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De agora em diante, senhores filósofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa 
fábula conceitual que estabelece um "puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, 

alheio à dor e ao tempo", guardemo-nos dos tentáculos de conceitos contraditórios 
como "razão pura", "espiritualidade absoluta", "conhecimento em si"; - tudo isso pede 

que se imagine um olho que não pode absolutamente ser imaginado, um olho voltado 
para nenhuma direção, no qual as forças ativas e interpretativas, as que fazem com que 

ver seja ver-algo, devem estar imobilizadas, ausentes; exige-se do olho, portanto, algo 
absurdo e sem sentido. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um "conhecer" 

perspectivo; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais 
olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será 

nosso "conceito" dela, nossa "objetividade". Mas eliminar a vontade inteiramente, 
suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o conseguíssemos: como? - não 

seria castrar o intelecto?... 

 

Friedrich Nietzsche, Genealogia da moral, III - 1
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[ASSUNÇÃO, Felipe. A encarnação da filosofia: uma análise da Filosofia da 
sensibilidade de Ludwig Feuerbach. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 
Faculdade de Filosofia, Pós-graduação em Filosofia, 2016]. 

	

                                                RESUMO 
	

	

O pensamento de Ludwig Feuerbach, quando bem se apercebe sua dimensão e alcance, 

está longe de estar limitado à uma simples crítica da religião e do cristianismo. O quase 

generalizado rótulo de ateísta parece persegui-lo, gerando interpretações 

empobrecedoras do seu pensamento. Contudo, se observarmos o movimento de suas 

obras – das quais nos limitamos, por diversos motivos, ao período de 1839 até 1843 - 

podemos identificar um eixo temático mais relevante: a tentativa de revalorização para 

a filosofia dos aspectos sensíveis do homem. Sob esse prisma, podemos compreender 

tanto as obras juvenis, passando pela própria A Essência do Cristianismo, e chegando à 

sua posterior “filosofia do futuro”. A imagem desse desenvolvimento como uma 

“encarnação” sintetiza também a própria evolução da filosofia feuerbachiana que, 

acompanhada aqui cronologicamente, se desdobra desde um cenário pós-hegeliano, 

cuja reinvindicação inicial da “realização da ideia” se prende ainda no horizonte do 

hegelianismo, até a sua emancipação e formação de uma filosofia autenticamente 

encarnada na figura humana e na sensibilidade da qual está completamente submetida. 

Palavras-chave: Sensibilidade; Antropologia; Religião. 

 

 

 

 

 

 

 



	
											

ix	

[ASSUNÇÃO, Felipe. The incarnation of philosophy: an analysis on the Philosophy of 
Sensibility of Ludwig Feuerbach. Goiânia, Brasil: Federal University of Goiás, 
Department of postgraduate studies on Philosophy, 2016]. 

 

ABSTRACT 

 

 

The thought of Ludwig Feuerbach, when we realize its true dimension and scope, is far 

from being limited to a simple critique of religion and Christianity. The almost 

universal label of a atheistic seems to pursue him, generating impoverishing 

interpretations of his thought. However, if we look at the movement of his works - 

which we limit ourselves, for various reasons, to the period from 1839 until 1843 - we 

can identify a more relevant subject: the attempt to give a new meaning to the Human 

Sensibility within the philosophical tradition. In that direction, we can understand his 

juvenile works, passing by the Essence of Christianity, and arraving to his later 

"philosophy of the future." The image of this development as an "incarnation" also 

summarizes the evolution, accompanied here chronologically, of the Feuerbachian 

philosophy from the unfolding of a post-Hegelian scene, with the claim for a 

"realization of the idea" yet in the Hegelian horizon, to his emancipation and formation 

of an authentically "incarnated philosophy" in the human figure and in the sensibility 

ground.. 

