajudar  a  identificarmos  a  possibilidade da descoberta  do  “novo mundo”

também na sala de aula. Como nós profissionais da educação atuamos e o que

temos trabalhado sobre  essas perspectivas  das diferenças e  das produções

multiculturais? 

Moreira  e  Candau,  para  além  de  receitas  de  bolo,  nos  ajudam  como

profissionais  a  entendermos  o  espaço  que  vivemos como  atuamos  e  como

refletimos  sobre  esses  mundos.  Fazendo  leituras  do  cotidiano,  podemos

construir  e  transformar diversas realidades.  Nosso objetivo se concentra  em

entendermos como que o ensaio “Dos Canibais” nos ajuda em seus elementos

a entendermos o espaço escolar que vivemos e como Moreira e Candau nos

ajudam  a  produzirmos  ferramentas  para  construirmos  espaços  onde  as

desigualdades, a violência e o ódio não possuam mais vez.

Para isso, vamos caminhar por três momentos. A primeira apresentará a

visão  pluralista  de  Montaigne  em  todas  as  suas  formas.  Em  um  segundo

momento  vamos  falar  sobre  as  relações  entre  escola  e  cultura  em  uma

perspectiva histórica para finalmente conversamos com Moreira e Candau sobre

contextos e estratégias contemporâneas dessas questões e então trabalharmos

nas considerações finais “O novo mundo”, por Montaigne, e o novo mundo da

sala de aula.

3.1 “Dos canibais”: a escrita de mundos plurais

Compreendemos aqui que a visão pluralista de Montaigne decorre muito

da forma de sua escrita. Montaigne se notabiliza como o precursor do  ensaio

como gênero literário no Ocidente: uma espécie de relato argumentativo de si e



 33

do cotidiano de caráter pouco sistemático. A linguagem ensaística se apresenta

como uma colcha de retalhos tecida à semelhança de uma grande encenação,

na qual o palco é a vida comum. Tal linguagem se choca com os rigores de uma

Filosofia  ainda significativamente  norteada pela  visão aristotélica.  No campo

filosófico,  o  ensaísta  se encontra,  assim,  como um “estrangeiro”,  externo às

barreiras do que está posto. Desta maneira, o ensaísta tem relativa liberdade

para “falar a língua do outro”, ao trabalhar a escrita de si,  produzindo assim

imagens, cores e intensidades plurais.

O  pensamento  pluralista  de  Montaigne  tem  um  de  seus  importantes

pilares  na  chamada  “literatura  das  navegações”  (Marcondes,  2012):  as

produções acerca dos eventos históricos da descoberta do novo mundo.  Dos

Canibais  desenha uma importante, e talvez até seminal no espaço ocidental,

análise  da  diversidade  cultural  em sentido  relativista. Iremos  a  partir  daqui,

retomar a importância desse ensaio e suas características, para entendermos

como  há  uma  orientação  pluralista  em  seus  escritos,  que  se  baseia  no

reconhecimento  da  diferença,  do  direito  à  mesma  e  da  necessidade  de

reconhecimento da pluralidade dos mundos culturais.

Em  seu  ensaio  “Apologia  de  Raymond  Sebond  (Ensaios,  II,  12)

Montaigne promove em sua escrita uma aproximação as ideias do ceticismo

antigo, Pirrônico. Ceticismo esse que através da suspensão dos juízos, faz a

crítica ao estatuto da razão e das crenças. Nesse ensaio conseguimos enxergar

uma crítica direta diante ao mundo vivido e diante das vias de argumentação

pelas  quais  os  dogmáticos  interpelam  os  céticos.  Desse  modo,  Montaigne

absorve as categorias dessa filosofia pelo que ela representa como uma opção

ética.  Abre a possibilidade para que os sujeitos não se adéquem a submissões

arbitrárias.  Para que mantenham sua liberdade e considerem as coisas sem

comprometimento e sujeição (BIRCHAL, 2007, p.73). 

É  importante  esclarecermos  aqui  o  porquê  dessas  definições.  Não

defendemos aqui que Montaigne passa do ceticismo ao relativismo como um

movimento filosófico. Montaigne em todos os ensaios é cético ao seu modo.

