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RESUMO 

Já é lugar-comum nas leituras de “A Essência do Cristianismo” [“Das Wesen des 

Christentums” (1841)] a apresentação da obra mais conhecida de Feuerbach como 

uma “crítica da religião cristã”. Sem se opor a esta concepção comum, embora 

pretenda ir além dela, a presente pesquisa de doutorado compreende que a 

exposição de tal crítica da religião vem amparada na obra em causa por algumas 

questões de base, entre as quais se inclui uma antropologia filosófica de fundo e um 

interesse prático indiscutível da parte do filósofo, o qual o dirige imediatamente ao 

tratamento dos problemas ético e político como pressupostos mesmos de sua crítica 

da religião cristã. Esta posição faz ver que a defesa dos elementos que constituem a 

essência humana e a relação destes com a crítica da religião cristã revela, em um 

primeiro momento, uma espécie de “tarefa moral” para Feuerbach, algo que em 

geral tem sido descuidado na apreciação do texto considerado. Nesse sentido, a 

temática de partida da presente tese, após cuidar da avaliação dos elementos 

antropológicos tomados em consideração na redução de Deus ao homem, pretende 

apresentar os elementos que justificam, em primeiro lugar, uma elaboração ética na 

obra em questão, o que demonstra que a própria crítica à religião cristã é, ela 

mesma, uma crítica ética da religião: um tipo de “compromisso com a verdade” gera 

uma espécie de “obrigação” de criticar a religião e dissolver suas pretensões 

supranaturalísticas quando se refere ao humano, algo que vem reforçado com a 

possibilidade de se encontrarem traços de filosofia iluminista na defesa de 

Feuerbach que acabam por revelar a necessidade de apresentar a crítica da religião 

acompanhada de um problema político. Isso acontece porque, quando se tem por 

fundamento a dissolução dos vínculos comunitários pela religião cristã, a qual 

substitui o elo natural da convivência instersubjetiva por um elemento especial 

(aquele da fé), a verdadeira “comunidade” política fica obstacularizada, algo que 

justifica a denúncia da pressuposição da fé como elemento dissociativo da vida-

comum e a apresentação da referência natural que viabiliza a união do homem com 

o homem, resgatando a dimensão política da “aparência” característica daquilo que 

é cristão e retomando o interesse próprio da Aufklärung moderna de reivindicação 

da liberdade da razão, na medida em que propõe um retorno à comunidade humana 

concreta, que possibilita igualmente a eliminação dos abusos políticos que se 



pretendiam legitimar à época. A consequência é o postulado da necessidade de 

compreender que também a crítica da religião só é possível pela constatação prévia 

da importância da política: a crítica da religião cristã é, pois, também uma crítica 

política que se fundamenta na necessidade de reestabelecer o vínculo laico do amor 

como base da comunidade humana, justificada prioritariamente no reconhecimento 

entre o eu e o tu, tornando a política uma espécie de “nova religião”. Os elementos 

rapidamente expostos revelam que a intenção prioritária de Feuerbach por promover 

a rearticulação dos temas da Antropologia, da Ética e da Política, agora com base 

em uma nova perspectiva filosófica, não mais atrelada ao supranaturalismo seja da 

teologia cristã, seja da filosofia especulativa, no limite, pretende recuperar o mundo 

humano e sua realidade concreta como locus a partir do qual é possível fazer 

filosofia como tarefa estrutural e, por isso, da fundação de uma “nova filosofia”. 

Palavras-chave: Antropologia. Ética. Política. Feuerbach. 



ABSTRACT 

It is already commonplace in the readings of “The Essence of Christianity” [“Das 

Wesen des Christentums” (1841)] to present Feuerbach's best-known work as a 

"critique of the Christian religion." Without opposing this common conception, 

although it intends to go beyond it, the present doctoral research understands that 

the exposition of such a critique of religion is supported in the work in question by 

some basic questions, among which are included a background philosophical 

anthropology and an indisputable practical interest on the part of the philosopher, 

who is immediately directed to the treatment of ethical and political problems as the 

very presuppositions of his critique of the Christian religion. This position shows that 

the defense of the elements that constitute the human essence and their relation to 

the critique of the Christian religion reveals, at first, a kind of “moral task” for 

Feuerbach, something that has generally been neglected in the appreciation of the 

text concerned. In this sense, the starting point of this thesis, after looking at the 

evaluation of the anthropological elements taken into account in the reduction of God 

to man, intends to present the elements that justify, first of all, an ethical elaboration 

in the work in question, which demonstrates that the critique of the Christian religion 

itself is an ethical critique of religion, that is, that a kind of “commitment to truth” 

generates a kind of “obligation” to criticize religion and to dissolve its supernatural 

pretensions when it refers to the human, something that is reinforced by the 

possibility of encountering traces of the Enlightenment philosophy in Feuerbach's 

defense of it that eventually reveal the need to present the critique of religion 

accompanied by a political problem. This is because, when one has as an essential 

element the dissolution of the community by the Christian religion, which replaces the 

natural link of a subjective coexistence with a special element (that of faith), the true 

political “community” is obstructed, something that justifies the denunciation of faith 

as a dissociating element of common life and its presentation as the natural 

reference that enables the union of man with man, rescuing the political dimension of 

the characteristic “appearance” of what is Christian and returning to the very interest 

of modern Aufklärung in defending the freedom of reason, inasmuch as it proposes a 

return to the concrete human community, which as well makes possible the 

elimination of political abuses that were intended to be legitimized at the time. The 



consequence is the postulate that to understand the criticism of religion is possible 

only through the prior confirmation of the importance of politics: the criticism of the 

Christian religion is, therefore, also a political criticism based on the need to 

reestablish secular love as the basis of human community, justified primarily in the 

recognition between the self and the other, making politics a kind of "new religion." 

The rapidly exposed elements reveal that Feuerbach's priority intention to promote 

the re-articulation of the themes of Anthropology, Ethics and Politics, now based on a 

new philosophical perspective, no longer linked to supernaturalism or Christian 

theology, or to speculative philosophy, in the limit, seeks to recover the human world 

and its concrete reality as a locus from which it is possible to manage philosophy as 

a structural task and, by the force of this, to establish the foundation of a “new 

philosophy”. 

Keywords: Anthropology. Ethics. Politics. Feuerbach. 



CRONOLOGIA DAS OBRAS DE FEUERBACH 

Abaixo estão indicadas as obras de Feuerbach utilizadas na elaboração 

da presente pesquisa, identificadas pelo título original e ano de publicação, e 

seguidas pela informação da edição utilizada. 

Pensamentos sobre a morte e a imortalidade [Gedanken über Tod 

und Unsterblichkeit] (1830) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Pensieri sulla morte e sull’immortalità. A cura di 

Fabio Bazzani. Roma: Editori Riuniti, 1997. 

Epigramas teológico-satíricos [Xenien] (1830) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Epigramas teológico-satíricos. In: FEUERBACH, L. 

Abelardo y Heloísa u otros escritos de juventud. Trad. esp. José 

Luis García Rúa. Granada: Editorial Comares, 1995. 

Abelardo e Heloísa ou o Escritor e o Homem [Abälard und Heloise 

oder der Schrifsteller und der Mensch] (1834) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Abelardo y Heloísa o el Escritor e el Hombre. In: 

FEUERBACH, L. Abelardo y Heloísa u otros escritos de juventud. 

Trad. esp. José Luis García Rúa. Granada: Editorial Comares, 1995. 

Pierre Bayle. Uma contribuição à história da hilosofia e da 

humanidade. [Pierre Bayle. Ein Beitrag zur Geschichte der 

Philosophie und der Menschheit] (1838) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Pierre Bayle. Un contributo alla Storia della 

Filosofia e dell’Umanità. Trad. it. Maria Luisa Barbera. Napoli: 

Edizioni “La Città del Sole”, 2008.



Para a crítica da filosofia hegeliana [Zur Kritik der Hegelschen 

Philosophie] (1839) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Para a crítica da filosofia de Hegel. Trad. port. 

Adriana Veríssimo Serrão. São Paulo: LiberArs, 2012. 

 

A Karl Riedel. Para a retificação do seu esboço [An Karl Riedel. Zur 

Berichtigung seiner Skizze] (1839) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. A Karl Riedel. Para a rectificação do seu esboço. In: 

FEUERBACH, L. Filosofia da Sensibilidade. Escritos (1839-1846). 

Trad. port. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005, p. 33-41. 

A Essência do Cristianismo [Das Wesen des Christentums] (1841)  

Edições utilizadas: 

FEUERBACH, L. A Essência do Cristianismo. Trad. bras. José da 

Silva Brandão. Petrópolis: Vozes, 2012. 

FEUERBACH, L. Das Wesen des Christentums. Digitale Bibliothek 

Band 2: Philosophie, (vgl. Feuerbach-Wesen Bd. 1). Disponível em: 

http://nsl-archive.tv/Buecher/Bis-1945/Feuerbach,%20Ludwig%20-

% 2 0 D a s % 2 0 W e s e n % 2 0 d e s % 2 0 C h r i s t e n t u m s

%20(1848,%20752%20S.,%20Text).pdf. Acesso em 04 de março de 

2014.  

http://nsl-archive.tv/Buecher/Bis-1945/Feuerbach,%20Ludwig%20-%20Das%20Wesen%20des%20Christentums%20(1848,%20752%20S.,%20Text).pdf


Algumas considerações sobre O começo da filosofia do Dr. J. F. 

Reiff [Einige Bemerkungen über den “Anfang der Philosophie” von Dr. 

J. F. Reiff] (1841) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Algumas considerações sobre O começo da 

filosofia do Dr. J. F. Reiff. In: FEUERBACH, L. Filosofia da 

Sensibilidade. Escritos (1839-1846). Trad. port. Adriana Veríssimo 

Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005, 

p. 77-84. 

Passagem da teologia à filosofia [«Übergang von der Theol[ogie] zur 

Phi[losophie]». Die Dialektik des Ensbegriffes. Nebst Anhang über 

Cartes[ianischen] Dualismus (Parallela zwischen Cart[esius] und 

Luth[er]] (1841/42?) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Passaggio dalla teologia alla filosofia. In: 

TOMASONI, F. Feuerbach e la Dialettica del’essere. Con la 

pubblicazione di due scritti inediti. Firenze: La Nuova Italia 

Editrice, 1982. 

Teses provisórias para a reforma da filosofia [Vorläufige Thesen zur 

Reformation der Philosophie] (1842) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Teses provisórias para a Reforma da Filosofia. In: 

FEUERBACH, L. Filosofia da Sensibilidade. Escritos (1839-1846). 

Trad. port. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005, p. 85-100. 



Princípios da filosofia. Necessidade de uma transformação 

[Grundsätze der Philosophie. Notwendigkeit einer Veränderung] 

(1842/1843? - 1848?) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Princípios da filosofia. Necessidade de uma 

transformação. In: FEUERBACH, L. Filosofia da Sensibilidade. 

Escritos (1839-1846). Trad. port. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: 

Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005c, p. 157-169. 

Princípios da filosofia do futuro [Grundsätze der Philosophie der 

Zukunft] (1843) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Princípios da filosofia do futuro. In: FEUERBACH, 

L. Filosofia da Sensibilidade. Escritos (1839-1846). Trad. port. 

Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005, p. 101-155. 

A essência da fé segundo Lutero. Uma contribuição à “Essência do 

Cristianismo [Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers. Ein Beitrag 

zum “Wesen des Christentums”] (1844) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. La esencia de la fe según Lutero. Una contribuición 

a La Esencia del Cristianismo. In: FEUERBACH, L. Escritos en 

torno a La Esencia del Cristianismo. Trad. esp. Luis Miguel Arroyo 

Arrayás. Madrid: Editorial Tecnos, 2007. 



Sobre a “Essência do Cristianismo” em relação com “O Único e sua 

Propriedade” de Stirner [Über das “Wesen des Christentums” in 

Beziehung auf Stirners “Der Einzige und sein Eigentum”] (1845) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Sobre A Essência do Cristianismo em relação com 

O Único e a sua Propriedade de Stirner. In: FEUERBACH, L. 

Filosofia da Sensibilidade. Escritos (1839-1846). Trad. port. 

Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005, p. 171-181. 

E s c l a r e c i m e n t o s e c o m p l e m e n t o s à “ E s s ê n c i a d o 

Cristianismo” [Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen des 

Christenthums] (1845) 

Edição utilizada:  

FEUERBACH, L. Erläuterungen und Ergänzungen zum Wesen des 

Christenthums. In: FEUERBACH, L. Sämtliche Werke. Vol. 7. 

Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann Verlag, Günther Holzboog, 1960. 

Afirmações notáveis de Lutero com glosas [Merkwürdige Äußerungen 

Luthers nebst Glossen] (1846) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Afirmaciones notables de Lutero con Glosas. In: 

FEUERBACH, L. Escritos en torno a La Esencia del Cristianismo. 

Trad. esp. Luis Miguel Arroyo Arrayás. Madrid: Editorial Tecnos, 

2007a, p. 111-119. 

A Essência da Religião [Das Wesen der Religion] (1846) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Esencia de la Religion. Trad. Cast. Carlos Siburu. 

Rosário: Editorial Rosario S.A, 1948. 



Preleções sobre a Essência da Religião [Vorlesungen über das 

Wesen der Religion] (1848) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Preleções sobre a Essência da Religião. Trad. 

bras. José da Silva Brandão. Petrópolis: Vozes, 2009. 

Sobre espiritualismo e materialismo, especialmente em relação à 

liberdade da vontade [Über Spiritualismus und Materialismus, 

besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit] (1866) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Spiritualismo e materialismo: specialmente in 

relazione alla libertà del volere. Trad. it. Ferrucio Andolfi. Roma-

Bari: Editori Laterza, 1993. 

Sobre a filosofia moral [Zur moralphilosophie] (1868) 

Edição utilizada:  

FEUERBACH, L. Etica e felicità. Con una raccolta di aforismi di 
argomento morale. Trad. it. Barbara Bacchi. Milano: Guerini e 

Associati, 1992.  

Ludwig Feuerbach em suas correspondências e obras póstumas 

assim como no desenvolvimento do seu caráter filosófico [Ludwig 

Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass sowie in seiner 

philosophischen Charakterentwicklung] (1874) 

Edição utilizada: 

FEUERBACH, L. Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und 
N a c h l a s s s o w i e i n s e i n e r p h i l o s o p h i s c h e n 

Charakterentwicklung. Hrsg. v. K. Grün, 2 Bde., Leipzig/Heidelberg, 

1874. 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................... 19

2 CRÍTICA DA RELIGIÃO CRISTÃ COMO AFIRMAÇÃO 

A N T R O P O L Ó G I C A E M “ A E S S Ê N C I A D O 

CRISTIANISMO” ................................................................................. 27

2.1 Considerações Metodológicas ou sobre a Defesa do 
Materialismo: um mapeamento das discussões sobre o tema 

………………………………………………………………………………. 28

2.2 Pressupostos Antropológicos da Essência da Religião 

Cristã ................................................................................................... 35

2.2.1 A Razão ............................................................................................... 41

2.2.2 O Coração ........................................................................................... 44

2.2.3 A Vontade ............................................................................................ 46

2.3 Religião Cristã e Teologia: como a Essência Humana se tornou a 

Essência de Deus …….……….…………………………………………. 48

2.4 Religião Cristã como Expressão Vulgar da Inversão 

Filosófica ............................................................................................. 62

3 POR UMA ÉTICA DO CORAÇÃO: O PROJETO DA FILOSOFIA 

MORAL DO AMOR E DA FELICIDADE EM “A ESSÊNCIA DO 
CRISTIANISMO” ................................................................................. 67

3.1 A propósito de uma “ética naturalista (não-convencionalista)” 

em “A Essência do Cristianismo” …………………………………….. 68

3.2 Teleologia e amor, intenção e moralidade ....................................... 77

3.3 Amor e “intersubjetividade”: a felicidade como ato comunicativo 

.............................................................................................................. 84

3.4 A crítica da religião como crítica ética da religião: considerações 

sobre a relação Feuerbach-iluminismo ........................................... 90

4 ELEMENTOS PARA UMA (NOVA) FILOSOFIA POLÍTICA EM “A 

ESSÊNCIA DO CRISTIANISMO” ……………………………………..…

10

0
4.1 Sobre a necessidade de uma “nova política” como uma “teoria 

da comunidade humana” …………………………..…..…..………..….. 101



4.2 Uma “teoria da comunidade humana” fundada numa “teoria do 

reconhecimento”: Feuerbach comunitarista?  ……..………………. 106

4.3 A “nova política” como uma “nova religião”?………………..…….. 121

5 CONCLUSÃO ...................................................................................... 127

REFERÊNCIAS .................................................................................... 134

i. Obras de Feuerbach …………………………………………………… 134

ii. Obras sobre Feuerbach ……………………………………………… 136

iii. Outras Obras ………………………………………………………….. 140

ANEXOS ….….…………………………………………………………….. 143

ANEXO A …………………………………………………………………… 144

ANEXO B …………………………………………………………….…….. 145

ANEXO C …………………………………………………………….…….. 146

ANEXO D …………………………………………………………….…….. 147



!19

1 INTRODUÇÃO 

Ludwig Feuerbach ainda permanece um estranho na literatura e na 

produção filosófica, principalmente a brasileira (cf. SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 

7), ainda que haja crescido nos últimos anos a quantidade de materiais que fazem 

referência ao pensador (cf. SOUSA, 2013, p. 12). Há muitos possíveis motivos para 

que a Feuerbach se tenha aplicado certo “ostracismo” no nosso país, mas optamos 

por nos restringir a apontar apenas uns poucos que servem para ilustrar a questão: 

1) porque a tradição o “engoliu” sem digeri-lo, o que o fez estar esquecido das hoje 

clássicas discussões filosóficas; 2) porque os estudos de Filosofia, seja na 

graduação ou na pós-graduação, nunca ou raramente o têm em conta nas suas 

discussões conceituais ; ou 3) porque não se tem ainda produzido uma quantidade 1

significativa de materiais que recuperem a importância de sua contribuição filosófica.  

Quanto ao primeiro motivo, não há muito a ser feito, infelizmente. Não 

podemos “voltar no tempo” e lembrar aos clássicos imediatamente subsequentes a 

Feuerbach a necessidade de ter com ele, no sentido de averiguar, nos pormenores 

de suas reflexões, elementos que projetem o pensamento para frente, como quem 

encontra ali um impulso para o seu desenvolvimento , embora, mais que a Strauss 2

ou a Stirner, deva-se-lhe reconhecer certo protagonismo na passagem de Hegel a 

Kierkegaard e Marx (cf. FABRO, 1977, p. 7). 

Em relação às duas últimas razões, parece ainda haver espaço de 

interferência, o que nos dirige a uma tarefa urgente a ser cumprida. A produção 

filosófica acadêmica precisa recuperar a importância do pensamento feuerbachiano 

para instigar o desenvolvimento de uma pesquisa qualificada sobre o filósofo que 

proporcionou o aparecimento de uma avaliação crítica contundente da realidade, 

 Um rápido levantamento da produção filosófica em nível de Doutorado em Filosofia no Brasil 1

demonstra a existência de poucas pesquisas sobre Feuerbach. Aparecem as pesquisas de Eduardo 
Ferreira Chagas, cuja tese de doutorado trata sobre o conceito de “natureza” no pensamento 
feuerbachiano, a de Draiton Gonzaga de Souza a respeito da Ética em Feuerbach, a de Rafael 
Werner Lopes, que discute Antropologia e Ética prioritariamente nos escritos tardios de Feuerbach e 
a de André Luís Bonfim Sousa, cujo teor é voltado para o problema do(s) método(s) na filosofia 
feuerbachiana, no período de 1839 a 1843, basicamente tornando o Ceará e o Rio Grande do Sul 
como os principais focos de interesse pelo estudo de Feuerbach no país.
 Posto que, conforme sugestão de Barata-Moura, “a filosofia alemã clássica [em geral] ‘conduz’ a 2

Feuerbach; e é marcadamente através dele que itinerários subsequentes e criticamente outros se 
vêm a desenvolver, no quadro de uma dialéctica - material e espiritual - que aponta a transformações 
de paradigma, ou de horizonte aporético, ao nível das concepções, dos supostos e das próprias 
condições objectivas de exercício do pensar” (BARATA-MOURA, 1993, p. 48).
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como o fora a de Marx, por exemplo .  3

É, portanto, pelo desejo de se estimular o debate em torno do 

pensamento feuerbachiano que se justifica a existência desta pesquisa doutoral que, 

mais que em qualquer outra coisa, se baseia na pressuposição de que “uma reflexão 

tem interesse quando, por exemplo, é capaz de fabricar crítica” (WAGENSBERG, 

2009, p. 15). 

Em suas “Preleções sobre a Essência da Religião” [Vorlesungen über das 

Wesen der Religion (1848)], sete anos após a divulgação de “A Essência do 

Cristianismo” [“Das Wesen des Christentums” (1841)], Feuerbach informa: 

um objeto me interessa e cativa somente até o ponto em que ele ainda me 
traga dificuldades, até o ponto em que eu ainda não esteja em paz com ele, 
até o ponto em que eu tenha de lutar com ele; mas uma vez que o tenha 
superado, corro logo para um outro, um novo objeto; porque minha mente 
não é restrita a uma matéria determinada ou a um objeto determinado; ela 
se interessa por tudo o que é humano (FEUERBACH, 2009, p. 14). 

Trata-se, pois, de tematizar, não “estando em paz” com Feuerbach e 

interessados por “tudo o que é humano”, bem como considerando as dificuldades 

próprias da leitura da obra feuerbachiana, aquilo que é característico da existência 

humana, procurando ir além do esquecimento de seu pensamento seja pela 

tradição, seja pela academia; esta pesquisa de doutorado pretende ser apresentada 

como uma alternativa de estimular o contato com um autor sério, denso e pouco lido, 

no sentido de divulgar seu trabalho e fornecer algumas chaves de leitura para uma 

interpretação possível da mais conhecida de suas obras no Brasil, qual seja “A 

Essência do Cristianismo” [Das Wesen des Christentums (1841)], fugindo das 

leituras externas ou simplistas e vulgarizantes da Filosofia de Feuerbach, a fim de 

manter vivo o interesse pelas discussões multi-temáticas que este pensador 

 Marx, inclusive, reconhece a dívida teórica para com Feuerbach, sobre a qual Sampaio e Frederico 3

argumentam que “a influência de Feuerbach foi decisiva na formação do pensamento de Marx […]. 
Presença marcante nas obras juvenis de Marx […] [Feuerbach é] apontado quase sempre como o 
‘responsável’ pela ‘conversão’ de Marx ao materialismo ou, contrariamente, como o ideólogo 
humanista que manteve o jovem Marx atrelado a uma problemática não-científica […]” (SAMPAIO; 
FREDERICO, 2009, p. 7 - grifos nossos).
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suscita . 4

Talvez por isso, há que se reconhecer que a importância do 

desenvolvimento de leituras mais densas sobre Feuerbach tem feito retornar a ele 

alguns pesquisadores do país, por exemplo, que apresentam o mérito de trabalhar 

Feuerbach por meio de temas pouco conhecidos e de obras pouco lidas do 

pensador de Landshut. Estudos sobre Ética e Antropologia, sobre o problema do 

método, sobre a concepção feuerbachiana da natureza, apenas para citar alguns, 

são exemplos de leituras relevantes para a divulgação do pensamento de Feuerbach 

entre os estudiosos de Filosofia no Brasil. Elas trazem a vantagem de abordar 

questões relevantes do ponto de vista filosófico, apresentando a superação das 

leituras que fazem de Feuerbach um simples ponto de passagem de Hegel a Marx, o 

que representaria uma concepção restritiva e empobrecedora de seu pensamento, 

ao reconhecerem a contribuição teórica do autor para o conjunto da Filosofia. Estas 

pesquisas certamente se incluem no universo daquelas pesquisas representativas 

da “renovação” do interesse por Feuerbach, o que, segundo cremos, aplica-se 

também à pesquisa que ora temos desenvolvido, na medida em que a presente tese 

trata de apresentar “A Essência do Cristianismo” como uma proposta afirmativa, 

como um interesse genuinamente antropológico e ético-político, em vez de 

simplesmente anti-religioso . Isso é justificado pelo fato de que se as abordagens 5

sobre a obra de 1841 normalmente se prendem a apresentá-la apenas como uma 

crítica da religião cristã, a novidade do nosso estudo consiste na pretensão de 

demonstrar que isso não acontece sem a defesa de determinado conteúdo 

antropológico, ético e político, o que significa que ainda na década de 1840 os 

problemas da ética e da política já estavam presentes no pensamento 

feuerbachiano, embora eles fossem retomados, sobretudo o primeiro dos dois, em 

 As contribuições da Filosofia de Feuerbach se estendem na forma “[…] de um pensamento 4

multifacetado, rico de temas originais, surpreendente pela introdução da filosofia de muitos tópicos 
desconhecidos na sua época, mas antecipados de um futuro que é já nosso: a coesão da 
subjectividade e do corpo próprio, a compreensão da sensibilidade como nova figura da razão, a 
invenção do princípio interpessoal Eu e Tu, e outros ainda, de feição ética e política, como a defesa 
dos direitos das mulheres ou a ética da natureza, incluindo o respeito pelos animais” (SERRÃO, 
2009, p. 15), o que justifica a necessidade de [re]introduzí-lo no quadro de um referencial teórico 
relevante para a ampliação dos horizontes da investigação filosófica.
 Reitemeyer, em sua abordagem sobre a filosofia feuerbachiana, tende a realizar uma atenuação do 5

problema da religião em vista da preocupação com o desenvolvimento de certa “totalidade humana”, 
por meio de uma “unidade homem-mundo” (cf. SERRÃO, 1993, p. 132 – a obra comentada é 
REITEMEYER, U. Philosophie der Leibliclikeit. Ludwig Feuerbachs Entwurf einer Philosophie der 
Zukunft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988), algo que se aproxima das pretensões deste escrito. Por 
essa razão, Serrão insiste em que Reitemeyer “valoriza em Feuerbach a teoria antropológica do 
‘homem total’ na sua dimensão social e política” (SERRÃO, 1993, p. 132). 
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textos posteriores, na etapa mais tardia de sua escrita. Para dizer o mesmo: “A 

Essência do Cristianismo”, ao elaborar uma crítica aberta à religião cristã, o faz com 

um interesse prático  não apenas de fundo, senão prévio: o de, desconstruindo as 6

pretensões religiosas, construir uma espécie de filosofia prática que condiga com as 

necessidades da humanidade, solidificadas na vida ética do ser humano na 

comunidade política. Isso significa dizer que a crítica não é vazia, que a negação 

não é negativa: trata-se, antes, da posição do homem como ente político que tem, 

nas relações de amor, a realização coerente de sua essência; no limite, estamos a 

assumir a confissão de Labica, para quem, afinal, “[…] a neutralidade […] é uma 

ilusão de filósofo” (LABICA, 1990, p. 14-15). 

Para cumprir esse intento, nossa pesquisa parte da pressuposição de que 

é imprescindível ter em conta a necessidade metodológica de Feuerbach por operar 

uma reestruturação da Filosofia no momento histórico a que estava vinculado, o qual 

o conduz a postular como seu o rigor de aproximar a reflexão filosófica da vida 

efetiva, substituindo aquilo que a seu ver não corresponderia a uma real descrição 

daquilo que é o homem concreto; tratava-se, portanto, de avaliar o modus operandi 

da Filosofia tal como se apresentava diante de si (o idealismo – sobretudo o 

hegelianismo) e compará-lo com as reais necessidades humanas, a seu juízo 

apenas consideradas quando se passa pelo “materialismo”, com todas as 

observações que o conceito traz para o interior da concepção feuerbachiana. 

A proposição dessa nova estratégia metodológica de Feuerbach parece, 

portanto, ser uma exigência indispensável: uma vez que, a seu juízo, a Filosofia não 

dizia respeito à vida mesma do homem, como tematizar questões imprescindíveis da 

vida humana por esta via? Seria, no mínimo, um contrassenso tentar explicitar 

problemas que dizem respeito à existência concreta do homem, como os éticos e 

políticos, por exemplo, apelando para uma explicação desvinculada das condições 

mesmas de existência desse mesmo homem. Nesse sentido, a apreciação crítica do 

idealismo é bastante razoável e, não apenas isso: é uma condição indispensável 

para a própria credibilidade do discurso elaborado pela Filosofia. Por isso, em 1842 

– um ano após o aparecimento de “A Essência do Cristianismo” –, Feuerbach já 

advertia a respeito da necessidade de se estabelecer uma “reforma da Filosofia” que 

 Na verdade, a intenção parece reunir escopos teórico-práticos, como se procura informar adiante. 6

No entanto, a prioridade do prático parece igualmente acentuada nas páginas da obra aqui 
considerada, o que se pretende desenvolver posteriormente aqui.
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condissesse com a exigência de uma filosofia distinta daquela de seu momento 

histórico para atender as necessidades da humanidade, a fim de conduzi-la por um 

impulso para frente, e cujo espírito provém do que Feuerbach chama de realismo, 

única postura capaz de servir de base para a proposição de uma “nova filosofia” (a 

mesma que identifica filosofia, política e religião – HIDALGO, 2012, p. 124) que 

tenha como fundamento a sensibilidade, posto que “uma filosofia sem sensibilidade, 

fora da sensibilidade, acima da sensibilidade, é uma filosofia sem verdade, sem 

realidade, sem unidade com o homem” (FEUERBACH, 2005c, p. 168). 

Tendo esclarecido a necessidade da crítica da Filosofia tradicional, 

Feuerbach acaba por revelar a importância da crítica como ferramenta de inclusão 

da concretude material como elemento do fazer filosófico. É nesse sentido que se 

compreende a indispensável crítica feuerbachiana da religião: se a Filosofia da 

tradição (leia-se o idealismo) desconsidera os elementos associativos do homem 

com a realidade concreta e, mais que isso, dos homens entre si, faz o mesmo o 

discurso religioso e, sobremaneira, aquele da religião cristã, ao vincular a essência 

humana à divina como a uma origem, a qual nada tem de material, mas, em vez 

disso, é avessa à materialidade característica do mundo dos homens. 

É aqui que se chega à conhecida associação entre Feuerbach e a crítica 

da religião, o que explica porque as leituras mais rápidas e, diga-se de passagem, 

malfadadas e prejudiciais, de Feuerbach tendem a incluí-lo apenas no grupo dos 

opositores da religião, reduzindo sua vasta bibliografia a este único problema . 7

Quanto à nossa pesquisa, para se aproximar do reconhecimento legítimo da 

vinculação entre Feuerbach e a crítica da religião, defende que o que vale para a 

crítica à filosofia especulativa, vale para a religião cristã, mostrando que a tentativa 

feuerbachiana de desafiar os fundamentos da reflexão teológica da religião cristã 

 O mesmo é dizer que afirmar que Feuerbach é um crítico da religião não constitui qualquer 7

novidade relevante, pelo menos não do ponto de vista filosófico. Sua obra mais conhecida no Brasil, 
“A Essência do Cristianismo”, é, de fato, uma declaração de guerra às pretensões do cristianismo, o 
qual, a juízo de Feuerbach, fundamentado numa ilusão, atua na humanidade de forma 
escandalosamente nociva, uma vez que “mata no homem tanto a energia da vida real quanto o senso 
de verdade e virtude” (FEUERBACH, 2012a, p. 270-271). Não em vão, portanto, a ênfase 
antirreligiosa do pensamento feuerbachiano tenha alcançado maior visibilidade entre nós. Indicar, no 
entanto, que a este aspecto se limita a filosofia feuerbachiana representa uma compreensão 
reducionista da Filosofia de Feuerbach, com o que, além desta tese, concorda Lopes (LOPES, 2014, 
p. 15), apenas para citar um entre muitos exemplos. As leituras que desconsideram a vastidão da 
abordagem filosófica feuerbachiana, que se estende por temas mais diversos que o da religião, 
representam um desserviço ao reconhecimento de seu pensamento como original e fecundo para 
suscitar reflexões, uma vez que trocam a consequência pela causa: a religião é uma espécie de 
estopim a partir do qual a reflexão filosófica feuerbachiana se espraia, não o final do percurso. 
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parece revelar uma espécie de caráter duplo: i. o de refutar teoricamente os 

argumentos em favor da fantasia de um Deus pessoal que, por isso, escolhe o 

homem como destinatário de um amor gratuito e espiritual, em oposição ao amor 

real que proporciona a vida coletiva dos indivíduos na comunidade política; ii. o de 

afirmar praticamente o homem completo como instância decisória de si mesmo, 

numa “autonomia heterônoma” que reúne em si o desapego de um Outro absoluto 

(do qual deriva sua existência) e a volta à natureza e ao convívio humano, que 

viabiliza as relações humanas na comunidade como o espaço privilegiado de 

desenvolvimento de sua vida ética. Daí porque a ética conduz à política, daí porque 

a crítica da religião não é negativa: ela é a negação que torna possível a afirmação 

do homem. Já por essa provocação inicial, a presente tese se apresenta como certa 

proposta hermenêutica que pretende superar leituras simplistas e, por isso, 

reducionistas do pensamento feuerbachiano, uma vez que reconhece, na densidade 

das propostas teóricas e práticas de Feuerbach, um avanço peremptório e original 

para a Filosofia que urge ser resgatado, algo que aqui se intenta pela escrita, não 

sem lembrar que ela, a escrita, “[…] faz com que […] [os homens] adquiram o hábito 

de não dizer nada que não se deixe justificar antes pela crítica” (FEUERBACH, 

2009, p. 17), assumindo o seu escritor, portanto, a função de comentarista, daquele 

que tem por objetivo “[…] desenvolver, esclarecer e provar o que […] [o autor] já 

disse em […] [suas] obras” (FEUERBACH, 2009, p. 17). 

*************************************************************************** 

É importante ressaltar que quando realiza uma avaliação histórica a 

respeito dos principais “modelos interpretativos” da filosofia de Feuerbach, os quais 

se configuraram desde a publicação de suas principais obras, Serrão ajuda a 

entender que os mesmos padrões continuariam a ser revisitados ao longo dos anos 

posteriores. Segundo a comentadora, essa avaliação lhe permitira concluir que tais 

modelos interpretativos contribuíram decisivamente para consolidar a imagem de 

Feuerbach como  
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[i] crítico, não apenas do cristianismo mas de toda a religião, e […] [ii] 
crítico, não apenas da filosofia especulativa mas de toda a filosofia, 
solidárias no idêntico ajuízamento de um pensador negativo, defensor de 
um ateísmo radical e do fim da própria filosofia (SERRÃO, 1993, p. 124)  

No limite, essa constatação revela como o aspecto negativo da filosofia 

feuerbachiana – que, por motivos óbvios, não se pretende negar nesta tese, mas 

que nela se quer assumir para ir além – parece ter ofuscado, aos olhos dos 

intérpretes clássicos e mais próximos temporalmente de sua filosofia, o caráter 

afirmativo que propõe. A negação, no entanto, é também afirmação: e é sobre este 

pressuposto que se ergue o projeto teórico-prático deste trabalho de pesquisa; isto 

se coaduna com o reconhecimento de Serrão a propósito da existência de certa 

“renovação metodológica e temática” como marca do status quaestionis atual 

(SERRÃO, 1993, p. 128 ) das leituras de Feuerbach, algo que significa a aceitação 8

da abertura das pesquisas do nosso tempo a outras questões relevantes e pouco 

desenvolvidas sobre o pensamento do autor, que se fundamentam textualmente no 

próprio Feuerbach, na medida em que este assume que possui por objeto, além da 

religião, a filosofia em geral (cf. FEUERBACH, 2009, p. 17). É também por este 

motivo que comparecem na tese a remissão àqueles que têm se dedicado, em 

tempos recentes, à retomada da leitura de Feuerbach por ele mesmo, entre os quais 

Adriana Serrão, Andolfi, Amengual, Arrayás, Barata-Moura, Cabada Castro, Eduardo 

Chagas, Martínez Hidalgo, Marcio Gimenes, Tomazoni, entre outros, sempre 

referenciados para ratificar o argumento que percorremos e que vem mencionados 

na seção dedicada às Referências. 

É, portanto, no sentido da renovação do interesse por Feuerbach, que 

aqui se enfrentará um percurso iniciado pela necessidade da afirmação 

antropológica que só pode ser efetivada mediante uma crítica radical e contundente 

da religião cristã, para o que se dedicará o primeiro dos três capítulos da presente 

tese. A ideia é permitir a visualização concomitante i. da proposição da necessidade 

do materialismo feuerbachiano mediado pela consciência, ii. dos elementos 

antropológicos que se escondem por trás da religião cristã, ainda que recusados a 

assim serem concebidos pela teologia, iii. da demonstração de que a religião cristã 

 O texto mencionado de Serrão pode ser usado como referência para uma visualização rápida do 8

desenvolvimento das principais correntes interpretativas a respeito da filosofia de Feuerbach até 
1993.
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nada mais é que uma tradução vulgar das teorias idealistas, sobretudo a hegeliana 

ou, inversamente, que a filosofia especulativa não passa de tradução filosófica do 

conteúdo da teologia.  

Prosseguindo o percurso, seguir-se-á para a apresentação do 

desenvolvimento de certa “ética do coração” defendida por Feuerbach como 

alternativa de superação do “amor sem amor” realizado no cristianismo e do 

rigorismo moral idealista de matriz kantiana, em que comparecem temas como 

teleologia, intencionalidade, amor, intersubjetividade, além da demonstração da 

crítica da religião como uma crítica ética, onde se poderá perceber a vinculação 

entre Feuerbach e a proposta do Iluminismo moderno, pretensamente superado por 

Hegel – conforme Hegel mesmo pensa. 

O último passo do caminho – que de modo algum é definitivo e que, por 

isso mesmo, é aqui apenas introdutoriamente apresentado – é inagurado pela 

exposição do interesse de Feuerbach por demonstrar que a ética precisa ser 

complementada pela política, uma vez que a necessidade de uma coexistência 

intersubjetiva faz surgir a indispensabilidade da tematização de um novo 

fundamento, agora laico e, por isso, anti-teológico, das relações humanas na 

comunidade (o que apontaria para certa concepção “comunitarista” da proposta 

feuerbachiana), em que a política aparece como lugar privilegiado do 

desenvolvimento seja da cooperatividade humana, seja das próprias capacidades 

dos indivíduos, que se reconhecem como tais pela mediação indispensável do outro 

de si. Isto, no entanto, não ocorre sem a admissão prévia da importância de uma 

“teoria do reconhecimento” como o fundamento secularizado da política que, no 

limite, busca superar a separação entre os homens e reuni-los por um novo vínculo: 

uma liga anti-teológica e antiespeculativa que, ao unir em vez de separar, assume o 

papel de “nova religião”. 

Esperamos que o percurso permita, ao que com ele se detiver, perceber a 

apresentação de uma proposta original de refundação da filosofia que integra como 

seu momento interno a importância do resgate da humanidade concreta, que 

encontra nas relações do homem com o homem o reestabelecimento de uma 

antropologia que coincida com as reais necessidades que possui. 
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2 CRÍTICA DA RELIGIÃO CRISTÃ COMO AFIRMAÇÃO ANTROPOLÓGICA EM “A 

ESSÊNCIA DO CRISTIANISMO” 

Pelo presente capítulo se objetiva apresentar o aspecto positivo da crítica 

feuerbachiana à religião cristã em “A Essência do Cristianismo”, procurando 

esclarecer os elementos antropológicos tomados como fundamento para a 

construção desta crítica, o que significa dizer que o que Feuerbach tem em vista ao 

desconstruir as pretensões da teologia da religião cristã é mais que algo 

simplesmente negativo: trata-se de conceder ao homem as condições que tornam 

possível a sua afirmação como humano . 9

A rigor, a possibilidade de afirmação do homem concreto passa 

necessariamente pelo afastamento de uma concepção filosófica abstrata e, por isso, 

sem vinculação com a realidade vivencial real dos seres humanos, o que ocorre 

também, a juízo de Feuerbach, na teologia cristã. Por essa razão, o 

desenvolvimento da crítica precisa estar amparado pela exposição dos pressupostos 

metodológicos que caracterizam uma espécie de “nova virada copernicana” na 

filosofia operada por Feuerbach, no sentido de traduzir a filosofia para “o idioma 

humano”, como ele sugere nas páginas inaugurais de “A Essência do Cristianismo”, 

algo que propomos realizar na primeira das seções deste capítulo. Ademais, cumpre 

dizer que embora o texto aqui exposto seja orientado prioritariamente pelas 

afirmações contidas em “A Essência do Cristianismo”, estará embasado por vezes 

no recurso a informações adicionais retiradas de outras obras de Feuerbach, na 

medida em que servirem de base para a compreensão da obra central do capítulo. 

Este recurso está longe de ser arbitrário, sobretudo quando se trata de obras 

prévias, posto que o próprio Feuerbach admite que sua obra necessita de 

“complemento” dado por elaborações anteriores (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 29).  

Apenas quando resguardadas as considerações metodológicas iniciais é 

que será possível salientar os elementos que constituem a essência humana para 

Feuerbach, na medida em que eles servem de base para a apresentação dos 

desdobramentos desta pesquisa nos capítulos posteriores, quais sejam, a razão, a 

vontade e o coração. Então a crítica objetiva apresentar o homem real e integral, 

 A proposta é compartilhada por Cabada Castro, para quem “[…] não se compreende de modo algum 9

o sentido do ateísmo feuerbachiano se este é pensado de maneira direta como negação de Deus e 
não, melhor, como positiva e explícita afirmação do homem” (CABADA CASTRO, 1999, p. 72 – 
tradução nossa).
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concebido como unidade entre si e os outros, bem como entre si e a natureza, algo 

que vem apresentado nas linhas subsequentes. 

2.1 Considerações Metodológicas ou sobre a Defesa do Materialismo: um 
mapeamento das discussões sobre o tema 

Ao iniciar “A Essência do Cristianismo”, Feuerbach procura deixar claro 

um objetivo que o identifica às aspirações da modernidade: o interesse de laicizar o 

que era compreendido como “divino”, o de naturalizar o tido por sobrenatural. Isto, 

no entanto, não é acidental: trata-se de demonstrar de maneira “científica”, que 

procede de modo “analítico” e se baseia “num arquivo de séculos” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 13), apresentando a contraditoriedade entre as determinações racionais e 

aquelas da fé cristã, que a teologia não passa de uma espécie de “ilusão” – embora 

se recuse a ser concebida como tal (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 15) – ou 

“aparência” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 18) e que, por isso, apresenta-se como 

“patologia psíquica ” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 13); daí que a finalidade da obra se 10

pretenda apresentar como certa “terapêutica” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 14) . 11

À teologia assim concebida se equipara, ao nível da crítica, a filosofia da 

época, na medida em que ela nada mais é que uma espécie de “tradução” em 

termos filosóficos do que é a religião em termos teológicos. Isso significa que a 

oposição à religião cristã vem acompanhada da oposição à filosofia de então, ao 

idealismo. Com base nisso é que se pode compreender a argumentação de 

Feuerbach, segundo a qual informa: 

condeno incondicionalmente qualquer especulação absoluta, imaterial, 
autossuficiente - a especulação que tira a sua matéria de si mesma. Sou 
astronomicamente diferente dos filósofos que arrancam os olhos da cabeça 
para poderem pensar melhor; eu, para pensar, necessito dos sentidos, mas 
acima de todos dos olhos, fundamento minhas ideias sobre materiais que 
podemos buscar sempre através da atividade dos sentidos, não produzo 
coisas a partir do pensamento, mas inversamente os pensamentos, a partir 
das coisas, mas coisa é somente o que existe fora da cabeça 
(FEUERBACH, 2012a, p. 20), 

 Para um aprofundamento do tema da religião como “patologia psíquica”, compreendida por alguns 10

intérpretes como “ilusão” ao estabelecer uma relação entre o diagnóstico de Feuerbach e aquele de 
Freud, cf. PAULA, 2007.

 Por isso sua posição se aproxima daquilo que alguns intérpretes nomeiam de “postura científico-11

naturalista” (cf. SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 70).
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Por esse motivo, não se pode conceber que a crítica aqui apresentada 

por Feuerbach contribua para que sua interpretação se efetue meramente como 

uma “utilidade meramente negativa”: de fato, aborda-se aqui a possibilidade de 

estabelecer uma nova filosofia com base em uma nova “reviravolta copernicana”, 

desta vez às avessas, para que corresponda às reais necessidades humanas. Por 

isso, diz Feuerbach, 

  
é […] necessário que a razão retorne a si mesma, que inverta este 
reconhecimento invertido de si mesma, que se proclame directamente como 
a verdade absoluta, que se torne imediatamente, sem a mediação de um 
objecto, objecto de si mesma enquanto verdade absoluta (FEUERBACH, 
2005d, p. 119). 