 Key-words: Anthropology; Sensibility; Religion. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Um dos principais aspectos englobantes a todos os autores da esquerda 

hegeliana – entre eles, além do próprio Feuerbach, David Strauss, Bruno Bauer, Karl 

Marx, Friedrich Engels, Max Stirner e, talvez, até Sören Kierkegaard - é a busca pela 

efetividade da filosofia. Karl Löwith, em seu De Hegel à Nietzsche, traça o percurso da 

filosofia pós-hegeliana no século XIX encontrando como marca característica da 

dissidência dos chamados ‘hegelianos de esquerda’ uma heterodoxa interpretação, de 

cariz “revolucionário”, da tese hegeliana de que o ‘o racional é o efetivo e o efetivo é o 

racional’: “A direita acentuou a circunstância de que só o real [efetivo] é racional e a 

esquerda a de que só o racional é real [efetivo]” (2008, pp. 101 – 102). Por já considerar 

cumprida a reconciliação da razão com a realidade, a direita assumiu uma posição, se 

não totalmente conservadora, ao menos resignada, da filosofia de Hegel, considerando-

a ou como consumada ou, pelo fato da própria tradição filosófica ter se esgotado na 

sistematicidade abrangente da filosofia hegeliana, como incapaz de compreender o 

novo tempo – restando ao filósofo o papel de historiador da filosofia e às ciências da 

natureza a prioridade na investigação da realidade; já a esquerda hegeliana, por ainda 

desejar a esperada racionalização da realidade, recorrendo muitas vezes à praxis e à 

ação para conseguir essa efetivação, adota um posicionamento radicalmente crítico em 

relação ao velho Hegel, implodindo seu reino em “províncias, destruindo seu sistema e, 

justamente por isso, o levaram ao plano de uma eficácia histórica” (idem, p. 96), além 

de dar uma continuação ao trabalho filosófico de compreender seu próprio tempo em 

conceitos. Talvez, por isso, possamos considerar os hegelianos de esquerda como 

discípulos mais fiéis a Hegel – ainda que extrapolando seus propósitos de maneira 

audaciosa1. No entanto, não é a intenção deste trabalho remontar às raízes dessas 

discussões.  

																																																													
1	Lawrence Stepelevich (1983, p. ix) parece corroborar com isso: “This restricting of philosophy to its 
own age rests upon the most fundamental of Hegelian principles: that philosophy is nothing other than 
the continuing development of the same self-reflective spirit driving ever onward to transcend the 
confines of any fixed system of thought”.	
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Importa apenas dizer aqui que é nesse contexto que se iniciou e que se situou 

boa parte da argumentação da filosofia de Ludwig Feuerbach (1804 – 1872). Embora, 

numa visão geral do seu pensamento, as suas contribuições ultrapassem as discussões 

surgidas nas dependências do contexto hegeliano, a exigência de uma filosofia efetiva, 

“encarnada”, se manterá ao longo de sua produção.  

Fato determinante para uma visão preliminar do problema por nós aqui tratado – 

e questão que inicialmente nos inspirou a investigar o pensamento de Feuerbach sob o 

ponto de vista da sensibilidade - é uma tópico metodológico: compreender a localização 

e o surgimento da sua crítica religiosa.  

Se nos escritos iniciais, Feuerbach ainda mantinha fortes ligações com o 

hegelianismo, prolongando o seu ensinamento especulativo, com Para a crítica da 

filosofia de Hegel, de 1839, ele parece querer romper definitivamente não apenas com a 

filosofia do mestre, entendida por ele como o “ponto culminante da filosofia 

sistemático-especulativa” (ZKH, 38), como também com as filosofias “subjetivistas”, a 

começar por uma reflexão sobre a própria natureza da filosofia. Já nesse escrito juvenil, 

nosso autor contrapõe ao começo absoluto, autorreferente e sem pressupostos sensíveis 

(reais) das filosofias especulativas alemãs, a prática dialógica do pensar comunicativo 

humano voltado desde o inicio para o outro (o não-Eu) e à sensibilidade – tese apenas 

esboçada nesse escrito.  