Concordamos que seu ceticismo é compatível com um subjetivismo. O sujeito
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como  instância  de  julgamento.  (Birchal,  2007).  Em  um  Relativismo  total,

teríamos uma aceitação dos costumes, do que já está posto. Montaigne por sua

vez pratica o recuo, constata a diversidade e a falta de fundamentos para o

pensamento tido como único. Por isso, destacamos seu caráter pluralista no

lugar  de relativista, pois o autor por sua vez possui critérios que não admitem

justificação para todos os costumes.

Sendo assim conceito da pluralidade dos mundos para Montaigne parte

de sua constante crítica diante as limitações da razão humana, o que caminha

para as aproximações de seus escritos com a tradição do ceticismo filosófico

apresentada. Ou seja, se o projeto de conhecimento das coisas em si mesmas

é falho,  devemos assim aceitar  a  pluralidade das mesmas.  Dito  isso,  numa

primeira aproximação ao texto Dos canibais, no qual nos propomos a analisar, o

que nos salta os olhos é o processo de conhecimento “do outro” onde a partir de

suas  observações,  Montaigne  concebe  novas  concepções  de  mundo.  Dois

deles vamos trabalhar melhor: o conceito de “bárbaro” e de “selvagem”.  “(...)

Acho que não há nessa nação nada de bárbaro ou de selvagem, pelo que me

contaram, a não ser que cada um chama de barbárie o que não é praticado em

sua terra (...)” (Montaigne, 2002, p. 205). 

Em  Dos Canibais,  Montaigne nos mostra uma visão objetiva daqueles

povos. A questão bastante levantada por interpretes,  parte  do princípio se o

próprio pensador conseguiria enxergar o outro em sua originalidade e diferença,

sem preconceitos de sua situação (Birchal, 2007). Acompanhando o movimento

do  ensaio,  descobrimos  que  o  que  Montaigne  desconstrói  a  “barbárie”  e  a

“civilização”  afirmada  pelos  europeus.  Trata-se  então  muito  mais  da  quebra

diante ao que se pensa saber  sobre “barbárie”  e  “selvageria”  e  o que se é

passado sobre “o civilizado”. Cultura é algo relativo e não temos como pensá-la

em  termos  hierárquicos. “Eles  são  selvagens  assim  como  chamamos  de

selvagens os frutos que a natureza por si mesma e por sua marcha habitual

produziu (Montaigne, 2002)”.  

Aqui, Montaigne relata que os ditos selvagens, estariam mais perto da

esfera da natureza,  o  que retira  do adjetivo o seu teor  pejorativo como era
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analisado.  O mesmo faz  com o termo “bárbaro”.  “(...)  Portanto  esses povos

parecem  bárbaros  por  terem  recebido  bem  pouca  preparação  de  espírito”.

Novamente, Montaigne parte para a aproximação dos hábitos desse povo para/

com a dinâmica da natureza, como compreensão de seus costumes e ritos. Não

há  critério  nenhum  na  natureza  humana  que  autorize  a  tratar  os  nativos

americanos como “bárbaros” e os europeus como “civilizados”, nem o contrário.

Ou seja, não há como hierarquizar os povos de acordo com as suas visões de

mundo e práticas. 

Podemos  analisar  no  ensaio  também  a  perspectiva  que  Montaigne

constrói  diante a relação entre prática social/cultura. No caso do ensaio que

estamos trabalhando as práticas sociais e as culturas caminham conjuntamente

como  categorias  essenciais  para  a  compreensão  da  organização  daquelas

sociedades.  Ou  seja,  para  entendermos  o  que  se  foi  produzido  diante  as

sociedades antigas e modernas,  se  faz  necessário  entendermos as práticas

sociais  de  cada  grupo,  e  a  formação  de  suas  identidades  a  partir  das

experiências, modos de agir pensar e sentir. Aqui, a atitude do autor vai além da

“tolerância”,  não se  trata  de  tolerar  o  que se  é  tido  como intolerável  e  sim

reconhecer  os  costumes  dos  indígenas  como  crenças  comuns  e  legítimas

daquela sociedade e impassíveis de serem postas lado a lado com os costumes

europeus num juízo de valor. 

Como característica da escrita ensaística de Montaigne,  Dos Canibais

não  afirma  certezas  indiscutíveis,  mas  deixa  caminhos  entreabertos.  Ainda

assim, fica claro no texto que os nativos americanos possuem seus próprios

ritos, crenças e formas de agir e não há como julgá-las como “bárbaras” nem

como “civilizadas”.  Esta proposição não é pouco impactante no pensamento

social.  Séculos  antes  de  Lévi-Strauss,  Montaigne,  mesmo  que  de  modo

assistemático,  lança  as  primeiras  bases  do  relativismo  cultural,  que

caracterizaria  a  disciplina de Antropologia no século XX e seria  influente no

imaginário social nas últimas décadas. 