A necessidade de inverter a inversão está radicada no próprio seio da 

filosofia moderna até Feuerbach, na medida em que se tem em conta que, embora 

reivindicasse para o humano a autonomia rechaçada no período medieval, 

promoveu o aparecimento de certa imanência que, conforme Serrão, 

[…] não […] [foi capaz de operar] uma efectiva valorização do humano, uma 
vez que também este, enquanto ser real e finito, era subordinado à mesma 
racionalidade que regia o conhecimento, ou seja, o homem era definido por 
um modelo predeterminado no interior da filosofia. Ora, moldar o homem à 
imagem do pensador antes de o considerar na efectividade da sua condição 
teria como consequência a instituição de dualismo, fosse esse dualismo 
radicalizado na separação da alma e do corpo como suas substâncias 
heterogêneas, ou mais subtilmente defendido como uma duplicidade 
hierarquizada, por exemplo, entre o intelecto e os sentidos, ou entre as 
faculdades espirituais e as faculdades empíricas (SERRÃO, 2005, p. 14). 

O que está em questão, portanto, é o reconhecimento concreto do ser 

humano e dos assuntos que lhe dizem respeito, algo que fornece os elementos 

necessários a Feuerbach para justificar seu interesse por reinterpretar a tarefa da 

filosofia, sugerindo, de fato, uma “nova filosofia” que pretende se conformar à 

necessidade do ser humano total, aquela que, como pensa, tenha “olhos, ouvidos, 

mãos e pés […] que fala o idioma humano […] traduzida em succum et sanguinem, 

em carne e osso, a filosofia encarnada em homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 21), o 

que significa realocar a prioridade fundamental da Filosofia: em vez de vincular-se 

ao outro mundo, cumpre dedicar-se a este mundo; em vez de ater-se aos tesouros 

do céu, apegar-se aos tesouros da terra (cf. FEUERBACH, 2005b, p. 78). Nesse 

sentido, a “nova filosofia” pretende ser fiel ao homem (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

28) e, por isso, corresponderia fundamentalmente a uma espécie de nova 
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antropologia, que dissolve igualmente a teologia em antropologia para negar as 

pretensões da primeira e afirmar o homem total, posto a nu, apartado de seu sonho 

(cf. FEUERBACH, 2012a, p. 24). 

Para abarcar, portanto, o problema da religião, Feuerbach lança mão da 

identificação entre teologia e filosofia especulativa , iniciada na filosofia moderna 12

pela abstração cartesiana da realidade concreta e pelo chamado “idealismo parcial” 

do homem leibniziano (cf. FEUERBACH, 2005d, p. 108-109), e propõe a 

recuperação do elemento material que seja capaz de restabelecer o vínculo entre a 

realidade concreta, ou aquilo a que Feuerbach chama “o ser real”, e a reflexão. Por 

isso sugere ter ido “violentamente  contra os filósofos profissionais” (FEUERBACH, 13

2012a, p. 17), na medida em que apenas isto lhe permitiria ter acesso à “verdade” 

tomada por “aparência” ou inverdade em sua época (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

18-19). 

Trata-se, nessa perspectiva, de assumir uma estratégia metodológica de 

base: aquela “correspondente à essência verdadeira, real e total do homem, mas 

exatamente por isso contrária a todos os homens corrompidos e mutilados por uma 

religião e especulação sobre e anti-humana e antinatural” (FEUERBACH, 2012a, p. 

21), que se vincula à meta de “dissolver a especulação” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

22) e se compromete com uma “análise histórico-filosófica” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 26) ou com um método histórico-crítico, que o remete a um modo de fazer 

filosofia que tem como fundamento o materialismo, o que, no limite leva à 

interpretação do ateísmo como a assunção incondicional da matéria (cf. 

 A identificação realizada por Feuerbach tem como fundamento, de acordo com Serrão, o fato de 12

que “a antropologia filosófica [da filosofia moderna] era impregnada […] [da] subordinação do ser ao 
pensar característica da ontologia, incorrendo num processo de sucessivas separações e abstrações. 
Tal como a razão, estando embora no mundo, subordinava a esfera dos fenómenos concretos ao 
plano legislador das suas categorias, raciocínios e operações, igualmente, estando no homem, 
subordinava o humano empírico a uma racionalidade ideal a que estes, os homens reais, se deveriam 
adequar. Princípio gnosiológico, a razão pensante, engrandecida de propriedades como a autonomia, 
a espontaneidade, a auto-suficiência, apresentava-se também como o único fundamento da ordem 
moral. Daí que a reivindicada autonomia da racionalidade humana face à transcendência do ser 
divino tivesse como contraponto a transformação da própria razão em nova figura divina, ao 
substituir-se ao Deus religioso enquanto poder inaugural e legislador do mundo. Radica aqui a 
qualificação da filosofia moderna como ‘teologia racional’ e da razão filosófica como ‘teológica’, 
cobrindo as diferentes acepções de superioridade e distância, de separação e abstracção” (SERRÃO, 
2005, p. 14).

 De fato, Feuerbach não pretende construir, como a seu ver o fez Leibniz, “[…] uma filosofia de 13

galanteios diplomáticos” (FEUERBACH, 2009, p. 21) e, por isso, o ataque à tradição filosófica e à 
religião são realizados de maneira muito dura e firme, posto que “[…] a quem não quer ofender e ferir, 
mesmo que não tenha essa intenção, a este falta energia, falta atividade, porque não se pode mover 
o pé sem destruir seres e digerir uma gota d’água sem engolir protozoários” (FEUERBACH, 2009, p. 
21), o que lembra a postura que seria desenvolvida em 1888 por Nietzsche, para quem “apenas o 
excesso de força é prova de força” (NIETZSCHE, 2006, p. 6).
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FEUERBACH, 2005d, p. 116) e da matéria como o objeto fundamental da razão (cf. 

FEUERBACH, 2005d, p. 118). 

A recepção do materialismo como uma exigência indispensável da nova 

filosofia comparece em “A Essência do Cristianismo”, para citar apenas um exemplo, 

quando Feuerbach reconhece a importância do método histórico-crítico, o qual, 

como pensa Sousa, é acompanhado pelo genético-crítico na obra de 1841. Este 

último se caracteriza por dois passos indissociáveis: (i) exposição dos elementos 

próprios da religião e (ii) elaboração de uma redução  em que a antropologia 14

aparece como fundo para os elementos da religião (cf. SOUSA, 2013, p. 36-37). 

Para Sousa, a utilização do método genético-crítico implica, pois, como uma espécie 

de complemento, o histórico-crítico, na medida em que este constitui o solo sobre o 

qual seria possível a crítica à tradição e “não […] apenas […] uma opção de viés 

formalista […] [Daí que] mais do que uma simples crítica, trata-se de um apropriar-se 

de tal tradição” (SOUSA, 2013, p. 38), algo que Sampaio e Frederico comentam ao 

dizer que “[…] [a] chamada filosofia genético-crítica de Feuerbach […] se baseava 

na origem, subjetiva ou objetiva, das doutrinas e convicções para certificar-se ou não 

da realidade delas” (SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 22). 

Comentando a respeito da filosofia genético-crítica em “Para a crítica da 

filosofia hegeliana” [Zur Kritik der Hegelschen Philosophie (1839)], Feuerbach 

argumentava que 

a filosofia genético-crítica é aquela que não concebe nem demonstra 
dogmaticamente um objeto dado pela representação – porque para objetos 
simplesmente reais, isto é, dados imediatamente pela natureza, é 
incondicionalmente válido o que Hegel afirmou –, mas investiga a sua 
origem, põe em dúvida se o objeto é um objeto real, ou uma mera 
representação ou um fenômeno psicológico em geral, que por isso distingue 
com o maior rigor possível entre o subjetivo e o objetivo. A filosofia genético-
crítica tem principalmente como seu objeto aquilo a que já se chamou as 
causae secundae [causas segundas] (FEUERBACH, 2012b, 54-55).   

Quando se trata de “A Essência do Cristianismo”, o método genético-

crítico, recuperado da obra de 1839, possibilita a Feuerbach a introdução daquilo 

que Bara ta-Moura conce i tua por “uma fundamenta l cons ideração 

ontológica” (BARATA-MOURA, 1993, p. 53). Daí que, segundo o intérprete, “no 

 A ideia de “redução” é frequentemente tomada em causa pelos intérpretes de Feuerbach, como 14

para Souza, que a concebe como uma interpretação da categoria “ateísmo” (cf. SOUZA, 1994, p. 16), 
ao mesmo tempo em que a toma como um “princípio explicativo” (cf. SOUZA, 1994, p.  32) para o 
pensamento feuerbachiano em “A Essência do Cristianismo”.
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contexto temático de Das Wesen des Christentums trata-se […] de procurar 

surpreender o teor autêntico e a raiz do surgimento de concepções e de atitudes 

envolvidas nos comportamentos tradicional ou imediatamente religiosos” (BARATA-

MOURA, 1993, p. 53), o que justificaria a emergência da adoção do método em 

causa na obra feuerbachiana considerada neste momento. 

Mesmo nos anos anteriores à publicação de “A Essência do Cristianismo”, 

em carta endereçada a Karl Riedel (An Karl Riedel. Zur Berichtigung seiner Skizze 

[1839]), Feuerbach colocava à vista do leitor sua preocupação por vincular a teoria 

filosófica à vida concreta (cf. FEUERBACH, 2005a, p. 36), para o que apresentava a 

necessária exposição de uma estratégia metodológica específica, a qual 

consiste em ligar constantemente o elevado com o aparentemente comum, 
o mais longínquo com o mais próximo, o abstrato com o concreto, o 
especulativo com o empírico, a filosofia com a vida; consiste em apresentar 
o universal no particular, afundado no elemento da sensibilidade, mas de tal 
modo que o pensamento, mesmo no meio dos alegres arrebatamentos da 
fantasia, não perca a ponderação, a presença de espírito, mas que, pelo 
contrário, no meio do ser-fora-de-si da sensibilidade esteja imediatamente 
em si mesmo, e deste modo, mas inteiramente incógnito, polemize contra 
aquela doutrina que na natureza ou no ser sensível apenas avista o ser-
outro ou o ser-fora-de-si do espírito (FEUERBACH, 2005a, p. 37). 

  

A vinculação entre filosofia e vida concreta é feita, por conseguinte, por 

meio da apreciação da natureza, caracterizada na obra de 1841 como um estudo da 

natureza análogo a seu culto (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 133), o que é inverso ao 

que se tem na religião e na filosofia especulativa iniciada por Spinoza e consumada 

por Hegel (cf. FEUERBACH, 2005f, p. 85), uma vez que se enunciam por meio de 

postulados sobre e até antinaturais; para Feuerbach, no entanto, “a 

sobrenaturalidade na teoria torna-se antinaturalidade na prática. A sobrenaturalidade 

é somente um eufemismo para antinaturalidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 271)  e, 15

por isso, conclui-se que este é o pressuposto sobre o qual se coordenam e apóiam 

as afirmações feuerbachianas a respeito de seu materialismo, que compreende que 

a matéria é o objecto essencial da razão. Se não houvesse uma matéria, a 
razão não teria estímulo nem material para pensar, não teria conteúdo. Não 
se pode abandonar a matéria sem abandonar a razão, reconhecer a matéria 
sem reconhecer a razão. Os materialistas são racionalistas (FEUERBACH, 
2005d, p. 118-119). 

 Para um maior aprofundamento da questão, cf. CHAGAS, 2010, p. 57-82; CHAGAS, 2004, p. 15

86-105.
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Para comentar a concepção feuerbachiana a respeito do materialismo, 

Barata-Moura, verbi gratia, sugere que “a valorização do topos ‘materialismo’ a 

propósito da filosofia de Feuerbach sempre foi […] objeto de juízos diferentes e 

diferenciadores, que se distribuem em uma gama de possibilidades bastante 

ampla” (BARATA-MOURA, 1994, p. 93 – tradução nossa). Considerando o conjunto 

das obras de Feuerbach, o intérprete ajuíza que  

de um ponto de vista estrutural, o materialismo de Feuerbach busca 
incorporar, ainda que com transformações, a postura crítica, gnoseológica, 
do idealismo moderno. De algum modo, se antepõe, pois, à materialidade 
uma condição subjetiva de possibilidade e de mediação, destinada a fundar 
sua própria validade e certificação. A estrutura relacional do conhecer vem, 
assim, a instituir-se na base do próprio materialismo que se procura 
defender. O materialismo vem a ser deduzido mediatamente a partir de uma 
‘certeza’ gnoseológica, fundamentada sobre a sensibilidade e a 
intersubjetividade” (BARATA-MOURA, 1994, p. 124-125 – tradução nossa), 

o que implica, a seu ver, na assunção de certo “materialismo fundado sobre a 

consciência” ou “materialismo racional”, compreendido como “materialismo da 

sensibilidade” (cf. BARATA-MOURA, 1994, p. 125-126 – tradução nossa), aquilo com 

o que, de algum modo, parece assentir Schmidt ao dizer que  

da imanência do pensamento não se depreende terminantemente se a 
verdade pensada é também a verdade real. Necessita-se de um critério 
material, objetivo, que passe por cima do conceitual: a intuição sensível 
como fato vital. Quem pergunta pelo ser objetivo pergunta também pelo ser 
subjetivo humano: “A questão do ser é... uma questão prática, uma questão 
da qual nosso ser participa, uma questão de vida ou morte” (SCHMIDT, 
1975, p. 207 – tradução nossa). 

As propostas interpretativas expostas contribuem para compreender o 

materialismo feuerbachiano desde que se considere que mesmo na obra de 1841, 

Feuerbach critica uma espécie de “materialismo não espiritualista” (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 36 – nota 1), embora informe abertamente “não querer 

legitimar a razão” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 64). Assim, o materialismo de 

Feuerbach parece partir do que o autor concebe como “realismo vivo”: o sistema do 

corpo orgânico (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 112), o que significa, a nosso juízo, a 

necessidade de resgatar a natureza; de fato, para Feuerbach, “[…] o ar puro e fresco 

é impor tante para o mais impor tante órgão do homem, o órgão 

pensante” (FEUERBACH, 2005a, p. 34), motivo pelo qual Feuerbach comenta que 

“a natureza fornece a matéria, o espírito a forma” (FEUERBACH, 2012a, p. 272).  
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Como na “Carta a Karl Riedel”, essa noção comparece igualmente em 

“Algumas considerações sobre O começo da filosofia do Dr. J. F. Reiff” [Einige 

Bemerkungen über den “Anfang der Philosophie” von Dr. J. F. Reiff (1841)], recensão 

publicada por Feuerbach no mesmo ano do aparecimento de “A Essência do 

Cristianismo”, ocasião em que, conforme Serrão, Feuerbach utiliza como “núcleo 

forte da argumentação […] a sensibilidade, entendida já como modo de pensar, e 

não como simples sensorialidade ou conjunto de dados sensitivos. […] [Aqui a 

sensibilidade é tomada como] uma sensibilidade que pensa ou por um pensamento 

que sente” (SERRÃO, 2005, p. 21). 

Quatro anos depois da publicação de “A Essência do Cristianismo”, o 

tema voltaria a ocupar Feuerbach quando procura refutar a posição de seus críticos 

em “Sobre A Essência do Cristianismo em relação com O Único e a sua 

Propriedade de Stirner” [Über das “Wesen des Christentums” in Beziehung auf 

Stirners “Der Einzige und sein Eigentum” (1845)]. Na obra, quando Feuerbach dirige-

se a si mesmo em terceira pessoa, argumenta: 

“Feuerbach reveste o seu materialismo com a propriedade do idealismo”. 
Oh, mas que afirmação caída das nuvens! Feuerbach, ó Único!, não é nem 
idealista nem materialista. Para Feuerbach, Deus, espírito, alma, Eu são 
meras abstracções, mas igualmente o são para ele o corpo humano, a 
matéria, os corpos físicos. Verdade, essência, realidade é para ele somente 
a sensibilidade. Mas será que já sentiste, que já viste, um corpo, uma 
matéria? Sem dúvidas que já viste e sentiste esta água, este fogo, estas 
estrelas, estas pedras, estas árvores, estes animais, estes seres humanos: 
sempre e só coisas inteiramente determinados, sensíveis, individuais, mas 
nunca corpos humanos, nem almas, nem espíritos, nem corpos físicos. Mas 
Feuerbach é menos ainda idealista, na acepção da identidade absoluta, que 
unifica as duas abstracções numa terceira. Feuerbach não é portanto nem 
materialista, nem idealista, nem filósofo da identidade [em sentido estrito]. O 
que é ele então? É com pensamentos o que é de facto, é no espírito o que é 
na carne, é na essência o que é nos sentidos - homem (FEUERBACH, 
2005e, p. 181). 

Nesse sentido, as palavras de Feuerbach parecem justificar a legitimidade 

da interpretação exposta a respeito de seu materialismo, a qual se desenvolve de 

maneira a tornar inviável a recepção do materialismo feuerbachiano como simplista 

ou vulgar e, por esse motivo, aqui a defendemos como a base para a sustentação 

desta pesquisa. 
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2.2 Pressupostos Antropológicos da Essência da Religião Cristã 

Quando apresentamos os aspectos metodológicos que caracterizam 

internamente a filosofia de Feuerbach fica posta uma compreensão mais apropriada 

da perspectiva antropológica assumida pelo autor, a mesma que o incentiva a 

elaborar sua crítica à religião cristã, na medida em que esta considera o homem com 

base no desapego das condições que tornam possível concretamente a sua 

existência.  

Como quer que seja, a juízo de Feuerbach, é possível que o fundamento 

da religião cristã seja alcançado quando se opera analiticamente, porque a análise 

representa uma chance de depuração, uma vez que auxilia a busca por um princípio 

que justifique tudo o mais; e no caso da busca pelo princípio da religião cristã não é 

diferente. Esta pode ser uma das razões pelas quais Feuerbach lança mão de uma 

exposição preliminar a respeito da essência humana: apresentadas as suas “partes 

estruturais constitutivas”, poder-se-ia permitir apontar em qual destas seções se 

baseia o princípio da religião. Isso significa dizer que é necessário partir de um ponto 

fixo de apoio e, portanto, de um “começo”, o que por si só constitui um compromisso 

teórico ineliminável a qualquer teoria, igualmente àquela de Feuerbach. 

A posição feuerbachiana, para ser coerente com a reestruturação 

metodológica que propõe, não poderia ser outra: “Por que não começar então com o 
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verdadeiro começo? ” (FEUERBACH, 2012b, p. 40), diria, anos antes, em sua 16

“Para a crítica da filosofia hegeliana”, o qual coincide com o “ser concreto”, com o 

“ser sensível” (cf. FEUERBACH, 2012b, p. 42), o determinado, o real (cf. 

FEUERBACH, 2005f, p. 90), o qual atua como “substrato autopropulsor”, na 

expressão de Sampaio e Frederico (cf. SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 22). 

A teoria de Feuerbach, portanto, envolve um pressuposto fundamental, 

que se compromete com a resposta à questão “quem é este homem concreto, a 

partir de quem se deve iniciar a investigação?” E, para dizer mais, “a que homem se 

dirige?” Embora isso pareça óbvio, na verdade não o é (a propósito, a Filosofia tem 

sua própria razão de ser no questionamento do que parece óbvio; a seu ver, nada é 

assim). Aqui o argumento utilizado parece ser de ordem hipotética: a depender da 

concepção de homem tomada como ponto de partida, a teoria pode ser mais ou 

menos adequada. Se é assim, o pressuposto inicial para o desenvolvimento de uma 

proposta ético-política – que é precisamente o que deve nos conduzir ao longo dos 

capítulos posteriores – compromete-se de antemão com um conceito específico de 

ser humano. 

 Nas palavras de Sampaio e Frederico, “por que não partir logo dos seres empíricos, reais, dados, 16

em vez de começar a filosofar por um mero pensamento, pelo desenvolvimento de um conceito inicial 
tão abstrato e insignificante que mal se distingue de nada?” (SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 47). 
Na obra “Algumas considerações sobre O começo da filosofia do Dr. J. F. Reiff”, Feuerbach insiste em 
dizer que “[…] o começo da filosofia é o começo do saber em geral, e não o começo dela como um 
saber especial, distinto do saber das ciências reais. […] […] se o começo do saber filosófico e do 
saber empírico é originariamente um e o mesmo acto, então a filosofia tem evidentemente a tarefa de 
se recordar antecipadamente desta origem comum e, por conseguinte, de começar não com a 
diferença em relação à empiria (científica), mas antes com a identidade com ela. […] Há sem dúvida 
uma empiria limitada, miserável, que não se eleva, ou pelo menos não quer se elevar, até ao 
pensamento filosófico; mas igualmente limitada é uma filosofia que não desce até à empiria […] Não 
é no fim que a filosofia chega à realidade, é, pelo contrário, com a realidade que ela começa. Este é o 
único caminho natural, quer dizer, conforme às coisas e verdadeiro […] A transição da empiria à 
filosofia é necessidade, a transição da filosofia à empiria arbítrio luxuoso. […] quando começamos 
com a realidade e permanecemos nela, a filosofia é em nós uma necessidade duradoura, a empiria 
deixa-nos a cada passo em apuros e volta constantemente a impelir-nos para o pensamento. Finita é 
por isso a filosofia que termina com a empiria, infinita a que começa com ela; esta tem sempre 
matéria para pensar, aquela acaba por esgotar o entendimento. A filosofia que começa com o 
pensamento desprovido de realidade termina consequentemente com uma realidade desprovida de 
pensamento. […] A filosofia tem de começar com a sua antítese, com o seu alter ego; caso contrário, 
permanece constantemente subjectiva, constantemente presa no eu. A filosofia que nada pressupõe 
é a filosofia que se pressupõe a si mesma, a filosofia que começa imediatamente consigo 
mesma” (FEUERBACH, 2005b, p. 78-79), algo que vem reforçado nas “Teses Provisórias para a 
Reforma da Filosofia”, nas palavras das quais Feuerbach ajuda a entender que “a filosofia tem, por 
isso, de começar não consigo, mas com a sua antítese, com a não-filosofia. Esta essência que em 
nós é distinta do pensar, afilosófica, absolutamente anti-escolástica, é o princípio do 
sensualismo” (FEUERBACH, 2005f, p. 93). Sobre o problema do começo, é importante consultar 
ainda as contribuições de FEUERBACH, 2012b, 39ss; FEUERBACH, 2005f, p. 91ss; e CHAGAS, 
2005.
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Em boa parte de “A Essência do Cristianismo” há indicações 

particularmente importantes sobre a concepção feuerbachiana de homem, sobretudo 

no capítulo primeiro que se intitula “A essência do homem em geral” [Das Wesen 

des Menschen im allgemeinen]. Como quem problematiza a importância de um 

método mais adequado às características próprias da existência concreta do 

homem, aqui se poderia perguntar a Feuerbach se uma objeção ao idealismo 

baseada na pressuposição de uma essência humana pode se constituir sem incorrer 

no equívoco da postulação não tematizada de uma propriedade essencial e, 

portanto, metafísica do homem, o que seria extremamente contraintuitivo; como uma 

crítica ao idealismo pode ser bem sucedida partindo de uma concepção idealista de 

homem ? Ademais, na medida em que se assume a essência humana como um 17

dado universal, não se cairia no risco de elaborar uma espécie de “Antropologia pura 

a priori”, como aquela presente no idealismo que Feuerbach, por isso mesmo, quer 

refutar?  

Para auxiliar o debate, Serrão esclarece a possibilidade de uma 

“antropologia geral” de base em Feuerbach quando sugere a existência do que 

conceitua por “a priori antropológicos”, entre os quais se apresentam a ideia de sua 

concretude como instância “genérica” (cf. SERRÃO, 1999, p. 254), na qual se inclui 

inevitavelmente a sua compreensão como algo “corporal-sensível” (cf. SERRÃO, 

1999, p. 161; 170), “afetivo” (cf. SERRÃO, 1999, p. 226), “mundano” (cf. SERRÃO, 

1999, p. 186-187), “interpessoal” (cf. SERRÃO, 1999, p. 206-207), “da 

socialidade” (cf. SERRÃO, 1999, p. 215), ou “da sexualidade” (cf. SERRÃO, 1999, p. 

214). 

 Esta parece ser, por exemplo, uma das ponderações críticas de Marx e Engels em relação a 17

Feuerbach, quando, nas “Teses sobre Feuerbach” [Thesen über Feuerbach (1845?)], anunciam que 
tomou “o ser humano unicamente como ‘gênero’, como universalidade interna, muda, ligando de 
modo natural a multidão dos indivíduos” (MARX; ENGELS, 1998, p. 102), o que, para eles, contribui 
para o desenvolvimento de uma “noção abstrata de indivíduo” (cf. MARX; ENGELS, 1998, p. 102) – 
semelhante seria dizer que Feuerbach cometera o crasso erro lógico da “petição de princípios”. Ainda 
assim, Marx faz menção à importância da contribuição de Feuerbach para o avanço da crítica, 
quando diz: “Comparado com Hegel, Feuerbach é inteiramente pobre. Todavia, depois de Hegel, ele 
fez época, porque pôs acento (Ton) em certos pontos desagradáveis (unangenehme, incómodos) 
para a consciência cristã e importantes para o progresso da crítica, que Hegel tinha deixado num 
místico claro-escuro (clair-obscur)” (MARX apud BARATA-MOURA, 1993, p. 49). Cabe dizer que, já 
em 1842, Feuerbach se preocupava com a explicação do tema apelando para o que conceitua por 
“metafísica real e imanente” em oposição a uma metafísica transcendente, como a exibida pela 
tradição filosófico-teológica (cf. FEUERBACH, 2005f, p. 87), a qual tende a desautorizar a 
interpretação de uma teoria contraintuitiva desenvolvida pelo autor. 
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Souza, por sua vez, sustenta que a expressão “essência do homem” em 

Feuerbach quer designar apenas “[…] a humanidade do homem, o que faz com que 

o homem seja homem” (SOUZA, 1994, p. 51), que implica a suposição das “três 

perfeições” ou 

[…] forças constitutivas, elementos ou princípios que o animam e o 
determinam. Estas qualidades são de tal maneira perfeitas, que têm em si 
mesmas o fim de seu ser e de sua existência e, assim, determinam o ser e 
o fim do homem, cuja ação, portanto, será sempre imanente” (SOUZA, 
1994, p. 52).  

Nota-se, dessa feita, que enquanto Serrão admite certos a priori 

antropológicos, a questão fica reduzida por Souza a um simples problema de 

linguagem, algo respaldado, por exemplo, nas posteriores “Preleções sobre a 

Essência da Religião”, em que Feuerbach diz:  

assim como o conceito geral de pedra não é um conceito por assim dizer 
supramineralógico, um conceito que transcende o campo da mineralogia, 
não obstante sendo distinto do conceito de seixo, de cal, de espaço, não 
designando exclusivamente uma pedra determinada exatamente por 
compreender todas […] assim […] a palavra homem, não obstante 
abrangendo muitas espécies de homens, judeus, gregos, hindus, não é por 
isso um sobre-humano (FEUERBACH, 2009, p. 31). 

Como quer que seja, as posições dos intérpretes ajudam a entender o 

pensamento feuerbachiano sobre o tema quando concebidas conjuntamente, o que 

significa assumir que o problema que encontra raiz também na linguagem sugere 

que haveria uma antropologia filosófica previamente aceita por Feuerbach, sobre a 

qual se ergueria a religião, assim como sua compreensão ética ou política. Esse 

poderia ser, por assim dizer, o motivo pelo qual Feuerbach demonstraria, por meio 

de uma “análise”, que os elementos-chave da religião se fundamentam nessa 

estrutura prévia natural do ser humano. 

Retomando a temática da essência humana em “A Essência do 

Cristianismo”, é importante ter em conta que ela é apresentada inicialmente com 

base na distinção entre homem e animal: o que caracteriza essencialmente o 

homem, à diferença do animal, é sua consciência (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 35) 

tomada em sentido rigoroso, a qual “só existe somente quando, para um ser, é 

objeto o seu gênero, a sua quididade” (FEUERBACH, 2012a, p. 35). 
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A noção de consciência coincide ou, pelo menos, sinaliza para a 

dimensão do saber, de modo que a consciência implicaria na possibilidade de, 

igualmente, se constituir a ciência para aquele ente que experimenta em seu próprio 

ser o saber de seu gênero, do eu e do tu. Dito de outro modo: o saber, que é algo 

indispensável para a existência da ciência, só é possível ao homem em virtude de 

sua consciência .  18

A presença da consciência no homem possibilitaria, na compreensão de 

Feuerbach, a existência do que chama de “vida dupla” para os seres humanos: uma 

interior, caracterizada pela relação que pode manter com sua essência (com seu 

gênero), e outra exterior, com o que se passa fora dele. A vida interior, que nos 

interessa prioritariamente a esta altura do texto, representa, para o homem, a 

possibilidade do diálogo e do pensamento, seja consigo, seja com outros, pois ele 

“[...] é para si ao mesmo tempo eu e tu” (FEUERBACH, 2012a, p. 36) . 19

Isso significa dizer que a essência humana é pensável para o homem, 

para quem a consciência é um fato. O homem é consciente, portanto, de sua 

essência, de sua humanidade, que se apresenta de modo “tríplice” (mas não 

“tripartido”, afastado) em razão, vontade e coração. De maneira quase-poética, em 

belíssima e muito conhecida passagem, Feuerbach arremata: 

Um homem completo possui a força do pensamento, a força da vontade e a 
força do coração. A força do pensamento é a luz do conhecimento, a força 
da vontade é a energia do caráter, a força do coração é o amor. Razão, 
amor e vontade são perfeições, são os mais altos poderes, são a essência 
absoluta do homem enquanto homem e a finalidade de sua existência. O 
homem existe para conhecer, para amar e para querer. Mas qual é a 
finalidade da razão? A razão. Do amor? O amor. Da vontade? O livre-
arbítrio. Conhecemos para conhecer, amamos para amar, queremos para 

 Essa posição pode parecer indicar que a ideia de ciência a que Feuerbach está preso ainda se 18

define pela possibilidade de encontrar, entre os entes do mundo (inclusive o próprio homem), 
propriedades essenciais. Aqui há uma implicação profunda a que Feuerbach precisa responder, sob 
pena de incorrer em incoerência teórica: se há propriedades essenciais no mundo e, por via de 
consequência, no homem, não há aqui um compromisso ontológico metafísico de base em sua teoria 
da mesma espécie que aquele contido na filosofia idealista à qual pretende refutar? Esta ideia de 
consciência seria desenvolvida posteriormente como instância que me faz representar em mim os 
direitos (sobretudo à felicidade) dos outros, conforme se pretende informar no momento adequado.

 Haveria aqui um aspecto idealista na filosofia de Feuerbach? Como pensar o tu a partir do eu sem 19

suprimir as diferenças concretas entre ambos? Isto não seria formular a concepção de um eu geral, 
que escapa à sensibilidade? A suspeita fica ainda mais fundamentada quando Feuerbach argumenta 
que “sempre […] [tomou] por critério da verdadeira forma literária e didática não o erudito, o filósofo 
das faculdades, abstrato e particular, mas sim o homem universal; o homem em geral - não este ou 
aquele filósofo - é que sempre foi para mim o critério da verdade” (FEUERBACH, 2012a, p. 27 – 
grifos nossos). Sobre a questão, Serrão admite que a ideia de individualidade aparece associada à 
de “personalidade interpessoal” (cf. SERRÃO, 1999, p.241), mas reconhece que o tema só é 
finalmente esclarecido nas obras mais tardias de Feuerbach (para um detalhamento da discussão, cf. 
SERRÃO, 1999, p. 241ss).
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querer, i. e., para sermos livres. A essência verdadeira é a que pensa, que 
ama, que deseja. Verdadeiro, perfeito, divino é apenas o que existe em 
função de si mesmo. Assim é o amor, assim a razão, assim a vontade. A 
trindade divina no homem e que está acima do homem individual é a 
unidade de razão, amor e vontade. Razão (imaginação, fantasia, 
representação, opinião), vontade, amor ou coração não são poderes que o 
homem possui – porque ele é nada sem eles, ele só é o que é através deles 
–, são pois como os elementos que fundamentam a sua essência e que ele 
nem possui nem produz, poderes que o animam, determinam e dominam – 
poderes divinos, absolutos, aos quais ele não pode oferecer resistência 
(FEUERBACH, 2012a, p. 36-37).

O trecho em questão é retomado em comentário de Souza, ocasião em 

que, como quem elabora um quadro sinótico destes elementos internos do homem, 

conceituados pelo intérprete por “forças constitutivas” da essência humana, 

argumenta que 

a razão, a vontade e o amor (ou coração […]) são perfeições, forças, de que 
o indivíduo participa, como se fossem perfeições substancializadas e 
hipostasiadas, universais e infinitas, constituintes do ser do homem, mas 
maiores, acima da realização individual das mesmas. Sua realização dá-se 
no gênero. O indivíduo, por sua vez, é limitado e deve reconhecer-se e 
sentir-se como tal, em diferença qualitativa frente ao gênero. Precisamente 
pela consciência do gênero ou essência, que tem a qualidade da infinitude, 
é que o indivíduo toma consciência de sua limitação e finitude. Nesta 
tomada de consciência da própria limitação por parte do indivíduo frente ao 
gênero, consiste sua diferença específica frente ao animal (SOUZA, 1994, 
p. 53) . 20

  

O quadro-resumo nos conduz à compreensão de que a essência humana 

é, pois, um todo complexo e indiviso, de modo que a exposição de cada uma das 

forças constitutivas deve vir acompanhada da apresentação das demais em 

paralelo. Assim, a explicitação seguinte, que tensiona informar a respeito de cada 

uma delas, não objetiva tripartir o ser humano, senão em fazer ver, por uma divisão 

didática que, por isso mesmo, é arbitrária e abstrata, aquilo que não é 

absolutamente separado.  

 A “tensão explicativa” relativa às categorias “indivíduo” e “gênero” é assumida por Serrão quando 20

informa que, para Feuerbach, “[…] o Homem são os homens. A defesa feuerbachiana da 
individualidade é incondicional: em cada homem não há o Homem. Cada um é homem. […] A ideia de 
género diferencia-se somente pela diferenciação dos dois sexos, esta sim uma diferença 
intransponível. Nenhuma outra clivagem pode ser justificada como uma divisão real da Humanidade. 
Entre cada um e o género-Humanidade apenas se podem interpor outros tu, indivíduos portadores de 
idêntico título de ‘representantes’ ou ‘deputados’ do gênero” (SERRÃO, 1999, p. 244-245).
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2.2.1 A razão 

Iniciando pela exposição da noção de razão, é imprescindível ter em 

conta que, para Feuerbach, é ela, ao mesmo tempo, “o ser neutro, indiferente, 

incorruptível, incegável em nós – é a luz pura, sem afeições, da inteligência […], 

[que possui uma] natureza objetiva” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 64), mas que é 

também “a própria faculdade do gênero; […] a força ultra e impessoal do 

homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 64), ainda que dotada apenas, no indivíduo, de 

um “saber limitado” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 219). A razão se apresenta, pois, 

como a condição de possibilidade da consciência e, esta, como a condição de 

possibilidade da ciência, na medida em que esta é caracterizada como a 

“consciência dos gêneros”  (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 35). 21

Nessa perspectiva, a razão é concebida como uma espécie de faculdade 

de “transcendência” no homem, na medida em que ela representa a possibilidade do 

indivíduo de, elevando-se ao nível da universalidade, superar a imediatidade do “eu” 

singular e ter por objeto um “tu” que é, concomitantemente, “eu para si mesmo”: daí 

que “a unidade da consciência de si mesmo existe apenas como a unidade 

relacionada, realizada do Eu com o Tu” (FEUERBACH, 2012a, p. 91). Mas como 

“toma o homem consciência de si mesmo através do objeto ” (FEUERBACH, 22

2012a, p. 38), o objeto se revela como o pólo “essencial” da relação sujeito x objeto 

por apresentar ao indivíduo “o seu Eu verdadeiro, objetivo” (FEUERBACH, 2012a, p. 

38). Pela razão, o indivíduo abstrai as limitações da sua individualidade, ainda que 

 A concepção de razão feuerbachiana contribui para uma interpretação de seu materialismo como, 21

conforme Barata-Moura, um “materialismo racional de base sensível” (cf. BARATA-MOURA, 1994, p. 
127), o qual possui por pressuposto “um horizonte de referência antropólogico. A questão da 
realidade é matéria do homem total e também de todo homem, da comunidade 
intersubjetiva” (BARATA-MOURA, 1994, p. 127).

 Em 1843, Feuerbach prosseguiria o debate ao dizer: “o que é o olho sem consciência? Certamente 22

nada – ver sem consciência ou não ver é o mesmo. Só a consciência do ver é a efectividade do ver 
ou o ver efectivo. Mas porque crês que existe algo fora de ti? Porque vês, ouves, sentes alguma 
coisa. Portanto, este alguma coisa só é uma coisa real, um objecto real, enquanto objecto da 
consciência – logo, a consciência é a realidade ou efectividade absoluta, a medida de toda a 
existência. Tudo o que é apenas é como existente para a consciência, como consciente. Pois só ser-
consciente é ser” (FEUERBACH, 2005d, p. 120).
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permaneça apegado às qualidades inelimináveis de seu gênero  (cf. FEUERBACH, 23

2012a, p. 267), mas permanece ciente de que é parte de um conjunto maior. 

Consequentemente, razão, ser para si e sujeito  são sinônimos (cf. FEUERBACH, 24

2012a, p. 68), noções complementares àquelas de autonomia e independência. 

Sobre o tema, Feuerbach afirma que 

durante o ato de pensar [compreendido como um ato fisiológico ] como tal, 25

não dependemos de nenhum outro ser . O ato de pensar é uma atividade 26

autônoma. […] Só a razão é o ser que usufrui todas as coisas sem ser por 
elas usufruída - é o ser que se usufrui, que se basta - o sujeito absoluto - o 
ser que não pode mais ser rebaixado para objeto de um outro ser, porque 
transforma em objeto todas as coisas, em predicados de si mesma, porque 
abrange em si todas as coisas, porque ela mesma não é uma coisa, porque 
ela é livre de todas as coisas (FEUERBACH, 2012a, p. 68). 

Isso significa que, ao pensar, o homem utiliza uma capacidade interna 

que lhe permite refletir a respeito de sua essência, mas pensa em si mesmo como 

indivíduo que cai sob um gênero específico. Em outras obras o tema da relação 

entre indivíduo e gênero são retomadas, como nas “Preleções”, em que Feuerbach 

assume: “eu […] identifico o género com o indivíduo, individualizo o universal, mas, 

 Souza sugere que “a identidade entre sujeito (consciência) e objeto […] [é garantida pelo fato de 23

que] o objeto nada mais é do que a essência objetivada. O objeto da consciência humana não pode 
ser mais que a essência humana. Esta identidade [entre sujeito e objeto] implica, para Feuerbach, a 
máxima perfeição, isto é, autonomia, auto-suficiência e infinitude de cada essência” (SOUZA, 1994, p. 
43). E prossegue: “a infinitude consiste […] na impossibilidade de notar os próprios limites, na 
integridade da essência, na autonomia, na auto-suficiência. A consciência consiste, já por definição, 
em que a essência seja objeto para si mesma. Dada a total identidade entre essência e consciência, 
esta não pode perceber a não ser a si mesma, sua essência, seu objeto é sua essência objetivada; a 
consciência não pode ser mais que autoconsciência. Esta total identidade entre consciência e 
essência estende-se a todas as faculdades; nenhuma faculdade pode transcender, situar-se acima, 
sequer dar-se conta, dos limites da essência. Esta identidade aplicada às forças constitutivas da 
essência humana (razão, coração, vontade) resulta na impossibilidade de que, através delas, se 
perceba algo que não seja a própria essência ou que se percebam os seus limites, levando a 
subjetivação do objeto, ou seja, à redução do objeto religioso ao órgão da percepção” (SOUZA, 1994, 
p. 51). Obviamente, a identificação entre consciência e essência aqui em causa aborda o homem a 
partir do gênero, não do indivíduo singular – daí ser utilizada a expressão “o homem”, em vez de “um 
homem”.

 É importante dizer que Feuerbach procura evitar, ao longo de “A Essência do Cristianismo”, o 24

conceito de “subjetividade”, por perceber uma presença quase subreptícia do idealismo de seu tempo 
e que, por isso, é-lhe “insuportável” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 106 – nota 42). Por esse motivo, o 
uso do termo no presente trabalho de pesquisa, quando é realizado, condiz apenas com a intenção 
de apresentá-lo como o inverso de objetividade.

 A questão é retomada nas “Preleções sobre a Essência da Religião”, onde se lê que “[…] não é 25

somente a barriga que é um órgão sensorial, mas também a cabeça” (FEUERBACH, 2009, p. 25), o 
que não necessariamente aponta para a tese de um fisicalismo absoluto ou de um simples 
reducionismo fisicalista, embora Feuerbach faça referência à necessidade de conectar a filosofia com 
a fisiologia em textos futuros, concedendo atenção especial à ideia do indivíduo como organismo (cf. 
FEUERBACH, 1993, p. 100ss).

 Nos “Princípios da Filosofia do futuro” [Grundsätze der Philosophie der Zukunft (1843)], Feuerbach 26

argumenta: “eu preciso de ar para respirar, de água para beber, de luz para ver, de substâncias 
vegetais e animais para comer, mas de nada, pelo menos imediatamente, para 
pensar” (FEUERBACH, 2005d, p. 104),
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nessa mesma medida, generalizo o indivíduo, ou seja, alargo o conceito de 

indivíduo, de modo que o indivíduo é para mim o ser verdadeiro, 

absoluto” (FEUERBACH apud SERRÃO, 1999, p. 244), o que parece determinar que 

individualizar o universal significa entender o género humano não como 
ideia ou entidade essencial, mas como a realidade existencial que existe 
apenas sensivelmente, como multiplicidade concreta desdobrada na 
imanência dos seres individuais. Universalizar o indivíduo significa conferir a 
cada um, sem excepção e, nessa mesma medida, a todos os humanos, o 
estatuto de membro do género, retirando-o da obscuridade do anonimato e 
da indiferença para o reconhecer como um universal exemplificado em cada 
um (SERRÃO, 1999, p. 244). 

Por esse motivo, quando tematiza a questão em “A Essência do 

Cristianismo”, Feuerbach informa que quando pensa em si o indivíduo se enxerga 

como organismo, como animal biológico. Se é assim, a essência do homem está 

articulada com o corpo do homem, graças ao qual pode ser , o que justifica a tese 27

segundo a qual “individualidade e corporalidade são inseparáveis” (FEUERBACH, 

2012a, p. 65): enfim, “o eu é corporizado […] o eu não é de modo algum ‘aberto ao 

mundo’ ‘através de si mesmo’ como tal, mas através de si mesmo como ser corporal, 

portanto, através do corpo. […] o corpo nada é senão o eu poroso” (FEUERBACH, 

2005b, p. 82-83). 

 Aqui reside, a juízo de Feuerbach, a chave de leitura que permite diferenciar espiritualismo e 27

materialismo: como o homem só é graças a este fundamento natural, não é possível defender a 
existência humana desconectada deste elemento primitivo, a natureza, que é como que sua condição 
de possibilidade. Daí Feuerbach, em “Princípios da filosofia do futuro”, expressar a necessidade de se 
operar uma inversão em termos gnoseológicos e depois, em “Espiritualismo e materialismo” [Über 
Spiritualismus und Materialismus, besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit (1866)], em termos 
psicológicos: naquele, uma desencarnação do pensamento já não é capaz de distinguir imaginação e 
intuição, e transforma o concreto em abstração, em predicado do pensamento, como Hegel – 
conforme sugerem Sampaio e Frederico, para quem “Feuerbach […] descarta a Ideia hegeliana que 
deveria estar na origem da natureza – ‘a imaculada virgem lógica nunca poderia gerá-la’ – e a 
‘afirmação’ geral abstrata que pretendera preceder o ser determinado. Por outro lado, ele encara o 
Espírito (o terceiro momento na tríade hierárquica da [obra hegeliana] Enciclopédia [das ciências 
filosóficas]) não como um absoluto, mas, ao contrário, como um dependente da natureza” (SAMPAIO; 
FREDERICO, 2009, p. 51); em “Espiritualismo e materialismo”, a relação alma-corpo ao ignorar o 
controle científico da medicina, rejeita a conexão existente entre o pensamento e seu órgão corpóreo 
e se assemelha a uma patologia, uma vez que “[...] não existe espírito separado e independente do 
corpo” (FEUERBACH, 1993, p.  121 – tradução nossa).
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2.2.2 O Coração 

Quando se refere ao “coração” – que não corresponde senão à 

sensibilidade –, segundo dos componentes essenciais do ser humano a que “A 

Essência do Cristianismo” faz referência, Feuerbach o concebe como algo carente, 

possuidor de fraquezas, repleto de anseios e paixões (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

63), e, por isso, como “essencialmente materialístico, [pois] […] só se satisfaz com 

um objeto que é visto e sentido” (FEUERBACH, 2012a, p. 294); ele se revela no 

sentimento e, no maior de todos, no amor, mas não em um “amor abstrato”, senão 

um amor que aceita a verdade sensorial, que é a unidade entre espírito e natureza, 

que é materialismo porque é o “idealismo da natureza”, porque é espírito, que tem 

carne e sangue (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 75-76), que se dirige apenas ao 

coração (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 81) e, portanto, não fala o “idioma da razão”. 