Entendemos que essa discussão sobre a natureza da filosofia encontrada nos 

escritos de 1839 é uma preparação à sua, até então, principal obra, A Essência do 

Cristianismo, na qual o diagnóstico de uma modernidade não muito preocupada com a 

“essência verdadeira, real e total do homem” (EC, p.21), isto é, não muito preocupada 

com o que o homem tem para além da sua racionalidade (ou, talvez, o diagnóstico sobre 

o posicionamento inferior em que a sua sensibilidade recebe dentro do sistema) parece 

continuar e se ampliar para além de uma discussão estritamente filosófica, 

concentrando-se, agora, paradigmaticamente no tema da religião, mais especificamente 

na concepção de humanidade (ou gênero humano) que emerge da crítica antropológica 

à religião em geral e ao cristianismo – isso porque o desvendamento da verdadeira 

essência das religiões está ligado, invariavelmente, segundo Feuerbach, à afirmação da 
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essência humana, constituída não apenas das usuais esferas da razão (Vernunft) e da 

vontade (Wille), mas também de uma dimensão não-racional que demonstra, desde já, 

um apelo aos sentidos: o plano da afetividade – fundamentalmente inserida no âmbito 

da sensibilidade - proveniente do que o nosso autor chama de coração (Herz). 

A tentativa de relacionar essas questões encontradas em Essência do 

Cristianismo no mesmo contexto das discussões tratadas nos escritos que a antecedem – 

um dos eixos hipotéticos metodológicos de nossa investigação – exigirá de nossa 

investigação que se esclareça melhor qual a conexão entre a crítica à suposta 

especulação “sobre e anti-humana e antinatural” (EC, p.21) das filosofias idealistas com 

a análise antropológica da religião.  

O que parece estar por trás dessas discussões é o diagnóstico de um 

desbotamento não só do conteúdo da filosofia que, ao dar valor absoluto aos atos do 

pensamento como únicos meios de acesso à verdade, desvaloriza a realidade existente 

fora do pensamento, mas também do indivíduo humano “real”, ou melhor, do 

verdadeiro posicionamento e da importância do homem nessas filosofias, que, na 

modernidade, parecem querer reduzi-lo a uma personalidade abstrata ou ideal, distante 

dos seus atributos sensíveis (não-racionais). Contra as filosofias “desencarnadas”, que 

“não falam o idioma humano”, Feuerbach, já em A Essência do Cristianismo, de 1841, 

estabelece como princípio e essência da filosofia, “não a substância de Spinoza, nem o 

Eu de Kant e Fichte, nem a identidade absoluta de Schelling, nem o espírito absoluto de 

Hegel” (EC, p.22), mas o “mais positivo princípio real”: o homem mesmo, na sua 

integralidade. 

A denúncia de uma filosofia ainda carente de sensibilidade e a demasiada 

preocupação com a sistematicidade do conhecimento são as queixas principais da 

contraposição de Feuerbach às filosofias especulativas. A circularidade sistemática  do 

“pensamento que pensa a si próprio” dessas filosofias2 se fundamentaria pela busca 

primordial por um começo cientificamente primeiro, pelo “conceito de começo”, pelo 
																																																													
2 “Mas não será o movimento circular, e refiro-me ao que é formal, uma necessidade ou uma 
consequência necessária aí onde o método, a exposição científica da filosofia, é tomado como a essência 
da filosofia, onde o que não é sistema (entendendo aqui sistema no sentido mais restrito) não é filosofia? 
Com efeito, sistema é apenas um círculo fechado em si, que não prossegue em linha reta até o infinito, 
mas que no fim retorna ao seu começo”. (ZKH, p. 29) 
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puramente indeterminado ou impenetrável a qualquer começo sensível do saber.  

Portanto, outro eixo metodológico deste trabalho está em, obedecendo a ordem 

cronológica das obras de Feuerbach para justamente mostrar a evolução do tema da 

sensibilidade ao longo da sua produção, observar a resolução dessas questões também 

nos textos posteriores à 1841, onde se fazem de maneira mais concisa. Se nosso 

objetivo é analisar a revalidação dos aspectos sensíveis da filosofia e do homem, não 

poderíamos nos deter em A Essência do Cristianismo, pois chega-se lá à afirmação do 

homem apenas por via indireta. Contudo, é a partir dela que já podemos encontrar 

fundamentada e realizada a primeira etapa para uma reforma da filosofia, da qual nosso 

autor se ocupará entusiasticamente até o ano de 1843 com a publicação das Teses 

provisórias para a reforma da Filosofia e dos Princípios da Filosofia do Futuro. 

Apesar de o homem religioso não ser o homem integral, aparecerá com ele uma 

antropologia em potencial, colocando o homem como princípio e objeto de uma nova 

filosofia que deve surgir a partir daí. A “filosofia encarnada em homem”, a 

Antropologia do homem integral é o resultado de um percurso que passa pela 

fundamentação ontológica do ser sensível e pela análise antropológica da religião. 