Pensando em nossas realidades escolares, como podemos transpor a

ideia pluralista de Montaigne para o ambiente da sala de aula? Se tomarmos
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como perspectiva do que Candau e Moreira chamam como a “centralidade da

cultura”,  podemos  observar  como  a  cultura  tem  emergido  como  um  eixo

importante  de  análise  e  atuação  na  esfera  escolar.  É  nesse  sentido  que

discutiremos  possíveis  articulações  entre  as  idéias  de  Montaigne  sobre  a

pluralidade cultural e algumas das proposições de Moreira e Candau acerca da

educação escolar.

   3.2  O espaço escolar e as culturas: novas perspectivas

         Nosso ponto de vista é que o pensamento de Montaigne tem eco em parte

nos estudos culturais em educação desenvolvidos atualmente. Embora o autor

francês tenda a não ser  lembrado pelos pesquisadores contemporâneos,  há

algo  das  suas  ideias  que  tem  chegado  ao  pensamento  educacional.  Em

especial,  o  relativismo  cultural  e  o  ceticismo  valorativo  presente  em  Dos

Canibais são identificáveis na conhecida proposta pedagógica multicultural de

Antônio  Flávio  Moreira  e  Vera  Maria  Candau,  dois  expoentes  da  pesquisa

educacional brasileira.

Moreira e Candau enfatizam a necessidade de que a escola se torne um

espaço plural. Para os autores, os saberes a ensinar, as práticas de ensino e os

instrumentos de avaliação tendem a ser espaços “monoculturais”, marcados por

uma visão unitária e excludente de cultura. A cultura escolar nada mais seria do

que uma reprodução da cultura das classes hegemônicas, que desacreditaria

todos os outros referenciais culturais. No cenário da escola popular, os alunos

vindos  das  classes socioeconômicas  populares  e  de  grupos  socioculturais

minoritários tendem a passar  por um gradativo processo de exclusão, como

num “circulo vicioso”. 

A cultura escolar (administração, conhecimento e ensino) desvaloriza os

seus saberes e experiências como decisivos à aprendizagem e à socialização,

os alunos são estigmatizados, se rebelam violentamente contra o cânone, são

penalizados e podem até desistir  da educação básica e dos seus possíveis

benefícios individuais e coletivos. Não soa familiar este quadro? Não seria ele
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outra encenação do teatro dos “civilizados” e “bárbaros” em que os primeiros se

julgam superiores aos últimos? O paralelo entre a imagem evocada em  Dos

Canibais e a cultura escolar típica é, pois, bastante possível.  

Diante  desse  quadro,  Moreira  e  Candau  acenam  a  uma  perspectiva

multicultural  do  processo  educativo,  que  dê  espaço,  voz  e  interlocução  às

diversas culturas na construção do espaço escolar, sobretudo na sala de aula.

Para os autores, a perspectiva sobre multiculturalismo trabalhada se baseia na

ideia emancipatória do conceito. Aqui, pensar multiculturalismo é pensar para

além  do  reconhecimento  das  diferenças  e  diversidades  e  reconhecer  as

relações  de  poder  que  habitam  em  ambientes  onde  há  uma  enorme

variabilidade de culturas em um mesmo espaço. A escola é um desses espaços.

A prática pedagógica multicultural nesse contexto, para os autores representa

dar voz a narrativas que não são priorizadas. E quais são as características

desses espaços escolares que tratamos? Temos a ideia desses espaços como

zonas de conflito,  tensões e disputas.  Se lidarmos com essa dimensão que

habita nas escolas onde a diferença e pluralidade são questões silenciadas,

concordamos  com  os  autores  de  que  precisamos  como  profissionais

produzirmos uma perspectiva que valorize e leve em conta a riqueza decorrente

da existência de diferentes culturas no espaço escolar.