O sentimento é uma força interior, a que Feuerbach se refere como “um 

poder íntimo e ao mesmo tempo um poder distinto, independente de ti, [...] [que] está 

em ti e acima de ti” (FEUERBACH, 2012a, p. 43), constituindo-se em critério do 

conhecimento real (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 230) e da verdade da ideia (cf. 

FEUERBACH, 2005d, p. 137), na medida em que “a afecção precede o 

pensar” (FEUERBACH, 2005f, p. 90), de tal maneira que “o pensamento confirma-se 

através da sensibilidade” (FEUERBACH, 2005d, p. 137). O amor, sentimento maior, 

é identificado, precisamente pelo mesmo motivo, ao mais elevado dos bens 

humanos (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 49).  

Há, no entanto, que se estabelecer claramente uma diferença 

fundamental: quando fala de sentimento Feuerbach parece não estar se referindo ao 

fato de sentir em geral. Ambas as noções se distinguem no sentido de que  

[…] a sensação […] [é] individual e individualmente sentida, ao passo que o 
sentimento emerge e resulta apenas da partilha. A sensação existe na 
referência a si e, portanto, como sensação sentida de um indivíduo; o 
sentimento porém apenas pode ser sentido na conjunção com um outro ser 
humano; a sensação une sujeitos a objectos em geral; o coração brota 
somente da união de seres pessoais. Mesmo que esteja isolado, ninguém 
deixará de ter sensações, de pensar e de agir, mas será incapaz de 
experimentar sentimentos, os quais despertam somente do amor do homem 
pelo homem. Só existe sentimento compartilhado (SERRÃO, 1999, p. 225). 
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Nessa perspectiva, Feuerbach parece querer deixar esclarecida a 

correspondência objetal entre a razão e o coração: assim como a razão tem no 

objeto o que lhe é essencial, também o coração. Por isso, Feuerbach argumenta: 

Tenho um coração, se não amo? Não! Só o amor é o coração do homem. 
Mas o que é o amor sem aquilo que amo? Então o que amo é o meu 
coração, o meu conteúdo, a minha essência. Por que o homem se 
entristece, por que perde ele a alegria de viver quando perde o objeto 
amado? Por quê? Porque com o objeto amado ele perde o seu coração, o 
princípio da vida  (FEUERBACH, 2012a, p. 83). 28

Se a razão é atividade, o coração é, em si mesmo, um misto de 

passividade e atividade: por ele o homem sofre, sente; por ele o homem tem um 

impulso para o agir, para realizar o bem (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 85). Feuerbach 

ainda comenta que é também o amor a causa da possibilidade de 

autorrebaixamento individual, da renúncia à autonomia que o homem pode realizar 

em relação a outro homem, como, por exemplo, no amor paternal (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 225). 

Por esse motivo, Feuerbach julga que a mesma universalidade que existe 

na razão também ocorre no coração (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 261), e o mesmo 

poder de alcance de certa “verdade” (do ponto de vista do saber) para a primeira 

está disponível ao segundo, uma vez que o amor, expressão do coração é 

concebido como “a verdade absoluta” (FEUERBACH, 2012a, p. 261). Há, portanto, 

uma relação essencial indissolúvel no ser humano entre razão e coração, na medida 

em que “como a razão, o amor é de natureza mais livre, mais universal […]. 

Somente onde existe a razão impera o amor geral; a razão não é ela mesma nada 

mais que o amor universal” (FEUERBACH, 2012a, p. 254). Daí que ainda que haja 

uma especificidade (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 75) de cada “força” ou “poder” (aqui 

chamados de “elementos essenciais”) humano, a consequência desta afirmação 

 Este argumento voltaria a ser apresentado e com certa profundidade em meados da década de 28

1860, prioritariamente em “Espiritualismo e materialismo” [Über Spiritualismus und Materialismus, 
betonares in Beziehung auf die Willensfreiheit (1866)], ocasião em que Feuerbach descredenciaria a 
tese da filosofia tradicional a respeito do suicídio, com base na alegação do instinto de 
autoconservação. A seu ver, “se o homem […] põe fim à sua vida, é porque perdeu ou teme perder 
aquilo que julga essencial à vida, [por isso] não age em contraste, mas em acordo com seu instinto de 
conservação” (FEUERBACH, 1993, p. 47 – tradução nossa). Daí que “o suicida não decide morrer 
livremente ou mais exatamente por capricho, por divertimento, mas por triste necessidade, 
determinado por uma razão, que para ele é uma razão última, insuperável, idêntica ao seu ser, não 
eliminável com argumentos contrários, portanto não arbitrária. […] decido-me a morrer porque sou 
constrangido a me separar do inseparável, a renunciar o irrenunciável […] uma separação à qual eu 
não sobrevivo” (FEUERBACH, 1993, p. 48 – tradução nossa).
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parece residir no fato de que o homem deve ser compreendido como uma 

interpenetração permanente de seus elementos essenciais; caso se compreenda a 

antropologia de maneira fraturada, sem comunicação entre os mesmos elementos 

essenciais, a consequência é nefasta: quebra-se a unidade do humano, e seus 

poderes, uma vez cindidos, não nos permitem visualizar a complexidade da 

antropologia feuerbachiana. Ademais, 

a única limitação que não contradiz, a essência do amor é a autolimitação 
do amor pela razão, pela inteligência. Um amor que despreza o rigor, a lei 
da inteligência, é teoricamente um amor falso, praticamente um amor 
pernicioso (FEUERBACH, 2012a, p. 261 – nota 72), 

o que justifica a tese de que “o sentimento é o único conhecimento 

real” (FEUERBACH, 2012a, p. 230). 

Não se trata, assim, de defender certa interpenetração confusa entre os 

elementos essenciais humanos, mas de admitir uma coordenação em vista da 

integralidade. Por esse motivo, Feuerbach argumenta que 

eu ponho de lado no pensar as necessidades sensoriais do coração para 
não obscurecer a razão através dos desejos; [de tal maneira que] na 
separação das atividades [da razão e do coração] consiste a sabedoria da 
vida e do pensar. […] [De modo análogo,] meu coração fica satisfeito 
quando eu estou espiritualmente ativo – por isso, perante o coração 
rebelde, que ultrapassa seus limites, que se intromete indevidamente nas 
questões da razão eu penso de modo frio, indiferente abstrato, i. e., livre – 
portanto, eu não penso para satisfazer meu coração; eu só penso no 
interesse da razão, no puro instinto de conhecimento […] (FEUERBACH, 
2012a, p. 294-295). 

2.2.3 A Vontade 

Quando se remete à vontade, Feuerbach a apresenta numa perspectiva 

negativa, no sentido de que ela possui uma limitação da qual não pode se 

desvencilhar e, portanto, não no sentido de que o homem não a possua como um 

seu atributo essencial – pois “[…] o que é um ser sem vontade?” (FEUERBACH, 

2012a, p. 49 – nota 10). A limitação da vontade coincide com a própria limitação do 

espírito humano: o seu oposto, a objetividade, o mundo é o limite da vontade (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 127), ainda que ela, no ato de desejar, deseje ser 
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ilimitada  (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 144). 29

O desejo de não-limitação característico do homem se expressa, por 

exemplo, na não-aceitação de sua mortalidade. O desejo de não morrer é análogo  

ao instinto de conservação, posto que “tudo que vive quer se afirmar, quer viver, 

logo, não quer morrer”  (FEUERBACH, 2012a, p. 149). Nesse sentido, a exposição 30

da noção de vontade precisa vir de par com a apresentação da natureza, a qual é, 

para a vontade, uma barreira, já que apresenta ao homem um “sentimento penoso 

de limitação” individual (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 165). 

É com base nessa premissa que Feuerbach elabora sua concepção de 

liberdade – a que necessariamente se vincula aquela de vontade: “a verdadeira 

liberdade é somente a que se rege pela contemplação do universo, pela 

natureza ” (FEUERBACH, 2012a, p. 162), ou, o que significa o mesmo, a liberdade 31

é, para o homem, sempre condicionada por sua estrutura natural, sem a qual ele 

nada é . Por essa razão, a liberdade da vontade está necessariamente vinculada à 32

sensorialidade, posto que “somente nos sentidos, no espaço e no tempo tem um 

lugar um ser realmente infinito e rico de determinações ” (FEUERBACH, 2012a, p. 33

53), caso contrário ainda estaríamos presos a uma filosofia desapegada da vida 

mesma do indivíduo concreto. Daí Feuerbach admitir que “a liberdade sensorial é 

somente a verdade da liberdade espiritual” (FEUERBACH, 2012a, p. 173), uma vez 

que “toda existência real, i. e., toda existência que é realmente uma existência, é a 

 Daí Feuerbach insistir, desta vez em 1848, em afirmar que “a limitação da personalidade é a 29

natureza […] todo objeto fora de mim é sinal de minha finitude, uma prova de que não sou nenhum 
ser absoluto, de que tenho minhas limitações na existência de outros seres e que consequentemente 
não sou nenhuma pessoa imortal. […] [Consequentemente,] o homem não é somente um ser 
espacial em geral, mas também um ser essencialmente terreno, inseparável da terra. […] Nunca 
deixa a terra que alguém escape ao seu domínio” (FEUERBACH, 2009, p. 27).

 Tenha-se em conta o exposto pela nota 28, quando fizemos referência, ainda que rapidamente, ao 30

tema do suicídio.
 Por isso, com justeza, Sampaio e Frederico salientam que “Feuerbach […] quer conhecer e não 31

construir logicamente o universo (como ambiciona o movimento dialético hegeliano), […] quer saber 
sem interferir, a fim de melhor contemplar o mundo em sua integridade, […] quer experimentar e não 
criar […]” (SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 48), como quem confirma a tese feuerbachiana segundo 
a qual “[…] o céu lembra ao homem o seu desígnio, lembra-o de que ele não nasceu somente para 
agir, mas também para contemplar” (FEUERBACH, 2012a, p. 38).

 Nas “Teses” de 1842 Feuerbach diz que “todas as ciências têm de se fundar na natureza. Uma 32

doutrina é uma simples hipótese enquanto não tiver encontrado a sua base natural. Isto é 
especialmente válido para a doutrina da liberdade. Só a nova filosofia estará em condições de 
naturalizar a liberdade, que foi até agora uma hipótese anti e supranaturalista” (FEUERBACH, 2005f, 
p. 99)

 Anos depois, Feuerbach deixaria claro que “sentido não é para mim nada mais que a unidade 33

verdadeira, não pensada ou artificial, mas existente do material e do espiritual, significando, pois, 
para mim o mesmo que realidade” (FEUERBACH, 2009, p. 25).
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existência qualitativa, determinada ” (FEUERBACH, 2012a, p. 47), por isso a 34

“existência empírica, real, só os sentidos podem me dar” (FEUERBACH, 2012a, p. 

206) – algo que implica na aceitação de que seriam os sentidos “ateus inatos” (cf. 

FEUERBACH, 2005d, p.122) –, tornando o seu oposto um “fantasma” e a crença 

nele, um produto da “fantasia”, da “imaginação”. 

2.3 Religião Cristã e Teologia: como a Essência Humana se tornou a Essência 

de Deus 
  

Uma vez apresentados os elementos que constituem a essência humana, 

é possível deduzir logicamente a derivação do conteúdo antropológico que, a rigor, 

constitui a essência da religião cristã e, a reboque, seus elementos doutrinários, 

como a fé, a crença em milagres ou mesmo na providência divina.  

Partindo da pressuposição de que a religião opera por meio de uma 

inversão possível pelo avanço da imaginação sobre a realidade, Feuerbach defende 

que “a religião é a consciência primeira e indireta que o homem tem de 

si” (FEUERBACH, 2012a, p. 45): “primeira e indireta” porque o homem religioso não 

é diretamente consciente de si, uma vez que não (re)conhece que “a oposição entre 

divino e humano é apenas ilusória” (FEUERBACH, 2012a, p. 45), na medida em que 

a religião nada mais é que “o sonho do espírito humano” (FEUERBACH, 2012a, p. 

24), e o sonho, a expressão onírica da fantasia. Sobre o tema, Feuerbach ainda diz: 

[O sonho] é a inversão da consciência em estado de vigília. No sonho o 
ativo é o passivo e o passivo é o ativo; no sonho eu apreendo as minhas 
autodeterminações como se fossem determinações vindas de fora, as 
emoções como acontecimentos, as minhas ideias e sentimentos como 
entidades fora de mim, eu sou o passivo do meu próprio ativo. O sonho 
refrata duplamente os raios da luz, daí a sua indescritível magia. É o mesmo 
Eu, o mesmo ser tanto no sonho quanto na vigília; a diferença é apenas que 
na vigília o Eu se determina a si mesmo e no sonho é determinado por si 
mesmo, mas como se o fosse por uma outra coisa. Eu me penso - não é 
afetivo, é racionalístico; eu sou pensado por Deus e só me penso como 
pensado por Deus - é afetivo, é religioso. A afetividade é o sonho de olhos 
abertos; a religião é o sonho da consciência desperta; o sonho é a chave 
para os mistérios da religião” (FEUERBACH, 2012a, p. 154). 

 Como sugere nos “Princípios da filosofia do futuro”, quando diz que “[…] a característica essencial 34

de uma ex i s t ênc i a ob jec t i va f o ra do pensamen to ou da r ep resen tação é a 
sensibilidade” (FEUERBACH, 2005d, p. 105).
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A consequência da tese posta é a de que toda religião, para se constituir 

como tal, parte da admissão prévia de divindade, seja ela única (como no 

monoteísmo) ou múltipla (politeísmo). Assim, no caso do monoteísmo característico 

da religião cristã, a que Feuerbach faz referência permanentemente ao longo de “A 

Essência do Cristianismo”, não há religião sem uma ideia de deus, uma vez que 

renunciar à essência de deus significa abrir mão da religião (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 48); ainda no cristianismo, o Deus único articula dentro de si os elementos 

essenciais do ser humano: trata-se de um Deus em tudo semelhante ao homem, 

portador de seus predicados, embora sejam pensados de modo abstrato. Os reais 

predicados humanos são, assim, os predicados de Deus; os predicados de Deus, os 

predicados humanos espiritualizados.  

O que não fica esclarecido naquela religião é a identidade entre Deus e o 

homem; nela, Deus e o homem, embora partilhem dos mesmos predicados de base, 

são contraditórios entre si (não meramente contrários! ): a natureza imaterial de 35

Deus não é a natureza material do homem; de fato, “Deus e o homem são extremos” 

(FEUERBACH, 2012a, p. 63): se o homem é concreto, Deus é abstrato; se o homem 

é organismo corpóreo, Deus é espírito incorpóreo; se o homem é animal 

biologicamente determinado pela natureza, Deus é sobrenatural e isento de 

determinações naturais; o mesmo é dizer que  

a cada indigência no homem se opõe uma perfeição em Deus: Deus é e 
tem precisamente o que o homem não é e nem tem. O que se atribui a 
Deus é negado ao homem e, vice-versa, o que se dá ao homem se retira de 
Deus. […] Quanto menos é Deus, tanto mais é o homem; quanto menos o 
homem, tanto mais é Deus (FEUERBACH, 2007b, p. 5 – tradução nossa). 

Feuerbach informa, com base nisso, que o que justifica o homem, o que 

faz do homem, homem, é precisamente a determinação que lhe concedem seus 

predicados, o que implica na aceitação da prioridade do predicado sobre o sujeito, 

pois “o predicado é o verdadeiro sujeito” (FEUERBACH, 2012a, p. 54). O ser 

 Ainda que não compareça esta distinção entre contrariedade e contraditoriedade na obra 35

feuerbachiana, é importante ter em conta que desde a lógica clássica somos informados de que a 
“contrariedade” consiste numa distinção meramente qualitativa entre proposições universais, de modo 
que, embora elas não possam ser concomitantemente afirmativas, podem ser ambas falsas; a 
“contraditoriedade” é uma oposição de natureza mais radical: quando se põe a primeira, 
necessariamente se nega a segunda; quando a primeira é negada, a segunda é afirmada. Isso 
significa que Deus e o homem não guardam entre si apenas uma oposição de contrariedade: eles 
não podem ser ambos falsos, porque se trata aqui da afirmação do homem pela negação de Deus. A 
oposição é, portanto, de tipo contraditória.
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humano é o conjunto de suas predicações e, por isso, “o predicado é a verdade do 

sujeito; o sujeito apenas o predicado personificado, existente” (FEUERBACH, 2012a, 

p. 49). Essa parece ser a razão pela qual, nas “Teses Provisórias para a Reforma da 

Filosofia” [Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie (1842)], no ano 

seguinte ao da publicação de “A Essência do Cristianismo”, Feuerbach argumenta 

que 

o método da crítica reformadora da filosofia especulativa em geral não se 
distingue do método já utilizado na filosofia da religião. Basta-nos 
transformar sempre o predicado no sujeito e, do mesmo modo, o sujeito em 
objecto e princípio - basta-nos, portanto, inverter a filosofia especulativa e 
teremos então a verdade desvelada, a verdade pura e nua (FEUERBACH, 
2005f, p. 86). 

Podemos formar aqui, pois, um silogismo hipotético: se o que determina o 

sujeito é o predicado e os predicados humanos são naturais e, por isso, concretos, 

então o homem é um indivíduo natural e, portanto, concreto; quanto a Deus, se seus 

predicados são abstratos, logo o sujeito deles é igualmente abstrato (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 51). Por esse motivo, seja qual for a religião, ela sempre 

terá em seu alicerce a abstração, embora possam ser distintos os objetos da 

abstração para as religiões (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 117). 

O Deus cristão consiste, pois, na supranaturalidade dos atributos 

humanos: ele é o homem arrancado da vida e da corporeidade, é avesso à natureza 

em função de sua infinitude . Deus é, na verdade, uma espécie de “projeção ” da 36 37

tentação humana: o querer ser imortal, ilimitado. Por isso, a conclusão de Feuerbach 

é semelhante a dizer que o homem tem o Deus que quer ter para superar a 

 A questão é reforçada nas “Teses”, quando Feuerbach assume que “a essência da teologia é a 36

essência transcendente do homem, a essência do homem posta fora dele” (FEUERBACH, 2005f, p. 
87), o que lhe autoriza, no limite, a considerar a teologia como uma “crença em fantasmas” (cf. 
FEUERBACH, 2005f, p. 88). Por esse motivo, Chagas adverte que “a separação da natureza é […] o 
ideal essencial do Cristianismo: o cristão desdenha o mundo [...]; ele nega a natureza, pois esta 
significa a finitude, a transitoriedade e nulidade de sua existência” (CHAGAS, 2010, p. 58). 

 De acordo com Laplanche & Pontalis, em termos psicanalíticos a projeção é a “operação pela qual 37

o sujeito expulsa de si e localiza no outro – pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e 
mesmo ‘objetos’ que ele desconhece ou recusa (em si)” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 374), 
algo que se assemelha ao processo descrito por Feuerbach. A este respeito, no entanto, é 
interessante observar o que diz Souza, ao alertar que “[…] a concepção de Feuerbach a respeito de 
Deus é considerada comumente como projeção. Segundo G. Amengual, porém, Feuerbach nunca 
utilizou este termo, que teria sido introduzido por E. v. Hartmann, em sua obra História da metafísica 
(Geschichte der Metaphysik), como caracterização da teoria feuerbachiana da religião. Segundo 
Amengual ainda, ‘em sua primeira intenção (e até terminologicamente mais fiel) a crítica da religião 
de Feuerbach deveria definir-se como redução’” (SOUZA, 1994, p. 33). 
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corporeidade e a natureza, a morte e a imperfeição , o que significa que, ao mesmo 38

tempo em que é fruto da abstração, é também Deus uma necessidade afetiva do 

coração humano e a satisfação de sua vontade carente . Daí que 39

a unidade essencial conosco é a condição principal da divindade; o conceito 
da divindade torna-se dependente do conceito da personalidade, da 
consciência enquanto o que há de mais elevado que se possa pensar. Mas 
um Deus (significa ao mesmo tempo) que não é essencialmente diverso de 
nós não é um Deus (FEUERBACH, 2012a, p. 217). 

Se Deus e o homem são contraditórios entre si, Deus só pode ser elevado 

às custas de um rebaixamento do homem (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 55), o que 

significa que a afirmação de Deus é, ao mesmo tempo, a negação do homem, uma 

vez que “o homem e a divindade não cabem [...] conjuntamente no mesmo 

lugar” (CABADA CASTRO, 1999, p. 71 – tradução nossa) . Mas se a existência do 40

homem é determinada pela natureza, a assunção de Deus implica necessariamente 

na supressão da natureza, o que dá vazão à crença no milagre e na providência. 

A religião cristã, nesse sentido, assume os predicados humanos ou, o que 

é o mesmo, a essência humana como uma essência distinta, separada, porque 

primeira, especial (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 45), tal como é concebida pelo 

misticismo que, a juízo de Feuerbach, não passa de uma “psicopatologia”, 

“deuteroscopia” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 110), de “uma mina inesgotável de 

 O que justifica a afirmativa feuerbachiana “o que eu não sou, mas desejo ser e me esforço por vir a 38

ser, isso é o meu Deus” (FEUERBACH apud SERRÃO, 2008, p. 627). 
 Bacon, no século XVII, já informava que “o intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência 39

da vontade e dos afetos, donde se poder gerar a ciência que se quer. Pois o homem se inclina a ter 
por verdade o que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da 
investigação; a sobriedade, porque sofreia a esperança; os princípios supremos da natureza, em 
favor da superstição; a luz da experiência, em favor da arrogância e do orgulho, evitando parecer se 
ocupar de coisas vis e efêmeras; paradoxos, por respeito à opinião do vulgo. Enfim, inúmeras são as 
fórmulas pelas quais o sentimento, quase sempre imperceptivelmente, se insinua e afeta o 
intelecto” (BACON, 1979, p. 25 [Aforismo XLIX] – grifos nossos).

 Sobre isso, Feuerbach advoga que “[…] se queres ter Deus, renuncia ao homem; mas, se queres 40

ter ao homem, então desentende-te de Deus, ou não terás a nenhum dos dois. A nulidade do homem 
é o pressuposto da essencialidade de Deus; afirmar a Deus significa negar o homem, honrar a Deus, 
desprezar ao homem, louvar a Deus, ofender ao homem. A majestade de Deus se funda unicamente 
na baixeza do homem; a bem-aventurança divina, na miséria humana; a sabedoria divina, somente 
na  humana loucura; o poder divino, na humana debilidade […] Ou um ou o outro. Ou ter ao homem 
por um diabo […] e a Deus por um anjo […] ou ter a Deus por um diabo e ao homem por um anjo. Se 
o homem é livre, verdadeiro, bom, então Deus em vão é bom, verdadeiro e livre; não há necessidade 
alguma, nenhum motivo para que Deus exista. […] Se nós somos o que ele é, para que ele existe? 
Se existe ou não existe, é indiferente; nós não ganhamos nada com sua existência nem perdemos 
nada com sua inexistência, já que teríamos em Deus apenas uma repetição de nós 
mesmos” (FEUERBACH, 2007b, p. 5-7 – tradução nossa). Cabada Castro, comentando a oposição 
entre Deus e o homem, insiste que este movimento implica numa “descrição, que poderia denominar-
se fenomenológica e sociológica, do Deus pressuposto ou imaginado - segundo […] [Feuerbach] – 
pelo homem comum” (CABADA CASTRO, 1999, p. 71 – tradução nossa).
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mentiras, ilusões, cegueiras, contradições e sofismas” (FEUERBACH, 2012a, p. 

217). Por isso, a religião cristã depende da alienação em Deus dos atributos 

humanos concebidos de modo absoluto, ilimitado, sobrenatural e, por isso, é 

dependente da fé, uma vez que esta, em contradição absoluta com a razão natural, 

“permite o que a natureza e a razão negam” (FEUERBACH, 2012a, p. 142), pois que 

é ela “[…] o olho espiritual, o olho da força da imaginação; ela vê o que não vê, quer 

dizer, o que não tem presente ante os olhos – a fé não se atém ao presente –, ela vê  

como eu vejo a um ser distante, separado de mim pela morte ou pelo espaço. […] 

[Entretanto,] quem vê o ausente, não vê o presente” (FEUERBACH, 2007b, p. 52), o 

que justifica a tese de que “a diferença entre razão e fé [seja] um fato 

psicológico” (FEUERBACH, 2012a, p. 12). 

Como o homem é dotado de razão e a razão tem o poder da abstração, a 

fé faz de Deus o maximum da abstração, o que concede certa prioridade a Deus. 

Entretanto, Deus é a expressão da própria razão abstrata do homem , ou, o que é o 41

mesmo, “o ser eterno é uma existência abstrata, imóvel, não vital, privada de vida. 

Mas isto é exatamente a mesma razão abstrata” (FEUERBACH, 1982, p. 103 – 

tradução nossa). Sem admitir isto, o crente ambiciona Deus dotado de prioridade 

ontológica: Deus é anterior, todo o resto, posterior. Não à toa a consequência de 

postular, na “vontade de Deus” , a justificativa para o mundo: este é criado pela 42

prioridade absoluta de Deus. Assim, a prioridade de Deus nega a prioridade do 

mundo: este é derivado, segundo, tem sua razão de ser naquele primeiro; ao mesmo 

tempo, a prioridade de Deus postula, como ato da subjetividade absoluta, isenta de 

materialidade, a existência secundária do mundo; o mundo, a objetividade, ganha 

vida graças à subjetividade. Por isso, diz Feuerbach, a criação do mundo, retirado 

da vontade ilimitada e arbitrária da subjetividade absoluta, constitui “o mais elevado 

clímax do princípio da subjetividade” (FEUERBACH, 2012a, p. 120), do homem 

 Segundo Cabada Castro, no “De ratione una, universali, infinita” (1828) Feuerbach já havia 41

substituído Deus pela “razão hegeliana”. Mas é apenas em “A Essência do Cristianismo” que se 
opera definitivamente a “redução” de Deus ao homem (cf. CABADA CASTRO, 1998, 10).

 Spinoza em seu tempo já advertia que o “[…] argumento da vontade de Deus […] [atua como uma 42

espécie de] refúgio da ignorância” (SPINOZA, 2008, p. 70-71). 
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místico . 43

A vontade assim concebida não encontra mais qualquer resistência: ela é 

absolutamente determinada apenas por si mesma, por sua arbitrariedade. O mundo 

objetivo é fruto dela: tem, portanto, sua existência graças a ela, guarda uma relação 

de dependência essencial em relação a ela como a uma origem: “o mundo é 

transitório, mas o homem eterno” (FEUERBACH, 2012a, p. 297). Isso significa que a 

existência do mundo é garantida pela onipotência da vontade arbitrária de Deus que, 

justamente em razão de seu descomedimento, pode optar por sua dissolução. 

Assim, a existência do mundo é insegura, porque este não tem seu fundamento em 

si mesmo, mas num outro, que lhe é essencial (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 296). 

Por isso, pode Deus interferir a seu “bel prazer” na ordem natural e dar a conhecer 

sua onipotência, o que o vulgo concebe como “milagre” , cuja expressão maior 44

acontece na ideia de “providência” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 121), 

exclusivamente devotada ao homem, mas não à natureza em geral (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 123): a providência é, então, a expressão do egoísmo 

 O “homem místico”, informa Feuerbach, tem “sua cabeça […] sempre obnubilada pelos vapores 43

que sobem do ardor incandescente da sua ansiosa afetividade. Ele nunca chega ao pensar abstrato, 
i. e., desinteressado, livre, mas exatamente por isso também nunca chega à contemplação das coisas 
em sua naturalidade, verdade e realidade simples; por isso ele identifica um hermafrodita espiritual, 
imediatamente, sem crítica pelo princípio masculino do pensar e o feminino da contemplação 
sensorial, i. e., ele estabelece para si um Deus com o qual ele, na satisfação de seu instinto de 
conhecimento, satisfaz imediatamente ao mesmo tempo o seu instinto sexual, i. e., o instinto por um 
ser pessoal” (FEUERBACH, 2012a, p. 295).

 Feuerbach aqui parece fazer eco sobre o tema como abordado em Spinoza, que provocava o leitor 44

com a afirmação do milagre como fruto da ignorância e da superstição (cf. SPINOZA, 1997, p. 
168-190) e, por esse motivo, diz que “[…] quem quer que busque as verdadeiras causas dos milagres 
e se esforce por compreender as coisas naturais como um sábio, em vez de se deslumbrar como um 
tolo, é tido, aqui e ali, por herege e ímpio, sendo como tal proclamado por aqueles que o vulgo adora 
como intérpretes da natureza e dos deuses. Pois eles sabem que, uma vez suprimida a ignorância, 
desaparece também essa estupefação, ou seja, o único meio que eles têm para argumentar e para 
manter sua autoridade” (SPINOZA, 2008, p. 71). Sobre a relação de Feuerbach com Spinoza, cf. 
FEUERBACH, 2009, p. 20ss; CHAGAS, 2006, p. 79-93.
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humano em relação à natureza , uma vez que ela, a natureza,  45

não ouve os lamentos do homem - ela é insensível com relação aos seus 
sofrimentos. Por isso o homem dá as costas à natureza, aos objetos visíveis 
em geral - volta-se para dentro, para aqui, escondido dos poderes 
insensíveis, encontrar atenção para os seus sofrimentos. Aqui confessa ele 
os segredos que o angustiam, aqui alivia ele o seu coração oprimido. Este 
alívio do coração, este segredo confessado, esta dor externada é Deus. 
Deus é uma lágrima de amor derramada pela miséria humana na mais 
profunda intimidade (FEUERBACH, 2012a, p. 138). 

Nessa medida, é possível concluir que existe, para Feuerbach, uma 

vinculação estreita entre a religião cristã e a afetividade humana: o homem é 

indivíduo marcado pela carência, pela dependência , pela necessidade (cf. 46

FEUERBACH, 2012a, p. 140), portanto Deus é a representação da possibilidade de 

satisfação interna da necessidade humana. Se, contudo, “para o homem afetivo é a 

imaginação […] a mais elevada atividade, a que o domina” (FEUERBACH, 2012a, p. 

147), logo a posição da necessidade de Deus nada mais é que fruto da fantasia que 

domina o homem afetivo , o homem místico, na medida em que respalda sua 47

funcionalidade na busca pelo bem-estar, pela satisfação do ilimitado desejo humano. 

No caso do cristianismo, é ainda mais pertinente, pois não se trata da mera 

assunção de um Deus distante, como entidade simplesmente abstrata-racional, mas 

 De fato, diz Feuerbach ironicamente, “Deus só adota homens, não animais” (FEUERBACH, 2012a, 45

p. 226). Sobre a questão, ainda argumenta que “a verdadeira providência é o amor. Deus ama os 
homens, não os animais, as plantas; pois somente por causa do homem realiza ele feitos 
extraordinários, atos de amor – milagres” (FEUERBACH, 2012a, p. 300). É interessante ainda tomar 
por paralelo o que informa Spinoza, quando afirma: “[…] cada homem engendrou, com base em sua 
própria inclinação, diferentes maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o considere mais que 
aos outros e governe toda a natureza em proveito de seu cego desejo e de sua insaciável cobiça. 
Esse preconceito transformou-se, assim, em superstição e criou profundas raízes em suas mentes 
[…] Peço-lhes que observem a que ponto se chegou! Ao lado de tantas coisas agradáveis da 
natureza, [os homens] devem ter encontrado não poucas que são desagradáveis, como as 
tempestades, os terremotos, as doenças, etc. Argumentaram, por isso, que essas coisas ocorriam por 
causa da cólera dos deuses diante das ofensas que lhes tinham sido feitas pelos homens, ou diante 
das faltas cometidas nos cultos divinos. E embora, cotidianamente, a experiência contrariasse isso e 
mostrasse com infinitos exemplos que as coisas cômodas e as incômodas ocorrem igualmente, sem 
nenhuma distinção, aos piedosos e aos ímpios, nem por isso abandonaram o inveterado preconceito. 
Foi-lhes mais fácil, com efeito, colocar essas ocorrências na conta das coisas que desconheciam e 
cuja utilidade ignoravam, continuando, assim, em seu estado presente e inato de ignorância, do que 
destruir toda essa sua fabricação e pensar em algo novo” (SPINOZA, 2008, p. 67).

 O problema é aprofundado com maior rigor nas “Preleções sobre a Essência da Religião” em que, 46

por exemplo, Feuerbach explica que “o sentimento de dependência é a base da religião, mas o objeto 
primitivo desse sentimento é a natureza, logo é a natureza o primeiro objeto da 
religião” (FEUERBACH, 2009, p. 37-38), quando Feuerbach não tem conta apenas a avaliação crítica 
do Cristianismo, mas dirige suas reflexões à religião em geral.

 Mesmo Spinoza já salientava que “[…] os homens julgam as coisas de acordo com o estado de seu 47

cérebro e que, mais do que as compreender, eles as imaginam. […] todas as noções que o vulgo 
costuma utilizar para explicar a natureza não passam de modos do imaginar e não indicam a 
natureza das coisas, mas apenas a constituição de sua própria imaginação” (SPINOZA, 2008, p. 73).
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de um Deus-homem que assume na sua humanidade a dor , o sofrimento , a 48 49

morte, mas a supera pelo poder divino que o ressuscita dos mortos. Cristo, a 

segunda pessoa da trindade divina cristã e a encarnação da ideia abstrata num 

corpo material – como crê o homem que professa a fé cristã – nada mais é, para 

Feuerbach, que “a unidade de afetividade e fantasia” (FEUERBACH, 2012a, p. 160), 

enquanto para o cristão, que o toma por Aquele que articula em si a dupla natureza 

(divina e humana) em união hipostática, a aceitação d’Ele não pode prescindir do 

elemento da fé. 

Por isso, sustenta Feuerbach, o homem religioso é um indivíduo de fé, 

posto que a fé é a condição para o milagre, para o fantástico – inclusive para 

justificar a dupla natureza de Cristo que é, por si mesma, um milagre; 

concomitantemente, contudo, segundo pensa Feuerbach, o homem religioso é um 

indivíduo de fé também em função do medo , em decorrência do apelo da fé à 50

afetividade. Daí que 

mesmo que a minha fé devesse ser livre quanto à sua origem, o medo 
sempre se mistura com ela; a minha afetividade está sempre presa; a 
dúvida, o princípio da liberdade teorética, me aparece como um delito. Mas 
o conceito mais elevado, a essência mais elevada da religião é Deus: o 
supremo delito é, portanto, a dúvida em Deus ou a dúvida, se existe um 
Deus (FEUERBACH, 2012a, p. 194). 

  

A fé do homem afetivo se vincula ao fantástico e até antinatural, e essa é 

a premissa indispensável para que seja espectador (e expectador) de milagres. De 

fato, é o milagre a consequência da fé (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 307); e mesmo 

que a fé contradiga frontalmente a razão natural, isto não é relevante para a 

afetividade do homem místico, pois tudo o que este deseja é um mundo em que 

seus anseios podem ser absolutamente satisfeitos, sem qualquer embarreiramento 

objetivo concreto, de modo que “Deus é a existência correspondente aos meus 

 Daí Feuerbach considerar que, em se tratando da Trindade, o Filho aparece como central, posto 48

que “é a necessidade da senhorilidade ou do coração satisfeita em Deus” (FEUERBACH, 2012a, p. 
294). Assim, “é o Filho de Deus o filho predileto do coração humano, o noivo da alma, o objeto de um 
amor formal, pessoal” (FEUERBACH, 2012a, p. 294).

 O sofrimento, de certo modo, aproxima Deus e o homem, “porque e como Deus sofre, assim e por 49

isso deve também o homem por sua vez sofrer. A religião cristã é a religião do 
sofrimento” (FEUERBACH, 2012a, p. 291). O tema do sofrimento se vincula ao tema da sensibilidade 
e, por isso, do amor concreto, o que realiza um apelo “material” ao coração humano, que apenas se 
satisfaz com um “objeto sensível” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 294).

 E o medo, conforme Brandão, é causado pelo sentimento de dependência (Abngigkeitsgefuhl), 50

posto que “o homem se sente condicionado, dependente; por isso teme pela sua vida, pela sua 
saúde, pela sua sorte, pelos seus interesses, sejam eles os mais quotidianos e 
superficiais” (BRANDÃO, 2009, p. 9).
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desejos e sentimentos: ele é o justo, o bom, aquele que realiza os meus 

desejos” (FEUERBACH, 2012a, p. 182): por isso, diz Feuerbach, “Deus faz a 

vontade do homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 304). O mundo objetivo, que 

concretamente oferece resistência à satisfação da ansiedade absoluta do desejo, é, 

então, concebido como um entrave, um problema; “a natureza, este mundo é uma 

existência que contradiz os meus desejos, os meus sentimentos” (FEUERBACH, 

2012a, p. 182), daí a necessidade de postular a inessencialidade do mundo, o 

afastamento da natureza. A consequência é que 

quanto mais o homem se afasta da natureza, quanto mais subjetiva, i. e., 
sobre e antinatural se torna a sua concepção, tanto maior é o seu repúdio 
pela natureza ou pelas coisas e processos naturais que desagradam a sua 
fantasia, que lhe impressionam negativamente. O homem livre, objetivo 
certamente encontra também na natureza muita coisa nojenta e repelente, 
mas ele entende isso como uma consequência natural, inevitável e dentro 
desta concepção supera os seus sentimentos como sendo apenas 
sentimentos subjetivos, ilegítimos. O homem subjetivo, que só vive na 
afetividade e na fantasia, ao contrário, encara essas coisas com uma 
contrariedade especial. Ele possui o olho daquele infeliz descobridor que 
até na mais bela flor só percebeu os minúsculos “escaravelhos negros” que 
nela corriam e que com esta observação perdeu o prazer de contemplar a 
flor. O homem subjetivo transforma os seus sentimentos num critério do que 
deve ser. Tudo aquilo que não lhe agrada, que ofende a sua sensibilidade 
sobre ou antinatural, não deve existir. Mesmo que o que lhe agrada não 
possa existir sem o que lhe desagrada (o homem subjetivo não se baseia 
nas leis monótonas da lógica e da física, mas na arbitrariedade da fantasia) 
abandona ele numa coisa o que lhe desagrada, conservando o que lhe 
agrada (FEUERBACH, 2012a, p. 151). 

  

A religião tem em seu cerne, portanto, também o envolvimento da 

afetividade, do sentimento, o que significa que guarda relação com outro elemento 

fundamental da essência humana, pensado como próprio de uma outra essência, 

distinta da humana. Aqui resiste, pois, um grande paradoxo para o homem religioso: 

ele deriva sua existência de um ente abstrato, de um Deus-fantasma, cujas 

qualidades são as suas próprias apartadas das limitações naturais; por isso, a vida 

que anseia por viver é precisamente uma vida sem as barreiras físicas, sem as 

obstruções concretas ao seu bem-estar, aquilo que, a juízo de sua fé, lhe estaria 

disponível numa outra vida, concebida como verdadeira, a vida que não morre, a 
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vida do além, a vida do céu . Comentando a questão no “Apêndice” de “A Essência 51

do Cristianismo”, Feuerbach diz de Deus que este é, a juízo do homem de fé, 

o Actus purus, a mera atividade pura sem passividade, i. e., sem corpo, a 
atividade do olho, mas sem olhos, a atividade da cabeça, o pensar, mas 
sem cabeça. A questão: ‘Existe um Deus?’ é portanto a questão: existe um 
ver sem olhos, um pensar sem cabeça, um amor sem coração, uma 
geração sem órgão genital, um parir sem útero? ‘Eu creio em Deus’ 
significa: eu creio numa energia sem instrumento, num espírito sem 
natureza ou corpo, num abstrato sem concreto, numa essência sem ser, i. 
e., eu creio no milagre” (FEUERBACH, 2012a, p. 283);

trata-se, portanto, da crença não apenas na supra, mas sobretudo na 

antinaturalidade da divindade, posto que “a natureza só ouve através do ouvido, só 

vê através do olho, só pensa através do cérebro” (FEUERBACH, 2012a, p. 285). Por 

isso, prossegue, o cristianismo desenvolve a ideia de um corpo sobrenatural, de um 

corpo sem corpo, um corpo espiritual como o verdadeiro corpo, este mesmo “[…] 

eterno, i. e., um corpo do qual são retirados todos os instintos objetivos, sensoriais, 

toda a carne, toda a natureza, […] é a matéria real, i. e., sensorial, carnal, negada, 
estabelecida como nula” (FEUERBACH, 2012a, p. 314). A consequência desta 
proposição não é outra senão a de que se “[…] para a teologia […] somente é 
verdadeiro o que para ela é sagrado, […] para a filosofia somente é sagrado o [que 
é] verdadeiro” (FEUERBACH, 2009, p. 23). 

No limite, a concepção da religião cristã exige que a vida, para o cristão, 

consista fundamentalmente na morte da materialidade, na morte do corpo (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 310) e, por isso mesmo, na separação do mundo (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 297): assim,  

quando a vida celestial é uma verdade, é a vida terrena uma mentira, 
quando a fantasia é tudo, a realidade não é nada. Quem crê numa vida 
celestial eterna, para ele esta vida perde o seu valor. Ou antes, já perdeu o 
seu valor: a crença na vida celestial é exatamente a crença na nulidade e 
imprestabilidade desta vida (FEUERBACH, 2012a, p. 172). 

 Unamuno, recorrendo aos versos de Teresa de Jesus, pondera, em poesia, que: 51

 “Aquela vida de cima 
 é a vida verdadeira; 
 até que esta vida morra 
 não se goza estando viva; 
 morte, não me sejas esquiva; 
 vivo morrendo primeiro, 
 que morro porque não morro” (UNAMUNO, 1914, p. 454 – tradução nossa).
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A outra vida se impõe, portanto, como uma espécie de compensação 

imaginária ou mesmo como uma rejeição psicológica subjetiva daquilo que o 

indivíduo quer, mas não pode, em função das limitações impostas por sua natureza. 

A consequência substancial não pode ser outra senão esta: a privação é a genitora 

do “outro mundo” , do mundo da subjetividade ilimitada, do paraíso supraterreno, 52

sobrenatural, imaterial e incorruptível; daí que “o além é apenas a realidade de uma 

ideia conhecida, a satisfação de um anseio consciente, a realização de um desejo: é 

somente a supressão das limitações que aqui se opõem à realidade da 

ideia” (FEUERBACH, 2012a, p. 185) e, por isso, “o além é o aquém contemplado em 

imagem, embelezado, purificado de qualquer matéria bruta” (FEUERBACH, 2012a, 

p. 189). 

O além representa, então, a vitória da subjetividade sobre a natureza, a 

superação do aquém e de suas contradições e fealdades, posto que o aquém, a 

natureza, além de coisas belas, também “[…] mostra em si imperfeições, anomalias, 

excrescências que vão sendo anuladas ou corrigidas [apenas] aos poucos, num 

tatear evolutivo que leva milhões de anos. […] Ela […] [também] nos mostra […] 

degeneração, degradação, decadência” (BRANDÃO, 2009, p. 10). Por isso, o mundo 

é concebido pelo crente como o locus da dor e da miséria, que deve ser banido, 

execrado, para que chegue o “verdadeiro mundo”, eterno e imutável, o mundo 

perfeito e feliz. O destino do homem afetivo, pensa ele, é achegar-se ao que é 

necessário, ao antinatural, é o céu, uma vez que “tudo que é necessário para a 

afetividade é também algo real” (FEUERBACH, 2012a, p. 159). Assim o indivíduo 

abandona, como má, a natureza, esquecendo-se de que  

o homem é o que é pela natureza, por mais que deva o que é também à sua 
própria atividade; mas também a sua própria atividade encontra o seu 
fundamento na natureza, i. e., na sua natureza. Sede gratos à natureza! O 
homem não se deixa separar dela (FEUERBACH, 2012a, p. 187). 

  

 Com isso, pelo menos em certa medida, concorda Marx quando assevera, entre outras coisas, que 52

“a miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a 
miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim 
como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo” (MARX, 2010, p. 145), o 
que, para Marx, gera, forçosamente, uma tarefa para a história, qual seja a de “[...] depois de 
desaparecido o além da verdade, [...] estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, 
que está a serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da autoalienação 
[Selbstentfremdung] humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas” (MARX, 
2010, p. 146).



!59

Conforme conclui Feuerbach, a consequência de tal constatação não 

poderia ser outra: “a religião nos aliena e desvia da nossa essência”  53

(FEUERBACH, 2012a, p. 237), uma vez que consagra a contradição com a razão 

natural (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 243), com a moral natural (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 245; 256), com o vínculo comunitário entre os homens (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 246), com o amor humano (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 256; 258; 260), e, 

portanto, com a essência humana em geral, na medida em que endeusa a razão e o 

sentimento como uma essência separada do homem (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

280). Pela reflexão teológica, a religião cristã elabora uma teoria sobrenatural que, 

no limite, representa (i) a contraditoriedade teórica com a atividade da razão – que, 

para o crente, se resume no conhecimento de Deus, cuja posse só está disponível 

ao cristão, uma vez que Ele só revela sua essência verdadeira e pessoal no 

cristianismo (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 288) –, o que a torna uma uma “fé em 

fantasmas” (cf. FEUERBACH, 2005f, p. 88) e (ii) a antinaturalidade prática (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 271), a qual deve governar a vida cristã, dado que “a meta 

e o objetivo prático do cristão é exclusivamente o céu” (FEUERBACH, 2012a, p. 