A transformação curricular  passa então a ser  fundamental  no eixo de

argumentação  dos  nossos  autores.  Quais  olhares  e  leituras  têm  sido

privilegiadas?  Cabe  a  nós,  profissionais  da  educação,  também  a  partir  da

análise dessas questões, questionarmos como os temas trabalhados têm sido

construídos  historicamente,  quais  são  as  ideologias  dominantes  e  como

podemos  a  partir  disso  fazer  com  que  os  alunos  possam  questionar  suas

próprias experiências. Nesse contexto, surge o crítico cultural. Para os autores,

os  críticos  culturais  serão  os  intelectuais  que  vão assumir  o  papel  de

concretizarem o movimento  de “desnaturalização”  das coisas.  Ou seja,  tudo

pode  e  deve  ser  passível  de  transformação.  Podemos  subverter  a  ordem

vigente. 
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Assim como em “Dos canibais”, Candau e Moreira nos mostram como

praticamos e atualizamos o gesto da exclusão do diferente no espaço escolar: 

(...) a demarcação entre “nós” e “os outros” é uma prática social
permanente que se manifesta pelo não reconhecimento dos que
consideramos não somente diferentes, mas, em muitos casos,
“inferiores”,  por  diferentes  características  identitárias  e
comportamentos (…) (MOREIRA E CANDAU, 2003, p. 163)

Nessa  perspectiva,  como  os  conteúdos  de  ensino,  as  práticas

pedagógicas e as avaliações das aprendizagens poderiam contemplar a visão

pluralista que defendemos? Defendemos assim como Moreira e Candau que

essas  práticas  só  podem  ser  construídas  diante  a  coletividade,  ou  seja,  é

através das ações conjuntas, do apoio mútuo e continuado que os profissionais

da educação poderão construir novas formas de saberes, dentro de espaços tão

excludentes. E se aqui destacamos que é preciso trabalharmos coletivamente, é

preciso que esse trabalho aconteça também com o apoio para além dos muros

da escola. Ora, se a escola é um espaço propriamente integrado aos tecidos da

sociedade,  é  preciso  que  as  instituições  também  contribuam  para  que  os

projetos possam ser concretizados, como as secretarias, que é o exemplo que

os autores relatam: 

(...) E aí insistimos na construção de um projeto pedagógico que
seja da escola e seja da Secretaria também, um projeto claro,
porque o projeto pedagógico ele pensa a escola, ele pensa no
todo, na sociedade. Ela tem querer uma instituição que tem o
objetivo no futuro.(...) (MOREIRA E CANDAU, 2003,  p. 165 –
166)

Precisamos  também,  ao  que  se  refere  às  avaliações,  procurar

metodologias que potencializem as formas de expressividade do alunado. Se

retomarmos a ideia de que a escrita dos ensaios de Montaigne é a escrita de si,

do próprio pensador ponderando e refletindo sobre suas idéias e formulações,

podemos destacar o quanto essa escrita de si mesmo o transforma e modifica.

Para  Moreira  e  Candau,  expressar-se,  dizer  sua  palavra  é  uma  ferramenta

libertadora, que faz com que a experiência do outro se aproxime da nossa. É
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preciso,  sem dúvida,  desenvolver  uma  educação  escolar  que  realize,  como

Montaigne  propõe  em  Dos  Canibais,  uma  relativização  do  “outro”,  de  sua

cultura,  visão  de  mundo  e  prática.  Culturas  são  plurais  e  irredutíveis  a

comparações valorativas. Será um grande passo rumo à construção de uma

educação democrática se a escola básica admitir, efetivamente, esta proposta

em seu cotidiano pedagógico.

Precisamos dar voz as diferentes narrativas. Sabemos que o caminho é

longo  e  difícil,  todavia,  concordamos  com  a  dimensão  transformadora  do

professor como agente ativo de todo o processo que buscamos. Valorizarmos

nossa  formação,  nos  engajarmos  coletivamente,  disseminar  o  pensamento

crítico e propor interações reflexivas são algumas das muitas alternativas que

podemos buscar para construirmos uma escola plural. A escola nesse sentido,

tem um papel muito claro, o de cumprir com a sua função crítica e democrática.

Pensarmos  em  uma  educação  multicultural  é  pensar  em  construir  espaços

educativos que sejam plurais. Em tempos nos quais a diferença parece mais

despertar  conflito,  violência  e  ódio,  a  defesa  de  práticas  pedagógicas

multiculturais  se  faz  necessária  A diversidade  é  uma  riqueza  e  deveria  ser

tratada como tal pela escola.

O “novo  mundo”  de  Montaigne  e  o  “novo  mundo”  da  sala  de  aula  se

aproximam  dadas  as  semelhanças.  Tal  qual  o  novo  mundo  relatado  por

Montaigne  em  seu  ensaio,  ainda  não  sabemos  lidar  com  as  diferenças.