288), o que justifica a tese de que ao cristão não interessa o desenvolvimento da 

cultura , que “não tem outro objet ivo a não ser real izar um céu 54

terreno” (FEUERBACH, 2012a, p. 220)  e se fundamenta na necessidade de 55

contemplação de si através do outro e do mundo em geral (cf. FEUERBACH, 2012a, 

p. 171). 

 Daí Feuerbach dizer que “como a atividade arterial impulsiona o sangue até as extremidades e as 53

veias o trazem de novo, como a vida em geral consiste numa constante sístole e diástole, também a 
religião. Na sístole religiosa expulsa o homem a sua própria essência para fora de si, ele expulsa, 
repreende a si mesmo; na diástole religiosa acolhe ele novamente em seu coração a essência 
expulsa” (FEUERBACH, 2012a, p. 59).

 Daí Feuerbach, de maneira provocativa, afirmar que “o verdadeiro cristão, assim como não tem 54

necessidade de cultura por ser esta um princípio contrário ao espírito, mundano, não tem também 
necessidade do amor (natural). Deus lhe supre a falta, a necessidade da cultura, da mulher, da 
família” (FEUERBACH, 2012a, p. 177). Sobre o tema da cultura é importante considerar, segundo 
Serrão, a “[…] Teogonia de 1857, justamente interpretada [por Philonenko] como uma teoria da 
cultura fundada no desejo” (SERRÃO, 1993, p. 130). 

 Baseado nesse motivo, Cabedo Manuel argumenta que “toda plataforma teológica ou especulativa 55

aliena ao homem porque não parte dele nem lhe tem em conta. Unicamente quando liberemos o 
homem do traje celestial lhe haveremos ganhado para a terra e poderemos ajudar-lhe a converter-se 
em cidadão consciente do mundo” (CABEDO MANUEL, 1979, p. 93 – tradução nossa).
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Assim, o que está escondido “por trás” da religião cristã não é nada além 

da antropologia : na relação do homem com Deus há uma relação do homem com 56

o seu universal, com o seu gênero, não arrancado de sua singularidade, o que 

representa um aspecto absolutamente positivo. O negativo aparece quando a 

religião, transformada em teologia, teoriza o conceito de Deus e o torna estranho ao 

homem, diferente dele : neste momento, ela forja uma antropologia paradoxalmente 57

inversa àquilo que o homem é, pois “[...] o deísmo e a teologia arrancaram o homem 

de sua esfera primitiva, natural e humana, e o tem isolado, como se fosse um ser 

independente da Natureza” (FEUERBACH, 1948, p. 28); a denúncia de Feuerbach é 

enfática: “o cristianismo transformou o homem num ser extramundano, sobrenatural” 

(FEUERBACH, 2012a, p. 308) e, ao fazer isso, ao tempo em que negou aos seres 

humanos o que torna possível a sua existência, metamorfoseou a relação 

intersubjetiva pela substituição do homem por Deus como “critério absoluto” (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 48) para a ação humana. 

Por isso, a ilusão religiosa acaba por viciar a ética e a política humanas, 

uma vez que, amparada pelo “sentimento de conveniência” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 51) e, portanto, por um mero “prazer do egoísmo”  (cf. FEUERBACH, 58

2012a, p. 57) que se baseia na consciência religiosa, tomada erroneamente como 

critério da verdade (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 100), torna nula a vida comunicativa, 

a vida relacional entre os seres humanos, a “vida verdadeira” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 92). Isso ocorre quando se assume o próprio conceito de Deus no 

cristianismo, posto que o monoteísmo nada mais é que a negação da 

relacionabilidade de Deus, já que “Deus é […] o Eu sem o Tu. […] [Por isso, é] o ser-

somente-para-si-mesmo [que] contradiz o conceito da verdadeira vida, o conceito do 

amor” (FEUERBACH, 2012a, p. 127). 

 Como sugere em “A Essência da Religião” [Das Wesen der Religion (1846)] , “[dizer que] a teologia 56

não é outra coisa que a antropologia, quer dizer que quando os gregos diziam theos, e o que nós 
chamamos Deus, não é nada senão a essência humana divinizada; pelo que a história das religiões 
se reduz, no final das contas, à história da humanidade, pois há tantas religiões diferentes quantos 
povos diferentes há” (FEUERBACH, 1948, p. 17).

 Daí que, de acordo com Feuerbach, “apresentamos […] a verdade […] [e] a inverdade da religião, 57

ou antes, da teologia. Verdade é somente a identidade de Deus e do homem – verdade é somente a 
religião quando ela afirma as qualidades humanas como divinas, falsidade quando ela, enquanto 
teologia, nega as mesmas, separando Deus do homem como um outro ser” (FEUERBACH, 2012a, p. 
337).

 Embora o egoísmo assuma também um papel positivo para a teoria ética feuerbachiana, como 58

procuraremos argumentar no capítulo seguinte.



!61

Consequentemente, egoísmo e monoteísmo não são distintos: são a 

expressão da unidade do “em-si” e do “para-si” de Deus. Por esse motivo, 

Feuerbach adverte que 

o egoísmo é essencialmente monoteístico, porque ele só tem uma coisa por 
meta: a si mesmo. O egoísmo recolhe, concentra o homem sobre si mesmo; 
ele lhe fornece um princípio de vida sólido, denso, mas limita-o 
teoricamente, porque é indiferente a tudo que não se relacione 
imediatamente com o próprio bem-estar (FEUERBACH, 2012a, p. 131). 

É nesse sentido que cumpre dizer que, a rigor, o cristianismo nega a 

comunidade em função da particularidade, despreza o gênero humano pela 

exaltação do indivíduo (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 163), pelo “excesso de 

subjetividade” (FEUERBACH, 2012a, p. 170), de modo que o relacionamento 

intersubjetivo fica obstacularizado. Mais ainda quando se tem em conta o elemento 

exclusivo da fé, justificadamente tomado como condição indispensável para a 

religião, pois  

a fé separa Deus do homem, portanto, o homem do homem; porque Deus 
nada mais é que o conceito genérico místico da humanidade, a separação 
de Deus do homem é, portanto, a separação do homem, a dissolução da 
união comunitária. […] [Assim,] a fé separa: isto é verdadeiro, isto falso. E 
somente a si atribui a verdade. […] A fé é por natureza exclusiva 
(FEUERBACH, 2012a, p. 246). 

A fé é exigente: informa a verdade a ser crida e, por isso, sustenta-se em 

si e por si mesma, indicando sua não-aceitação como reprovável. Quem crê, tem a 

posse da verdade; o que não crê é julgado como errado e mau, pois não aceita a 

verdade. Está na base da fé a ideia de condenação, que é devida ao que não 

acredita. Ao se opor à fé, o incrédulo se opõe a Deus mesmo, ao Bem supremo; se 

se opõe ao bem, é porque é mau; se é mau, está condenado. 

Daí porque o amor no cristianismo é ilusório: ele só se dirige aos crentes, 

pois os incrédulos estão danados de antemão, caso não aceitem a verdade cristã. 

Por isso a fé é essencialmente dissociativa e intolerante: ela nega o vínculo natural 

entre os homens (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 251), o amor, e põe em seu lugar um 

vínculo especial, aquele da crença; ao fazer isso, opõe-se ao amor, é-lhe indiferente 

(cf. FEUERBACH, 2012a, p. 258), posto que, a juízo de Feuerbach, “um amor 

limitado pela fé é um amor ilegítimo” (FEUERBACH, 2012a, p. 260) porque impede o 

amor ao homem pelo que ele é. 
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2.4 Religião Cristã como Expressão Vulgar da Inversão Filosófica  

A crítica à religião cristã acaba por demonstrar a inverdade das 

pretensões místicas do crente ao revelar Deus como homem, o homem como seu 

próprio Deus hipostasiado daquilo que não é realmente humano, de sua vinculação 

material com a natureza. Trata-se, pois, da denúncia da assunção pelo crente de um 

Deus abstrato, um “fantasma”, como uma verdade de fé, da qual deriva uma série de 

imposições dogmáticas cuja pretensão é afastar o homem da natureza. Daí que “a 

abstração, a negação da natureza representa um momento que deve ser 

absolutamente negado porque se opõe ao ser verdadeiro, ‘o coração, a 

humanidade, a vida’, enquanto autoconsciência livre e real” (TOMASONI, 1982, p. 7 

- tradução nossa) . 59

Ademais, Feuerbach infere que Deus não é apenas uma simples 

abstração teórica, uma entidade do pensamento indeterminado, mas que ele 

também é a negação da vida concreta do homem em vista de um céu feliz, que lhe 

obriga a viver, na prática, no distanciamento do homem concreto – que nada mais é 

que “[…] a totalidade da vida e da essência humanas” (SERRÃO, 1999, p. 21) –, da 

vida efetiva, de tal modo que o que nocivamente a teologia realiza teoricamente, 

obriga praticamente . 60

Feita a apuração, parece óbvia a vinculação entre teologia (ou reflexão 

religiosa) e filosofia especulativa: elas, de fato, “são idênticas” (FEUERBACH, 

2012a, p. 11) e, por isso, Feuerbach por vezes nomeia a filosofia especulativa de 

“teologia especulativa” (cf. FEUERBACH, 2005d, p. 107); daí que a crítica à primeira 

é, ao mesmo tempo, a crítica à segunda (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 17), a qual  

produz o pensamento retirando-o do seu oposto, da matéria, da essência, 
dos sentidos, que de início se comporta sensorialmente, i. e., passiva e 
receptivamente em relação a seus objetos para só depois determiná-los 
pelo pensamento. [...] [A filosofia especulativa] por ser gerada na essência 
da religião, tem a verdadeira essência da religião em si, é em si e por si, 
enquanto filosofia, religião (FEUERBACH, 2012a, p. 22; 28).

 A constatação alcança as “Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia” e mesmo os “Princípios 59

da Filosofia do Futuro”, sem olvidar da “Passagem da Teologia para a Filosofia” [«Übergang von der 
Theol[ogie] zur Phi[losophie]». Die Dialektik des Ensbegriffes. Nebst Anhang über Cartes[ianischen] 
Dualismus (Parallela zwischen Cart[esius] und Luth[er] (1841/42?) – cf. TOMASONI, 1982, p. 94. Para 
um detalhamento da problemática cf. TOMASONI, 1982, p. 7.

 Por isso Cabedo Manuel defende que “é evidente que para Feuerbach o fenômeno religioso não 60

constitui simplesmente um problema interessante a nível teórico e especulativo, mas que se vê 
impelido a refletir e aprofundar nele por exigências de tipo prático e vital” (CABEDO MANUEL, 1979, 
p. 90 – tradução nossa). 
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Religião e filosofia representam uma possibilidade de “consciência de si” 

para o homem: aquela, vale lembrar, “primeira e indireta” e, por isso, precede à 

segunda (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 45) – o que expressa a positividade das 

religiões, na medida em que elas atuam como “tradições da primeira 

consciência” (FEUERBACH, 2012a, p. 267) e permitem certa “ampliação da 

consciência sensorial” (FEUERBACH, 2012a, p. 219); quanto à filosofia, por sua vez,  

ela traz “à minha consciência aquilo que eu sou capaz de saber, liga-se à minha 

faculdade espiritual” (FEUERBACH, 2012b, p. 32). Daí porque Feuerbach insiste 

não em negar absolutamente a religião ou a filosofia, mas em “restituir” a sua 

verdade, embora este tema seja objeto de interpretações diversas : “o que 61

 A posição aqui apresentada é, por exemplo, amparada por Löwith, para quem “[…] Das Wesen des 61

Christentums não seria ‘nenhuma destruição crítica da teologia cristã e do cristianismo, mas uma 
tentativa de conservar o essencial no cristianismo, nomeadamente sob a forma de uma ‘antropologia’ 
religiosa’” (LÖWITH apud BARATA-MOURA, 1993, p. 50), ou, pelo menos de certo modo por Serrão, 
quando diz: “Que o ser humano enquanto tal seja intrinsecamente religioso decorre da carência de 
alteridades, emanante do coração, fundamento do tecido de interacções que constitui o próprio existir. 
Só a sensibilidade traz o coração à razão. [Por isso, mesmo] [...] Feuerbach mantém o sentido 
positivo da religiosidade, despojada da hipostasiação de deuses transcendentes, conserva a religião 
e a função prospectiva e antecipadora do desejo, sem cair na entronização de seres supremos ou 
entidades supra e extra-humanas. […] [Daí que] configurado como sentimento existencial, o 
sentimento religioso é inerente e não pode ser extirpado. […] Nenhum pensamento da morte de Deus 
se pode encontrar em Feuerbach, mas pelo contrário, a intensificação da religiosidade da vida numa 
transcendência imanente […] [o que significa] ‘não ser contra a religião, mas estar para além 
dela’” (SERRÃO, 2008, p. 626), por isso ainda assinala que, no caso específico de “A Essência do 
Cristianismo”, para a “[…] interpretação deste fenómeno marcante da existência humana [a religião] 
Feuerbach adopta uma posição não refutativa, mas hermenêutica” (SERRÃO, 2015, p. 49). Há que 
se reconhecer, entretanto, que outras leituras são possíveis, como a de Brandão, que defende que, 
de acordo com Feuerbach, “a religião […] será substituída pela cultura, pela ética, pelo humanismo, 
porque só a cultura pode unir os homens, não a religião” (BRANDÃO, 2009, p. 10 – grifos nossos) 
ou de Arrayás, para quem “[…] o pensamento de Feuerbach é intrinsecamente ateu. Com efeito, nele 
não se trata apenas de desmascarar uma falsa imagem de Deus nem de por à vista a verdade oculta 
da religião, a essência antropológica da teologia; trata-se, como o próprio Feuerbach afirma, 
defendendo-se da acusação de ateu piedoso que Max Stirner lhe fez, de descobrir que os predicados 
teológicos atribuídos a Deus não são predicados de Deus, mas do homem e da natureza, de maneira 
que ‘se são transferidos de Deus ao homem, perdem então o caráter de divindade’, que só possuem 
a abstração e a fantasia; com o que desemboca inevitavelmente no rechaço à divindade mesma e a 
todo ser que se apresente como autêntico Deus. Se, apesar de sua radicalidade, o ateísmo 
feuerbachiano transpira em algumas de suas obras mais importantes um certo aroma de religiosidade 
devido a seu patos humanista e a sua absolutização da Gattung (gênero) humana, não se deve 
esquecer, em contraposição, a evolução que experimentou seu pensamento na direção de um 
materialismo cada vez mais acentuado, em cujo centro já não estava o homem, mas a natureza 
material. A radicalidade da negação de Deus sustentada por Feuerbach se põe manifestamente em 
sua interpretação de Lutero. Neste ponto chega em sua crítica a uma verdadeira inversão da 
religiosidade do Reformador: inclusive o cristianismo é ateu. […] O cristianismo […] [é], segundo 
Feuerbach, a autoafirmação suprema do homem como absoluto. Este é o ateísmo oculto do 
cristianismo” (ARRAYÁS, 2007, p. XII – tradução nossa). Daí Arrayás admitir que Feuerbach, 
sobretudo na Segunda Edição de “A Essência do Cristianismo” (1843), aprofunda e leva a termo a 
“antropologização” da teologia cristã iniciada por Lutero, o que justificaria, por exemplo, seu interesse 
em investigar mais detidamente o pensamento luterano, após a recensão referente à Primeira Edição 
(1841) publicada por J. Müller na Revista Theologische Studien und Kritiken (sobre o tema, é 
interessante consultar ARRAYÁS, 2007, p. XIVss, sobretudo a cronologia indicada nas p. XX-XXI; 
para aprofundar a discussão sobre a relação de Feuerbach com Lutero, cf. ANDOLFI, 2010; 
ARRAYÁS, 1987).
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verdadeiramente lhe interessa é o ser ou não ser do homem . O objetivo de seus 62

escritos, afirmará, é eminentemente positivo; nega, para poder afirmar”  (CABEDO 63

MANUEL, 1979, p. 93 – tradução nossa). 

Nessa perspectiva, a proposta feuerbachiana passa necessariamente 

pela apresentação (e, por isso, pela superação) de uma inversão operada tanto na 

reflexão religiosa quanto na filosofia (cf. FEUERBACH, 2005d, p. 107): na teologia, a 

especulação “transforma o derivado em primitivo e inversamente o primitivo em 

derivado. […] Assim distorce ela a ordem natural das coisas” (FEUERBACH, 2012a, 

p. 134), uma vez que, de fato, “primeiramente o homem cria Deus, sem saber e 

querer, conforme a sua imagem e só depois este Deus cria o homem, sabendo e 

querendo, conforme a sua imagem” (FEUERBACH, 2012a, p. 134); na filosofia 

especulativa, idêntica a uma “mística racional” (FEUERBACH, 2012b, p. 55), ocorre 

precisamente o mesmo movimento: faz “do secundário o primitivo e o que […] [é] 

propriamente primitivo […] [é] posto à margem como subordinado” (FEUERBACH, 

2012b, p. 55), do que se segue a necessidade de fazer do predicado, sujeito, e do 

 Serrão contribui com o debate ao insistir que “a filosofia de Feuerbach torna-se necessariamente 62

numa Antropologia, não na acepção de uma restrita doutrina do humano, mas no sentido totalizador 
de filosofia fundamental, susceptível de responder por sua vez e de um modo renovado às grandes 
questões de toda a filosofia” (SERRÃO, 1999, p. 20).

 À “nova filosofia”, estabelecida como necessária, parece ainda importante o método dialético, que 63

tem Hegel como grande expoente. A juízo de Feuerbach, no entanto, a dialética hegeliana é, na 
verdade, uma “pseudo-dialética”, uma vez que “a dialética não é um monólogo da especulação 
consigo mesma [como, a seu ver, ocorre na filosofia hegeliana], [mas] é um diálogo da especulação e 
da empiria” (FEUERBACH, 2012b, p. 41-42). Daí o motivo pelo qual a dialética hegeliana é 
censurada: “o método de Hegel vangloria-se de seguir o curso da natureza; ele inspira-se certamente 
na natureza, mas falta à cópia a vida do original” (FEUERBACH, 2012b, p. 24), algo que reforça as 
palavras expostas nas “Teses Provisórias para a Reforma da Filosofia”, ocasião em que Feuerbach 
argumenta que “a filosofia de Hegel alienou o homem de si mesmo, na medida em que todo o seu 
sistema assenta nestes actos de abstracção. Ela volta certamente a identificar aquilo que separa, 
mas apenas de uma maneira também ela separável, mediata. Falta à filosofia de Hegel unidade 
imediata, certeza imediata, verdade imediata” (FEUERBACH, 2005f, p. 88). Daí que, para dar conta 
da tarefa da Filosofia e, assim, apresentar as especificidades da “nova filosofia” que sugere, 
Feuerbach sustenta: “os instrumentos, os órgãos essenciais da [“nova”] filosofia, são: a cabeça, a 
fonte da actividade, da liberdade, da infinitude metafísica, do idealismo, e o coração, a fonte da 
afecção, da finitude, da necessidade, do sensualismo; para nos exprimirmos teoricamente: pensar e 
intuição; porque o pensar é a necessidade da cabeça, a intuição, o sentido, a necessidade do 
coração. O pensar é o princípio da escola, do sistema, a intuição o princípio da vida. Na intuição sou 
determinado pelo objecto, no pensar sou em quem determino o objecto; no pensar sou eu, na intuição 
não-eu. É só a partir da negação do pensar, do ser-determinado pelo objecto, a partir da paixão, da 
fonte de todo o prazer e necessidade que se gera o pensamento verdadeiro, objectivo, a filosofia 
verdadeira, objectiva. A intuição dá a essência imediatamente idêntica à existência, o pensar a 
essência mediatizada pela diferenciação, pela separação relativamente à existência. Portanto, só aí 
onde a existência se une à essência, a intuição ao pensamento, a passividade à actividade, onde o 
princípio anti-escolástico, sanguíneo do sensualismo e materialismo franceses se liga à fleuma 
escolástica da metafísica alemã, só aí existe vida e verdade. […] O coração – o princípio feminino, o 
sentido para o finito, a sede do materialismo – é de índole francesa; a cabeça – o princípio masculino, 
a sede do idealismo, é de índole alemã. O coração revoluciona, a cabeça reforma; a cabeça põe as 
coisas no sítio, o coração põe-nas em movimento. Mas só onde há movimento, ebulição, paixão, 
sangue, sensibilidade, existe também espírito” (FEUERBACH, 2005f, p. 93-94).
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sujeito, predicado (cf. FEUERBACH, 2012b, p. 51). Isso significa dizer que “a 

teologia se resolve na filosofia – ou seja Deus no intelecto humano, mas o que foi 

resolvido no intelecto, deve finalmente ser resolvido no coração, na humanidade, na 

vida” (FEUERBACH, 1982, p. 111). 

Se é assim, então há que se realizar uma “inversão da inversão”, na 

medida em que ela expressa uma tarefa irrenunciável, um dever de honestidade 

para com o ser humano, uma obrigação prática, de modo que o objetivo de 

Feuerbach implica necessariamente na assunção de uma posição ética: afirmar a 

legitimidade do mundo humano concreto, por meio de um necessário “retorno à 

natureza” (cf. FEUERBACH, 2012b, p. 62), graças à qual o homem pode ser (cf. 

SERRÃO, 1999, p. 21). Por esse motivo, Rambaldi defende que “A Essência do 

Cristianismo” constitui um ponto de ruptura com a especulação , apresentando 64

cinco razões para admiti-lo, quais sejam: 

1) a oposição ao cristianismo adulterado moderno; 2) a crítica radical do 
point d’honneur da filosofia especulativa, isto é, a demonstração de que 
toda tentativa de harmonizar fé e razão é vã e que a filosofia é 
substancialmente irreligiosa; 3) a polêmica contra a cristã “filosofia positiva”; 
4) o aspecto político da diatribe anticristã, enquanto muitos governantes 
usam a fé como instrumento regni, mantendo o povo na ignorância e na 
opressão; 5) o anticonformismo, a oposição a todos os academicismos da 
vida cultural alemã (RAMBALDI, 1966, p. 109 – tradução nossa).  

A inversão da inversão, nesse sentido, assinala a exigência de uma “nova 

religião”, a que nomeará nas Teses (1842) de “antropoteísmo”  (cf. FEUERBACH, 65

2005f, p. 95; LIMA VAZ, 1998, p. 126) – tema a ser retomado no último dos três 

 Há algumas discussões entre os intérpretes a respeito do momento em que Feuerbach opera a 64

“ruptura” com Hegel, de modo a considerarem a própria obra “Para a crítica da filosofia de Hegel” e 
mesmo “A Essência do Cristianismo” como uma espécie de “filosofia de passagem” (para detalhar a 
exposição, recomenda-se a leitura de TOMASONI, 1982, p. 4), com o que, de certo modo consente 
Serrão no que diz respeito à segunda obra, na medida em que a toma “como um texto de transição 
no próprio curso da doutrina feuerbachiana, enquanto momento de passagem de uma concepção 
teorética a uma antropologia da totalidade humana” (SERRÃO, 1993, p. 140). Em Rawidowicz, 
conforme Serrão, por exemplo, aparece a ideia de que a filosofia feuerbachiana deve ser dividida em 
três momentos, quais sejam: (i) a fase “especulativa” (até 1839); (ii) a fase do “antropologismo 
sensualista” (até 1842 - em que se incluem, por exemplo, “Para a crítica da filosofia de Hegel” e “A 
Essência do Cristianismo”; e (iii) a fase do “naturalismo eudemonista” (posterior a 1842) – as 
expressões separadas por aspas aparecem em SERRÃO, 1993, p. 126.

 Cabada Castro informa que “a nova religião feuerbachiana começa a ser pouco a pouco o homem, 65

o homem que pensa, reflete e deseja agir livremente” (CABADA CASTRO, 1998, p. 10 – tradução 
nossa), e, por isso, “é o homem como problema que se coloca agora à filosofia, mas a resolução 
deste problema implica, por sua vez, a transformação da filosofia de assunto estritamente académico, 
operando com categorias escolares, numa causa da Humanidade, conduzida por uma atitude realista, 
imersa na vida, radicada na ‘não-filosofia’ onde encontra doravante um novo fundamento e novos 
princípios para o seu filosofar” (SERRÃO, 2015, p. 51). 
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capítulos do presente estudo –, pelo qual o homem acredite em si mesmo em vez de 

manter a crença em deuses para estabelecer um mundo melhor (cf. BRANDÃO, 

2012, p. 10), e de uma “nova filosofia”, que assume a primazia ontológica da 

natureza sobre o homem, o qual apenas com base nela se desenvolve, que parte do 

concreto em vez da abstração (cf. CHAGAS; REDYSON, 2012, p. 9). Delas decorre 

uma nova concepção ética que assinala a exigência de uma revalorização do mundo 

dos homens como realidade intransponível, assim como acentua a emergência de 

uma outra assimilação do político, em que a vida comum cooperativa designa a 

importância do reconhecimento mútuo entre os indivíduos em convivência 

intersubjetiva, o que nos conduz deste para os momentos seguintes de nossa 

pesquisa. 
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3 POR UMA ÉTICA DO CORAÇÃO: O PROJETO DA FILOSOFIA MORAL DO 

AMOR E DA FELICIDADE EM “A ESSÊNCIA DO CRISTIANISMO” 

Neste segundo capítulo, a proposta hermenêutica da presente tese 

procurará demonstrar que a apresentação dos elementos que constituem a essência 

humana e a relação destes com a crítica da religião cristã parecem esconder um 

interesse de fundo que se revela como uma tarefa ética em “A Essência do 

Cristianismo”. O mesmo é dizer que uma espécie de tarefa moral impõe a 

Feuerbach a necessidade de elaborar uma crítica contundente e radical à religião 

cristã na obra destacada, de modo a resgatar igualmente o ético do domínio 

religioso, algo que, em geral, tem sido descuidado na apreciação do texto mais 

conhecido de Feuerbach. Tal proposta ética, se não se encerra ali, parece ali 

encontrar sua fundamentação basilar, para um posterior desenvolvimento.  

Nesse sentido, a concepção antropológica feuerbachiana, tomada por 

pressuposto na construção da “redução de Deus ao homem”, agora resgatada da 

inverdade da religião e assumida de modo integral, serve de fundamento para a 

construção de uma doutrina ética que encara a verdade da sensibilidade pela 

assunção do conceito do amor, da aspiração legítima pela felicidade e pela 

retomada, agora laica, da comunitariedade humana, o que justifica a necessidade do 

capítulo precedente que aqui encontra parte de sua complementação e nos conduz, 

peremptoriamente, para as palavras do capítulo seguinte. 

Ao fim e ao cabo, a apresentação dos elementos característicos da ética 

elaborada em “A Essência do Cristianismo” é a condição que torna possível 

compreender que a própria crítica à religião cristã é, ela mesma, uma crítica 

filosófica, no sentido de tematizar sua fundamentação interna, e, para dizer mais, 

constitui-se como uma crítica ética da religião: um tipo de “compromisso com a 

verdade”, em oposição à aparência característica do discurso teológico, gera a 

obrigação de criticar a religião e dissolver suas pretensões supranaturalísticas 

quando se refere ao humano, algo que procura ser dito na seção final desta 

exposição. Nesse sentido, a posição da crítica em questão parece vir reforçada pela 

possibilidade de se encontrarem certos traços de filosofia iluminista na defesa de 

Feuerbach, que acabam por revelar a necessidade de apresentar a crítica da religião 

acompanhada de um problema político, o que nos conduzirá ao capítulo seguinte. O 



!68

que aqui se desenvolve é realizado seguindo a metodologia já desenvolvida outrora, 

em que a imanência da leitura de “A Essência do Cristianismo” vinha acompanhada 

de outros textos feuerbachianos em que os temas aqui destacados comparecem, 

obviamente sem ferir a tentativa de rastreamento do problema no interior da obra 

central desta pesquisa.

3.1 A propósito de uma “ética naturalista (não-convencionalista)” em “A 

Essência do Cristianismo” 

  
Os contornos antropológicos expressos no capítulo anterior fazem ver que 

a tematização do mundo humano é a chave interpretativa por excelência para a 

compreensão de “A Essência do Cristianismo”, embora não seja possível detalhar 

uma “antropologia unívoca”, senão que ela se apresenta de maneira 

“polissemântica”, conforme sugere Serrão. Para desenvolver esta opção 

hermenêutica, a intérprete sugere que 

[…] nenhuma outra obra como A Essência do Cristianismo (Das Wesen des 
Christentums) […] [usa] tantas vezes a palavra “antropologia”. Mas, quando 
analisada de fio a pavio, não é possível isolar nela uma concepção única de 
antropologia, porque se entrelaçam pelo menos três. Uma é a antropologia 
explícita que consta da Introdução, ponto de chegada da teoria da essência 
perfilhada desde a tese de doutoramento [De ratione, una, universal infinita 
(1828)]: a essência humana é um complexo de poderes fundamentais – a 
razão, a vontade e o coração –, propriedade do género mas não do 
indivíduo, como um universal-transversal que está no indivíduo mas acima 
da sua individualidade. A segunda é uma antropologia implícita que decorre 
da tradução dos predicados divinos, mais propriamente divinizados, em 
predicados humanos. Os sucessivos capítulos são outras tantas análises 
destes atributos fundamentais, que confirmam a tese segundo a qual “a 
teologia é antropologia”: o que o homem diz de Deus diz indirectamente de 
si mesmo, ou em Deus o homem não se revela senão a si mesmo. A 
terceira, e decerto a mais decisiva no percurso intelectual de Feuerbach, é 
uma antropologia que podemos designar de latente, porque acede a zonas 
do ser humano que não cabem na visão anteriormente defendida de uma 
racionalidade auto-consciente e transparente. Dimensões como o desejo e 
a imaginação, e sobretudo o coração (Herz) intervêm decididamente para 
suscitar ao filósofo que considere o homem enquanto totalidade. 
Particularmente significativa é a distinção entre ânimo (Gemüt) e coração 
como duas orientações emanantes da sensibilidade (GW 5, 482); se o 
ânimo refere a sensibilidade ensimesmada, egoísta e doentia, o coração 
deixará de estar subordinado ao pensamento para assumir a paridade com 
“a cabeça”, modos complementares de abertura ao mundo (SERRÃO, 2015, 
p. 50).  
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 Tomando por base o argumento de Serrão, particularmente sua 

concepção de “antropologia latente”, a qual nada mais é que o desdobramento de 

todas as considerações das anteriores, torna-se possível compreender a viabilidade 

de uma proposta ética que tenha por fundamento a posição de Feuerbach em “A 

Essência do Cristianismo” , na qual, antes de tudo, interessa a procura pela 66

promoção “homem de modo integral” : ao mesmo tempo “amigo da natureza” (cf. 67

FEUERBACH, 2012a, p. 272) e integrado com os outros indivíduos a partir do 

vínculo do amor, elemento que parece assumir a função de centro ou princípio 

explicativo fundamental por constituir a essência humana de tal modo a tornar a 

moral algo ínsito ao homem. 

Que esta ética esteja incluída ali, não significa dizer, necessária e 

obviamente, que esteja ali concluída. De maneira geral, a bibliografia de apoio 

especializada que tenha como referência a filosofia de Feuerbach considera que o 

tema da ética o ocuparia apenas na fase final de seu pensamento, o que não parece 

ser o caso. Embora os comentadores tenham razão em perceber no “Feuerbach da 

maturidade” uma preocupação mais detida em relação ao tema , principalmente 68

considerando os escritos a partir do final da década de 1850 em diante – como 

“Teogonia” [“Theogonie” (1857)], “Sobre Espiritualismo e Materialismo” [“Über 

Spiritualismus und Materialismus (1866)] e “O Eudaimonismo” [“Der Eudämonismus” 

(1869)] –, também é certo que algumas passagens de “A Essência do Cristianismo” 

apresentam a relevância da temática já na década de 1840, ainda que o próprio 

Feuerbach informe nas “Preleções” que a obra se inclua na classe daquelas 

dedicadas à filosofia da religião (cf. FEUERBACH, 2009, p. 17-18).  

Para demonstrar aquilo que propomos, é imprescindível ter em vista 

determinados trechos de “A Essência do Cristianismo” pelos quais é possível notar 

que Feuerbach parece admitir uma moral cuja matriz resulta de sua postura um 

 Daí Martínez, para mencionar um exemplo, defender a tese de que “[…] a reflexão antropológica de 66

Feuerbach implica, em todo momento, uma reflexão ética” (MARTÍNEZ, 2015, p. 61 – tradução 
nossa), o que parece amparar, portanto, nossa interpretação da questão.

 Serrão sustenta que há uma “intuição central” a que se ocupa Feuerbach ao longo de sua reflexão 67

filosófica, algo que garante ao seu pensamento um “[…] problema único: a instauração simultânea e 
um modelo humano de razão e de uma concepção integral do ser humano” (SERRÃO, 1999, p. 20), o 
que não deixa de, pelo menos até certo ponto, corroborar aquilo a que nos dedicamos neste escrito, 
posto que se se trata de elaborar um “modelo humano de razão” e uma “concepção integral do ser 
humano”, Feuerbach não se pode abster de trabalhar questões inerentes à vida concreta do ser 
humano integral, as quais certamente compreendem a tematização da ética e da política como 
âmbitos de atuação concreta do homem real.

 Esta parece ser a posição, por exemplo, assumida por Lopes (cf. LOPES, 2014, p. 15), Serrão (cf. 68

SERRÃO, 1999, p. 21) e Martínez (cf. MARTÍNEZ, 2015, p. 60), para mencionar alguns exemplos.
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tanto “naturalista” – e, portanto, não-convencionalista , posição confirmada desde 69

que consideremos alguns elementos básicos, quais sejam: (i) os elementos 

constitutivos da essência humana e (ii) a independência da moral em relação à 

religião.  

Quanto ao primeiro aspecto, é importante ter em conta que Feuerbach 

admite de antemão o inacabamento antropológico como a essência individual do 

humano ou, o que é o mesmo, “[…] que o homem não é por natureza como ele deve 

ser” (FEUERBACH, 2012a, p. 12), afirmação presente já no “Prefácio” de 1841. Ora, 

isso parece querer significar que o homem não é, senão que é um sendo, uma 

autoconstrução presente e permanente e, por isso, o apelo ético da obra em questão 

seria inaugurado pelo epigrama socrático que justifica o interesse prático 

feuerbachiano  (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 15), cujo fundamento é assentado, a 70

juízo do autor, em “[…] fatos objetivos, atuais ou históricos” (FEUERBACH, 2012a, p. 

20). Essa posição nos dirige à interpretação de Serrão, para quem 

[…] a Antropologia complementa-se num projeto futurizante e num 
humanismo de matriz ética, ao anunciar que o homem só poderá chegar a 
reivindicar o estatuto de ser racional no momento em que se tornar 
inteiramente humano, o mesmo é dizer, homem integral (SERRÃO, 1999, p. 
21). 

  

Nesse sentido, estamos autorizados à leitura da exigência e da 

emergência do tema do “homem integral” na filosofia feuerbachiana desde sua 

pesquisa doutoral, aquilo que valida igualmente a nossa própria posição, na medida 

em que na presente tese se compreende que o tema em pauta é mais que uma 

defesa aleatória e secundária, além do que a questão já se apresenta tematizada in 

nuce em “A Essência do Cristianismo”. Por isso, a temática figura como um tipo de 

“fio condutor” para a exposição, o que significa que a busca por recuperar ou 

restabelecer a unidade cindida do humano é, novamente, uma tarefa irrenunciável, à 

qual Feuerbach não parece, nem pretende, fugir.  

 O que chamamos aqui de “posição naturalista” não concorre necessariamente para entender a 69

ética do ponto de vista de um simples fundamento biológico para a moral, porque não significa 
simplesmente que a ocorrência do indivíduo humano como um organismo biológico o determinaria ao 
agir moral, uma vez que a moral, para os seres humanos, comporta necessariamente a possibilidade 
da escolha, da deliberação a respeito do que julga bom e, por isso, adequado à sua realização como 
indivíduo comunitário.

 Feuerbach insiste em dizer que lhe interessa a religião “[…] enquanto ela é o fundamento da vida 70

humana, o fundamento da moral e da política, ainda que somente na fantasia” (FEUERBACH, 2005f, 
p. 35), destacando que “onde há interesse, também há capacidade” (FEUERBACH, 2005d, p. 116).
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Nessa perspectiva, a crítica da religião cristã teria inicialmente por 

pressuposto a necessidade de recuperar o homem integral – algo que pode ser 

compreendido como um imperativo moral – em oposição ao homem cindido seja 

pela teologia cristã seja pelo dualismo da filosofia moderna que lhe serve de 

tradução. Mas isso ainda não é tudo: o homem integral não é dado como algo 

definitivo, senão que é uma construção de si permanente para o homem concreto, o 

que supõe que ele seja capaz de fazer-se a si mesmo. É por esse motivo que as 

palavras de Serrão contribuem para o debate, na medida em que considera que 

na incisiva expressão “homem integral” (ganzer Mensch) encontram-se 
reunidas múltiplas acepções e também múltiplas exigências, todas elas 
cumulativas. Por um lado, uma intransigente defesa da unidade e 
indivisibilidade do ser do homem, em frontal oposição às inúmeras versões 
do dualismo que secularmente o rasgou em partes estanques ou planos 
heterogéneos. Por outro, uma afirmação da totalidade e coesão intrínseca, 
oposta a toda antropologia parcelar e empobrecedora. Acresce ainda um 
modelo de horizontalidade, presença e desenvolvimento simultâneo de 
todas as dimensões constitutivas, em oposição à verticalidade especialista 
que hierarquiza as faculdades em superiores e inferiores e predispõe o ser 
humano para um protótipo de racionalidade ou de espiritualidade tão 
depurado que o leva a demitir-se ou alienar-se de si mesmo. […] A busca de 
integridade, ou inteireza, é por sua vez acompanhada do apelo à realidade, 
sem a qual a filosofia que a anuncia incorreria no mesmo vício clássico de o 
fazer de um modo irreal e abstracto, escrito “com a pena” e válido “apenas 
no papel”. Daqui decorre que o discurso que a fundamenta e promove 
deverá ser um saber diferente, conduzido por um pensar concreto 
mergulhado na vida, que a sabe auscultar e se deixa gerar por ela […] [de 
modo que tematizar o “homem integral” é abrir-se a um] sentido dinâmico, 
avesso a toda a substancialidade fixa, que a envolve – a integralidade não 
se confunde com perfeição e fechamento, porque é abertura e 
inacabamento (SERRÃO, s/d, p. 301-303). 

O tema da recuperação do homem integral pressupõe, portanto, o da 

autoconstrução do sujeito como indivíduo histórico, a abertura humana a um 

processo permanente e atual de fazer-se a si mesmo, o inacabamento antropológico 

individual como marca do homem, o que implica em assumir uma espécie de 

“ontologia da contingência” , ou, dito de outro modo, a admissão de se tomar o 71

futuro como contingente, aberto ao arbítrio humano, ainda que este seja limitado à 

sua própria constituição natural. Isso poderia justificar o fato de Feuerbach informar, 

no “Prefácio à Segunda Edição” (1843) de “A Essência do Cristianismo”, que é 

“idealista no campo da filosofia prática” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 20-21), 

 A expressão é utilizada, por exemplo, por Aubenque quando se refere a uma possível interpretação 71

menos “fixista” da ética aristotélica (cf. AUBENQUE, 2008, p. 110ss). Aqui a expressão vem 
acompanhada fundamentalmente pelo mesmo propósito, abrindo para Feuerbach a esfera do trágico 
e do imprevisível como inerente à própria “estrutura axiológica” do indivíduo humano.
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porquanto conceba por ideia “[…] a confiança no futuro histórico, na vitória da 

verdade e da virtude, […] [possuindo, portanto,] um significado apenas político e 

moral” (FEUERBACH, 2012a, p. 21). 

A consequência de se assumir este inacabamento antropológico vem de 

par com a admissão da liberdade do homem: eles se complementam na finalidade 

da existência humana quando se compreendem como elementos essenciais. Assim, 

Feuerbach acaba por revelar-se – se nos restringirmos ao problema da moral –, 

simultaneamente, (i) como alguém que defende a existência da moral para os 

homens como um fato natural, posto que é ela uma “incontestável verdade” (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 258); (ii) como quem postula que a moral deve tornar o 

homem “o que ele deve ser”, ou pelo menos orientá-lo nesta direção e, por isso, (iii) 

como defensor de certa “destinação moral” para o homem, de um desígnio para o 

agir (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 38), e, daí, (iv) como quem assume que a 

moralidade implica em certa “tarefa” que o ser humano tem de cumprir. Retomada 

nas “Preleções”, a temática é sintetizada na afirmação de que  

o homem possui um desígnio, uma situação e um dever limitados na grande 
comunidade da humanidade, na história […]. Ele perdura somente em suas 
obras, nas influências que exerceu dentro de sua esfera, de seu papel 
histórico. Somente esta é a imortalidade moral ou ética (FEUERBACH, 
2005f, p. 28). 

Se formos cuidadosos na observação dos elementos supramencionados, 

vemos que Feuerbach, em sua crítica da religião, desenvolve uma espécie de 

concepção “ética naturalista, não-convencionalista e, de certo modo, 

deontoteleológica”; de outra maneira é dizer que Feuerbach parece assumir que o 

homem tem de cumprir aquilo para o que ele existe, tornar-se o que deve ser ou, o 

que é o mesmo, realizar sua essência, dado que  

razão, amor e vontade são perfeições, são os mais altos poderes, são a 
essência absoluta do homem enquanto homem e a finalidade de sua 
existência. O homem existe para conhecer, para amar e para querer. […] 
[Estes] não são poderes que o homem possui […] são […] poderes que o 
animam, determinam e dominam” (FEUERBACH, 2012a, p. 36-37 – grifos 
nossos).  
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E prosseguindo, desfecha: 

[…] quando oprimes uma paixão, abandonas um hábito, em síntese, quando 
consegues uma vitória sobre ti mesmo, é esta força vitoriosa […] a energia 
da vontade, o poder da moral que se apoderou de ti e que te enche de 
indignação contra ti mesmo e contra tuas fraquezas individuais 
(FEUERBACH, 2012a, p. 37), 

o que significa, entre outras coisas, que a consciência moral jamais abandona o 

indivíduo como homem singular (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 44), mas que o 

acompanha sempre atualmente, vinculando-o a um tipo de “obrigação permanente” 

– embora ele próprio por vezes nem a considere como necessidade, mas como algo 

que se pratica como luxo (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 324) –, o que é legítimo 

apenas no caso de se defender, como ocorre em “A Essência do Cristianismo”, a 

existência de “leis da moral natural” (FEUERBACH, 2012a, p. 256). 

 Obviamente, Feuerbach não trata aqui de uma obrigação impossível, 

de um “dever sem poder”; de fato, “[…] um dever sem poder é uma quimera ridícula, 

[que] não move a minha sensibilidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 57). Trata-se, 

portanto, de um dever que se une ao poder, da liberdade que se vincula à potência 

enquanto permanece restrita às possibilidades humanas. Para dizer de outro modo, 

Chagas argumenta que 

[…] o homem pode o que ele quer, mas apenas na medida em que ele quer, 
o que ele pode ; ou seja, ele só pode querer ou querer realizar o que ele 72

pode realizar de acordo com os limites de seu organismo físico, com o 
fundamento da natureza, da física e das forças orgânicas (CHAGAS, 2015, 
p. 315);  

isto quer dizer que está em poder do homem tornar-se o que deve ser: a moral fica 

justificada, a meta, esclarecida, pelo que o homem como gênero aparece como 

medida da ética  (cf. HIDALGO, 1997, p. 62). Daí Feuerbach argumentar, referindo-73

se a si mesmo, que “[…] o homem […] em si e para si é um ser tão pouco imoral 

quanto moral. Feuerbach, portanto, não faz da moral a medida do homem, mas 

 Daí Feuerbach defender, desta vez em 1844, que “vontade sem poder não é senão um desejo 72

impotente” (FEUERBACH, 2007b, p. 26). Sobre a relação entre natureza e liberdade em Feuerbach, 
cf. CHAGAS, 2016, p. 63ss.

 A questão parece validar aquilo que defende Martínez, para quem “[…] o conceito de Gattung 73

[gênero] se constitui em Feuerbach […] em um dos pontos centrais de seu projeto de fundamentação 
antropológica da moral, ao afirmar que o autêntico suporte da essência humana universal não é o 
indivíduo singular em si, senão todo o gênero humano” (MARTÍNEZ, 2011, p. 227-228 - tradução 
nossa).
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inversamente, do homem a medida da moral: bom é o que é adequado, conforme ao 

homem; mau, reprovável, o que o contradiz” (FEUERBACH, 2005e, p. 181). 

No final das contas, Feuerbach parece procurar promover a ideia de que 

a moral resulta da própria estrutura interna do homem, embora ele não seja 

naturalmente moral ou imoral, mas capaz da moralidade, algo resultante de certa 

neutralidade antropológica fundamental . Os elementos ou poderes constitutivos, 74

aqueles que lhe são inerentes, dirigem-no para o problema moral como uma 

consequência indispensável daquilo que ele é estruturalmente. Em sendo assim, 

Feuerbach nos autoriza a pensar que a moral não deriva de algo externo ao homem 

que lhe sirva de fundamento, como a religião, por exemplo, mas de sua própria 

“natureza”. 

Por essa razão, desde a publicação de seu “Pierre Bayle” [“Pierre Bayle. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der Menschheit (1838)], Feuerbach 

vinha procurando demonstrar a importância de se estabelecer a independência da 

moral em relação à religião, sem se esquecer de dizer, em “A Essência do 

Cristianismo”, que aquela obra anterior atua como um complemento para uma 

compreensão mais adequada desta obra de 1841 (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 29). 

Em 1838, pois, comparece a menção à desvinculação entre moral e religião como 

algo necessário nos termos seguintes, em que Feuerbach exalta Pierre Bayle por 

desenvolver  

[…] sua ideia da autonomia da ética, o pensamento das relações éticas 
como determinadas e fundadas por si mesmas, simplesmente gerais e 
necessárias, relações independentes dos particularismos das religiões 
positivas e dos dogmas da teologia […]. De modo mais absoluto e decisivo 
exprime Bayle […] a universalidade, a autonomia, a soberania da lei ética 
[…] (FEUERBACH,  2008, p. 121-123 – tradução nossa).  

Essa posição é reforçada naquele texto quando Feuerbach faz generosos elogios à 

ética kantiana e, particularmente, a seu “imperativo categórico” , na medida em que 75

esta pôs acento na importância de estabelecer a distinção, no que toca ao 

 Tal é a noção desenvolvida por Perine, para quem “o homem é um ser capaz de moralidade, capaz 74

de ser moral porque capaz de ser imoral [o que significa defender uma tese que] […] se opõe […] 
tanto à afirmação de que o homem é naturalmente bom, quanto à de que ele é essencialmente mau. 
[…] o homem pode ser bom porque pode ser mau, e inversamente. Naturalmente, ele não é nem 
bom nem mau” (PERINE, 1988, p. 26).

 Segundo Feuerbach, “o imperativo categórico foi o manifesto com o qual a ética anunciou ao 75

mundo sua liberdade e autonomia – uma salutar descarga elétrica no céu sereno da teoria sobre a 
felicidade que apareceu até então” (FEUERBACH, 2008, p. 136 – tradução nossa).
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fundamento da moralidade, entre ela e a especulação religiosa . Daí dizer naquele 76

escrito que 

só a ética é […] a verdadeira religião ; ela é o espírito da religião, o espírito 77

abertamente expresso, seguro de si mesmo, que não se engana e se ilude 
com imagens fantásticas […]. A teologia que se põe acima da ética é tão 
perniciosa aos estados, à vida, bem como às ciências. Quem põe algo 
acima do dever, na sua intenção, já transgrediu o dever. […] Só para quem 
a ética mesma é teologia, e os deveres com a humanidade são os seus 
deveres para com Deus, só para ele é [o dever] uma necessidade divina, 
um juízo em última instância, uma infalibilidade, uma resolutio categorica, 
uma vis primitiva, uma força obrigatória indissolúvel […], em resumo – que 
coisa mais posso dizer? – uma verdade (FEUERBACH, 2008, p. 140-141 – 
tradução nossa).  

Para prosseguir na temática, e reafirmando o que informara em seu “Pierre Bayle” 

na segunda de suas “Preleções sobre a Essência da Religião”, Feuerbach ainda 

assinala que 

Bayle afirma […] que o homem pode ser moral sem religião, porque a 
maioria dos homens com ou apesar de sua religião vive imoralmente, e o 
ateísmo não é de forma nenhuma ligado necessariamente à imoralidade, e 
portanto o Estado poderia perfeitamente compor-se de ateus 
(FEUERBACH, 2005f, p. 23). 

Ademais, voltando ao tema em “A Essência do Cristianismo”, Feuerbach 

destaca que a religião não pode prescindir da fé e esta, por sua vez, “não […] inspira 

nenhuma intenção realmente moral [no homem]” (FEUERBACH, 2012a, p. 258), 

pois que a fé elimina o fundamento originário da moral em troca de uma base 

sobrenatural e dissociativa, porque especial. Essa posição é reafirmada pelo 

argumento  seguinte, com base no qual Feuerbach insiste em dizer que, no caso do 

 Embora certamente Feuerbach discorde de Kant em seus textos de maturidade, preferencialmente 76

em “Espiritualismo e Materialismo”, quando aproxima a ética kantiana da teologia, tal como, a seu 
juízo, ocorre na filosofia especulativa de Hegel (cf. SOUZA, 2001, p. 68). Souza identificaria neste 
movimento que “[…] Feuerbach utiliza a filosofia de Kant em função de sua crítica da religião que 
perpassa toda a sua obra” (SOUZA, 2001, p. 68), o que é corroborado por Andolfi, para quem “o 
desenvolvimento das ideias éticas de Feuerbach segue o andamento da sua crítica da 
religião” (ANDOLFI, 2011, p. 97 – tradução nossa). Sendo este um tema para abundantes 
discussões, que aqui não teriam lugar em razão do escopo da presente pesquisa, sugere-se, para 
recuperar as principais questões em relação à separação entre moral e religião na obra de 1838, cf. 
SOUZA, 2001, p. 69-70; quanto à relação entre Feuerbach e Kant, cf. ANDOLFI, 1989, p. 73-91; 
ANDOLFI, 2011, p. 97-170 (especialmente p. 109-123); CABADA CASTRO, 1989, p. 415-443; 
CABADA CASTRO, 2004, p. 157-169.

 Em “Sobre A Essência do Cristianismo em relação com O Único e a sua propriedade de 77

Stirner” Feuerbach assevera de si mesmo: “Sem dúvida que Feuerbach converte a ética em religião, 
só que não por ela mesma in abstracto, não como fim mas apenas como consequência, não porque 
ela seja para ele a essência moral, isto é, a essência da moral como é para o ‘protestantismo 
esclarecido’, o racionalismo, o kantismo, mas porque para ele a essência humana real, sensível, 
individual, é a essência suprema, isto é, religiosa” (FEUERBACH, 2005e, p. 181).
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“homem de fé”, 

não é o próprio amor, não é o objeto do amor, o homem, a base de toda 
moral, o impulso das suas boas ações. Não, […] [o homem de fé] pratica o 
bem não pelo bem, não pelo homem, mas por Deus – por gratidão a Deus, 
que fez tudo por ele e pelo qual também ele por sua vez deve fazer tudo 
que lhe for possível (FEUERBACH, 2012a, p. 258). 

  

Na medida em que muda o fundamento da moral, portanto, a fé acaba por 

realçar como virtude o que não é virtude, senão que sobreleva uma “virtude 

aparente” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 259) que está em clara oposição contraditória 

à virtude real, verdadeira, caracterizada pela realização do bem por si mesmo, 

manifestada pelo amor (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 258). Em outros termos, 

significa que a moral verdadeira, que se fundamenta no amor característico da 

essência humana, é transformada em imoralidade no “amor aparente” pregado pela 

religião cristã, porque este é contraditório em si mesmo, quando esta toma por 

alicerce um elemento excludente como aquele da fé. Daí Feuerbach informar que o 

amor cristão não passa de um “amor anormal” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 261), de 

um “amor sem amor”, posto que o amor verdadeiro é de natureza universal, o que 

não coincide com a especialidade da fé. Por esse motivo, “A Essência do 

Cristianismo” nos informa que “o amor da fé é apenas uma figura retórica, uma 

ficção poética da fé” (FEUERBACH, 2012a, p. 260), algo que justifica a posição de 

Feuerbach pela qual informa que “quando a moral é fundada sobre a teologia, o 

direito sobre instituição divina, então pode-se justificar e fundamentar as coisas mais 

imorais, mais injustas, mais vergonhosas” (FEUERBACH, 2012a, p. 270) . 78

 Conforme Brandão, “se o mais importante é […] ser bom, podemos abraçar a bondade 78

independentemente de Deus, mas se o mais importante é seguirmos a Deus, poderemos adorá-lo e 
cultuá-lo independentemente da bondade, o que a história mostra em todas as suas páginas através 
das crueldades praticadas pelo fanatismo religioso” (BRANDÃO, 2009, p. 10). Em linha com o 
argumento anterior, Unamuno ressalta que “aquele que, sendo bom, acredita numa ordem 
transcendente, não é bom por acreditar nela, mas por ser bom é que acredita nela. Eis uma 
proposição que parecerá obscura ou arrevesada – tenho a certeza – aos inquiridores de espírito 
preguiçoso” (UNAMUNO, 2008, p. 5).
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3.2 Teleologia e amor, intenção e moralidade 

Para defender a tese da autoconstrução do homem, a que fizemos 

referência no tópico anterior, Feuerbach precisa partir do pressuposto de que a 

existência humana é marcada pela liberdade; é ela o que viabiliza o fazer-se 

humano, o tornar-se humano para o homem. A liberdade é, então, a condição de 

possibilidade da moral e, concomitantemente, da autonomia humana, que ocorre 

como que em um processo contínuo. No entanto, é curioso que Feuerbach faça 

permanecer a “autonomia” subsumida à heteronomia da natureza, uma vez que a 

essência humana se impõe como um poder ao qual o homem individual não pode 

resistir (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 37). 

Trata-se, portanto, de tomar por base uma espécie de “autonomia 

heterônoma” – que não é necessariamente autocontraditória, na perspectiva 

feuerbachiana –, a qual se realiza na moral na forma do sentimento, do amor, maior 

entre os bens humanos (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 49), cujo “idioma” é a música 

(cf. FEUERBACH, 2012a, p. 37). Daí a pergunta de Feuerbach: “possui o homem o 

amor ou antes não é o amor que possui o homem?” (FEUERBACH, 2012a, p. 37). 

Com base nesse argumento, Cabada Castro defende que  

[…] o amor em Feuerbach não é, primária e radicalmente, uma ação que 
surge da subjetividade humana, senão uma energia (que bem poderia ser 
comparar-se com a concepção agostiniana do amor), que domina sobre o 
homem e o impulsiona ao ato amoroso concreto (CABADA CASTRO, 1998, 
p. 18 – tradução nossa). 

De acordo com Feuerbach, se o homem existe para amar, logo o amor é 

como que o pólo objetivo que atrai para si a atividade humana: é a meta a cumprir, 

sendo que “[…] a meta […] determina a atitude”, de tal modo que “[…] o que é objeto 

no espírito é meta na ação” (FEUERBACH, 2012a, p. 59) e, por isso, “a meta é o 

princípio da atividade” (FEUERBACH, 2012a, p. 124). A teleologia acaba por se unir 

a uma espécie de “deontologia”, e ambas à eudaimonia; para dizer o mesmo: o 

dever do homem é realizar uma meta humana, satisfeita essencialmente na 

promoção do amor, expressão do coração, a qual coincide com o “melhoramento do 

homem” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 59), a partir do que ele pode ser feliz. Nessa 

perspectiva, Martínez enfatiza da proposta de Feuerbach que 
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a própria essência humana se constitui […] em lei e fundamento, meta e 
medida da moralidade . O amor, através do qual a subjetividade se abre ao 79

outro, incorporando-o em seu próprio ser, se constitui como o meio pelo 
qual se realiza a unidade do gênero humano, se alcança o mais alto bem e 
o indivíduo se realiza em sua verdadeira essência. Sendo uma exigência 
ética […] a autorrealização da humanidade, [...] o amor se constitui, por sua 
vez, em lei moral universal, já que para Feuerbach apenas em virtude deste 
– do amor – pode satisfazer-se em sentido pleno o impulso de felicidade 
constitutivo do ser humano. Felicidade, pois, entendida em sentido amplo – 
não só como bem-estar, senão como aperfeiçoamento e realização 
essencial do ser humano – e, por sua vez, amor em uma dupla concepção: 
amor de si e amor ao tu (MARTÍNEZ, 2011, p. 235 – tradução nossa).  

Como consequência necessária do argumento precedente, Feuerbach 

parece apresentar aqui os elementos fundamentais que sustentam o 

estabelecimento de um novo imperativo que pretende superar o formalismo moral 

tradicional de matriz kantiana: não seria mais o caso de se assumir um “imperativo 

categórico” que exclui de si a possibilidade de cessão às “inclinações”, mas de se 

concretizarem efetivamente ações que correspondam às exigências de “imperativos 

não despóticos”, que ocorrem na forma de “pedido”, compreendido como a 

expressão do “poder do coração”. Daí Feuerbach argumentar que 

o pedido é o imperativo do amor. E este imperativo tem infinitamente mais 
poder que o despótico. O amor não ordena; o amor só precisa fazer uma 
leve alusão aos seus desejos para ficar certo da realização dos mesmos; já 
o déspota deve colocar um poder no tom para fazer dos outros, para ele 
seres indiferentes em si, realizadores dos seus desejos. O imperativo do 
amor atua com força eletromagnética, o despótico com a força mecânica de 
um telégrafo de madeira (FEUERBACH, 2012a, p. 140).

É nesse sentido que se deve reconhecer no “imperativo do amor”, como 

expressão do coração, a possibilidade de superação da “lei da razão” (cf. ANDOLFI, 

2011, p. 99), visto que “a lei não me dá a força para cumpri-la, (não!) ela é bárbara; 

ela só impera sem se importar se eu posso cumpri-la e como devo cumpri-la; ela me 

deixa abandonado a mim mesmo sem orientação e ajuda” (FEUERBACH, 2012a, p. 

155); por isso, Feuerbach conclui que “a lei é morta […]; [ela] só fala para a razão e 

se opõe diretamente aos instintos ” (FEUERBACH, 2012a, p. 155). A consequência 80

necessária é a de que “todo o peso que na moral kantiana tem o ‘dever’, o possui na 

 Sobre o problema, Sampaio e Frederico indicam que “o fim do sujeito concreto particular está dado 79

nele mesmo como sua própria faculdade mental; o fim da existência humana é sua própria 
essência” (SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 67). 

 Sobre a relação entre instinto e felicidade são oportunas as posteriores palavras de Feuerbach, 80

quando, em 1868, ao tratar da “inseparabilidade entre a vontade e o instinto de felicidade”, afirma que 
“o instinto de felicidade é o instinto originário e fundamental de tudo aquilo que vive e ama, que é e 
quer ser, que respira e não assume em si com ‘absoluta indiferença’ ácido carbônico e nitrogênio em 
vez de oxigênio, ar letal em vez de vivificante” (FEUERBACH, 1992, p. 12).
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antropologia feuerbachiana o ‘amor’” (CABADA CASTRO, 1989, p. 436 – tradução 

nossa). 

A proposta do imperativo do amor torna legítima a Feuerbach a 

necessidade de elaborar uma nova “teoria da deliberação” – da intenção ou do 

propósito –, para a qual é fundamental a manutenção e estímulo da relação 

harmoniosa entre os elementos essenciais do ser humano (razão, vontade e 

coração – a trindade divina no homem [cf. FEUERBACH, 2012a, p. 91ss]). Esta 

teoria da intenção enseja esclarecer que é apenas por meio dela que se pode levar 

a efeito a finalidade humana, uma vez que “somente o ser que age com intenção, 

com finalidade, i. e., com a razão é para a razão um ser imediatamente claro e certo 

por si mesmo, é um ser verdadeiro e fundamentado em si mesmo” (FEUERBACH, 

2012a, p. 66) e, por isso, “[…] somente na razão se revela a finalidade, o sentido do 

ser” (FEUERBACH, 2012a, p. 71), que, no caso do ser humano, é satisfeito “[…] 

quando ele se encontra em si, em sua essência” (FEUERBACH, 2012a, p. 118). Por 

isso, a teoria da intenção aqui em causa se une necessariamente a uma teleologia, 

em que a meta final do indivíduo humano coincide, no limite, com sua plena 

realização, com o descobrimento do sentido de seu ser. Por esse motivo, diz 

Feuerbach, 

[…] todo homem deve […] estabelecer uma meta, um propósito. O propósito 
é o impulso vital consciente, optado e essencial, a visão genial, o ponto 
luminoso do conhecimento de si mesmo – a unidade de natureza e espírito 
no homem. Quem possui um propósito, possui uma lei sobre si; ele não só 
se conduz, mas é conduzido. Quem não tem propósito não tem pátria, não 
tem sacrário. A maior desgraça é a falta de propósito. Mesmo quem se 
propõe metas comuns se sai melhor, ainda que não seja melhor, do que 
quem não tem nenhuma meta. A meta limita; mas a limitação é o mestre da 
virtude. Quem tem um propósito, uma meta que seja em si verdadeira e 
essencial, este já tem com isso também religião, não no sentido mesquinho 
da plebe teológica, mas – e é o que importa – no sentido da razão, no 
sentido da verdade (FEUERBACH, 2012a, p. 89-90). 

O que nomeamos de “teoria da intenção” abriga, consequentemente, a 

não-aceitação de uma vontade onipotente, desvinculada da natureza. Daí que a 

intenção a que Feuerbach faz referência só seja coerente com o seu “materialismo” 

se for tomada como um “desejo concreto” que se efetiva em um “amor real”, um “[…] 
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amor que tem carne e sangue ” (FEUERBACH, 2012a, p. 76), cujo oposto é um 81

“amor sem natureza [que] é um absurdo, um fantasma” (FEUERBACH, 2012a, p. 

97). Este pode ser o motivo pelo qual persista em informar que “a moral nada pode 

sem a na tu reza , e la deve se adap ta r aos me ios na tu ra is ma is 

simples” (FEUERBACH, 2012a, p. 272), o que o conduz ao reconhecimento de que 

o amor humano tem, concomitantemente, a mesma origem e o mesmo destinatário: 

o próprio homem. A este respeito Feuerbach acentua que 

não existe amor sem simpatia e não existe simpatia sem compaixão. Teria 
eu interesse por um ser insensível? Não! Eu só sinto por um ser sensível. 
[…] [A compaixão é] sofrimento, sofrimento por amor, por coração. O que 
sofre a não ser um coração interessado? Sem amor não há sofrimento. A 
matéria, a fonte do sofrimento é exatamente o coração universal, a união 
geral de todos os seres (FEUERBACH, 2012a, p. 80-81 [e nota 17]). 

Assim, o coração que sofre é também o que impulsiona o agir; a ação 

humana deve intencionar, portanto, a exteriorização do coração – afinal “[…] como 

pode a meta final de um ser estar fora do seu ser?” (FEUERBACH, 2012a, p. 278) –, 

a efetivação do amor concreto do homem pelo homem, que “[…] se mantém pelo 

sofrimento” (FEUERBACH, 2012a, p. 85). Daí porque, segundo Feuerbach, o 

coração humano “[…] não inventa como a livre fantasia ou a inteligência; ele sofre, 

recebe; tudo o que sai dele aparece-lhe como dado, surge violentamente, atua com 

a força da necessidade urgente. O coração domina, apodera-se do 

homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 85), porque “só onde o teu coração está, estás tu” 

(FEUERBACH, 2005d, p. 131); o coração é também o que impulsiona o homem a 

agir, por compaixão, em favor dos seus semelhantes, desde que se considere que 

“[…] somente a ação objetiva é a unidade da atividade teórica e prática, somente 

ela oferece ao homem um fundamento ético, i. e., caráter” (FEUERBACH, 2012a, p. 

89 – grifos nossos).  

 O que implica, necessariamente, na assunção da sensibilidade também para o desenvolvimento da 81

perspectiva moral. Talvez por isso Feuerbach insista em dizer que “a denegação dos sentidos é a 
fonte de toda a insanidade, malignidade e doença na vida humana; a afirmação dos sentidos, a fonte 
da saúde física, moral e teorética. A renúncia, a resignação, a ‘autonegação’, a abstracção tornam o 
homem sombrio, enfadado, sórdido, lascivo, receoso, mesquinho, invejoso, pérfido, malévolo, mas o 
prazer dos sentidos torna-o risonho, corajoso, nobre, aberto, comunicativo, comparticipativo, livre, 
bom. Todos os homens são bons na alegria, maus na tristeza; mas a fonte da tristeza é, justamente, 
seja voluntária ou involuntariamente, a abstracção dos sentidos” (FEUERBACH apud SERRÃO, 
2009, p. 28). 
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É apenas nesse sentido que convém interpretar a urgência do tema do 

egoísmo e a interferência que exerce na proposta ética contida em “A Essência do 

Cristianismo”, o qual desponta no interior da teoria feuerbachiana como um 

elemento ineliminável, embora a questão só apresente maior destaque a partir das 

“Preleções” de 1848. Na obra de 1841 o tema comparece em algumas ocasiões 

(especificamente a palavra alemã Egoismus aparece vinte e cinco vezes [25] em 

toda a obra), boa parte das vezes para designar o elemento característico das 

religiões monoteístas  (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 131), como é o caso do 82

cristianismo ou do judaísmo, para mencionar alguns exemplos. Comentando a 

respeito de tais religiões, Feuerbach evidencia que a sensação de bem-estar reflete 

um prazer do egoísmo, o que acontece na religião cristã quando da aplicação a 

Deus dos predicados da humanidade, na medida em que, por exemplo, para o 

crente, “Deus é exatamente a autossatisfação do próprio em-si-mesmismo 

desfavorável a tudo o mais” (FEUERBACH, 2012a, p. 57), o que justifica, na 

compreensão feuerbachiana, a crença cristã na divindade como centrada no 

indivíduo e em seus interesses particulares (cf. CABADA CASTRO, 1998, p. 18) e, 

por isso, como oposição à “nova religião do amor” (cf. CABADA CASTRO, 1998, p. 

18). Ainda assim, em “A Essência do Cristianismo” Feuerbach procura promover a 

recuperação de certo aspecto positivo do conceito de egoísmo, na medida em que 

comparece no texto a ideia de que ele “[…] concentra o homem sobre si mesmo [...] 

[e] lhe fornece um princípio de vida sólido, denso” (FEUERBACH, 2012a, p. 131) e, 

isto posto, guarda uma relação de proximidade com a sensação de “bem-estar” (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 131). 

 Por essa razão, diz Feuerbach, “o egoísmo é o Deus que não decepciona os seus 82

servos” (FEUERBACH, 2012a, p. 131) e, por isso, “Deus ama enquanto ama o homem pelo homem, 
i. e., para torná-lo bom e feliz” (FEUERBACH, 2012a, p. 80), o que demonstra que o egoísmo 
também está no fundamento da religião cristã. Quando se refere ao judaísmo, a menção ao egoísmo 
aparece quando Feuerbach discute a crença seja na doutrina da criação (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 
129), seja na do milagre em geral (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 130; 201) – depois repassada ao 
cristianismo como a um filho, posto que “a religião cristã é a religião judaica purificada do egoísmo 
nacional […]. Assim como o israelita objetivou o seu caráter nacional em Jeová, o cristão objetivou 
em Deus a essência humana (e, em verdade, subjetivamente humana) libertada da barreira da 
nacionalidade […]. O cristianismo refinou o egoísmo judaico num subjetivismo espiritual (não 
obstante, dentro do cristianismo, esta subjetividade tenha se expressado novamente como puro 
egoísmo” (FEUERBACH, 2012a, p. 136-137). Daí Feuerbach acentuar que “[…] a criação a partir do 
nada, i. e., a criação como um mero ato imperativo, só tem a sua origem na insondável profundidade 
e violência do egoísmo hebreu” (FEUERBACH, 2012a, p. 130) ou, ainda, que “não foi do criador que 
surgiu o egoísmo supranaturalístico dos judeus, mas inversamente, aquele nasceu deste: na criação 
o judeu apenas justifica o seu egoísmo diante do fórum da sua razão” (FEUERBACH, 2012a, p. 134).
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Se é verdade que, para Feuerbach, o egoísmo é necessário porquanto 

constitua um elemento do qual o ser humano não pode se desvincular em virtude de 

sua ocorrência como indivíduo orgânico que anseia pela satisfação de suas 

carências e pela sua autoconservação , também é certo que a concepção 83

feuerbachiana do egoísmo, como argumenta Andolfi, 

se traduz inevitavelmente também em uma força moral, que Feuerbach 
caracteriza imediatamente depois como o amor que liga o indivíduo à 
própria essência, aos indivíduos seus semelhantes e a si mesmo. Amor de 
si e amor dos outros se correspondem: porque se de um lado eu não sou 
nada sem o amor pelos meus semelhantes, de outro lado todo amor de um 
objeto é um amor de si indireto, “porque eu posso amar apenas isto que 
corresponde ao meu ideal, ao meu sentimento, ao meu ser” (ANDOLFI, 
2011, p. 103 – tradução nossa). 

Dessa forma Feuerbach inaugura, com a tese da necessidade de amar o 

homem pelo homem e a caracterização do indivíduo como instância relacionada, 

uma espécie de “novo supremo princípio prático fundamental” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 267) que objetiva tornar as relações morais algo que vale “por si 

mesmo” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 268), uma vez que “o que é correto, verdadeiro 

e bom tem em geral a base da sua consagração em si mesmo, em sua qualidade. 

[…] Se a moral não tem nenhuma base em si mesma, então não existe também 

nenhuma necessidade interna da moral” (FEUERBACH, 2012a, p. 270). 

No fim das contas, trata-se de repensar e recuperar o papel da 

intencionalidade para a moral, a qual deve ser orientada por uma espécie de “critério 

de universalidade” especificado na “lei suprema” do amor (cf. FEUERBACH, 2012a, 

p. 261), que “[…] se basta a si mesmo […] [e, por isso] não necessita de nenhum 

título especial, de nenhuma autoridade” (FEUERBACH, 2012a, p. 261), e, por isso,  

o seu cumprimento não pode ser reconhecido simplesmente como um cumprimento 

exterior, mas a consequência imediata e fundamental do próprio valor intrínseco do 

que informa e possui (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 213). Daí que, de fato, Feuerbach 

 De fato, Feuerbach argumenta que “tudo que vive quer se afirmar, quer viver, logo, não quer 83

morrer” (FEUERBACH, 2012a, p. 149) e, por isso “[…] a preocupação do homem por si mesmo é a 
sua mais elevada essência” (FEUERBACH, 2012a, p. 302), algo que se manifesta no ser humano 
como uma espécie de “desejo de felicidade” – “[…] o homem quer ser feliz” (FEUERBACH, 2012a, p. 
138 – nota 75). Por esse motivo, o princípio da felicidade própria, se não é considerado importante, 
faz da moral algo que contradiz a vida, pois que o egoísmo corresponde a uma “[…] motivação 
normal do homem corrente em sua vida ordinária. Prescindir disto equivale a elaborar uma moral que 
não se enlaça com as preocupações normais e existenciais do homem. Mas, sobretudo, a Feuerbach 
interessa pôr em relevo a experiência da própria vida e da própria felicidade na medida em que ela é 
pressuposto do conhecimento e da estima do outro, para quem se dirige, definitivamente, a intenção 
ética feuerbachiana” (CABADA CASTRO, 1989, p. 437 – tradução nossa).
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defenda que “para o homem nobre é a ação nobre natural; ele não duvida se deve 

praticá-la, ele não a coloca sobre a balança do livre-arbítrio; ele deve praticá-la. 

Somente quem assim age é também um homem digno de confiança” (FEUERBACH, 

2012a, p. 324). 

O efeito imediato do argumento é que o “amor real” estabelece uma 

relação de interdependência entre os seres humanos, porque “enquanto estás […] 

numa relação, serás determinado por ela sem o saber. Tua vontade, tua intenção te 

liberta somente das limitações e impressões conscientes, mas não das secretas e 

inconscientes que estão na natureza da coisa” (FEUERBACH, 2012a, p. 173). Por 

isso Feuerbach certifica: 

[…] como posso eu servir a um objeto, subordinar-me a ele se ele não me 
paira como ideal no espírito? […] as determinações determinam o juízo e o 
modo de pensar a intenção do homem. E quão mais elevado é o tipo da 
ocupação, tanto mais identifica-se o homem com ela. Tudo aquilo que o 
homem estabelece como meta essencial da sua vida, declara ele como 
sendo a sua alma, pois é o princípio do movimento nele . Através dos seus 84

objetivos, da atividade na qual ele realiza esses objetivos, é, porém, o 
homem ao mesmo tempo, como algo para si, também algo para os outros, 
para o geral, para a espécie. Portanto, quem vive na consciência da espécie 
como uma verdade, este considera o seu ser idêntico ao ser da sua 
essência, seu ser imortal. Ele vive para a humanidade com toda alma, com 
todo coração (FEUERBACH, 2012a, p. 180). 

Em conformidade com o argumento precedente, ter o “amor ao homem” 

como objetivo é idêntico a ter por “meta” aquela “obrigação fundamental” a que cada 

ser humano está vinculado. Aqui acontece a unidade absoluta da intenção com a 

ação, da consciência com o coração e, por isso, “o amor é [concebido como] a lei 

universal da inteligência e da natureza – ele nada mais é que a realização da 

unidade do gênero por via da intenção” (FEUERBACH, 2012a, p. 261). Se é assim, 

então “o gênero não é um mero pensamento; ele existe no sentimento, na intenção, 

na energia do amor. O gênero é o que me inspira o amor. Um coração amoroso é o 

coração do gênero” (FEUERBACH, 2012a, p. 264). Tal como o amor subjetivamente 

 Já em 1834, quando da publicação de “Abelardo e Heloísa ou o Escritor e o Homem” [Abälard und 84

Heloise oder der Schrifsteller und der Mensch], Feuerbach argumenta que “a alma do homem é aquilo 
que ele reconhece e experimenta em si como o verdadeiro e mais elevado, o que determina sua 
maneira de ser, de viver, de agir, de julgar as coisas” (FEUERBACH, 1995a, p. 355 – tradução 
nossa).
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para o gênero é a razão objetivamente (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 263) , algo que 85

sugere que o amor seja uma espécie de opção “[…] tanto ao pensamento lógico-

sistemático, como ao rigorismo moral” (SERRÃO, 1993, p. 132). 

3.3 Amor e “intersubjetividade”: a felicidade como ato comunicativo 

Pelo exposto, parece ser impossível a Feuerbach dissociar o princípio 

ético do “amor ao homem pelo homem” das relações intersubjetivas que 

inevitavelmente atravessam a vida humana, porque mesmo quando se considera o 

homem do ponto de vista de sua vida interior, quando o homem se relaciona consigo 

mesmo por meio de um modo de vida exclusivamente seu, é ele para si mesmo “[…] 

ao mesmo tempo eu e tu” (FEUERBACH, 2012a, p. 36), pois “[…] a unidade da 

consciência de si mesmo existe apenas como a unidade relacionada, realizada do 

Eu e do Tu” (FEUERBACH, 2012a, p. 91). Esta posição de Feuerbach nos conduz à 

compreensão de que o homem como “[…] indivíduo é um eu comunitário, um 

indivíduo social, simultaneamente individual e plural, não isolado nem auto-

 Ainda em “Abelardo e Heloísa ou o Escritor e o Homem”, Feuerbach parece fazer referência à 85

importância da unidade entre espírito e amor, quando, entre outros momentos, destaca: “como é 
possível o amor sem um entendimento mútuo? O que é o amor mesmo senão uma confiada e íntima 
correspondência? Como poderia o homem escrever cartas de amor à sua querida, como poderia 
esperar êxito delas, se a razão não lhe corrigir as muitas faltas de conteúdo, inclusive ortográficas, 
que ele, no insensato ódio de seu coração, comete, uma vez que ela, a razão, dita-lhe em sua pena 
os pensamentos melhores e de maior êxito?” (FEUERBACH, 1995a, p. 303 – tradução nossa). Para 
exemplificar a questão por meio de um comentário à interpretação de Reitemeyer, Serrão argumenta 
que “[…][em Abelardo e Heloísa ou o escritor e o homem, Reitemeyer]  encontra, sob a unidade de 
espírito e amor, a primeira formulação do princípio da individualidade como superação das dicotomias 
pensamento/sentimento, actividade/passividade” (SERRÃO, 1993, p. 132), algo que justifica a 
necessidade de se ter em conta que “a unidade da cabeça e do coração […] [refere] em geral a 
totalidade indivisa das dimensões humanas. O nexo harmonioso de pensamento e afectividade 
sintetiza uma das facetas da ideia feuerbachiana de homem integral, perspectivada quer na dupla 
natureza de passividade e de actividade, quer na equidistância relativamente à exclusividade do frio 
intelectualismo e do sentimentalismo exaltado. Numa outra perspectiva, o princípio possui uma 
função orientadora das atitudes gerais de vida. Aponta a desejável consonância entre o modo de 
sentir e o modo de pensar, o coração simbolizando a ‘revolução’, a agitação, o movimento que 
transforma com rapidez, e a cabeça, a ‘reforma’, a acalmia e a ponderação que volta a pôr as coisas 
no lugar. O equilíbrio assim esboçado será difícil de manter e sempre oscilante, sendo a contradição 
mais frequente do que a coerência, dado que à força inovadora do coração se sobrepõe 
habitualmente a resistência conservadora da cabeça, a sede onde os preconceitos ficarão alojados 
por mais tempo” (SERRÃO, 1999, p. 223), o que poderia explicar a iniciativa da intérprete em causa 
de conceituar razão e coração por meio da expressão “razão amorosa” (cf. SERRÃO, 1999, p. 223). 
Em obra distinta, a mesma intérprete insiste em reafirmar a inseparabilidade entre razão e coração, 
ocasião em que argumenta que “[…] a razão é simultaneidade estrutural de ‘cabeça e coração’, de 
actividade e passividade, pólos correlativos, integrados e incindíveis, e não dimensões 
hierarquizadas, da mesma natureza humana sensível” (SERRÃO, 2008, p. 626).
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suficiente, mas carente dos outros e do mundo” (SERRÃO, 1999, p. 150) , o que 86

significa que assim como o objeto é o essencial para a consciência, aquilo também 

diz respeito à consciência de si do indivíduo e, portanto, diz que a prioridade do 

objeto sobre o sujeito “[…] não é […] [válida] somente para os objetos espirituais, 

mas também para os sensoriais” (FEUERBACH, 2012a, p. 38), cuja manifestação 

ocorre, por exemplo, no sentimento. Por complemento Feuerbach declara que 

o homem […] é dominado pelo sentimento  […]. O sentimento só é 87

determinado pelo sentimental, i.e., por si mesmo, pela sua própria essência. 
Da mesma forma é a vontade, é a razão. Por isso, qualquer que seja o 
objeto de que tomemos consciência, fará simultaneamente que tomemos 
consciência da nossa própria essência; não podemos confirmar nada sem 
confirmarmos a nós mesmos (FEUERBACH, 2012a, p. 39). 

O sentimento se manifesta como uma espécie de vínculo essencial entre 

os seres humanos, que se relacionam por uma necessidade interna à sua natureza 

e, por isso mesmo, as relações humanas são pensáveis e perceptíveis (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 57), na medida em que são relações reais, concretas, 

objetivas e, consequentemente, são dotadas de sentido, já que apenas “o nada, o 

não ser é sem finalidade, sem sentido, irracional. Somente o ser tem finalidade, 

fundamento e sentido; o ser existe porque somente o ser é razão e verdade; ser é a 

necessidade absoluta” (FEUERBACH, 2012a, p. 70). 

Se, portanto, as relações humanas são reais e concretas, então são 

possuidoras de sentido e finalidade. Isso poderia justificar o fato de que o homem 

existe, além de outras coisas, para amar, como Feuerbach compreende. O amor é 

então o vínculo que justifica as relações intersubjetivas, e, por isso, deve poder ser 

 Comentando a temática, Serrão ajuda a compreender que “o sujeito humano vive numa dupla 86

referência, a si e a outros, e esta duplicidade integra a sua essência íntima: cada indivíduo é 
simultaneamente Eu e Tu: ‘Eu sou eu – para mim – e ao mesmo tempo tu – para o outro’. A relação 
acontece, por isto, apenas entre seres corporizados e sensíveis, capazes de agirem uns sobre os 
outros. O Sensualismo funda o a priori relacional como reversibilidade e simultaneidade entre seres 
reais. Mas apenas a dialecticidade do Altruísmo transforma a própria concepção do sujeito num ser 
em relação, isto é, originariamente como um Eu e um Tu, esquema real presente em toda a relação 
concreta, indefinidamente multiplicável, sem que a variedade de papéis que possam ser assumidos 
venha trazer a anulação do eu, mas tão-só a superação da ideia de um eu que pudesse existir 
independentemente dessa mesma relação: ‘O eu real é apenas o eu face ao qual está um tu que é 
ele próprio tu, objecto, para um outro face a ele; todavia, para o eu idealista, assim como não existe 
nenhum objecto em geral, assim não existe nenhum tu’” (SERRÃO, 1999, p. 206). Daí a 
consequência apontada por Chagas, quando ressalta que “não no isolamento, mas na comunidade 
(Gemeinschaft), isto é, na conexão do homem com o homem, com o outro, torna o homem consciente 
de sua espécie, pois o outro, o qual é diferente não apenas segundo o sexo, pertence, na verdade, à 
totalidade do homem [...]. Esta consciência de si mesmo na consciência do outro Feuerbach chama 
de consciência do gênero” (CHAGAS, 2010, p. 62). 

 Lembre-se a defesa feuerbachiana de que o sentimento, “[…] o que há de mais nobre, de mais 87

excelente, i. e., divino no homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 41).
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expresso concretamente; se considerarmos a manifestação concreta do amor na 

realização de ações atuais, então amar o homem pelo homem não é uma abstração, 

senão a realização concreta da essência humana em ato. Daí que o amor “[…] 

idealiza a matéria e materializa o espírito” (FEUERBACH, 2012a, p. 75). 

A essência humana é, nesse sentido, realizada no convívio, na medida 

em que ele é, para o coração, uma necessidade urgente, pois “[…] amar só 

podemos em companhia. No amor somos dependentes, porque ele é a necessidade 

de um outro ser” (FEUERBACH, 2012a, p. 92), o que significa que “só uma vida 

comunicativa é verdadeira, satisfeita, divina” (FEUERBACH, 2012a, p. 92), algo que 

se justifica pela própria constituição essencial do coração humano, posto que, para 

Feuerbach,  

o coração é algo de social, de comum. É o sentido colectivo no homem. É 
por isso que não há propriamente um coração mau. Existem apenas 
corações bondosos ou sem coração. O coração é o impulso sexual da 
virtude, pois o fundamento da virtude é o sentido para o gênero, o sentido 
para o universal (FEUERBACH apud SERRÃO, 1999, p. 224). 

  

A vida comunicativa é realizada pela possibilidade que o humano tem de 

exteriorizar o seu interior, o que lhe é viabilizado, por exemplo, por sua capacidade 

de fala, de linguagem . A palavra reflete ou, ao menos, pode refletir aquilo que o 88

homem é em seu íntimo, o que concede a Feuerbach o motivo para anunciar que  

a palavra torna o homem livre. Quem não pode se externar é um escravo. 
Muda é por isso toda paixão, alegria e sofrimento excessivo. Falar é um ato 
de liberdade; a palavra é a própria liberdade. […] não conhecemos […] um 
poder e uma exteriorização de força com efeito espiritual mais elevada do 
que o poder da palavra (FEUERBACH, 2012a, p. 103). 

O que se percebe é que Feuerbach inaugura aí um tipo de “filosofia da 

linguagem” cuja intenção é marcadamente dominada pelo ético, na medida em que 

a fala é expressão da liberdade humana, a qual, ao mesmo tempo em que é um 

poder de escolha limitado pela estrutura natural subjetiva, é também um 

ultrapassamento do querer por uma determinação instintiva, da qual o homem não 

 Ainda que, conforme Serrão, “a interpessoalidade […] [não seja] primariamente linguística [mas 88

que] emerge de um sedimento de experiência pré-reflexiva comunitariamente vivida no nível da 
presença sensível e da coexistência com o ‘sol do homem’: ‘Só aí onde o homem toca e roça noutro 
homem se acendem a argúcia e a subtileza […] só aí onde o homem se expõe e se aquece ao sol do 
homem nascem o sentimento e a fantasia […], e só aí onde o homem fala com o homem, só no 
discurso, um acto comunitário, desponta a razão’” (SERRÃO, 1999, p. 210-211). 
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pode fugir (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 102). A palavra é liberdade e prisão: é opção 

até certo ponto não deliberada, na medida em que é um instinto; mas é igualmente 

uma superação do imediato, uma fuga decidida do agora, posto que “[…] mostra o 

invisível, torna presente o passado e o distante, termina o infinito, eterniza o 

temporal. Os homens passam, a palavra permanece; a palavra é vida e 

verdade” (FEUERBACH, 2012a, p. 102). 

Em “Para a crítica da filosofia hegeliana”, a dois anos da publicação de “A 

Essência do Cristianismo”, Feuerbach já iniciava a elaboração dessa filosofia da 

linguagem na qual o poder da linguagem aparece como 

[…] a realização do gênero, a mediação do Eu com o Tu, a fim de 
apresentar a unidade do gênero graças à supressão do seu isolamento 
individual. O elemento da palavra é portanto o ar, o medium vital mais 
espiritual e mais universal de todos (FEUERBACH, 2012b, p. 33). 

  

O “poder da palavra” é uma referência imediata àquela qualidade do 

humano que, por natureza, é capaz de exprimir o interior, o presente no 

pensamento, de lançá-lo para fora, de modo que o seu íntimo é revelado pela 

própria natureza comunicativa do pensamento (cf. SERRÃO, 1999, p. 202). Este é o 

motivo que nos leva a concluir, em linha com a proposta hermenêutica de Serrão, 

que 

[…] o pensamento verdadeiro tende espontaneamente a exteriorizar-se, 
saindo de si e apresentando-se a outros para solicitar a sua adesão, e fá-lo 
graças ao meio privilegiado da escrita. O acto de escrever concretiza o 
pensamento em linguagem, ao mesmo tempo que o faz exclusivamente 
para outros, permanecendo para sempre incógnito o que não se diz, nem se 
ensina, nem se escreve. A linguagem assume uma função preponderante: 
tanto de exteriorização, sem a qual nenhuma ideia poderia ser exposta; 
quanto de união, uma vez que expor-se é sempre mostrar-se a outros. A 
linguagem permite “realizar o gênero”, ao unir o eu (autor ou intérprete) com 
o tu (leitor) e ultrapassar o respectivo isolamento individual (SERRÃO, 1999, 
p. 202). 

Em 1839, como em “A Essência do Cristianismo”, a palavra aparece como 

elemento de libertação, posto que nos interpela à comunicabilidade que, no fundo, 

quer nos dirigir ao problema da verdade, não apenas em sentido epistemológico, 

senão também moral, quando tem em conta a conhecida questão relativa ao modus 

do viver humano, uma vez que “[…] a palavra tem por objeto homens, a escrita 

espíritos” (FEUERBACH, 2009, p. 16). Daí que  
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sem dúvida que o homem pode bastar-se a si mesmo, porque se sabe a si 
mesmo como alguém que se diferencia de si, que pode ser para si mesmo o 
outro – o homem fala, conversa consigo mesmo – e porque sabe que o 
pensamento não seria o seu se não fosse também, pelo menos segundo a 
possibilidade, o pensamento de outros. Mas toda essa indiferença, toda 
essa auto-suficiência e restrição a si é apenas uma aparência particular. No 
fundo, não somos indiferentes; o impulso para a comunicação é um impulso 
originário, o impulso para a verdade. Apenas por meio do outro – claro está, 
não este ou aquele outro contingente – temos consciência e certeza da 
verdade do nosso próprio assunto. O que é verdadeiro não é 
exclusivamente nem meu nem teu, mas universal. O pensamento no qual 
Eu e Tu se unem é um pensamento verdadeiro. Essa unificação só é a 
confirmação, o sinal, a afirmação da verdade porque é já ela mesma 
verdade. O que une é bom e verdadeiro (FEUERBACH, 2012b, p. 34-35). 

  

 Dessa filosofia da linguagem, já esboçada no texto de 1839 e 

adequadamente retomada em 1841, nasce a necessidade de interpretar a 

intersubjetividade como uma relação dialogada, de um Eu que não tem sentido sem 

um Tu . A vida relacionada que brota do ato comunicativo natural para os seres 89

humanos faz que o homem se reconheça como dependente de outros além de si 

m e s m o , e “ [ … ] s e n t i m e n t o d e d e p e n d ê n c i a é s e n t i m e n t o d e 

necessidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 140): esta é sua essência. Assim, se é 

verdadeiro que “o homem só se sente satisfeito e feliz quando ele se encontra em si, 

em sua essência” (FEUERBACH, 2012a, p. 118), então é forçoso que não exista 

“[…] maior felicidade do que tornar outros felizes, a felicidade está no ato da 

comunicação. Mas comunicativa é só a alegria, o amor . Por isso o homem 90

estabelece o amor comunicativo como o princípio da existência” (FEUERBACH, 

2012a, p. 128), sendo que “[…] amor e coração são idênticos; o coração não é uma 

faculdade especial – o coração é o homem que e enquanto ama” (FEUERBACH, 

2012a, p. 93). 