Podemos tomar Montaigne como Antoine Compagnon o caracteriza, como um

dos primeiros críticos ao colonialismo (Compagnon, 2015) ou até nas palavras

de  Jean  Starobinski,  como  o  ensaio  “dos  canibais”  sendo  um  “manifesto

anticolonialista”.  O  que  mostramos  no  presente  capítulo  foi  que  para  além

dessas caracterizações do Montaigne como ensaísta e o que produziu o ensaio

“dos canibais”, Montaigne é um pluralista, pois seu pensamento nos faz exercer

o  movimento  de  desconstrução  do pensamento  hegemônico.  Entender  esse

movimento, é conceber a ideia de que se conseguimos enxergar as pluralidades

de culturas, conseguimos por conseqüência transformar o pensamento de uma

época. O que nos faz aproximar um autor do século VI e autores brasileiros

contemporâneos foi  a partir  da observação de que ainda praticamos na vida
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pública a discriminação e o preconceito. E o que nos faz pensar em alternativas,

é  termos em vista  que ao enxergarmos o  processo podemos transformar  e

modificar essas visões únicas e dogmáticas sobre a vida. Por isso defendemos

uma escola multicultural, para que possamos assim fazer das diferenças uma

ferramenta que impulsiona e que não segrega.
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando iniciou-se a pesquisa, em 2016 o contato com os Ensaios de Montaigne se

deu  através  da  leitura  do  ensaio  Dos  canibais,  a  partir  desse  encontro  as

aproximações  entre  a  dinâmica  ensaística  e  o  ceticismo  praticado  pelo  autor

começaram a ser  estudadas.  Em 2017,  A alma de as  formas de Georg  Lukács

aparece na pesquisa como uma forma de aproximarmos o que seria então uma

atualização  do  ensaio  em  âmbito  contemporâneo.  O  ponto  de  partida  para  o

desenvolvimento da pesquisa partiu da seguinte pergunta: Em que medida podemos

aproximar  autores  de  séculos  distintos  através  de  seus  Ensaios?  Para  isso,  foi

analisado a categoria da Experiência para os dois autores, categoria essa que os

aproxima mas também distanciam. Tornou-se necessário detectarmos então onde a

categoria aparece no Livro Ensaios e na Alma e as formas. A partir disso, vimos que

o Ensaio Da experiência, trabalhado por Montaigne no ofereceu uma boa visão da

categoria, nos mostrando que a experiência para o autor como uma ética prática,

onde as experiências não possuem fixidez e por isso não podem ser enclausuradas

com regras absolutas.  Ao analisarmos a obra A alma e as formas,  vimos que o

ensaio que mais retrata a concepção de experiência para o Jovem Lukács foi seu

ensaio sobre o escritor  Søren Kierkegaard onde mais do que falar se suas obras,

Lukács nos apresenta a categoria principal de sua obra: a vida e como a vida está

diretamente ligada as formas, o que nos possibilitou em certa medida aproximarmos

as  duas  categorias  de  experiência,  uma vez que  Montaigne  também colide  sua

própria vida em seu gesto ensaístico. 

Esse caminho nos levou a retomarmos a posição do ensaio na história e sua relação

com a cultura, testando-se assim a hipótese do seu poder crítico e inventivo como

parte objetiva e primeira dos ensaios como escrita literária. O problema procurou ser

respondido a partir de um movimento inusitado. 

Foi utilizado o ensaio que proporcionou o início dessa pesquisa,  Dos canibais  no

objetivo de aproximar e demonstrar como o ensaio como forma estética e literária

nos possibilita  enxergarmos e  aproximarmos questões da vida social.  Para isso,

analisamos  como  lidamos  com  a  sala  de  aula  e  o  alunado  diante  à  questões

referentes ao ensino de cultura e tratamento do outro como sujeito histórico e social.
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Observamos que os mesmos mecanismos e formas de utilização da diferenciação e

distinção dos sujeitos retratados por Montaigne, podem ser atualizados, no sentido

de  nos  ajudar  a  entendermos  como  categorias  preconceito  e  discriminação.  A

pesquisa partiu de análises bibliográficas extensivas, o que tomou bastante tempo e

esforço,  tendo  em vista  que  caminhamos  por  diversos  campos  como  a  ciência

política, educação, teoria literária e sociologia da literatura. 