Trata-se, portanto, de assumir uma moral que articula dentro de si como 

elemento indispensável a comunicabilidade característica da vida humana, que 

inclui, como seu momento interno, a referência à busca pela felicidade como uma 

necessidade humana , a qual é compreendida como certa atividade. Por esse 91

motivo, Feuerbach estabelece que

 Esse pode ser o motivo de que, quando da publicação das “Preleções” de 1848 e tomando por 89

pressuposto essa “filosofia da linguagem” anterior, Feuerbach insista em dizer que “exigimos que 
finalmente a palavra se torne carne, e o espírito, matéria” (FEUERBACH, 2009, p. 13), o que significa 
que ela possui um compromisso prévio com a concretude das relações intersubjetivas.

 Para ratificar a posição teórica de Feuerbach, Serrão justifica que “a vida tem a sua tradução moral 90

como felicidade e a alegria tem de ser considerada como a condição primária de um ser que se 
realiza na expansão. A tristeza que comprime, e no seu extremo a dor, a absoluta ausência de 
alteridade e relação, geram o bloqueio e, no limite, o vazio de vida” (SERRÃO, 2009, p. 28)

 Sobre o tema da felicidade na filosofia feuerbachiana, cf. ANDOLFI, 1992, p. 105ss.91
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no [conceito de] ativo o homem se sente livre, ilimitado, feliz; no passivo, 
limitado, oprimido, infeliz. Atividade é sentimento positivo de si mesmo. 
Positivo é em geral tudo aquilo que no homem vem acompanhado de uma 
alegria. […] Só temos sucesso naquilo que fazemos com prazer; o júbilo 
tudo supera. Uma atividade realizada é, porém, aquela que combina com a 
nossa essência, que não sentimos como limitação, portanto, como pressão. 
Mas a atividade mais feliz é a agente (FEUERBACH, 2012a, p. 220-221). 

Assim, a alegria está associada à atividade como ao prazer , de tal modo 92

que à noção feuerbachiana de felicidade não escapa “o reconhecimento sincero, 

honesto da sensorialidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 314), de onde se segue que se 

trata de uma felicidade que assume o que é corporal, sensorial  (cf. FEUERBACH, 93

2012a, p. 319). A atividade que concede a felicidade ao agente é, a juízo de 

Feuerbach, necessariamente uma comunicação de si mesmo, uma alienação de si 

do Eu para o Tu, num dar-se que é, ao mesmo tempo, um dar-se do Tu para o Eu, 

uma relação de determinação omnilateral, de “reciprocidade e simetria” (cf. 

SERRÃO, 1999, p. 206)  para ambos. Daí que 94

se eu sou um ser bom ou comunicativo – pois só é bom o que se dá a si 
mesmo, o que se comunica, bonum est communicativum sui – não saberei 
fazer o bem a outro antes que a oportunidade  me permita. Somente no 95

ato da comunicação experimento eu a felicidade do benefício, a alegria da 
generosidade, da liberdade. Mas é esta alegria diversa da alegria do 
recebedor? Não; eu me alegro porque ele se alegra. Eu sinto a desgraça do 
outro, sofro com ele; ao facilitar o seu sofrimento, facilito o meu próprio – o 
sentimento da desgraça é também desgraça. O alegre sentimento de quem 
dá é somente o reflexo, o autossentimento da alegria no recebedor. Sua 

 No “Apêndice” de “A Essência do Cristianismo” Feuerbach deixa claro que “toda alegria é 92

autorrealização, todo prazer manifestação de força, energia. Toda função orgânica é em condição 
normal ligada ao prazer – mesmo o respirar é um ato de prazer que só não é sentido como tal porque 
é um processo ininterrupto” (FEUERBACH, 2012a, p. 314).

 Aqui Feuerbach parece procurar retomar a noção de vínculo entre felicidade e natureza tal como 93

concebida por Holbach, para quem “o homem é infeliz unicamente porque não conhece a natureza. 
[…] Numa palavra, o homem desdenhou o estudo da natureza para correr atrás de fantasmas que, 
semelhante aos incêndios enganosos que o viajante encontra à noite, assustam-no, deslumbram-no e 
fazem-no abandonar o caminho simples do verdadeiro, sem a qual não pode alcançar a 
felicidade” (HOLBACH, 1978, p. 75 – tradução nossa).

 A esse respeito, é possível defender que “a relação de Eu e Tu encontra-se igualmente fundada no 94

princípio da acção recíproca que regula a relação de todos os seres. Só a sensibilidade, porque 
passiva e activa, pode acolher o outro na sua alteridade irredutível, como sujeito dotado de uma 
dignidade própria não determinada pelo pensamento conceptualizador. O tu é um ser real, 
sensivelmente dado, espontaneamente reconhecido como outro ser humano, sem que esse 
reconhecimento tenha de passar pela mediação de uma operação intelectual. Reconhecer ‘a 
realidade do tu como um ‘não-posto’, mas originariamente presente’, dado na sua plena realidade, é 
unicamente possível na medida em que eu sou sensível. Só o não-eu no eu, a minha passividade é 
capaz de acolher o outro: ‘Não é ao eu mas ao não-eu em mim […] que um objecto, ou seja, um outro 
eu é dado, porque só quando eu me transformo de um eu num tu, quando sou passivo, nasce a 
representação de uma actividade existente fora de mim, quer dizer, da objectividade. Mas só por meio 
do sentir é que o eu é não eu’” (SERRÃO, 1999, p. 205).

 Haveria aqui uma referência à indicação do momento adequado para o agir? Aqui Feuerbach 95

recupera o elemento kairológico essencial da moral aristotélica? Sobre a questão, cf. AUBENQUE, 
2008, p. 156-171.
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alegria é um sentimento comunitário e que por isso se manifesta também 
exteriormente através da união das mãos, dos lábios. […] o sentimento da 
compaixão, da participação é, portanto, um sentimento substancial, 
essencial, filosófico (FEUERBACH, 2012a, p. 230; 234 – grifos nossos). 

O ato comunicativo torna a vida humana feliz ao realizar aqueles que são 

“deveres humanos comuns” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 257), que nada mais são 

que “deveres morais” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 258) ou relações morais que 

valem por si mesmas (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 268), radicados na própria 

essência humana enquanto justificativa para a existência do “senso de justiça 

natural do homem, […] [do] sentimento moral, que como tal […] impõe o amor 

imediatamente como lei e verdade” (FEUERBACH, 2012a, p. 258); daí Feuerbach 

argumentar que “o amor não conhece outra lei a não ser a si mesmo; ele é divino 

por si mesmo; […] ele só pode ser fundamentado por si mesmo” (FEUERBACH, 

2012a, p. 260), o que significa dizer, no final das contas, que “o conceito do amor é 

um conceito autônomo” (FEUERBACH, 2012a, p. 262). 

3.4 A crítica da religião como crítica ética da religião: considerações sobre a 
relação Feuerbach-iluminismo 

A apresentação do conteúdo ético elaborado em “A Essência do 

Cristianismo”, pelo qual se apresenta o amor, “cerne da moral” (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 332), como algo propriamente humano, acaba por revelar que a intenção 

que motivara Feuerbach a escrever a obra pode ser traduzida por uma espécie de 

tarefa irrenunciável: a de “[…] provar que, sob os mistérios sobrenaturais da religião, 

estão verdades inteiramente simples, naturais” (FEUERBACH, 2012a, p. 13) e, 

talvez por isso, informe que “em ‘A Essência do Cristianismo’, Deus foi meu objeto 

de estudo somente como ser moral” (FEUERBACH, 2009, p. 33), de modo que o 

intuito de Feuerbach, ao criticar à religião, não é acidental: trata-se de uma 

obrigação, algo que corresponde à exigência do “espírito aforístico” que Feuerbach 
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julga possuir, o qual é interpretado como “[…] um espírito crítico , isto é, um espírito 96

que distingue a essência da aparência, o necessário do supérfluo” (FEUERBACH, 

2009, p. 15). Apenas isso justificaria o fato de se estabelecer uma crítica filosófica da 

religião, isto é, um exame dirigido aos fundamentos da religião (cf. BARATA-

MOURA, 1993, p. 52). 

Trata-se, pois, de uma tematização motivada dos fundamentos da religião 

cristã, que assume “[…] uma postura e um interesse de pergunta, de investigação e 

de sondagem dos fundamentos – do que se sabe, do que se faz, do que numa 

imediatez positiva simplesmente é” (BARATA-MOURA, 1993, p. 53). Engana-se, no 

entanto, quem pensa que a procura pelos fundamentos se reduz a uma busca 

meramente teórica, embora aí impacte imediatamente; sobre isso é relevante dizer 

que o próprio Feuerbach não admite em “A Essência do Cristianismo” um conceito 

de teoria que não seja o de que “[…] é ela a fonte da verdadeira práxis objetiva, pois 

o homem só pode quanto sabe” (FEUERBACH, 2012a, p. 194 – nota 3), o que 

significa que a teoria nada mais é que “[…] a prática condensada e depois depurada 

a partir da qual se pode pular para qualquer outra prática” (WAGENSBERG, 2009, p. 

13).  

Parece ser esse o motivo que conduz Feuerbach a acentuar que “o que 

não tem para mim um significado teorético, o que não é para mim uma entidade na 

teoria e na razão, para isso eu não tenho também uma base teorética, 

essencial” (FEUERBACH, 2012a, p. 132) – algo que recomenda a retomada da 

necessária concepção harmoniosa entre cabeça e coração. Em vez disso, a procura 

em questão “[…] revela também, pelo seu prosseguimento e implicação, ‘ein tief 

praktisches Interesse’, um ‘interesse profundamente prático” (BARATA-MOURA, 

1993, p. 54), o que é confirmado posterior e literalmente pelo próprio Feuerbach, 

quando desenvolve que “[…] a essência da religião não a busquei […] por motivos 

teoréticos ou especulativos, como em geral minhas obras, mas também por motivos 

práticos” (FEUERBACH, 2009, p. 35). 

 Em razão da posse deste espírito crítico, Feuerbach nos estimula a compreender sua aproximação 96

com a sátira, que se apresenta como “sátira amarga” (cf. FEUERBACH, 1995b, p. 147 – tradução 
nossa), a qual nada mais é que “[…] um microscópio, faz as coisas grandes mas não as modifica; 
apenas nos mostra [de maneira] mais clara” (FEUERBACH, 1995b, p. 147 – tradução nossa); tal 
sátira faria de Feuerbach uma espécie de “cirurgião”, como sugere em 1830 nos “Epigramas 
teológico-satíricos” [“Xenien”], quando diz:  
“um cirurgião, isto sou eu, tão-só um cirurgião 
que só na experiência se fia” (FEUERBACH, 1995b, p. 148 – tradução nossa).
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Nesse sentido, a implicação entre teoria e prática na crítica à religião 

cristã contribui para entender que Feuerbach fica motivado à crítica por uma 

obrigação da qual não pode se eximir. E como toda obrigação, a que interpela 

Feuerbach é provocativa e impõe uma tomada de posição. Esta pode ser a razão 

pela qual conclui que “A Essência do Cristianismo” guarda uma “relação crítica” e, 

por isso, “não apenas negativa” com a religião (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 267): 

aquela que permite “separar o verdadeiro do falso” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 

267). Como consequência necessária, o que se estabelece entre a obra em causa e 

a religião cristã é exatamente o que ocorre nas “relações morais”, as quais, de 

acordo com Feuerbach, “[…] só são morais, só são cultivadas com o senso moral 

quando valem por si mesmas como religiosas” (FEUERBACH, 2012a, p. 268). 

Esse parece ser o motivo pelo qual Feuerbach estabelece uma “[…] 

negação genuína e ética do cristianismo” (FEUERBACH, 2012a, p. 18), que acaba 

ferindo os propósitos e princípios religiosos , na medida em que é ela uma espécie 97

de compromisso com a verdade  e, por isso, uma oposição à aparência de verdade 98

característica de sua época: trata-se de “transvalorar” ou de inverter a promíscua 

relação entre verdade e aparência, entre verdade e imoralidade, já que, 

ironicamente falando, Feuerbach destaca que “quem diz a verdade atualmente [em 

seu momento histórico] é impertinente, ‘imoral’ e quem é imoral é amoral. Verdade é 

para a nossa época imoralidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 18). 

É o que chamamos aqui de “compromisso feuerbachiano com a verdade” 

que o leva a tentar destituir as pretensões da religião cristã teologizada, o que causa 

reflexos do ponto de vista moral (prático) como do teórico, posto que “verdade não é 

para nossa época somente imoralidade, verdade é também não cientificidade – 

verdade é o limite da ciência” (FEUERBACH, 2012a, p. 18) – o que significa tornar 

possível, também por uma motivação moral, o progresso científico. 

Nessa perspectiva, Feuerbach assume determinados elementos do que 

se conceitua na tradição filosófica por “iluminismo”, embora se trate de certa 

concepção específica da temática, posto que se deve ter em conta que o próprio 

conceito de iluminismo, como tal, já é de per si um conceito polissêmico. É, 

 Tenha-se em conta, no entanto, que “[…] a quem não quer ofender e ferir, mesmo que não tenha 97

essa intenção, a este falta energia, falta atividade, porque não se pode mover o pé sem destruir seres 
e digerir uma gota d’água sem engolir protozoários” (FEUERBACH, 2009, p. 21).

 Como sugere Feuerbach, “prefiro ser um demônio aliado à verdade do que um anjo aliado à 98

mentira” (FEUERBACH, 2012a, p. 196 - nota 6 [grifos do autor]).
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igualmente, discutível se existe o iluminismo ou iluminismos e, portanto, se há 

diferentes tipos de “filosofias das Luzes”. Ainda assim, é possível vislumbrar uma 

espécie de “fio condutor” com base no qual a(s) filosofia(s) iluminista(s) se 

desenvolve(m), o qual coincide com a defesa de uma “[…] época que foi a primeira a 

descobrir e a afirmar apaixonadamente a autonomia da Razão, e a impô-la em todos 

os domínios da vida do espírito” (CASSIRER, 1994, p. 15), como sugere Cassirer, o 

qual insiste em destacar que 

a filosofia [do iluminismo] […] não significa […] um domínio particular do 
conhecimento situado a par ou acima das verdades da física, das ciências 
jurídicas e políticas etc., mas o meio universal onde todas essas verdades 
formam-se, desenvolvem-se e consolidam-se. Já não está separada das 
ciências da natureza, da história, do direito, da política; numa palavra, ela é 
o sopro tonificante de todas essas disciplinas, a atmosfera fora da qual 
nenhuma delas poderia viver (CASSIRER, 1994, p. 10). 

A fecundidade da relação da filosofia com as ciências da natureza, com a 

história, com o direito, com a ética e com a política, entre outras áreas do saber, fez 

que a filosofia se comprometesse com certa concepção de razão que pressupunha 

como sua a tarefa de lançar para longe do gênero humano tudo aquilo que, a seu 

juízo, desembocasse na aversão ao caráter científico e crítico da “Era da Razão”. 

Daí a recusa que muitos dos ditos “filósofos iluministas” desenvolveram 

particularmente a respeito da religião e, mais especificamente, a respeito da ideia de 

igreja, que representaria, de certo modo, os resquícios da pré-modernidade. 

Há que se ressaltar, contudo, que a multiplicidade de relações entre a 

filosofia e as demais áreas do saber no período moderno, particularmente dos 

séculos XVII aos inícios do XIX, fez surgir a diversidade de iluminismos, como, para 

citar dois exemplos, o francês e o alemão. Zilles argumenta, com base na distinção 

entre o iluminismo francês e a Aufklärung alemã , que 99

o iluminismo francês caracteriza-se pela veneração da ciência, sobretudo do 
empirismo, por um antitradicionalismo, por um otimismo e por um 
liberalismo. Na Alemanha, a Aufklärung foi menos anticlerical, pois a 
Reforma já havia aberto um caminho para a liberdade de espírito. Segundo 

 Fernández contribui com o debate ao dizer que “enquanto em outros países, como França, 99

Inglaterra ou Itália a filosofia vai afirmar sua autonomia à margem da religião estabelecida, a qual 
deixa incólume, produzindo-se uma espécie de clivagem entre um universo filosófico, de onde a fé 
fica excluída, e um mundo da fé, onde a razão não estaria autorizada a intervir, na Alemanha, pelo 
contrário, se postularia uma mediação consciente entre a filosofia e a religião existente, produzindo-
se uma simbiose peculiar entre ambos os pólos. Aqui está uma circunstância que vai marcar o 
destino da filosofia alemã” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 263 – tradução nossa). 
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princípios racionais, os iluministas alemães querem conduzir o homem a 
sua maioridade e conhecer Deus racionalmente. Buscam uma religião 
natural à luz da razão, pois os iluministas alemães reconhecem certo papel 
à fé revelada, embora a tentassem restringir à esfera moral. (ZILLES, 2004, 
p. 135). 

Ademais, ainda que existam “iluminismos” distintos, eles parecem, no 

entanto, se aproximar no que tange ao ideal de secularização que difundem, 

entendendo-se por secularização o processo de arrefecimento da influência 

religiosa, de qualquer matriz, no mundo humano. Mas isso ainda é insuficiente para 

caracterizar o conceito, sobre o que se debruça Marramao, ao destacar que 

originariamente nascida como termo técnico no âmbito do direito canônico 
(secularisatio: de saecularis, saeculum), a expressão conheceu, no 
transcurso dos dois últimos séculos, uma extraordinária extensão 
semântica: primeiro no campo político-jurídico, depois no da filosofia (a da 
teologia) da história, e finalmente no da ética e da sociologia. Por meio 
dessas mudanças e ampliações de significado, a palavra gradualmente 
alcançou o posto de categoria genealógica, podendo compendiar ou 
significar unitariamente o desenvolvimento histórico da sociedade ocidental 
moderna, a partir de suas raízes (judeu-)cristãs. […] [A noção de] 
“secularização” se converteu hoje em dia em uma sigla um tanto confusa, 
porque indeterminada e controvertida (MARRAMAO, 1998, p. 17-18 – 
tradução nossa), 

o que justificaria a interpretação do conceito seja como descristianização, seja como 

dessacralização (cf. MARRAMAO, 1998, p. 18 – tradução nossa), ainda se 

mantendo na esteira da sua exposição como a defesa de certo distanciamento entre 

a influência das religiões e a vida humana em geral, assumindo-se a 

conceptualização do conceito de secularização vinculado a discussão sobre a 

história. 

Esta parece ser a razão pela qual Marramao defende que “a questão das 

relações entre religião, filosofia e história do mundo se converte no certo de 

gravidade de todas as disputas, em torno das quais acabam se concentrando as 

órbitas de reflexão dos principais protagonistas do mundo pós-hegeliano […] [entre 

os quais] Ludwig Feuerbach […]” (MARRAMAO, 1998, p. 36-37 – tradução nossa).  

Tomando por base os argumentos precedentes, não é impossível concluir 

que Feuerbach acaba por se alinhar, em certa medida e sob alguns aspectos, às 

perspectivas da dimensão secularista dos iluminismos, mas com ressalvas 

absolutamente relevantes e, consequentemente, de imprescindível menção: não se 

trata de pensar numa razão abstrata e, com ela, em uma explicação para o real 

unicamente baseada em critérios formais absolutos que justifiquem o progresso 
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humano, como propõe a Auflärung alemã em geral, mas de transportar “[…] da pena 

para o sangue, da razão para o homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 19) as ocupações 

da filosofia, a fim de recuperar o papel do sábio genuíno – aquele que se 

compromete com a verdade – como alguém que promove o avanço para a 

humanidade . O próprio Feuerbach sugere, em publicação posterior, que em geral 100

suas obras “[…] devem seu surgimento à oposição contra uma época em que se 

pretendia empurrar violentamente a humanidade para as trevas de séculos 

passados” (FEUERBACH, 2009, p. 22), o que o faz, por exemplo, render elogios a 

Pierre Bayle, a quem chama de “[…] um dos primeiros excelentes batalhadores por 

um iluminismo, um humanitarismo e uma tolerância, livre das cadeiras da fé tanto 

católica quanto protestante” (FEUERBACH, 2009, p. 22-23), o que significa, no 

limite, que na obra feuerbachiana comparece com propriedade o ideal moderno 

iluminista, que corresponderia, a seu juízo, na retomada da “[…] divinização do real, 

do que existe materialmente – o materialismo, empirismo, realismo, humanismo –, a 

negação da teologia, […] [algo que corresponde à]  essência dos tempos 

modernos” (FEUERBACH, 2005d, p. 116). 

Há outros trechos de “A Essência do Cristianismo” que, de certo modo, 

corroboram a tese de aproximação entre Feuerbach e o iluminismo, o que significa 

que havia a consciência, por parte do autor, de que sua proposta filosófica assumia 

determinados traços iluministas, ainda que, por outro lado, muitas de suas opções 

 Nossa defesa de Feuerbach como quem recupera determinadas pretensões iluministas é 100

reverberada na interpretação de Brandão, que de fato ressalta que “Feuerbach foi um iluminista. Nele 
encontramos da maneira mais veemente a valorização do homem que tem os pés no chão, do 
homem que está em harmonia com a natureza da qual sabe ser um produto, mesmo conhecendo as 
imperfeições desta natureza, do homem que conhece e critica a si mesmo, combatendo suas falhas e 
aperfeiçoando as suas qualidades; enfim, do homem que trabalha, ama, cria e transforma. 
Exatamente por isso talvez ninguém tenha sido tão avesso quanto ele a expressões como 
‘sobrenatural’ ou ‘supranatural’” (BRANDÃO, 2009, p. 11), o que comparece, de alguma maneira, 
também na posição teórica de Schütz, para quem “Feuerbach foi, pelo menos na primeira fase de 
seus escritos, um autor profundamente comprometido com a libertação do homem de todas as 
amarras, de tudo que impedia o homem de perceber-se, enquanto ser autônomo e senhor de si. O 
esclarecimento da situação do homem, a revelação do potencial humano defrontava-se, porém, com 
um entrave: a religião cristã. A Revolução Francesa havia provado que o homem era capaz de 
organizar-se por conta própria, que não precisava mais da suposta ordem divina, como se supunha, 
durante todo o período feudal, para viver e ser feliz. Feuerbach punha a superação da consciência 
religiosa como condição da emancipação humana. Por isto, dedicou-se, apaixonadamente, a 
entender e desvendar este fenômeno, que, segundo ele, só o ser humano era capaz de 
realizar” (SCHÜTZ, 2001, p. 13). Sampaio e Frederico de igual modo atestam a referência ao 
iluminismo na obra feuerbachiana, ao considerar que a vinculação imediata do filósofo à natureza 
aparece como subversão e, por isso, como crítica, refutação e inaceitação da prioridade da lógica 
sobre a natureza, tal como comparece a temática no interior da filosofia, notadamente na 
Enciclopédia das ciências filosóficas (cf. SAMPAIO; FREDERICO, 2009, p. 50), o que significa que 
nossa defesa encontra amparo na letra de Feuerbach, bem como em diversas interpretações de sua 
filosofia.
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teóricas se afastassem de certas defesas presentes no conjunto do pensamento dos 

iluministas. Outra aproximação possível se apresenta quando Feuerbach 

desenvolve, no texto de 1841, certa concepção de “filosofia da história” em que a 

“crença no progresso  temporal ” é ponto central, questão igualmente posta pelas 101 102

teorias filosóficas da época; por ela, Feuerbach admite que 

a história da humanidade consiste somente numa constante superação de 
limitações que, numa determinada época, são tidas por limitações da 
humanidade, portanto, por limitações absolutas, insuperáveis. Mas o futuro 
sempre revela que as supostas limitações do gênero humano eram apenas 
limitações dos indivíduos. A história das ciências, especialmente da filosofia 
e da ciência natural, nos oferece a esse respeito as mais interessantes 
provas. Seria altamente interessante e instrutivo escrever uma história das 
ciências meramente sob este aspecto, a fim de mostrar em toda a sua 
nulidade a ilusão que tem o indivíduo de poder restringir o seu gênero 
(FEUERBACH, 2012a, p. 164). 

A tese em questão é ratificada pela interpretação de Barata-Moura, para 

quem 

efectivamente, Das Wesen des Christentums assume-se e projecta-se como 
um programa de luzes, de Aufklärung, de esclarecimento. É sabido que, 
entre os comentadores, estudiosos e críticos, de há muito não reina 
unanimidade de parecer a este propósito. Em virtude de supostos e 
intenções doutrinários; em virtude da compreensão que se atribui à própria 
categoria Aufklärung. […] Seja como for, para além dos problemas e das 
diferenças (seguramente ponderáveis) que envolvem o relacionamento de 
Feuerbach com a filosofia das Luzes […], o que centralmente emerge com o 
desígnio de Das Wesen des Christentums é uma compreensão esclarecida 
da tarefa da filosofia, de uma filosofia nova, como programa de 
esclarecimento. É tomando o contrapé de uma demanda de Aufklärung que 
Feuerbach escarmenta “os beatos, poetas e belos espíritos (Schöngeistler) 
modernos que […] tomam sob a sua protecção […] a ilusão reconhecida 
como ilusão”. É desenvolvendo uma postura de esclarecimento que 

 É importante ter em conta, no entanto, a provocação de Amengual, de acordo com a qual 101

“Feuerbach compartilha com o pensamento criticado o pressuposto de um progressismo, a história 
como progresso, que em parte é assimilado reinterpretando-o em sentido negativo (a história como 
progressivo distanciamento da natureza é entendida como história de excisão e alienação), em parte 
é mantido em contradição com o esquema global, e em parte é negado, enquanto o retorno à 
natureza não é propriamente um processo histórico, senão uma reinterpretação e uma tomada de 
consciência […]. Para Feuerbach a história não pode ser nunca propriamente história universal. Aí se 
dá uma autêntica contradictio in terminis. A história conhece unicamente sucessão e subordinação; 
embora se fale de totalidade, esta não é mais que uma particularidade considerada como resumo que 
subsume todas as demais. A natureza […] conhece a coordenação e a coexistência, nela se dá a 
verdadeira totalidade, a totalidade em sua verdade e realidade. Dar-se-á, pois, universalidade com o 
retorno à natureza. Pode-se dar, pois, uma Weltnatur, mas não uma Weltgeschichte, pois sempre 
implicará subordinação de uns sob outros. A universalidade se dará com o retorno à natureza”. 
(AMENGUAL, 1982, p. 66 – tradução nossa).

 A inclusão do adjetivo “temporal” ao conceito de progresso é importante na medida em que, para 102

Feuerbach, a ideia de progresso ou de “desenvolvimento sem tempo é o mesmo que 
desenvolvimento sem desenvolvimento” (FEUERBACH, 2005f, p. 92), o que obviamente constitui 
uma novidade e um acréscimo seu às teorias do progresso iluministas que se apresentaram até 
então.
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Feuerbach se propõe empreender “uma análise empírico-filosófica ou 
histórico-filosófica, [uma] dissolução (Auflösung) do mistério (Rätsel) da 
religião cristã”. E Feuerbach tira mesmo, num texto de 1842, a 
consequência política que decorre da imolação – não esclarecida – nos 
altares da obscuridade: “Quem é servo dos seus sentimentos religiosos não 
merece também politicamente senão ser tratado como servo. Quem não 
tem poder sobre si próprio também não tem a força, não tem o direito, de se 
libertar da pressão material e política. Quem em si próprio se deixa dominar 
por seres obscuros, estranhos, permanece também exteriormente na 
obscuridade da dependência de poderes estranhos. E quem, portanto, fala 
a favor do sentimento religioso – em oposição à liberdade do pensar – é 
inimigo das ‘Luzes’ e da liberdade, fala a favor do obscurantismo”. Na 
esquerda jovem-hegeliana grassava já a perspectiva da necessidade de 
uma retomada da Aufklärung adaptada às novas exigências do século XIX. 
É em todo esse movimento político-cultural da agitação do Vormärz que Das 
Wesen des Christentums se inscreve (BARATA-MOURA, 1993, p. 49-51). 

O argumento supracitado parece válido, igualmente, para algumas obras 

anteriores de Feuerbach, como em sua História da Filosofia Moderna [Geschichte 

der Neueren Philosophie von Bacon von Verrumam bis Benedikt Spinoza (1833)], a 

qual, na interpretação de Arrayás, compreende que “o protestantismo é a expressão 

religiosa do espírito livre e autônomo da modernidade, por ele o homem se libertou 

da arbitrariedade da Igreja e conquistou os valores da vida burguesa, reconciliando-

se com a mundanidade” (ARRAYÁS, 2007, p. XIV – tradução nossa), quando ainda 

imperava uma “valoração positiva” do protestantismo na filosofia de Feuerbach. 

Mesmo depois, com a publicação de “Leibniz” (1837) e “Pierre Bayle” (1838), em 

que a avaliação do protestantismo é negativa, as entrelinhas parecem ainda admitir 

um propósito de “esclarecimento”, uma vez que nesse período “o protestantismo é 

apresentado como a expressão do triunfo do irracionalismo religioso frente aos 

direitos do conhecimento e às exigências da razão, ao seguir sustentando a 

‘barbárie’ de formular artigos de fé em contradição com a razão” (ARRAYÁS, 2007, 

p. XIV – tradução nossa), quando Feuerbach passa do “Lutero moderno” ao “Lutero 

irracionalista”, quando de sua “redescoberta” por parte de Feuerbach (cf. ARRAYÁS, 

2007, p. XV). 

Como quer que seja, a posição em tela reforça a tese de que Feuerbach 

teria a intenção de “resolver” ou de “esclarecer as obscuridades” legadas pela 
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filosofia hegeliana , sobretudo de sua filosofia da religião, de modo que se 103

estabeleceria em “A Essência do Cristianismo” um “objetivo de retomada e 

aprofundamento” de um “programa de esclarecimento”, que se opunha em relação 

às “[…] nebulosidade deletérias tanto da ‘christliche Mythologie’ quanto da 

‘spekulative Religionsphilosophie’” (BARATA-MOURA, 1993, p. 52), de intenção 

fundamentalmente vinculada a um “interesse profundamente prático”, posto que,  

ainda que com prudência (Besonnenheit) e comedimento (Mäßigkeit) é de 
agir que se trata. No plano político-ideológico, como reivindicação da 
“liberdade da razão”; no plano ontológico, como reabilitação da naturalidade 
do Aquém face à contranaturalidade que se disfarça de sobrenaturalismo; 
no plano pedagógico e social, como desempenho atento de uma tarefa de 
transformação de mentalidades e comportamentos. A formulação é mais 
tardia, mas reflecte adequadamente a dinâmica e o propósito que de raiz 
animam a perspectiva do projecto: “Transformar” – auditores e leitores, no 
limite: os homens – “de amigos de deus em amigos dos homens, de crentes 
em pensadores, de suplicantes em operários, de candidatos ao Além em 
estudantes do Aquém, de cristãos – que segundo o seu próprio credo 
(Bekenntnis) e confissão (Geständnis) são ‘meio animais, meio anjos’ – em 
homens, em homens inteiros (ganze Menschen)” (BARATA-MOURA, 1993, 
p. 54-55). 

O interesse prático, portanto, acaba por conduzir a reflexão da moral à 

dimensão política, a partir do que se pode averiguar as condições da sociabilidade 

que favorecem a realização do homem na sua existência compartilhada na 

 Sampaio e Frederico auxiliam a discussão apresentando, com amparo numa retrospectiva 103

histórica, a seguinte tese: “O iluminismo, que dominara com Kant no período anterior à Revolução 
Francesa, havia sido aparentemente neutralizado na Alemanha, já na passagem do século [XIX], pelo 
romantismo filosófico. Hegel havia considerado o iluminismo como um degrau superado na escala 
evolutiva da história do pensamento. Esse juízo se tornou predominante na Alemanha e foi 
contestado, na década de 1830 e 1840, por um ressurgimento iluminista, o qual apresentava o 
mesmo élan combativo, político e anti-religioso da França pré-revolucionária. O renascimento do 
iluminismo ligava-se agora à luta pela reforma feudalizante do Estado prussiano. Em 1838, Ruge […] 
proclamava no estilo da velha Encyclopédie: ‘O espírito hostil da reação se levanta: contra os direitos 
da Razão, contra a era das Luzes e do racionalismo’. Nesse contexto de luta ideológica, a obra de 
Hegel ficou na berlinda. De todos os livros deixados por Hegel, como é de supor, despertava maior 
sedução e antipatia aquele que continha a sua teoria do Estado, a Filosofia do direito. Nesse livro, 
uma visão extremamente conservadora da política parecia se unir ao ponto de vista religioso da 
concepção filosófica geral de Hegel. O novo iluminismo alemão, contaminado pelo romantismo 
filosófico, com o materialismo de Feuerbach na vanguarda, abriria suas barreiras contra o núcleo 
teológico-místico do idealismo hegeliano. A religião seria o seu primeiro tema de combate. Marx, 
influenciado por Feuerbach, afirmava na época que ‘a crítica da religião é a premissa de toda a 
crítica’. Feuerbach, por sua vez, combateria implacavelmente o ‘racionalismo teológico’ de Hegel, 
sobretudo o conceito de ‘negação da negação’, em que todas as diferenças claras se desfariam na 
obscura reflexão mística final do Absoluto… Reflexão, diga-se a propósito, com a qual Hegel, por 
meio de sua ‘filosofia da especulação’, pretendera superar as ‘claras’ diferenças do 
‘entendimento’ (Verstand) e, com isto, as teses do iluminismo antiobscurantista… Tratava-se, 
portanto, de uma reaproximação a certos aspectos do iluminismo, a partir da perspectiva hegeliana 
que pretendera superá-lo pela crítica da ‘faculdade do entendimento’ (da razão analítica)” (SAMPAIO; 
FREDERICO, 2009, p. 15); para dizer mais claramente, “esclarecer, iluminar, desmistificar […] [as] 
ilusões [da religião cristã] é, para Feuerbach, a tarefa essencial da filosofia” (SAMPAIO; FREDERICO, 
2009, p. 52).
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comunidade. Daí Feuerbach dizer 

interessa-me acima de tudo, e sempre me interessou, iluminar a obscura 
essência da religião com a luz da razão, para que finalmente os homens 
parem de ser explorados, para que deixem de ser joguetes de todos 
aqueles poderes inimigos da humanidade que, como sempre, servem-se até 
hoje da nebulosidade da religião para a opressão do homem. […] Se até 
agora foi a religião desconhecida, a nebulosidade da religião o princípio 
supremo da política e da moral, irá de agora em diante, ou um dia ao 
menos, a religião conhecida, resolvida no homem, determinar o destino 
dele. Exatamente para esse intuito, ou seja, o conhecimento da religião para 
a promoção da liberdade humana, da autonomia e do amor determinou 
também toda a extensão de minha abordagem histórica da religião 
(FEUERBACH, 2009, p. 35). 

Há, pois, no programa de esclarecimento aqui em questão a necessidade 

de tematizar, como para o ético, o universo político em que uma crítica ética da 

religião desemboca, na medida em que esta acaba complementada naquele tema 

que nos remete ao capítulo seguinte, “[…] para que o homem, uma vez que sempre 

é dominado inconscientemente só por sua essência, faça no futuro, 

conscientemente, de sua própria essência, isto é, da essência humana, a lei e o 

fundamento, a meta e o critério de sua moral e de sua política” (FEUERBACH, 2009, 

p. 36) .  104

 Sobre tema, cabe destacar a posição de Cabedo Manuel, que estimula o debate ao lembrar que 104

“com ‘a tocha da razão’ Feuerbach quer iluminar a obscuridade da religião, a fim de que o homem 
nunca mais seja ‘despojo e joguete’ de quem se serve da mentira e da obscuridade para explorar os 
homens” (CABEDO MANUEL, 1979, p. 93 – tradução nossa).
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4 ELEMENTOS PARA UMA (NOVA) FILOSOFIA POLÍTICA EM “A ESSÊNCIA DO 

CRISTIANISMO”

No primeiro capítulo do presente estudo, quando nos empenhamos em 

apresentar os pressupostos antropológicos que justificam a religião, fomos levados a 

concluir, com Feuerbach, que a impossibilidade de alinhar Deus e o homem acabam 

por cindir os indivíduos entre si porque nas religiões em geral, e particularmente no 

cristianismo, assume-se o elemento da fé como determinante para a fundamentação 

das relações intersubjetivas, pelo que coube a Feuerbach a tarefa de pôr à mostra a 

necessidade de reduzir o conteúdo fundamental da teologia cristã à antropologia. 

A verificação dos componentes imprescindíveis da natureza humana fez-

nos reconhecer a necessidade da alteridade do ponto de vista do 

autodesdobramento da vida humana: o homem, que é para si mesmo “eu” e “tu”, 

reconhece-se no outro, compreende a necessidade do convívio como uma exigência 

interna à qual ele não pode resistir, pois que é dominado pelo coração e este o dirige 

para a busca da felicidade, apenas compreendida a partir do ato comunicativo de si 

para um outro de si: não mais a Deus como entidade abstrata, mas ao homem como 

homem, como ente concreto e pólo de atração essencial , o que nos conduziu ao 105

segundo capítulo. 

Essa concepção crítica feuerbachiana, quando dirigida à religião cristã, 

desmascara a “aparência do amor” pregado pelo cristianismo, que na verdade, ao se 

basear na fé como fundamento, retira do homem a necessidade da convivência 

humana e instaura uma “pseudo-comunidade”, uma comunidade sem comunidade, 

uma comunidade ilusória, porque se baseia no egoísmo na medida em que este é o 

elemento de justificação da religião, sobretudo no monoteísmo (cf. FEUERBACH, 

2012a, p. 57; 80, só para mencionar umas poucas ocorrências). Daí que Feuerbach 

assume-se como quem resgata a necessidade de reatualizar ou de reassumir a 

proposta iluminista, na medida em que propõe trazer para o mundo humano o que 

era prerrogativa do divino, o que alcança igualmente a determinação da vida-

comum: da política. Trata-se, pois, de substituir os ídolos religiosos pela cultura, pela 

 Por esse motivo, Fabro reconhece no interesse feuerbachiano de “A Essência do Cristianismo” 105

uma intenção “polêmico-construtiva”, qual seja: “polêmico, porque denuncia a mistificação que a 
filosofia e a teologia moderna […] [aplicaram à] religião e [ao] Cristianismo; construtivo, porque 
descobre a verdadeira essência da religião e do Cristianismo no amor de Deus pelo homem e no 
amor do homem por Deus que é, no entanto, para Feuerbach – na realidade – o amor do homem pelo 
homem” (FABRO, 1977, p. 47 – tradução nossa).
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ética, pelo humanismo, pela política, desde que se tenha em conta que apenas 

estes elementos podem unir os homens, à diferença da religião (cf. BRANDÃO, 

2012, p. 9); de fato, “tudo que, num período posterior ou num povo culto, é atribuído 

à natureza ou à razão, é num período anterior e num povo ainda inculto atribuído a 

Deus” (FEUERBACH, 2012a, p. 60): é, pois, para cumprir a exigência da 

demonstração da indispensável laicização da política e da necessidade de estimular 

a discussão a respeito da vida-comum que se justifica a presente seção. 

4.1. Sobre a necessidade de uma “nova política” como uma “teoria da 
comunidade humana” 

 Quando inicia suas “Preleções sobre a Essência da Religião”, Feuerbach 

sustenta que a religião está visceralmente vinculada à política (cf. FEUERBACH, 

2009, p. 13). Uma primeira observação da assertiva poderia nos encaminhar para a 

seguinte ambiguidade hermenêutica: trata-se de uma denúncia contra a política 

religiosa do seu tempo ou da apresentação da simbiose entre esses dois temas 

independente da avaliação crítica da política do seu momento histórico? 

 Para responder à indagação, é importante ter em conta que o 

desenvolvimento de uma postura combativa, da parte de Feuerbach, em relação à 

política não comparece de maneira dissociada de sua crítica da religião e da filosofia 

da época. É exatamente isso, por assim dizer, o que justifica a presente seção como 

continuidade lógica dos capítulos precedentes, em que se tratou da Antropologia e 

da Ética. Com base nesse argumento é possível compreender que as críticas 

anteriores são, portanto, elas mesmas, também críticas políticas, algo que justificaria 

a posição de Feuerbach na Primeira das “Preleções”, para quem é indispensável ter 

em conta que “[…] nosso interesse principal não é o presente à política teórica, e 

sim a prática” (FEUERBACH, 2009, p. 13). Trata-se, portanto, de uma aversão 

diametral seja à prática política de sua época, seja às discussões políticas que a 

tomam por algo simplesmente teórico-especulativo e, pois, algo não efetivo. Ora, 

isso só pode ser compreendido na esteira da crítica anterior que fundamenta o 

nosso argumento. 
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 Ademais, a assunção da política como algo efetivo é o que autoriza a 

exposição de Feuerbach pela qual diz que intenta “participar da política ativa e 

diretamente” (FEUERBACH, 2009, p. 13). Em suas palavras, “já de há muito nos 

ocupamos e satisfazemos com o discurso e a escrita; exigimos que finalmente a 

palavra se torne carne, e o espírito, matéria” (FEUERBACH, 2009, p. 13). Pelo que 

se vê, Feuerbach recupera um argumento recorrente nas críticas anteriores, 

particularmente em “A Essência do Cristianismo”, em que comparece, 

analogamente, a crítica à religião em razão de sua aversão à concretude material e 

à filosofia de então, que permanece desencarnada da vida: “estamos fartos tanto do 

idealismo filosófico quanto do político; agora queremos nos tornar materialistas 

políticos” (FEUERBACH, 2009, p. 13). 

 Para dizer mais, Feuerbach ainda avalia que seu momento histórico 

correspondera a uma época “[…] em que todas as relações públicas estavam tão 

envenenadas e contagiadas […] [e] todas as promoções do serviço público […] [e] 

licenças autoritárias […] eram apenas o preço do servilismo político e do 

obscurantismo religioso” (FEUERBACH, 2009, p. 15); o excerto em tela viabiliza 

inferir um diagnóstico da política tal como vivida à época na Alemanha, na qual a 

implicação mútua com a religião trazia à baila os resquícios do medievo e a tentativa 

de legitimação teológica, com todos os seus óbices e riscos, para o mundo das 

relações comunitárias intersubjetivas. 

 Nesse sentido, pelas palavras iniciais das suas “Preleções” Feuerbach 

parece querer provocar o leitor a refletir a respeito do problema da política do ponto 

de vista da “nova filosofia” que propôs desde “A Essência do Cristianismo”, uma vez 

que naquela ocasião procurou demonstrar a importância de estabelecer uma 

filosofia “que fala o idioma humano”, que seja “fiel ao homem” e que corresponda à 

existência concreta e real do indivíduo no mundo  e que, ao ser assim, não se 106

coaduna com a proposta da teologia cristã. 

 Mesmo em 1841, em “A Essência do Cristianismo”, Feuerbach confessa 

que a proposição da sua crítica da religião, motivada por certa necessidade 

intelectual e ética (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 17), lhe rendera certo 

“desfavorecimento” da parte dos políticos de sua época, subdivididos entre o grupo 

 Para ratificar o exposto, vale observar o texto de Schütz quando defende que “Feuerbach soube 106

trazer para o mundo sensível do dia-a-dia o fundamento humano de fatos e ideias que, antes, eram 
apenas explicados pela religião e pelo idealismo abstrato” (SCHÜTZ, 2001, p. 19).
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daqueles i. “[…] que consideram a religião como o meio mais político para a 

submissão e a opressão do homem”, e o dos ii. “[…] que encaram a religião como a 

coisa politicamente mais inexpressiva e que são por isso amigos da luz e da 

liberdade no campo da indústria e da política, mas até mesmo inimigos no campo da 

religião” (FEUERBACH, 2012a, p. 17-18). Textualmente, portanto, Feuerbach relata 

a existência de uma primeira condenação teórica de sua filosofia, já articulada entre 

seus contemporâneos, seja os anti-iluministas ou mesmo os iluministas, para os 

quais o desfavor a Feuerbach atuava como pólo de convergência, o que também 

aconteceria por parte do então monarca da Prússia, o rei Frederico Guilherme IV. 

 Não sem razão, a primeira das Preleções retoma a importância de se 

discutir a promíscua relação de simbiose entre política e religião na Alemanha de 

então. Embora fosse publicada sete anos após “A Essência do Cristianismo”, é 

importante notar que Feuerbach naquela obra confessa ter passado doze anos 

afastado da convivência urbana para se ocupar dos estudos e atividades literárias, o 

que, portanto, implica em assumir que o contexto de produção das duas obras é 

basicamente o mesmo; em 1848, como em 1841, Feuerbach se apresenta como 

alguém incomodado com os problemas da sociedade em que vivia e que, portanto, 

procurava, a partir da filosofia, elaborar não apenas uma compreensão do mundo, 

mas procurar alternativas efetivas de intervenção na situação então vigente, o que 

poderia justificar seu expresso desejo por certo “materialismo político” e pela 

“política prática”. 

 Trata-se, pois, mais de atuar para transformar a realidade posta que de 

simplesmente descrevê-la, embora, por vezes, seja importante mencionar casos 

reais do mundo vivido, como aquele de certo “nobre deputado”, que em 1847, não 

hesitou em dizer na assembleia prussiana que o Estado deveria reconhecer e 

permitir o exercício dos direitos políticos apenas para portadores de confissões 

religiosas, mas não para ateus (cf. FEUERBACH, 2009, p. 23). Daí que sua aversão 

ao sistema político de governo da época é também dirigida aos sistemas de 

governos espirituais, quais sejam, as doutrinas filosóficas e religiosas (cf. 

FEUERBACH, 2009, p. 15), o que se legitima pela percepção de Feuerbach de que, 

como a velha filosofia idealista, a “velha política”, que articula como seus momentos 

internos política e religião, em vez de promover a reunião entre os indivíduos, afasta-

os entre si. 
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 O tom de Feuerbach a respeito da política em 1848 não é, pois, distinto 

daquele que comparece no texto de 1841, no qual o tema está presente em muitas 

ocasiões, como quando ressalta a importância da esfera comunitária para o 

humano, fundada na ideia de que “o primeiro objeto do homem é o homem”, uma 

vez que “[…] o fato dele ser homem deve ele ao homem” (FEUERBACH, 2012a, p. 

105). A ideia de comunidade, a que Feuerbach faz referência informando da 

urgência de seu resgate, se desenvolve, portanto, com base na recusa e na crítica 

da pseudo-comunidade religiosa, abstrata, irreal e, por isso, contraditória em relação 

à comunidade concreta dos homens, que acolhe em seu interior a verdade da 

natureza e das relações intersubjetivas; daí que, na esteira da crítica do cristianismo, 

o que é desenvolvido fundamentalmente em “A Essência do Cristianismo”, 

Feuerbach enxerga a necessidade de reformulação da convivência humana, na 

medida em que a religião cristã separa os homens tendo em vista a especialidade 

da fé e do egoísmo característico de seu monoteísmo: “o cristianismo […] 

desprezava a espécie humana e só tinha em vista o indivíduo […] [e, por isso, 

sacrificava] o gênero ao indivíduo […] [compreendido] só numa unidade imediata, 

indistinta do gênero” (FEUERBACH, 2012a, p. 163), algo que impede a ocorrência 

da vivência comunitária. 

 O excesso de subjetividade e a escassez da genericidade estão reunidos 

num só ato no interior do cristianismo, e, por isso, a comunidade que se funda em 

seu núcleo só pode se constituir em oposição à verdadeira comunidade; é uma 

“comunidade sem comunidade”, consequência de um “amor sem amor”, o que pode 

ser o motivo que contribui para que Feuerbach procure, por vezes, no paganismo os 

elementos para a ressignificação da vida comunitária entre os homens. Por isso, 

então, o elogio ao paganismo: lá, a necessidade de uma existência compartilhada 

politicamente estava presente e, por esse motivo, Feuerbach recorda que um “[…] 

pagão se conhece também na felicidade enquanto indivíduo como necessitado de 

um outro ser semelhante, da sua espécie […]” (FEUERBACH, 2012a, p. 164 – nota 

97), algo que é negado no interior do cristianismo. Feuerbach diz:  

[…] os pagãos não só contemplavam o homem em conexão com o 
universo; eles contemplavam o homem, i. e., aqui o indivíduo, somente em 
conexão com outros homens, em união com uma coletividade. Distinguiam 
rigorosamente […] entre o indivíduo e a espécie, entre o indivíduo como 
parte do todo e a espécie humana, e subordinavam o indivíduo ao todo. […] 
O conceito de homem como indivíduo era para os antigos um conceito 
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derivado do conceito de espécie ou comunidade. Enquanto tinham em alta 
conta a espécie humana, as qualidades da humanidade, a inteligência, 
desprezavam o indivíduo. […] o paganismo só concebia e compreendia o 
indivíduo como parte em oposição à totalidade do gênero humano […] 
(FEUERBACH, 2012a, p. 163). 

 Ao recuperar os elementos do paganismo que referendam a existência 

humana compartilhada, o que é indispensável pelo fato de que “[…] os pagãos 

transportaram o céu para a terra” (FEUERBACH, 2012a, p. 336), Feuerbach faz 

irromper a necessidade de se estabelecer uma “nova política”, em oposição à 

política aparente e, por isso, ilusória daquela postulada pela religião cristã que, ao 

ser assim, atua de modo prejudicial sobre o mundo dos homens. Nessa nova 

política, é fundamental que se resgate o “conceito da verdadeira vida”, a que 

Feuerbach equivale ao “conceito do amor” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 126), que 

não é, portanto, algo abstrato e sobrenatural. O conceito ético do amor é agora 

retomado como conceito político, e congrega as categorias necessárias para a 

reavaliação da reunião comunitária dos homens. De acordo com Feuerbach, 

um homem bom é só aquele que é bom para outros e faz o bem a outros; 
precisamente por ser bom para outros, é bom para si mesmo . O que é 107

uma obra de caridade para com os outros é com relação a mim mesmo, o 
benfeitor, uma ação moralmente boa, da mesma maneira que o que é um 
mal para com os outros é com relação a mim mesmo, o artífice do mal, uma 
má ação. Inteligência e força as possuo para mim mesmo, bondade só para 
os outros; a bondade não é uma propriedade subsistente, mas fluente, uma 
propriedade que passa de um a outro. Ser bom significa amar – o amor é 
somente bondade –, mas é pensável o amor sem outro ao que se ama? O 
sentido do amor radica, desde logo, somente no objeto do amor 
(FEUERBACH, 2007b, p. 27 – tradução nossa), 

trecho com base no qual se pode inferir que, para Feuerbach, o amor age como uma 

força associativa entre os seres humanos e que, por isso, cumpre um papel 

 Analogamente, diz Feuerbach, “se quero ser bom para uma flor, tenho que cumprir sua vontade; 107

tenho que lhe dar a luz, o calor, a água, e a terra que ela necessita. Se eu não a trato segundo sua 
inclinação, mas segundo a minha opinião arbitrária, então, em vez de bom, sou mal para com ela. Por 
isso, se quero ser bom com as flores, tenho que ser floral; se quero ser bom para o homem, tenho 
que sê-lo em sentido humano, tenho que ser um ser de sentimentos humanos. Mal e inumano,  bom 
e humano são a mesma coisa, e precisamente, também por isso, o homem é o supremo bem do 
homem, pois nenhum ser é tão bom para o homem como o homem. Para o homem não há nenhuma 
outra medida do bem senão o homem. E esta medida […] não é de nenhuma maneira uma medida 
egoísta e limitada, nem sequer em sentido físico, pois o homem existe o mesmo no equador e nos 
círculos polares. […] A medida do gênero é uma medida absoluta, não relativa como a dos indivíduos 
e das espécies, pois o que é bom e suportável para uma espécie não o é para outra; mas o gênero 
abarca todas estas medidas relativas em si. Portanto, o que é bom para o homem no sentido do 
gênero, é bom também para o mundo dos animais e das plantas; é em si mesmo bom”. 
(FEUERBACH, 2007b, p. 35-36 – tradução nossa), algo que representa o que Arrayás conceitua por 
“otimismo antropológico” de Feuerbach, “herdado da Ilustração” (cf. nota de Arrayás em 
FEUERBACH, 2007b, p. 36).
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importante na avaliação e estabelecimento da “nova política”, agora 

necessariamente laica e fundada no “princípio supremo da moral fundada no 

homem”, qual seja: “faz o bem por amor do homem” (FEUERBACH, 2007b, p. 36 – 

nota 22). 

 Além disso, é importante ter em conta que a “nova política”, ao querer 

resgatar determinados conceitos pagãos  e desenvolver-se como uma “teoria da 108

comunidade humana”, justifica o fato de Feuerbach retomar a ideia de que  

o conceito de homem enquanto indivíduo era para os antigos um conceito 
derivado do conceito de espécie ou comunidade. Enquanto tinham em alta 
conta a espécie humana, as qualidades da humanidade, a inteligência, 
desprezavam o indivíduo. […] o paganismo só concebia e compreendia o 
indivíduo como parte em oposição à totalidade do gênero humano 
(FEUERBACH, 2012a, p. 163). 

 Se é assim, e se se tem em consideração que “sob o ponto de vista 

prático, […] o homem relaciona as coisas somente consigo mesmo, com sua 

vantagem e proveito; sob o teorético, ele relaciona as coisas com elas 

mesmas” (FEUERBACH, 2009, p. 21), então a “nova política” não pode ser 

compreendida senão como algo que reúne, dentro de si, os elementos tanto teóricos 

quanto práticos de uma teoria da comunidade humana que, no limite, corresponde 

às exigências internas à natureza humana para o desenvolvimento do homem como 

“homem inteiro” (ou “homem integral”), na medida em que se admite que “[…] 

apenas onde a teoria não nega a prática e a prática não nega a teoria existe 

carácter, verdade e religião” (FEUERBACH, 2005d, p. 117). 

4.2 Uma “teoria da comunidade humana” fundada numa “teoria do 

reconhecimento”: Feuerbach comunitarista? 

A constituição da teoria feuerbachiana da comunidade humana é marcada 

fundamentalmente pela importância da visualização da dupla determinação para a 

vida dos homens, qual seja, o seu fundamento natural, do qual o indivíduo não pode 

se esquivar, bem como da referência ao outro de si do homem. É com base neste 

segundo aspecto constitutivo da dupla determinação da existência humana que 

 Porque “a ocupação com a natureza, a cultura em geral pressupõe ou pelo menos leva a efeito 108

infalivelmente um senso e crença pagã, i.e., profana, antiteológica, antissupranatural” (FEUERBACH, 
2012a, p. 288).
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deriva a constatação segundo a qual não é possível desenvolver a temática 

prescindindo de uma espécie de “teoria do reconhecimento”, a que Feuerbach 

repetidas vezes se associa. 

Um rápido mapeamento das interpretações do problema político em 

Feuerbach nos permite visualizar que há algumas considerações particularmente 

relevantes para a discussão do tema da política na filosofia feuerbachiana. Uma 

delas é proporcionada por Serrão, que identifica, quando promove uma rápida 

retomada da “imagem de Feuerbach na literatura mais recente”, i. que Alexis 

Philonenko “[…] parece encontrar correctamente a unidade mais profunda do 

pensamento feuerbachiano numa teoria da comunidade humana” (SERRÃO, 1993, 

p. 129), apesar de apresentar lacunas importantes deixadas por ele, a seu juízo, na 

exposição; ii. que em “Philosophie der Leibliclikeit. Ludwig Feuerbachs Entwurf einer 

Philosophie der Zukunft”, Reitemeyer “[…] procura reabilitar os temas 

feuerbachianos da sensibilidade e da corporeidade como critérios de uma 

socialidade concreta e de um ‘novo humanismo’” (SERRÃO, 1993, p. 131), lendo 

Feuerbach “[…] na perspectiva da racionalidade política e emancipadora” (SERRÃO, 

1993, p. 131). 

As preciosas leituras destacadas por Serrão trazem uma contribuição 

fundamental a respeito do desenvolvimento do tema da política na Filosofia 

feuerbachiana em geral, na medida em que se esforçam por ver no filósofo um 

conteúdo político que serve como articulador de seu pensamento, algo que, de certo 

modo, comparece igualmente na posição de Schütz, para quem, 

[…] ao desmistificar as bases legitimadoras e sustentadoras do sistema de 
então e à medida que apontava para o ser humano concreto e sensível 
como referência crítica do sistema, a filosofia de Feuerbach tornou-se 
inevitavelmente política e emancipatória (SCHÜTZ, 2009, p. 186). 

Embora as afirmações precedentes tentem justificar a posição do tema da 

política em Feuerbach apelando para uma avaliação que extrapola os limites de “A 

Essência do Cristianismo”, nem por isso negam a viabilidade da questão no interior 

da obra de 1841. A legitimidade desta hipótese interpretativa é sugerida já por 

Serrão, quando admite que 

o que atravessa A essência do cristianismo […] é o confronto entre dois 
tipos de vida ou duas formas de realizar a essência humana: de um lado, a 
via aberta, sã e comunicativa, do outro uma psicologia da intimidade 
ensimesmada cortada do mundo e do gênero e raiando, não obstante, a sua 
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autenticidade pueril, as fronteiras da ilusão e, no limite, a patologia psíquica 
(SERRÃO, 2009, p. 23). 

Na medida em que assume a “via aberta, sã e comunicativa” como um 

tipo de vida capaz de realizar a essência humana, Serrão fundamenta a dimensão 

da alteridade radicada no convívio, portanto, a política, não simplesmente como 

tema de segunda ordem na obra de 1841, mas como marco definidor de sua 

interpretação. 

Se é assim, a partir da admissão da noção de “alteridade" como “[…] 

condição ontológica, […] [como] estrutura do pensar e do agir, […] [como] horizonte 

de emancipação e de criatividade” (cf. BARATA-MOURA, 1993, p. 55ss) ou de 

“altruísmo” (cf. SERRÃO, 2009, p. 29ss), é indispensável que o tema da ética se 

vincule essencialmente ao da política, pelo que Feuerbach evita uma compreensão 

“solipsista” da sua proposta teórica, embora algumas interpretações posteriores o 

vinculem a este perigo . Para ele é importante ter em conta a noção de 109

convivência compartilhada vinculada à sua concepção de “humanidade”, a qual, 

embora “[…] só pair[e] diante de nós, na nossa imaginação, como um pensamento, 

[…] como realidade (em oposição a este pensamento) [é compreendida] como 

infinitos indivíduos limitados” (FEUERBACH, 2012a, p. 165). Daí que a posição de 

Feuerbach acaba sendo reafirmada por Serrão, para quem 

[…] a individualidade como Feuerbach a concebe não recai no tão temido 
perigo de solipsismo, uma vez que os indivíduos concretos são seres em 
coexistência, sendo a convivência também um componente constitutivo da 
formação da individual idade. A ident idade pessoal não é a 
autorreferencialidade do Eu=Eu, mas a dupla referência a si e aos outros. 
Daí que a identidade individual seja plural: o Eu um Eu-Tu. Somente a 
relação conduz a sensibilidade ao plano do sentimento e sobretudo ao amor 
intra-humano, que representa o clímax de todos os vínculos interpessoais 
efectivos (SERRÃO, 2009, p. 29).

Retomando a ideia de que Feuerbach reconhece que o ser humano 

participa de uma dupla determinação de sua vida existência: ao tempo em que é 

marcada pelo seu fundamento natural, é dependente igualmente de outro homem, o 

 Sobre o tema, Conill argumenta que  “[…] apesar dos processos que funcionalizam as relações 109

humanas (mercantilização, politização, juridificação e espetacularização), existem outros princípios 
que inspiram e qualificam a convivência, dentre os quais […] a simpatia, o respeito e o 
reconhecimento, na medida em que configuram também três experiências decisivas na vida moderna 
e contemporânea” (CONILL, 2010, p. 62 - tradução nossa), o que parece apresentar determinadas 
conexões com a teoria feuerbachiana da comunidade humana.
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que significa a assunção do diferente como algo originário  (cf. BINETTI, 2009, p. 110

281), atuando ambos como pólos de dependência aos quais o homem não pode 

oferecer resistência , e com base nas provocações dos intérpretes, podemos 111

concluir que, se é verdadeiro que “[…] sentimento de dependência é sentimento de 

necessidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 140), então é fato que Feuerbach se dedica 

aqui a uma tentativa de revisão de uma espécie de “teoria do reconhecimento”, pois 

“somente através do outro [homem] torna-se o homem claro para si e consciente de 

si mesmo ” (FEUERBACH, 2012a, p. 105). 112

 A respeito “dialética da diferença” feuerbachiana, o texto de 1841 desenvolve: “[…] todo ser só é 110

necessário através daquilo pelo qual ele se distingue dos outros seres – a diferença é a base da 
existência” (FEUERBACH, 2012a, p. 300).

 Um exemplo de tal “dupla determinação da vida humana” é extraído do texto de 1841 quando 111

Feuerbach argumenta que, por exemplo, “[…] os homens se agrupam quando ameaçados por 
poderes naturais” (FEUERBACH, 2012a, p. 139 – nota 76).

 Em “A essência da fé segundo Lutero” [“Das Wesen des Glaubens im Sinne Luthers. Ein Beitrag 112

zum “Wesen des Christentums” (1844)], Feuerbach argumenta que “o amar me humilha, pois eu me 
subordino, me submeto a outro ser; ser amado, sem embargo, me eleva. O que eu perco ao amar o 
recebo copiosamente de volta ao ser amado. A consciência de ser amado é autoconsciência, 
sentimento da própria dignidade; e quanto mais alto seja a realidade pela qual eu me sei amado, 
tanto mais alto é o sentimento de minha própria dignidade. Saber-se amado pelo ser supremo é, 
portanto, a expressão da suprema autoestima, a expressão do sentimento divino de minha própria 
dignidade” (FEUERBACH, 2007b, p. 79). A posição de Feuerbach é precisamente aquilo que permite 
a Lima Vaz apresentar o que conceitua por “inflexão historiocêntrica” na filosofia a partir de Hegel, e 
que atinge os neohegelianos, algo que caracterizaria a própria postura feuerbachiana; essa inflexão 
historiocêntrica, para Lima Vaz, “[…] coloca necessariamente o problema da comunidade humana no 
centro da reflexão filosófica. A solidão a-histórica do Eu cede lugar à emergência do Nós e aos 
passos da sua constituição como sujeito da história” (LIMA VAZ, 1992, p. 70). Sobre o tema da 
história cabe a contribuição de Amengual, para quem “usualmente a crítica de Feuerbach a Hegel é 
entendida e caracterizada como sensualista e materialista. A isto há que se adicionar que, com o 
mesmo direito e pelo mesmo motivo, é uma crítica ao pensar histórico e ao pensar da história 
universal hegeliano. Assim se determina com mais precisão o materialismo feuerbachiano como 
naturalista. Ao pensar histórico e escatológico de Hegel, Feuerbach opõe um pensar preséntico, 
naturalístico, utópico” (AMENGUAL, 1982, p. 65-66 – tradução nossa), que se revela na postulação 
de uma filosofia inovadora, apoiada na concepção de que “o filósofo não há de ser um mero 
arquivista do passado, senão a consciência crítica do período em que lhe correspondera 
viver” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 163). Ainda sobre a questão da historicidade na filosofia de Feuerbach, 
cf. FERNÁNDEZ, 2006.
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Feuerbach parece querer recuperar aqui a discussão do tema do 

reconhecimento desenvolvido pela filosofia hegeliana , sobretudo no sentido 113

trabalhado especificamente na Fenomenologia do Espírito, onde Hegel destaca, de 

acordo com Inwood, o “[…] problema de como nos tornamos uma pessoa 

plenamente desenvolvida pela obtenção do reconhecimento de nosso status por 

parte de outros” (INWOOD, 1997, p. 275). Nas palavras de Hegel, 

Para a consciência-de-si há uma outra consciência-de-si [ou seja]: ela veio 
para fora de si. Isso tem dupla significação: primeiro, ela se perdeu a si 
mesma, pois se acha numa outra essência. Segundo, com isso ela 
suprassumiu o Outro, pois não vê o Outro como essência, mas é a si 
mesma que vê no Outro. A consciência-de-si tem de suprassumir esse seu-
ser-Outro. Esse é o suprassumir do primeiro sentido duplo, e por isso 
mesmo, um segundo sentido duplo: primeiro, deve proceder a suprassumir 
a outra essência independente, para assim vir-a-ser a certeza de si como 
essência; segundo, deve proceder a suprassumir a si mesma, pois ela 
mesma é esse Outro. Esse suprassumir de sentido duplo do seu ser-Outro 
de duplo sentido é também um retorno, de duplo sentido, a si mesma; 
portanto, em primeiro lugar a consciência retorna a si mesma mediante esse 
suprassumir, pois se torna de novo igual a si mesma mediante esse 
suprassumir do seu ser-Outro; segundo, restitui também a ela mesma a 
outra consciência-de-si, já que era para si no Outro. Suprassume esse seu 
ser no Outro, e deixa o Outro livre, de novo. Mas esse movimento da 
consciência-de-si em relação a uma outra consciência-de-si se representa, 
desse modo, como o agir de uma (delas). Porém esse agir de uma tem o 
duplo sentido de ser tanto o seu agir como o agir da outra; pois a outra é 
também independente, encerrada em si mesma, nada há nela que não seja 
mediante ela mesma. A primeira consciência-de-si não tem diante de si o 
objeto, como inicialmente é só para o desejo; o que tem é um objeto 
independente, para si essente, sobre o qual portanto nada pode fazer para 
si, se o objeto não fizer em si o mesmo que ela nele faz. O movimento é 
assim, pura e simplesmente, o duplo movimento das duas consciências-de-
si. Cada uma vê a outra fazer o que ela faz; cada uma faz o que da outra 
exige – portanto faz somente o que faz enquanto a outra faz o mesmo. O 

 Inwood ressalta cinco sentidos principais para o conceito de “reconhecer”, com base nas noções 113

alemãs de Anerkennung e anerkennen, a saber: “1. Identificar uma coisa ou uma pessoa como um 
indivíduo (por exemplo, Sócrates) ou como pertencente a um certo tipo (digamos, um leão). Pode-se 
reconhecer um indivíduo em virtude de nossa experiência pretérita em relação a ele ou, sem tal 
experiência, em virtude de conhecermos alguma característica que o distingue. Do mesmo modo, o 
fato de reconhecermos um exemplo de um determinado tipo pode ser fruto de encontros prévios com 
outros casos do mesmo tipo ou do conhecimento de alguns traços característicos do tipo. 
‘Recognição’, esse sentido, não é substituível por ‘reconhecimento’: a recognição de algo não implica 
em seu reconhecimento. Em alemão é erkennen, ou wiedererkennen (‘reconhecer de novo’), se for 
salientada a experiência passada, mas raramente anerkennen. (O Handwörterbuch de Krung dá 
Wiedererkennung como um dos sentidos de Anerkennung, ‘reconhecimento teórico’, mas concentra-
se principalmente no ‘reconhecimento prático’.) 2. Perceber que uma coisa é, por exemplo, um erro, 
uma verdade. Na medida em que essa percepção é particular, não pode ser usado ‘reconhecimento’. 
Pode ocorrer a recingirão do erro mas não o seu reconhecimento. Isso é erkennen, não anerkennen. 
3. Admitir, conceder, confessar ou ‘reconhecer’ que uma coisa ou pessoa é algo. Isso é anerkennen. 
4. Endossar, ratificar, sancionar, aprovar, ‘reconhecer’ algo; atentar para, reconhecer uma coisa ou 
pessoa etc. Isso é anerkennen. 5. Notar, atentar para, prestar atenção a alguém de um modo especial 
para lhe prestar homenagem. (‘Ele recebeu finalmente o devido reconhecimento.”) Isto também é 
anerkennen. Assim, Anerkennung envolve não simplesmente a identificarão intelectual de uma coisa 
ou pessoa (embora pressuponha caracteristicamente tal reconhecimento intelectual), mas a atribuião 
a essa coisa ou pessoa de um valor positivo, assim como a expressão explícita dessa 
atribuição” (INWOOD, 1997, p. 275).
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agir unilateral seria inútil; pois, o que deve acontecer, só pode efetuar-se 
através de ambas as consciências. Por conseguinte, o agir tem um duplo 
sentido, não só enquanto é agir quer sobre si mesmo, que sobre o Outro, 
mas também enquanto indivisamente é o agir tanto de um quanto de Outro. 
Vemos repetir-se, nesse movimento, o processo que se apresentava como 
jogo de forças; mas [agora] na consciência. O que naquele [jogo de forças] 
era para nós, aqui é para os extremos mesmos. O meio-termo é a 
consciência-de-si que se decompõe nos extremos; e cada extremo é essa 
troca de sua determinidade, e passagem absoluta para o oposto. Como 
porém é consciência, cada extremo vem mesmo para fora de si; todavia ao 
mesmo tempo, em seu ser-fora-de-si, é retido em si; é para-si; e seu ser-
fora-de-si é para ele. É para ele que imediatamente é e não é outra 
consciência; e também que esse Outro só é para si quando se suprassume 
como para-si-essente; e só é para si no ser-para-si do Outro. Cada extremo 
é para o Outro o meio-termo, mediante o qual é consigo mesmo 
mediatizado e concluído; cada um é para si e para o Outro, essência 
imediata para si essente; que ao mesmo tempo só é para si através dessa 
mediação. Eles se reconhecem como reconhecendo-se reciprocamente 
(HEGEL, 2007, p. 143-144). 

O movimento descrito por Hegel revela como a consciência-de-si se 

encontra com outra consciência-de-si, perde-se nela (torna-se outra para si mesma) 

e reencontra-se nela (ao reconhecer a essecialidade da alteridade daquela outra 

consciência de si com quem se encontra). A implicação mútua entre as duas 

consciências-de-si referidas fundamenta tanto a independência de cada uma delas 

do ponto de vista subjetivo (liberdade), quanto a dependência entre elas, na medida 

em que o não-reconhecimento da alteridade implica na perda de si do eu da 

consciência-de-si. 

 Retomando, portanto, a proposta da “teoria do reconhecimento” 

hegeliana, Feuerbach procura justificar a necessidade da comunidade humana como 

uma lacuna existencial para o indivíduo, posto que ele “[…] nada consegue 

fisicamente sem a ajuda de outros homens, também espiritualmente” (FEUERBACH, 

2012a, p. 105), o que implica na admissão do universo político a partir da ideia de 

cooperatividade intersubjetiva , que atua como geradora da complementaridade 114

humana – pois “isolado o poder humano é limitado, unido é infinito” (FEUERBACH, 

2012a, p. 105).  

A intersubjetividade permanece, nessa acepção, uma exigência 

indispensável para o homem; é na comunidade que ele se encontra como indivíduo 

livre, uma vez que “sentimento de solidão  é sentimento de limitação; sentimento 115

 Feuerbach argumenta que “o sentimento da compaixão, da participação é, portanto, um 114

sentimento substancial, essencial, filosófico” (FEUERBACH, 2012a, p. 234), de modo que a 
cooperação humana é, para o indivíduo, um sentimento essencial, do qual ele não se desvincula 
como não o faz em relação à sua própria natureza.

 Sobre o tema, é importante consultar o desenvolvimento na proposta filosófica presente em 115

FEUERBACH, 2005d, p. 154.
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de comunidade é sentimento de liberdade” (FEUERBACH, 2012a, p. 139 – nota 76); 

mas é também a comunidade o lugar onde o homem pode cumprir a tarefa moral à 

qual não pode renunciar, dado que “[…] o Tu pertence à perfeição do Eu, […] só o 

homem completa o homem, […] só em conjunto podem os homens ser o que e 

como o homem pode e deve ser” (FEUERBACH, 2012a, p. 167), uma vez que “ser 

bom significa ser homem. Eu sou bom apenas se compartilho dos sofrimentos dos 

outros, se os tomo sobre mim; mas sentir com os outros, sentir pelos outros, isto 

significa precisamente ser homem” (FEUERBACH, 2007b, p. 37); por esse motivo e, 

na medida em que “[…] Feuerbach coloca a essência do homem apenas na 

comunidade […], [é ele um] homem comunitário, comunista” (FEUERBACH, 2005e, 

p. 181). 

Nesse sentido, a necessidade da convivência comunitária parece vir 

compreendida igualmente em “A Essência do Cristianismo” como a ocasião própria 

que permite o desenvolvimento das capacidades humanas, o que justifica a tese de 

que 

somente quando o homem se choca com o homem inflama-se o espírito e a 
sagacidade – por isso existe mais espírito na cidade do que no campo, mais 
nas grandes do que nas pequenas cidades –, somente quando o homem se 
aquece com o homem surge o sentimento e a fantasia, o amor, um ato 
comunicativo que sem ser correspondido é a maior das dores, a fonte 
primitiva da poesia (FEUERBACH, 2012a, p. 106), 

algo que sugere que a comunidade política é o lugar em que se põe e se justifica a 

essência humana (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 181; FEUERBACH, 2005d, p. 154). 

Se é assim, isso significa, ao mesmo tempo, que ela é o lugar a partir de onde o 

homem pode ser feliz (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 118) e livre. Para reforçar o 

argumento Serrão defende que “carente de relação, a individualidade humana nada 

é fora da ligação com a alteridade mundana e pessoal” (SERRÃO, 2005, p. 28), algo 

que equivale, em Feuerbach, a um resgate da política concreta, terrena, em 

oposição à pseudo-comunidade firmada pela fé religiosa, a mesma que “[…] anula a 

união natural da humanidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 251) em troca de uma 

“união aparente” porque dissociativa. 
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A consequência disso é a absoluta laicização da política, um cumprimento 

do ideal iluminista, revisitado pós-Hegel e antecipado já por Spinoza , de que a 116

fundamentação da associação humana não possui um caráter teológico-

sobrenatural, mas uma base antropológico-natural, que encontra na capacidade 

comunicacional do homem, isto é, no poder da linguagem uma das mais flagrantes 

possibilidades de justificar este embasamento antropológico-natural. 

De fato, na obra de 1841, a palavra é concebida como um ato de 

liberdade e como traço distintivo do homem em relação aos animais (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 101), mas também se assume que ela desempenha a 

função de medium entre os interlocutores, na medida em que defende que as 

“palavras possuem poderes revolucionários, [as] palavras dominam a 

humanidade” (FEUERBACH, 2012a, p. 102). 

A expressão linguística, compreendida como comunicação da 

interioridade, abre para os homens um mundo absolutamente humano, o mundo da 

cultura – que objetiva realizar o céu na terra (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 220) –, na 

medida em que proporciona a realização da necessidade interna que caracteriza de 

maneira indelével o indivíduo: o vínculo da dependência intersubjetiva. Se 

admitirmos que Feuerbach está correto, então tem a palavra um elevado potencial 

político. Em outros termos, 

[…] somente quando o homem fala com o homem, somente no discurso, 
num ato comunitário, surge a razão. Perguntar e responder são os primeiros 
atos do pensamento. Para se pensar há a necessidade originariamente de 
dois atos. Somente no estágio de uma cultura mais elevada o homem se 
redobra, de forma a poder em si e por si mesmo desempenhar o papel de 
um outro. Pensar e falar é por isso em todos os povos antigos e primitivos a 
mesma coisa; só pensam quando falam, seu pensar é apenas conversação. 
Pessoas simples, i. e., não instruídas abstratamente ainda hoje não 
entendem o que está escrito se não leem em voz alta, se não pronunciam o 
que leem. Como é certa neste sentido a observação de Hobbes de que a 
razão humana deriva dos ouvidos! (FEUERBACH, 2012a, p. 106). 

Depreende-se do recorte que Feuerbach concede certa deferência ao 

Logos grego – que, por exemplo, é mencionado em “A Essência do Cristianismo” 

como “palavra criadora” (FEUERBACH, 2012a, p. 101) – na medida em que 

concentra em si os atributos do pensamento e da linguagem, o que significa, no 

limite, que o que faz do homem, homem é a existência nele também de sua 

 O tema é particularmente tratado em seu Tratado teológico-político, em cujo interior desenvolve, 116

entre outras, a tese da relação entre religião e política (cf. SPINOZA, 1997).
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capacidade de linguagem, a mesma que lhe permite satisfazer sua necessidade/

dependência em relação a outros indivíduos seus iguais, como quem faz ecoar 

alguns elementos da interpretação política de Aristóteles .  117

A noção de intersubjetividade, que demonstrou sua importância do ponto 

de vista moral na seção precedente, reaparece aqui como um “princípio de 

existência” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 128) para o homem e, portanto, como uma 

determinação fundamental da qual não se pode desvencilhar. Ora, a 

intersubjetividade é uma categoria que exige ao menos dois pólos, ambos 

portadores de consciência, vontade e sentimento, o que impõe a centralidade da 

comunidade humana como uma constante antropológica para o indivíduo. 

De fato, em “A Essência do Cristianismo” a palavra comunidade 

(Gemeinschaft) e suas derivadas (Gemeinschaftliche, por exemplo) comparecem 

trinta (30) vezes. Quando aparecem, Feuerbach procura apresentá-las associadas à 

ideia de complementaridade entre os seres humanos mediada pelo convívio, como 

no exemplo do amor sexual ; a complementaridade entre os seres humanos é 118

compreendida como um modo de conseguirem a realização do que Feuerbach 

chama de “homem perfeito”, que é representado pelo gênero humano (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 167). Daí que, de acordo com a interpretação 

feuerbachiana, 

 Sobre a importância de destacar os elementos que caracterizam a relação da dimensão política do 117

homem com o Logos, e para o aprofundamento adequado do tema aqui apenas mencionado, cf. 
RAMOS, 2014; AUBENQUE, 2004.

 Feuerbach parece utilizar a noção do amor sexual como representativa da encarnação de seu 118

conceito de amor, como um “[…] amor que tem carne e sangue” (FEUERBACH, 2012a, p. 76) e que 
se vincula, essencialmente, à natureza (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 97) e, portanto, à corporeidade 
(cf. FEUERBACH, 2012a, p. 112-113); sobre isso, argumenta, entre outras coisas, que “carne e 
sangue é vida e só a vida é a realidade do corpo. Mas carne e sangue nada é sem o oxigênio da 
diferença sexual. A diferença sexual não é uma diferença superficial ou restringida somente a 
algumas partes do corpo; ela é uma diferença essencial; penetra até no fio do cabelo. A essência do 
homem é a masculinidade, a da mulher é a feminilidade. Mesmo que o homem seja espiritual e 
hiperfísico permanecerá sempre um homem; da mesma forma a mulher. Por isso a personalidade não 
é nada sem a diferença sexual” (FEUERBACH, 2012a, p. 112-113) e é precisamente sobre a 
diferença sexual (Geschlechtsunterschied) que se ergue a moral que aceita a natureza (cf. 
FEUERBACH, 2012a, p. 113), diferença que comparece igualmente no instinto sexual 
(Geschlechtstrieb) e justifica o amor sexual (Geschlechtsliebe), aquele que permite a continuidade da 
humanidade, já que “somente o homem e a mulher juntos perfazem o ser humano real, homem e 
mulher juntos são a existência da espécie humana – pois a sua união é a fonte da pluralidade, a fonte 
de outros seres humanos” (FEUERBACH, 2012a, p. 177); daí que “o amor nada mais […] [seja] que a 
consciência do gênero dentro da diferença sexual” (FEUERBACH, 2012a, p. 167).



!115

[…] o convívio aprimora e eleva: espontaneamente, sem dissimulação, o 
homem torna-se outro no convívio, muito diverso do que é só para si. O 
amor faz milagres, principalmente o amor sexual. Homem e mulher se 
completam mutuamente e assim se une o gênero humano para representar 
o homem perfeito. Sem o gênero é o amor impossível (FEUERBACH, 
2012a, p. 167). 

Há, então, a defesa irrestrita de uma teoria do sujeito vinculada 

indissociadamente a uma teoria da comunidade humana, que tem no conceito da 

“verdadeira vida”, do amor, sua fonte e sua concretização. Essa teoria da 

comunidade humana se sustenta como meio de aprimoramento do indivíduo, como 

certa realização das necessidades inerentes à natureza humana, em cujo interior se 

desenvolve, por exemplo, a importância do amor concreto que pode se constituir 

também por meio da amizade, a qual se fundamenta, antes de tudo, na 

reciprocidade, ao tempo em que tem a ver também com a capacidade deliberativa 

dos seres humanos. Conforme Feuerbach, 

[…] no amor o homem expressa a insuficiência da sua individualidade, 
postula a existência do outro como uma necessidade do coração, inclui o 
outro na sua própria essência, só declara a sua vida unida ao outro pelo 
amor como uma vida verdadeiramente humana, correspondente ao conceito 
do homem, i.e., ao gênero. Defeituoso, incompleto, débil, carente é o 
indivíduo; mas forte, perfeito, satisfeito, sem carência, autossuficiente, 
infinito é o amor, porque nele a consciência da individualidade é a 
consciência da perfeição do gênero. Mas como o amor, atua também a 
amizade, pelo menos quando é verdadeira e sincera, quando é religião, 
como o era entre os antigos. Os amigos se completam: a amizade é uma 
ponte para a virtude e ainda mais: ela própria é virtude, mas uma virtude 
comunitária (FEUERBACH, 2012a, p. 167-168). 

Tem a amizade, portanto, um eminente papel político, na medida em que, 

fundamentada no amor, demonstra concretamente o enlace entre indivíduos que se 

complementam, algo que só é possível se se admite que a complementaridade só 

ocorre entre diferentes: o que um tem, ao outro falta – é, pois, pela diferença que se 

constrói e se mantém a comunidade humana: 

[…] a amizade se baseia num instinto de complementação. O amigo dá a si 
mesmo o que ele não possui através do outro. O amigo purga as falhas de 
um através das virtudes do outro. O amigo justifica o amigo diante de Deus. 
Por mais defeituoso que um homem possa ser em si mesmo, já demonstra, 
entretanto, uma boa índole quando tem por amigos pessoas virtuosas. Se 
eu mesmo não posso ser perfeito, pelo menos amo a virtude, a perfeição 
nos outros (FEUERBACH, 2012a, p. 168). 
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Não apenas na amizade, mas no encontro do homem com o homem, nas 

relações intersubjetivas, Feuerbach parece querer retomar aquela referida dialética 

da diferença (ou da “alteridade”) hegeliana , que reforça o sentido da 119

intersubjetividade (cf. CONILL, 2010, p. 64), na forma da “dialética Eu-Tu”, em que 

se recuperam as noções de unidade essencial e multiplicidade existencial, portanto 

a relação entre essência e existência. Nas palavras de “A Essência do Cristianismo”,

  
sem dúvida é a essência do homem única, mas esta essência é infinita; daí 
ser a sua essência real uma diversidade infinita e que se completa 
mutuamente para revelar a riqueza da essência. A unidade da essência é 
multiplicidade na existência. Entre mim e o outro […] se encontra portanto 
uma diferença essencial, qualitativa. O outro é o meu Tu – mesmo sendo 
recíproco –, é o meu outro Eu, o homem objeto, o meu interior revelado – o 
olho que se vê a si mesmo. Somente no outro tenho a consciência da 
humanidade; somente através dele eu experimento, sinto que sou homem; 
somente no amor por ele torna-se claro que ele pertence a mim e eu a ele, 
que ambos não podemos existir um sem o outro, que somente a 
comunidade faz a humanidade […] Em síntese, existe uma diferença 
qualitativa, crítica, entre os homens (FEUERBACH, 2012a, p. 169-170). 

Se é assim, Feuerbach parece atestar a legitimidade da interpretação de 

sua concepção política em “A Essência do Cristianismo” como certo comunitarismo, 

quando se tem em conta a compreensão de comunitarismo como posição que “[…] 

acentua […] a importância do pequeno grupo, da comunidade precisamente, para a 

formação moral e integração social da pessoa humana. Mais que o Estado 

centralizador, é o coletivismo o alvo do comunitarismo […]” (BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 930), o que significa, no limite, que “[…] o comunitarismo 

propõe uma filosofia baseada no pertencimento social” (RAMOS, 2014, p. 62). 

Claro que, à primeira vista, dizer que Feuerbach é um comunitarista soa 

esdrúxulo e, quiçá, anacrônico, pelo fato do termo ter alcançado maior visibilidade 

sobretudo a partir dos famosos debates entre liberais e comunitaristas desde o início 

da década de 1970. No entanto, Schmidt anota que  

[embora] o termo comunitarismo […] [tenha] trajetória relativamente curta 
[…] segundo Etzioni, o termo foi cunhado apenas em 1841 por Barmby, que 
fundou a Associação Comunitarista Universal. No uso que lhe foi dado no 
século XIX, comunitarista passou a significar “membro de uma comunidade 
formada para pôr em prática teorias comunistas ou socialistas”. O 
significado contemporâneo – “de, pertencente a ou característico de uma 

 Tema muito caro aos estudos contemporâneos, como aqueles desenvolvidos por Axel Honneth e 119

sua noção de “luta por reconhecimento”, para citar um exemplo (cf. HONNETH, 2003). Sobre a 
questão da dialética e a alteridade em Hegel, é importante ter cm conta ainda a tematização oferecida 
por Moraes (cf. MORAES, 2001).
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comunidade” – apareceu no Dicionário Webster’s, em 1909 […] (SCHMIDT, 
2011, p. 301). 

Nessa perspectiva, portanto, mesmo que o conceito de comunitarismo se 

tenha desenvolvido a partir do ano de publicação de “A Essência do Cristianismo”, 

Feuerbach lá não se autodenomina comunitarista. É importante dizer, data venia, 

que mesmo que “usualmente, quando se fala de comunitarismo entre nós, te[nha]-se 

em mente não mais que alguns autores (Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, Michael 

Sandel, Charles Taylor), […] [estes,] aliás, não se autodenominavam 

comunitaristas” (SCHMIDT, 2011, p. 301 – grifos nossos).  

O conceito de comunitarismo aqui mencionado está, portanto, mais 

aplicado ao espírito que à letra de Feuerbach, e apenas sobre alguns aspectos, é 

verdade, fundamentalmente sobre a ideia de que  

o comunitarismo é o pensamento que se preocupa fundamentalmente com 
a comunidade […]. Ou, em outras palavras, o pensamento que confere 
destaque à comunidade na construção da boa sociedade. Daí serem aqui 
considerados comunitaristas os autores que historicamente conferiram 
importância central à comunidade na vida social (SCHMIDT, 2011, p. 302).  

A escolha pela aplicação da noção de comunitarismo a Feuerbach tem 

lugar aqui apenas, portanto, no sentido de que há uma preocupação central com o 

tema da comunidade na concepção política presente em “A Essência do 

Cristianismo”, o que demonstra a presença do tema da política ainda quando 

elabora sua crítica à religião cristã, embora parte das leituras, mesmo entre seus 

contemporâneos, só perceba esta dimensão pela publicação de obras posteriores . 120

De fato, o conceito de comunidade tem um significado bastante difuso se 

considerado ao longo da trajetória filosófica ocidental. Nisbet, no entanto, admite o 

sentido do termo como designante de “relações entre indivíduos que são marcadas 

por um alto grau de intimidade pessoal, de coesão social ou compromisso moral, e 

 Como é o caso de Marx, por exemplo, quando elogia a sagacidade dos termos políticos de 120

Feuerbach depois de ler os “Princípios da filosofia do futuro” (1843) e “A essência da fé segundo 
Lutero” nos termos seguintes: “Estou contente por encontrar uma oportunidade de expresar-lhe a 
grande admiração e — permita-me a palavra — o amor que sinto por você. Seus Princípios da 
filosofia do futuro e A essência da fé em sentido luterano são, em todo caso, e apesar de sua limitada 
extensão, de mais importância que toda a literatura alemã atual junta. Nestes trabalhos, você 
concedeu — não sei se intencionalmente — uma base filosófica ao socialismo e os comunistas, 
ademais, compreenderam imediatamente estas obras neste sentido. A unidade do homem com o 
homem, que está baseada na diferença real entre os homens, o conceito de uma espécie humana 
descida do céu da abstração à terra real, o que pode ser isto, senão o conceito de 
sociedade?” (MARX apud MARTÍNEZ, 2009, p. 214 – tradução nossa).  
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de continuidade no tempo” (NISBET, 1982, p. 13), o que nos serve como elemento 

comparativo para a avaliação e fixação da noção feuerbachiana do conceito. As 

relações comunitárias são, na acepção de Feuerbach, algo ínsito à natureza 

humana que tende à sua plenificação na comunidade, tal como já se apresentava 

em Aristóteles . E essa concepção tem vínculo estreito com a própria “razão 121

sensível” que desenvolve, algo que, conforme Mantínez, autoriza-nos a elaborar 

“[…] uma compreensão da estrutura social em termos complexos – nem sempre 

constituído de forma racional e ordenada” (MARTÍNEZ, 2009, p. 218 – tradução 

nossa). O comunitarismo feuerbachiano trata, pois, do realce de certa “antropologia 

comunitária” ou de um “egoísmo participativo” (para utilizar as palavras de Martínez), 

por meio do qual poderíamos avaliar 

[…] quais são as condições favoráveis para que as pessoas possam se 
desenvolver individual e socialmente. Mais ainda, quando se afirma que 
uma concepção comunitária do ser humano pode ser mais frutífera que a 
concepção liberal, não devemos entender com isto uma concepção 
totalizante e despersonalizante do mesmo. Do que se trata é de recobrar 
uma dimensão perdida no homem que pode figurar-se, não como uma linha 
vertical que se inicia a partir do “eu” até os “outros”, senão melhor como um 
círculo no qual tanto o “eu” quanto os “outros” co-participam. Trata-se de 
transitar de um “eu” impregnado pelo individualismo possessivo a um “nós” 
estabelecido em termos dialógicos, relacionais e co-dependentes 
(MARTÍNEZ, 2009, p. 218 – tradução nossa). 

O desafio, portanto, é constituir um regime político que atenda, 

concomitantemente, i. às exigências da sociabilidade humana, ii. ao reconhecimento 

da importância capital da alteridade, e iii. à não dissolução do eu por uma 

massificação que enforma todas as coisas (cf. MARTÍNEZ, 2009, p. 219). Embora 

Feuerbach, pelo menos em “A Essência do Cristianismo”, não trate a respeito da 

 Na interpretação de Íñigo, Aristóteles concebe a comunidade política (polis) como um “lugar de 121

encontro para o indivíduo, retícula ideal que aproxima os distintos egoísmos em busca da harmonia e 
de um projeto de organização coletiva, […] representa o espaço no qual volta a surgir uma nova 
forma de façanha individual […]. Como resultado da convivência real na Polis, surgirá a convivência 
ideal na Política, na arte de organizar essa convivência e de encadeá-las nas ideas que, 
verdadeiramente, a tornam possível. […] Liberado do discurso do poder, da autoritária preeminência 
do discurso ideológico, o cidadão, o polítes se confrontará com uma das mais apaixonantes 
aventuras que nos legou a cultura grega: a arte de construir um homem” (ÍÑIGO, 1993, p. 40 – 
tradução nossa). 