Dito isso, pensamos que outros modos de se obter bons resultados seria através da

realização de aulas práticas nas escolas estaduais durante os estágios obrigatórios,

onde a proposta de atividades seria: oficinas de escrita ensaística. Alinhando assim

a teoria e a experiência.  Esse foi  o primeiro caminho pensado para a pesquisa,

todavia, durante o percurso tivemos limitações. Limitações referentes ao tempo e

espaço, uma vez que nos estágios o estagiário possui pouca ou quase nenhuma

autonomia  para  propor  e  realizar  projetos.  Para  que os  alunos possam produzir

ensaios  e  participarem de  oficinas  também se  faz  necessário  uma transposição

didática  do  professor,  uma  vez  que  o  ensaio  como  uma  produção  crítica  não

caminha sozinha, por isso, sua amiga Sociologia deve acompanhá-la. Mesmo que o

método não tenha sido utilizado, ainda enxergamos sua potencialidade uma vez que

as oficinas funcionariam como uma forma de incentivar os alunos a ler  escrever

mais. Por ser uma escrita livre, se sentiriam mais à vontade para escrever sobre

suas  próprias  vidas  se  achassem  necessário  e  assim  construírem  novas

perspectivas.  Essa  proposta  estaria  diretamente  ligada  à  temas  principais  da

sociologia básica que são os conceitos de cultura e identidades sociais.

Outro caminho pensado foi o de entender o conceito de educação dentro das obras

de Montaigne e como essas propostas ainda poderiam reverberar dentro do campo

da educação e da política, ou seja, como o ensaio ainda nos ajudar a pensarmos o

agora. Todavia, onde a educação mais aparece em seus escritos está diretamente

ligada  à  visão  Humanista  dentro  da  pedagogia.  O  ensaio  mais  trabalhado  para

analisar  tal  questão é  denominado de “Da educação das crianças”.  O problema

encontrado é que tal ensaio ainda preso em algumas concepções do autor como a

importância de uma filosofia moral, suas concepções de julgamento, temas que não

nos interessam em um trabalho propriamente político.  Essa perspectiva não nos

ajudaria muito também pelo fato de estarmos propondo uma reflexão que possa

gerar debates sobre educação de jovens e adultos, o que caminha na contramão do
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ensaio pensado, pois como o próprio nome nos mostra, ele pretende capturar as

primeiras fases da infância e por isso sua ligação direta com as teorias pedagógicas.

Por isso trabalhar o ensaio Dos Canibais nos ajudou a nos aproximarmos de uma

perspectiva da sociologia básica no espaço escolar, pois através do ensaio podemos

trabalhar como foi  exposto, o tema do multiculturalismo. Felizmente o acesso as

literaturas secundárias foi de bastante suporte, por mais que o livro A alma e as

formas  tenha  tido  sua  tradução  para  o  português  recentemente,  foi  possível

encontrar  bons  autores  que  retratam  bem  das  questões  estéticas  e  éticas  do

pensador nas suas obras de Juventude como o Carlos Eduardo Jordão e algumas

teses de diversas faculdades que serviram como base para essa pesquisa. Sobre a

obra e comentadores do pensamento político de Montaigne, por ser um autor mais

antigo e suas questões conversarem com diversos campos das ciências sociais e da

filosofia, há uma diversidade maior de comentadores e obras.

Os  trabalhos  encontrados  até  então  encontrados  trabalharam  os  autores  em

perspectivas separadas, mesmo se tratando das trajetórias ensaísticas. Tendo isso

em  vista,  este  trabalho  contribui  para  futuros  pesquisadores  que  desejam

compreender questões referentes à literatura e sociedade. Algumas perguntas que

não  fizeram  parte  do  objetivo  dessa  pesquisa,  mas  que  podem  contribuir  para

futuras pesquisas que aproximem as obras literárias de Georg Lukács e Michel de

Montaigne aparecem para tratarmos as teorias do ensaio. São elas: De que maneira

podemos tratar de temas como a amizade, solidão, morte entre os dois autores? Da

mesma forma, no âmbito literário, como que as cartas, nas obras dos dois autores

se apresentam como produção intelectual?

O campo de possibilidades é extremamente rico. Por fim, prevalece o exercício que

foi  feito  no  presente  trabalho:  As  formas  literárias  e  a  vida,  as  experiências,  a

história,  sociedade  e  cultura  são  indissociáveis.  Escrever  sobre  nosso  tempo,  é

representá-lo.
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