!119

organização interna deste regime político , Martínez assinala que a ideia 122

feuerbachiana do reconhecimento “[…] serve, de certo modo, como fundamento de 

qualquer discurso da democracia, pois a aceitação das diferenças constitui a única 

condição de possibilidade para o desenvolvimento comunitário e relacional da 

humanidade” (MARTÍNEZ, 2009, p. 219 - tradução nossa); uma democracia que 

equalize a personalidade do eu e a sua comunitariedade e conquiste o 

estabelecimento de um “nós” baseado no diálogo e na participação, parece ser um 

apelo legítimo que Martínez reconhece e que nos parece ressoar das palavras de “A 

Essência do Cristianismo”, algo apropriado para o desenvolvimento republicano, o 

que, de fato, Feuerbach parece propor em aforismo sobre Política datado do período 

entre 1841 e 1847. Naquela ocasião, Feuerbach defende que “a dissolução da 

Teologia na Antropologia no âmbito do pensamento é, no âmbito da práxis, da vida, 

a dissolução da Monarquia na República” (FEUERBACH, 1874, p. 324 – tradução 

nossa), o que significa que embora em “A Essência do Cristianismo” não compareça 

a menção explícita de Feuerbach à organização interna do regime político 

vislumbrado, ele teria consciência de uma opção pela República, na medida em que 

considera o conflito como a essência da monarquia, na mesma medida em que o 

conflito seria a essência da teologia: aqui entre Deus e o mundo, lá entre o Estado e 

as pessoas (cf. FEUERBACH, 1874, p. 324).  

Se é assim a proposta política feuerbachiana parece pretender ser 

promovida como uma espécie de República em que se desenvolvem as 

potencialidades humanas num projeto cujo fundamento é o reconhecimento e a 

cooperação entre os indivíduos, sem esquecer da importância fundamental que se 

deve conceder às condições materiais que tornam a vida humana possível, como 

argumenta Feuerbach em 1868, quando diz 

 Nas “Teses” de 1842 Feuerbach se limita a mencionar a noção de “Estado” e de fazer referência a 122

um “chefe do Estado” que deve representar a todos os estratos sociais, mas não se detém na 
avaliação do tipo de organização estatal a que este conceito corresponde (cf. FEUERBACH, 2005f, p. 
100). Em “Princípios da filosofia. Necessidade de uma transformação”, a referência ao Estado é 
retomada apelando para a noção de associatividade, de complementaridade que aperfeiçoa o homem 
(cf. FEUERBACH, 2005c, p. 162), e no mesmo texto Feuerbach menciona a ideia de república 
terrena como efeito da oposição à “república no céu” (cf. FEUERBACH, 2005c, p. 168), além de 
rapidamente versar sobre uma comunidade não-hierárquica como um “impulso prático” que move a 
Humanidade (cf. FEUERBACH, 2005c, p. 166).
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não existe felicidade sem virtude […] Mas tenha-se bem em mente: não 
existe igualmente virtude sem felicidade – e com isto a moral adentra no 
âmbito da economia privada e da economia política. Onde não são dadas 
as condições para a felicidade, também não há condições para a virtude 
(FEUERBACH, 1992, p. 59 – tradução nossa). 

Na medida em que se refere à relação da discussão moral com o 

cômputo próprio da economia, seja privada, seja política, Feuerbach parece inserir 

no argumento sobre as condições para a felicidade e a virtude a noção de condições 

materiais, na medida em que este é o âmbito de atuação da economia. Embora não 

compareça no pensamento feuerbachiano aquilo que Schmidt conceitue por 

“sociologia materialista” (cf. SCHMIDT, 1975, p. 212), em que se averiguaria os 

elementos econômicos que estão subjacentes ao desenvolvimento da vida humana, 

tal como em Marx, parece necessário reconhecer na tardia exposição sobre a 

Filosofia Moral – Zur Moralphilosophie (1868) – uma tentativa de apresentar a 

importância destes elementos para pensar inclusive a ética, como a política. A este 

respeito, cabe a defesa de Feuerbach com base na qual indica que 

a virtude necessita, como o corpo, de nutrição, roupas, luz, ar, espaço. 
Onde os homens são esmagados, uns sobre os outros, como, por exemplo, 
nas fábricas e nas casas de trabalhadores ingleses, admitindo-se que se 
possam chamar de casas aquelas pocilgas onde mesmo o oxigênio do ar 
não vem dividido em medida suficiente – compare-se a este propósito o 
escrito de K. Marx O Capital, rico de fatos incontestáveis e instrutivos, bem 
como de pensamentos reformadores da espécie mais interessante, mas 
também mais terrível –, aqui também é retirado da moral todo espaço de 
ação, aqui a virtude é, no máximo, apenas um monopólio dos senhores 
proprietários das fábricas, dos capitalistas. Onde falta o necessário à vida, 
falta também a necessidade ética. O fundamento da vida é também o 
fundamento da moral (FEUERBACH, 1992, p. 59-60 – tradução nossa). 

Nessa perspectiva, torna-se legítimo interpretar que a República a que 

Feuerbach se refere deva ser tomada igualmente em sentido anti-capitalista, na 

medida em que Feuerbach aí reconhece a impossibilidade de se desenvolverem as 

condições materiais adequadas à manutenção e subsistência da vida humana – 

para citar apenas o elemento a que o trecho se refere –, e parece assinalar que o 

tema da política feuerbachiana é conduzido na direção de certo comunismo. 
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4.3 A “nova política” como uma “nova religião”? 

Na avaliação da religião cristã Feuerbach encontra a ocasião de 

denunciar o desapego das relações intersubjetivas em prol do apego à divindade e, 

portanto, de criticar o desvinculamento entre os homens na comunidade política em 

favor de um elo destes com o céu. Em vez de dizer com isto, no entanto, que a 

crítica da religião gera a crítica política, defende-se aqui exatamente algo diverso: a 

crítica à religião cristã é, já ela, uma crítica política. Nota-se, assim, que o mesmo 

movimento empreendido no capítulo anterior deve ser retomado neste momento: se 

lá procuramos demonstrar que a crítica da religião é uma crítica ética da religião, 

aqui se pretende dizer que a crítica da religião é também uma crítica política. 

De outro modo é dizer: é porque Feuerbach percebera o enfraquecimento 

dos liames intersubjetivos, a falta de senso comunitário, que foi necessário criticar a 

religião, particularmente a cristã, na medida em que o cristianismo gera no crente a 

ilusão de que a necessidade de outro ser humano deva ser algo de menor 

importância (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 171), embora “certamente […] [seja] para o 

religioso uma carência também a comunidade, a formação comunitária 

[…]” (FEUERBACH, 2012a, p. 171). De fato, é o apelo à sensibilidade que justifica a 

crítica da abstração aquilo que funda a pseudo-comunidade religiosa, pois  

onde não há ouvido tampouco há lamentos, onde não há olhos tampouco 
há lágrimas; sem pulmões não se suspira e sem sangue não palpita um 
coração […] Só o homem é algo para o homem, só a carne para a carne. 
[…] o que não tem essência de carne, tampouco tem sentimento nem 
sensibilidade para a carne. […] Não, o que está contra os sentidos, está 
contra o homem. (FEUERBACH, 2007b, p. 37-39). 

Cumpre, pois, resgatar a relevância da comunidade humana, o que só 

pode ocorrer, a juízo de Feuerbach, por meio da realização da “nova filosofia”, a qual 

se revela, concomitantemente, como “nova política” e “nova religião”, como 

“antropoteísmo”; nas palavras do próprio Feuerbach, “sendo a negação da teologia, 

que nega a verdade do afecto religioso, a nova filosofia é por isso a posição da 

religião . O antropoteísmo é a religião consciente de si - a religião que se 123

 O que significa, antes de mais, que Feuerbach, ao fazer da filosofia e da política religião, retoma a 123

necessidade de estabelecer aquilo que Xhaufflaire desenvolve conceitualmente por “teologia da 
secularização”, o que foi possível pelo percurso intelectual do jovem Feuerbach que seguiu da 
“teologia à “antiteologia” (cf. XHAUFFLAIRE, 1970, p. 27-35), algo que parece desembocar no que 
Arvon nomeia por “transformação do sagrado” (cf. ARVON, 1957).
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compreende a si mesma” (FEUERBACH, 2005f, p. 95). 

A identidade entre nova filosofia, nova política e nova religião fica ainda 

mais explícita quando, em 1844, com a publicação de “A essência da fé segundo 

Lutero. Uma contribuição à ‘Essência do Cristianismo’”, Feuerbach recupera o 

conceito de religião apelando para a noção de vínculo (cf. FEUERBACH, 2007b, p. 

10), o qual, a seu juízo, apenas se sustenta sobre uma necessidade e uma 

imperfeição, desde que se tenha em conta que “o que está livre de necessidades em 

geral também não tem qualquer necessidade da existência. Se é ou não é, é o 

mesmo – o mesmo para ele próprio, o mesmo para outro. Um ser sem necessidade 

é um ser sem fundamento” (FEUERBACH, 2005f, p. 93). 

Os homens individuais são limitados e imperfeitos, porque perfeito e 

ilimitado só é o gênero, dado que “o que para um único homem sozinho é 

absolutamente impossível é possível para dois” (FEUERBACH, 2005d, p. 112); da 

limitação individual vem a indispensabilidade da vida compartilhada. E na medida 

em que traz para dentro de si a vida humana comparticipadamente vivida neste 

mundo como a sua verdadeira expressão, a nova filosofia como filosofia política e 

como verdadeira religião aproxima-se do que Feuerbach nomeia por arte (cf. 

FEUERBACH, 2005f, p. 88) e que, a seu juízo, compõe essencialmente o ser 

humano (cf. FEUERBACH, 2005c, p. 160 – nota 4). Se é verdade que “a filosofia é o 

conhecimento daquilo que é . Pensar e conhecer as coisas e ser tal como são – 124

eis a suprema lei, a suprema tarefa da filosofia” (FEUERBACH, 2005f, p. 91), então 

a nova filosofia, que é também nova política e nova religião, tem o propósito de 

desvelar a verdade das coisas e traduzi-las para o “idioma humano”, uma vez que 

“veracidade, simplicidade, determinidade são os critérios formais da filosofia 

real” (FEUERBACH, 2005f, p. 91). 

 Por isso é indispensável ter em conta a necessidade da referência ao materialismo, uma vez que, 124

como sugere Schmidt, “[…] Feuerbach, exatamente como Marx e Engels, mostra que chegamos 
inevitavelmente ao materialismo se incorporamos a práxis no processo do conhecimento – e com isto 
no estado material dos objetos do conhecimento” (SCHMIDT, 1975, p. 206 – tradução nossa), o que 
justifica a necessidade de recuperar ainda outro aspecto olvidado da filosofia feuerbachiana: sua 
teoria do conhecimento (cf. SCHMIDT, 1975, p. 207), a qual só se compreende “[…] a partir do 
conceito de práxis […]. O que as coisas exteriores sejam e o que é que são elas, o que é ‘ser’ (em 
sentido ôntico), nada disto pode averiguar-se no interior da teoria, abstraindo-se do homem e de suas 
condições concretas de existência […], [de tal modo que] verdade íntegra significa que teoria e práxis 
não se contradizem entre si. Há que se corrigir, portanto, com a ótica da vida, a ótica do 
conhecimento intelectual. Como já havia feito Hegel, Feuerbach protesta contra o caráter contrário à 
vida da abstração” (SCHMIDT, 1975, p. 207-208 – tradução nossa).
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Em outras palavras, o que Feuerbach destaca nada mais é que a 

recuperação do sentido do conceito de religião como liga – embora a história do 

conceito de religião deva se comprometer com um debate à parte que aqui não 

trataremos de desenvolver  –, como reunião, que do ponto de vista da “nova 125

filosofia” não ocorre sem que haja dois pólos concretos, cuja expressão se realiza na 

relação do homem com o homem e não mais do homem com o Deus cristão 

transcendente e abstrato. Trata-se de re-ligar os homens entre si, por meio de um 

vínculo concreto e temporal  – a comunidade fundada no amor – e, portanto, de 126

explicitar e ressignificar, de modo absolutamente secular e mundano, o conceito de 

religião, que inclui, como seu momento interno, a importância da felicidade e da vida, 

posto que “[…] a verdadeira alegria da vida é a verdadeira religião” (FEUERBACH, 

2012a, p. 336); daí que, como pensa Feuerbach, a “nova filosofia”, “[…] por ser 

gerada na essência da religião, tem a verdadeira essência da religião em si, é em si 

e por si, enquanto filosofia, religião ” (FEUERBACH, 2012a, p. 28), cujo princípio 127

supremo e último repousa sobre a necessidade da “unidade do homem com o 

homem” (cf. FEUERBACH, 2005d, p. 154). 

Para retomar a discussão, Feuerbach assinala, já em 1842, que “o 

princípio fundamental do […] [seu] escrito [“A Essência do Cristianismo”] é que o 

amor incondicional e indiviso do homem pelo homem, um amor que tem em si 

mesmo seu Deus e seu céu, é a verdadeira religião” (FEUERBACH, 1960, p. 257 – 

tradução nossa). Ora, a nova filosofia é, então, compreendida pelo próprio autor, não 

apenas como uma oposição à religião, mas como a verdade da religião , o que 128

justifica dizer, no ano seguinte à publicação de “A Essência do Cristianismo”, que a 

nova filosofia “é a ideia realizada - a verdade do cristianismo” (FEUERBACH, 2005f, 

 Sobre a história do conceito de religião, cf. AZEVEDO, 2010.125

 Feuerbach postula que “espaço e tempo são os primeiros critérios da prática. Um povo que exclui 126

o tempo da sua metafísica […] também exclui, consequentemente, o tempo da sua política, diviniza o 
princípio anti-histórico” (FEUERBACH, 2005f, p. 92), o que significa incorrer na formulação de uma 
política irreal, abstrata, que não corresponde às reais exigências da comunidade humana.

 Para ampliar o argumento, é importante cf. FEUERBACH, 2005d, p. 155.127

 O tema é retomado por Cabada Castro, quando destaca que “Feuerbach [não pensa] haver 128

destruído a religião, senão que se trata, pelo contrário, do descobrimento do autêntico ponto crucial 
da mesma” (CABADA CASTRO, 1975, p. 47 – tradução nossa). Daí que, como propõe a 
interpretação de Arroyo, “o processo redutivo realizado por Feuerbach é o seguinte: a teologia cristã é 
essencialmente cristologia, mas a cristologia é essencialmente antropologia. Daí que a nova filosofia 
que Feuerbach quer inaugurar – a ‘filosofia do futuro’ – pretenda ser uma superação consciente da 
religião teísta e a fundação de uma religião do homem (o antropoteísmo); mas uma religião que renda 
culto ao homem completo: do homem que superou a cisão hegeliana entre o entendimento e o 
sentimento, e reconhece como humanos não só a razão, senão também o coração; do homem que 
reconhece a solidão e a pobreza do individualismo e descobre seu ser real na existência comunitária, 
na unidade do Eu e o Tu, no amor”. (ARROYO, 2006, p. 214 – tradução nossa).
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p. 100). Por esse motivo, é legítima a Feuerbach a recusa imediata à pré-noção, 

desenvolvida não só entre os seus contemporâneos, senão também talvez entre os 

nossos, de que “o ateísmo era tido e é tido ainda hoje como a negação de todos os 

princípios morais, de todos os fundamentos e laços éticos” (FEUERBACH, 2012a, p. 

207) e, por isso, “crer significa[ria] o mesmo que ser bom, não crer o mesmo que ser 

mau ” (FEUERBACH, 2012a, p. 250); na verdade, a resistência ao ateísmo 129

corresponderia, no limite, a uma resistência contra a posição da “nova filosofia” 

como “nova religião” .  130

À nova filosofia concebida como nova religião, como antropoteísmo, cabe 

superar, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma comunidade ilusória fundada 

na especialidade da fé e a dicotômica oposição entre Deus e o homem, erros 

crassos cometidos pelas religiões, cujo fundamento reside na abstração (cf. 

FEUERBACH, 2012a, p. 117). Essa superação, uma vez realizada, aponta para a re-

posição dos vínculos comunitários e, portanto, traz para dentro de si a verdade da 

política: se a religião é liga, não pode ela afastar-se da comunidade concreta dos 

homens; a política é só a verdade da religião, como a nova filosofia é apenas a 

verdade da velha filosofia (cf. FEUERBACH, 2005f, p. 88). Daí que, 

não se compreende, de maneira alguma, o sentido do ateísmo 
feuerbachiano se este é pensado de maneira direta como negação de Deus 
e não […] como positiva e explícita afirmação do homem: “Quem não sabe 
dizer de mim senão que sou ateu, não sabe nada de mim. Eu nego a Deus. 
Isto quer dizer, em meu caso: eu nego a negação do homem. A questão 
sobre o ser ou não ser de Deus é, no meu caso, unicamente a questão 
sobre o ser ou não ser do homem”. Neste sentido, Feuerbach prefere 
denominar a seu ateísmo “antropoteísmo” e não mero e simples ateísmo. 
(CABADA CASTRO, 1999, p. 72 – tradução nossa) 

É verdade que a tematização da identidade entre filosofia, religião e 

política não se encontra encerrada definitivamente em “A Essência do Cristianismo”, 

do mesmo modo como acontece com o tema da ética. Mas também é certo que as 

palavras da obra de 1841 impulsionam a discussão que se segue, na medida em 

que a crítica da religião é compreendida como crítica política, o que desembocaria 

 Martínez sugere que Feuerbach realizou uma defesa decidida do ateísmo, o que, segundo a 129

percepção do intérprete, corresponde a “[…] um ataque direto contra os fundamentos religiosos da 
política da Restauração” (MARTÍNEZ, 2009, p. 213).

 Cabe destacar que a rejeição à mudança, ao novo, que é admitida em relação às transformações 130

do passado, mas não em relação ao presente, demonstra, de acordo com Feuerbach, a hipocrisia de 
seu tempo: “seja por miopia, seja por comodismo, faz-se do presente uma excepção à 
regra” (FEUERBACH, 2005d, p. 118).
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nas reflexões postuladas, por exemplo, em “Princípios da filosofia. Necessidade de 

uma transformação” [“Grundsätze der Philosohie. Notwendigkeit einer 

Veränderung” (1842/1843? 1848?)], que prossegue o espírito da letra do texto 

anterior, para quem, como sugere Serrão, “filosofia, religião e política enlaçam-se 

sem contradição num ideal supremo pelos traços comuns que as apresentam: a 

intensificação da imanência, o primado da prática vital e a comunidade de seres 

plenos” (SERRÃO, 2005, p. 26); de fato, nesta obra posterior, Feuerbach trata de 

desenvolver a tese de que a essência da religião é fundamentalmente uma essência 

política (cf. FEUERBACH, 2005c, p. 162). 

Ao fim e ao cabo, as palavras apresentadas em “A Essência do 

Cristianismo” culminam na visualização de uma redução, inevitável para a nova 

filosofia, da religião à política. Confirmando nossa interpretação, Cabada Castro 

sugere que 

isto é o que deve ser a religião, uma vez que ela não é de fato assim ao 
centrar sua atenção exclusivamente na relação do indivíduo com seu Deus, 
descuidando do entorno social dos demais [indivíduos] […]; e a isto se deve 
– segundo Feuerbach –  [o fato de] que ‘os homens se entreguem hoje em 
dia à política, porque veem no cristianismo uma religião que anula no 
homem a energia política’. (CABADA CASTRO, 1975, p. 48 – tradução 
nossa). 

Assim, Feuerbach acaba por explicitar aquilo que, a seu juízo, constitui o 

núcleo fundamental da política como religião: a abertura ao convívio com outros 

seres humanos, que podem auxiliar-se mutuamente na superação das suas 

dificuldades concretas sem a necessidade da mediação da divindade  (cf. 131

FEUERBACH, 2005c, p. 166). Por esse motivo, em “Sobre A Essência do 

Cristianismo em relação com O Único e a sua Propriedade de Stirner”, Feuerbach 

argumenta que 

 Por essa razão, Cuadrado destaca que “a religião aparece, assim, como um valor positivo, não 131

porque nos relaciona com o Ser supremo, mas porque relaciona o homem consigo mesmo, isto é, 
faz-lhe tomar consciência de seu valor. A religião apresenta um papel decisivo pois ensina ao homem 
sua própria grandeza. Feuerbach não tem a intenção de suprimir a religião, senão […] de superá-la, 
levando-a à sua consumação. Assim como o cristianismo histórico havia ensinado que Deus se havia 
feito homem, agora um cristianismo verdadeiro deveria ensinar que o homem deve ser 
Deus” (CUADRADO, 2016, p. 410). 
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não ter religião significa pensar apenas em si mesmo; ter religião pensar em 
outros. E esta religião é a única que permanecerá, pelo menos enquanto 
não houver sobre a terra um ser humano ‘único’; pois basta que tenhamos 
dois seres humanos, como homem e mulher, para termos já religião. Dois, 
diferença, é a origem da religião – o tu é o Deus do eu, pois eu não sou sem 
ti; eu dependo de ti; nenhum tu – nenhum eu (FEUERBACH, 2005e, p. 177), 

o que contribui para concluir, em linha com a proposta feuerbachiana, que “a nova 

religião, a religião do futuro, é a política” (FEUERBACH, 2005c, p. 168), ressaltando 

que tal religião passa pela incredulidade, em vez da fé, a mesma incredulidade que 

“[…] interrompe a história com o presente; ela se imagina que o hoje seja sempre, 

que faz [que a] hipocrática do presente seja a expressão permanente e 

característica da humanidade” (FEUERBACH, 2007b, p. 66). 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5 CONCLUSÃO 

A proposta hermenêutica da presente tese, apoiada fundamentalmente 

nas palavras de Feuerbach expostas em sua obra mais conhecida do público 

brasileiro, qual seja, “A Essência do Cristianismo”, procurou demonstrar o 

desenvolvimento subjacente à crítica da religião cristã e, por isso, tratou de 

subverter as leituras mais apressadas do texto de 1841, que ali enxergam o 

problema religioso como o único foco ao qual se volta a reflexão de Feuerbach. A 

ideia básica que justifica a presente pesquisa, portanto, pretende trazer novas luzes 

para a interpretação de “A Essência do Cristianismo”, permitindo concebê-la como 

um projeto Antropológico, Ético e Político não apenas original, senão fundamental 

para todo o desenvolvimento da filosofia ocidental posterior, ao reconhecer ali a 

importância da relação, mutuamente enriquecedora, entre a Filosofia em geral e a 

vida humana concreta. 

Se entendemos que Feuerbach desenvolve a sua crítica no momento da 

reação filosófica ao idealismo empreendida pelos neohegelianos, nomeadamente 

pela “esquerda hegeliana”, da qual Feuerbach é o “máximo representante de 

1838-39 em diante” (cf. RAMBALDI, 1966, p. 178), vemos então nele um autor não 

apenas imerso nas questões próprias de seu momento histórico como também 

alguém interessado em intervir em uma espécie de “resgate” da filosofia, na medida 

em que promove a rearticulação dela com a realidade material, o que significaria, 

para Feuerbach, limar as bases da filosofia de então por ser ela a tradução fiel da 

teologia. É nesta linha em que a crítica à religião aparece: muito mais como 

consequência do diagnóstico feito que uma oposição sem fundamento. 

A crítica à religião – e, particularmente, a cristã – esconde, por isso 

mesmo, um projeto filosófico denso e comprometido com as reais aspirações 

humanas, longe do apego a um fazer-filosófico pouco (ou nada) vinculado à 

concretude material, ainda que compreenda a importância da reflexão para a 

constituição do mundo dos homens. A reflexão só é possível porque, antes dela, o 

homem existe concreta e materialmente no mundo, porque é dotado de funções 

orgânicas essenciais sem as quais a reflexão nada seria. A filosofia, no limite, não se 

desassocia da fisiologia, porque o homem que pensa é, antes de qualquer outra 

coisa, o homem que vive, que respira. 
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Por esse motivo, o propósito de realizar o percurso aqui empreendido 

intencionou esclarecer os reais motivos pelos quais era indispensável, a juízo de 

Feuerbach, elaborar uma crítica à religião cristã: tratava-se, pois, de dar a conhecer 

a importância da afirmação do mundo e, particularmente, do mundo dos homens, 

como instância concreta, real tornada ilusória pela religião cristã – o que significaria 

revolucionar a lógica de subversão operada pela tradição filosófico-teológica pela 

qual se invertem aparência/ilusão e realidade; no limite, tratava-se de problematizar 

a necessidade de um resgate do ser humano completo que pensa, ama e deseja, 

que precisa reencontrar-se consigo pelo encontro com o outro de si, que deve 

apegar-se às coisas deste mundo em razão de sua necessidade natural de convívio 

com os seus pares. 

No final, a questão que se impõe é superar uma visão tacanha a respeito 

da filosofia feuerbachiana que se delineia sob o pretexto há pouco alegado de que 

ali se encontraria apenas uma filosofia de oposição à religião sem um conteúdo e 

uma contribuição original e importante para o desenvolvimento da história do 

pensamento ocidental, o que tornaria Feuerbach um mero apêndice e, por isso, um 

simples ponto de passagem (por vezes até dispensável!) entre Hegel e Marx, para 

citar a principal mácula desta concepção limitada. Mais que qualquer outra coisa, 

justifica-se aí a relevância de pensar Feuerbach por ele mesmo, de lê-lo a partir dele 

próprio e de aprofundar a compreensão de suas reflexões, por vezes sendo 

necessário inclusive recorrer a quem tem se dedicado há bastante tempo em 

proclamar a densidade de sua filosofia, tão profundo é seu pensamento. Quem 

assim o faz descobre a grandeza de um pensador preocupado e imerso nas 

questões de seu tempo, interessado em restituir ao homem o seu céu terreno, de 

realocá-lo na comunidade política para torná-lo feliz na convivência com outros 

homens, de resgatar a importância do amor como a amálgama de suas relações 

intersubjetivas. 

Isso significa que Feuerbach estaria, a seu modo, contribuindo para o 

desenvolvimento de determinadas questões só aprofundadas bem mais tardiamente, 

como a importância de destacar o paradigma da intersubjetividade, da 

comunicabilidade humana como elemento indispensável da convivência entre os 

seres humanos, tomando a linguagem como algo fundamental para a discussão da 

ética e da política, antecipando em certos aspectos a virada linguística 
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contemporânea; a consciência da dimensão histórica da filosofia e da própria 

existência humana , de um lado posta como continuação necessária do passado e 132

como abertura ao futuro (cf. FERNÁNDEZ, 2006, p. 245), de modo a fortalecer a 

interpretação que mais tarde Gadamer desenvolveria em relação à característica 

distintiva da filosofia do século XIX ; a proposta de uma nova filosofia prática 133

baseada no princípio do amor laico, que antevê o desenvolvimento de certas 

reflexões contemporâneas, como de Luc Ferry, por exemplo (cf. FERRY, 2013); a 

retomada da importância da dimensão material do homem, que não pode ser 

desconsiderada pela filosofia, argumento que acaba por conceder certa reverência e 

prioridade seja à natureza em geral, seja às condições concretas que tornam a vida 

possível, antevendo as discussões posteriores referentes à ecologia e à 

responsabilização moral pela manutenção da vida para as gerações futuras (como 

expressamente trabalhada por Hans Jonas), ainda que optasse, de certa maneira, 

 De fato, em “A Essência do Cristianismo” fica posta a consciência de Feuerbach pelo 132

desenvolvimento de uma crítica encarnada na história, o que se justifica já pela consulta do autor a 
um “arquivo de séculos” para a constituição da sua obra (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 13), pela 
“confiança no futuro histórico” (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 21), o qual revela que a história da 
humanidade é como que a história da superação de limitações epocais de indivíduos concretos (cf. 
FEUERBACH, 2012a, p. 164), ou ainda pela consciência de que quanto mais o homem conhece da 
história, menos ele depende de uma religião (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 219) e, consequentemente, 
não pode assumir a tese da imortalidade, uma vez que ela fere radicalmente e torna nulo o “princípio 
do desenvolvimento histórico (cf. FEUERBACH, 2012a, p. 312), tornando a história a condição de 
possibilidade de compreensão de sua filosofia, a filosofia do futuro que, apesar de ser uma “nova 
filosofia”, caracteriza-se fundamentalmente como “uma filosofia que se inscreve imediatamente na 
história da Humanidade” e que, portanto, precisa estar atenta e amparada por “um novo período da 
Humanidade” (FEUERBACH, 2005c, p. 157). Em sendo assim, argumenta Fernández, “apesar da 
autonomia que Feuerbach quer atribuir à dita obra [“A Essência do Cristianismo”], reconhece […] que 
ela deve ser concebida como ‘uma consequência necessária da história’, assinalando enfaticamente 
que o ensaio sobre a essência do Cristianismo é ‘o resultado verdadeiro, feito carne e sangue da 
filosofia anterior’. Feuerbach não concebe, portanto, sua obra como um produto atemporal mas como 
plenamente inserida na dinâmica histórica. A publicação desta obra feuerbachiana viria a constituir 
um momento epocal da história: a confissão aberta de que a essência da Teologia é a Antropologia 
viria a constituir, para Feuerbach, um momento especialmente qualificado do devir histórico: ‘o 
necessário ponto de transição da história’. A obra feuerbachiana sublinharia assim sua vinculação 
com a história” (FERNÁNDEZ, 2006, p. 244 – tradução nossa), e, mais que isso, significa que “[…] o 
problema da historicidade constitui um ponto central do pensamento feuerbachiano” (FERNÁNDEZ, 
2006, p. 248 – tradução nossa).

 De acordo com Gadamer, “parece ser um traço fundamental da consciência filosófica do século 133

XIX que não se possa concebê-la separada da consciência histórica. Claramente, por trás deste fato 
subjaz a grande ruptura com a tradição do mundo dos estados da Europa, ruptura que teve sua 
origem na Revolução francesa. O radical intento da Revolução de fazer da fé na razão, que alentava 
o movimento da Ilustração, a base da religião, do estado e da sociedade, teve o efeito contrário de 
introduzir a consciência do condicionamento histórico e do poder da história na consciência geral, 
como a grande instância contrária que rechaçou definitivamente os presunçosos excessos do ‘novo 
começo’ absoluto da Revolução. A consciência histórica que surgiu então exigia, também da 
pretensão da filosofia ao conhecimento, uma prova de legitimidade. Todo intento filosófico de 
adicionar algo peculiar, por novo que seja, à tradição do pensamento greco-cristão, agora tem que 
proporcionar uma justificação histórica de si mesmo, e um intento onde esta justificação falte, ou seja 
inadequada, careceria, necessariamente, de poder de convicção para a consciência 
geral” (GADAMER, 2000, p. 131 – tradução nossa).
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por um tipo de filosofia ainda vinculada ao problema da fundamentação e, portanto, 

avessa igualmente aos discursos anti-fundacionistas. Assim, Feuerbach reforça 

aquela crítica iniciada em seu momento histórico e que, depois dele, desenvolveram 

Dilthey  e Weininger , pelas quais se apresenta o diagnóstico da filosofia 134 135

especulativa como sisudez avessa à vida afetiva, à existência efetiva, às paixões e, 

no limite, à felicidade. 

Para realizar a apresentação do movimento empreendido por Feuerbach 

na sua tentativa de recuperar o fundamento concreto da Antropologia, da Ética e da 

Política, propusemos iniciar pela exposição dos elementos constitutivos da essência 

humana e a relação destes com o fundamento da religião cristã, no sentido de 

apresentar a necessidade do homem pelo outro que, na religião, ele concebe não 

apenas ser diferente de si, mas ser estranho a si, como entidade abstrata, 

transcendente e superior. Ao fazê-lo, o ser humano corre o risco de alienar-se de 

sua própria essência e de perder sua vida em busca de uma ilusão que alimenta 

como consolo e subterfúgio frente a uma existência limitada, o que gera o 

afastamento deste mundo em vista de um outro, tido pelo crente como essencial. 

Como quem antecipa o que Nietzsche, em seu “Crepúsculo dos 

Ídolos” [“Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt” (1889)] 

chamaria de “História de um erro” [“Geschichte eines Irrtums” (cf. NIETZSCHE, 

2006, p. 21ss), Feuerbach empreende a denúncia de uma falsa dicotomia entre céu 

e mundo concreto e, por isso, entre essência e aparência, característica 

indispensável do teísmo (cf. FEUERBACH, 2005d, p. 114), na medida em que o 

aparente não passa de uma ilusão postulada pelo homem místico que justifica o seu 

desvinculamento deste mundo em prol do outro , algo que não só vinha tematizado 136

pela reflexão teológica, como também pela filosofia tradicional, o que dá fundamento 

à necessidade de aplicar à filosofia da época a mesma crítica empreendida ao 

 Segundo Dilthey, “pelas veias do sujeito cognoscente que construíram Locke, Hume e Kant não 134

corre sangue efetivo, mas sim o tênue jogo da razão como mera atividade mental. Mas a ocupação, 
tanto histórica quanto psicológica, com o homem inteiro, me levava a colocá-lo, este que quer, que 
sente e tem representações, na multiplicidade de suas faculdades, também como fundamento do 
conhecimento e de seus conceitos” (DILTHEY, 1949, p. 6 – tradução e grifos nossos)

 Weininger afirma, por exemplo que “o homem solitário de Kant não ri, não dança, não grita, não 135

aplaude. Ele não tem necessidade de fazer barulho, tão profundo é o espaço do [seu] silêncio. […] 
Dizer sim a esta solidão, este é o ‘dionisíaco’ de Kant; que é apenas a moralidade” (WEININGER, 
1920, p. 204 – tradução nossa).

 A respeito da questão, Nietzsche comenta “abolimos o mundo verdadeiro: que mundo restou? o 136

aparente, ta lvez?… Não! Com o mundo verdadeiro abol imos também o mundo 
aparente!” (NIETZSCHE, 2006, p. 22).
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cristianismo. Daí Feuerbach chamar à atenção para a necessidade de articular 

filosofia e vida, posto que, a seu juízo, “só quando a essência da nossa vida for 

também a essência do nosso pensar, quando o objecto essencial da prática for 

também o objecto essencial, absoluto, da teoria, alcançaremos a verdadeira unidade 

entre ser e pensar, entre filosofia e vida” (FEUERBACH, 2005c, p. 168), sabendo 

que é “certo que originariamente ‘a práxis precede a teoria’ […] [de tal modo que] o 

antropologismo de Feuerbach contém motivos sociais” (SCHMIDT, 1975, p. 210). 

Retomando o tema da falta de um vínculo concreto entre os homens em 

razão de suas motivações religiosas, vínculo este que é reconhecido por Feuerbach 

como uma necessidade interna à natureza humana, “A Essência do Cristianismo” 

argumenta que tal ausência é superada por uma ligação aparente, uma espécie de 

“amor anormal”, porque um “amor sem amor”, haurida da especialidade da fé, que é 

intransigente e, por isso, separa em vez de reunir os homens. Nesse sentido, coube 

a Feuerbach localizar um fundamento natural e, por isso, não especulativo, que 

desse sentido à volta ao mundo dos homens para os seres humanos, o qual é 

identificado após o exame minucioso das capacidades humanas constitutivas de sua 

essência: tal é o amor, o maior entre os sentimentos humanos, que corresponde ao 

restabelecimento de uma base concreta e laica para a experiência comunicativa do 

humano em conjunto com outros iguais. 

É o amor e, portanto, não a fé, que justifica as relações entre os seres 

humanos, posto que “[…] na sensação mesma do amor te é objeto apenas a 

essência no ente e do ente determinado. […] O amor é, portanto, um limite; no 

entanto [por ele] capturas o infinito” (FEUERBACH, 1997, p. 220); é ele quem 

permite aquilo que Feuerbach conceitua por “verdadeira vida” para os homens, na 

medida em que os orienta na direção de seus pares, de seus iguais. Negar a 

verdadeira vida é, assim, negar a vida concreta dos seres humanos, dissolver as 

relações entre eles em troca de uma ilusão. Daí que criticar o cristianismo seja uma 

tarefa moral irrenunciável: se perdemos a verdadeira vida, perdemos o homem. A 

crítica é, portanto, visceralmente associada a um resgate do humano e de sua 

experiência comunitária, algo que se constrói também por uma necessidade moral e 

torna a avaliação da religião ela mesma, uma crítica ética, desde que se considere 

que “é apenas o religioso sprit de corps [espírito corporativo], é em geral apenas o 

espírito de comunidade humana, não um espírito subsistente fora desta comunidade 
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e independente dela, o que está em meio deles [dos homens] e lhes consola e 

conforta” (FEUERBACH, 2007a, p. 115), aquilo que lhes faz constituir a verdadeira 

vida humana. 

O homem em lugar de Deus, o amor em lugar da fé (cf. FEUERBACH, 

2005c, p. 161). Mas onde? Como tornar isso possível sem uma criteriosa avaliação 

da realidade política? E se a política for religiosa? Se a religião for promíscua e 

insidiosamente associada à política, não há como se efetivar o resgate do amor 

concreto, da comunidade humana, porque não será possível estabelecer um 

fundamento natural para a convivência humana. 

Historicamente falando, a reunião entre religião e política, especialmente 

no caso do Estado cristão, fez que as arbitrariedades se multiplicassem 

indefinidamente. Feuerbach, com a sagacidade que lhe é peculiar, lembra que 

quando então o Estado, o mundo se tornou cristão, mas exatamente por 
isso também o cristianismo se tornou mundial, a religião cristã se tornou 
religião estatal, foi uma consequência necessária que também a destruição 
somente religiosa ou dogmática dos pagãos se tornasse uma destruição 
política real, que os eternos castigos infernais se transformassem em 
temporais. […] um Estado cristão é somente aquele que cumpre com a 
espada a sentença divina da fé, que para os crentes faz da terra o céu e 
para os descrentes o inferno. […] [Por isso,] Deus, no sentido da fé, não é 
somente um ser religioso, mas também político, jurídico, o rei dos reis, o 
próprio chefe supremo do Estado. […] Quando então o conceito jurídico da 
majestade, da dignidade e honra real vale para Deus, então deve valer 
também consequentemente o conceito do crime para o pecado contra Deus, 
para a descrença. E tal Deus, qual a fé. Onde a fé é ainda uma verdade, e 
uma verdade pública, aí não se duvida que ela deva ser exigida de todos, 
que cada um seja obrigado à fé (FEUERBACH, 2012a, p. 327-328). 

Feuerbach, pois, com um olhar atento para a realidade vivida em sua 

época, aponta para a necessidade não apenas de tornar a política laica, mas 

também de fazer da política a religião do homem : trata-se, assim, não de 137

teologizar a política, senão de naturalizar a religião, com base na ideia de vínculo. 

A concretização desse projeto é viabilizada pelo estabelecimento de uma 

“teoria da comunidade humana”, em que o tema comparece como uma constante 

antropológica ineliminável para o indivíduo. Para desenvolvê-la, Feuerbach conta 

com a proposição de certa teoria do reconhecimento, em que, ao tempo em que é 

 Conforme Paula, em Feuerbach a “[…] religião equivale a antropologia e, para que o homem 137

possa recuperar sua autonomia e sua responsabilidade diante do mundo, é necessário não apenas 
recusá-la, mas entender o seu mecanismo de funcionamento. Dessa maneira, a proposta 
feuerbachiana não deixa de refletir o desencantamento do mundo e uma característica peculiar dos 
pensadores pós-hegelianos: o trânsito da religião para a política” (PAULA, 2008, p. 144-145).
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determinado pela natureza, o homem se compreende como participante de outra 

determinação: a intersubjetividade. Daí o motivo pelo qual o tema da comunidade se 

apresenta permanentemente no texto de 1841, demonstrando uma centralidade 

inovadora em meio ao crescente desenvolvimento do individualismo moderno desde 

Leibniz, por exemplo, o que faz de Feuerbach alguém que se alinha, em alguma 

medida, ao comunitarismo quando se compreende pelo conceito nada mais que um 

destaque a dimensão comunitária da vida humana e antecipa toda a filosofia 

posterior da intersubjetividade amparada no ato comunicativo e, de certo modo, 

como argumenta Schmidt, “nestas reflexões críticas sobre a sociedade […] se sabe 

Feuerbach, ao menos quanto à finalidade socialista, em concordância com 

Marx” (SCHMIDT, 1975, p. 213). 

A consequência direta da avaliação exposta é a de que a crítica da 

religião só pode ser compreendida completamente caso se vislumbre não 

simplesmente o alcance, senão também a motivação política que a institui, o que 

significa que, mais que simplesmente antirreligiosa, “A Essência do Cristianismo” 

constitui-se como base para a reabilitação do homem inteiro e de sua experiência 

instersubjetiva como alguém que ama e que, assim, procura a felicidade na medida 

em que compartilha sua existência com outros homens. Trata-se de um interesse 

fundamental para recuperar e estabelecer, de fato, a proposta iluminista de 

superação das obscuridades de um mundo de ilusões. E essa consequência não é o 

fim: é apenas o começo de uma trajetória de pesquisa que aqui tem apenas um 

impulso primeiro. 
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ANEXOS 

Os anexos a seguir representam um esforço a-sistemático de exposição 

dos temas centrais da presente tese de doutorado ao apresentar, em linguagem 

poética, as questões de Deus e do homem na teologia cristã (Anexo A), da natureza 

(Anexo B), do amor como vínculo natural entre os homens (Anexo C) e, enfim, da 

política como nova religião laica (Anexo D).  
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ANEXO A 

HINO A DEUS 

1 

No fundo dos vales escuros morrem os famintos. 

Mas você lhes mostra o pão e os deixa morrer. 

Mas você reina eterno e invisível 

Radiante e cruel, sobre o plano infinito. 

2 

Deixou os jovens morrerem, e os que fruíam a vida 

Mas os que desejavam morrer, não permitiu… 

Muitos daqueles que agora apodreceram 

Acreditavam em você, e morreram confiantes. 

3 

Deixou os pobres pobres, ano após ano 

Porque o desejo deles era mais belo que o seu céu 

Infelizmente morreram antes que chegasse com a luz 

Morreram bem-aventurados, no entanto – e apodreceram  

  imediatamente. 

4 

Muitos dizem que você não existe e que é melhor assim. 

Mas como pode não existir o que pode assim enganar? 

Se tantos vivem de você, e de outro modo não poderiam morrer – 

Diga-me, que importância pode ter então que você não exista? 

(BRECHT, B. Poemas 1913-1956. Trad. bras. Paulo César de Souza. São Paulo: 

Editora 34, 2000, p. 13) 
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ANEXO B 

Quando eu não te tinha 

Amava a Natureza como um monge calmo a Cristo… 

Agora amo a Natureza 

Como um monge calmo à Virgem Maria, 

Religiosamente, a meu modo, como dantes, 

Mas de outra maneira mais comovida e próxima… 

Vejo melhor os rios quando vou contigo 

Pelos campos até a beira dos rios; 

Sentado a teu lado reparando nas nuvens 

Reparo nelas melhor – 

Tu não me tiraste a Natureza… 

Tu mudaste a Natureza… 

Trouxeste-me a Natureza para o pé de mim,  

Por tu existires vejo-a melhor, mas a mesma, 

Por tu me amares, amo-a do mesmo modo, mas mais, 

Por tu me escolheres para te ter e te amar, 

Os meus olhos fitaram-na mais demoradamente 

Sobre todas as coisas. 

Não me arrependo do que fui outrora 

Porque ainda o sou. 

(PESSOA, F. Poemas de Alberto Caeiro. Madrid: Visor Libros, 1984, p. 146-148) 
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ANEXO C 

O amor é uma companhia. 

Já não sei andar só pelos caminhos, 

Porque já não posso andar só. 

Um pensamento visível faz-me andar mais depressa 

E ver menos, e ao mesmo tempo gostar bem de ir vendo  

 tudo. 

Mesmo a ausência dela é uma coisa que está comigo. 

E eu gosto tanto dela que não sei como a desejar. 

Se a não vejo, imagino-a e sou forte como as árvores  

 altas. 

Mas se a vejo tremo, não sei o que é feito do que sinto  

 na ausência dela. 

Todo eu sou qualquer força que me abandona. 

Toda a realidade olha para mim como um girassol com  

 a cara dela no meio.  

(PESSOA, F. Poemas de Alberto Caeiro. Madrid: Visor Libros, 1984, p. 166-168) 
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ANEXO D 

Creo  

que no nos juntaremos en la altura. 

Creo 

que bajo la tierra nada nos espera, 

pero sobre la tierra 

vamos juntos. 

Nuestra unidad está sobre la tierra 

(NERUDA, P. Obras escogidas. Tomo I. Santiago: Editorial Andres Bello, 1972, p. 

517). 