Trata-se aqui de analisar esse percurso.  

No primeiro capítulo, analisaremos principalmente o ensaio Para a crítica da 

filosofia de Hegel em que, pela primeira vez, Feuerbach parece se atentar positivamente 

para a questão da sensibilidade, antecipando algumas de suas principais teses acerca do 

ser sensível. No segundo capítulo, mostraremos como é possível interpretar a crítica 

religiosa como sendo o nascedouro da articulação entre sensibilidade e antropologia a 

partir da análise do conceito de Coração em A Essência do Cristianismo. No terceiro e 

último capítulo, trataremos da concepção de Homem Integral e do surgimento de uma 

reforma da filosofia que, rompendo com as visões parciais e estritamente racionalizadas 

do homem e do pensamento, fundam uma antropologia e filosofia integrais 

estabelecidas nas bases de uma ontologia sensível. 
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CAPÍTULO I 
 O PROJETO DE ENCARNAÇÃO DA FILOSOFIA 

 

 

 

Para que eu conheça o que o mundo  

Esconde em seu âmago profundo  

E possa observar toda eficácia e sêmen  

E não fique remexendo nas palavras. 

J. W. Goethe, Fausto. 

 

 

É atribuído, no percurso das obras de Feuerbach, ao texto Zur Kritik der 

Hegelschen Philosophie de 1839 o ponto de partida para uma crítica mais radical do 

pensamento de Hegel, iniciando, a partir de então, um distanciamento gradual que 

desembocará nas Teses provisórias para a reforma da filosofia e nos Princípios da 

filosofia do futuro, ambos de 1843, alcançando com eles a melhor fundamentação de 

sua doutrina da sensibilidade.  

Essa crítica não surge, porém, de forma inesperada. À primeira vista, se 

desconhecemos o inquieto desenvolvimento filosófico de Feuerbach, pode parecer 

existir, no conjunto de suas obras, interrupções um tanto quanto abruptas. As 

periodizações do pensamento de um autor costumam dar à essas rupturas uma 

importância quase fantástica, como se antes delas o autor não tivesse pensado as 

questões que precisamente o levaram à uma viragem. É assim que o período de 

produção do jovem Feuerbach pode ser classificado, justamente e injustamente, de 

idealista.  

Certamente, a sua produção inicial sofre uma grande influência do seu antigo 

professor Hegel – do qual foi aluno por dois anos – e podemos talvez afirmar que, 

sobretudo na sua dissertação de doutoramento de 1828, Feuerbach leva ao limite 

importantes teses hegelianas – teses essas que tem um caráter idealista. Por outro lado, 

se olharmos também para a fase de sua produção mais conhecida entre nós, que vai dos 
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anos de 1841 até 1845, e que tem, por exemplo, reverberações importantes no 

pensamento materialista de Karl Marx, veremos um Feuerbach em nada idealista. O que 

nós desconhecemos e que torna um pouco injusto o estereótipo de idealista atribuído ao 

jovem Feuerbach é que desde os anos de seus escritos juvenis até as formulações mais 

críticas ao pensamento idealista há uma complexa evolução, com mudanças de posição, 

continuações e reavaliações - como é comum em qualquer pensador que repensa e 

corrige a si próprio - de noções que já estavam presentes , surpreendentemente, desde 

os seus primeiros escritos.  

Por vários motivos, não é, entretanto, a nossa intenção estudar aqui o jovem 

Feuerbach. Queremos apenas mostrar, ainda que rapidamente (somente na primeira 

parte deste primeiro capítulo), como o nosso autor antecipava lá alguns de seus temas 

principais para, enfim, chegar ao texto que nos interessa tratar e sobre o qual nos 

ocuparemos mais detalhadamente ao longo deste capítulo, a saber, o já mencionado 

Para a crítica da filosofia de Hegel. Em seguida, nos seguintes pontos deste capítulo, 

veremos que, apesar de seu surgimento ocasional, esse ensaio publicado nos Hallische 

Jahrbücher em 1839 como resposta a um hegeliano de direita, contém, além da 

reformulação de problemas antigos, também o surgimento de duas das preocupações 

mais marcantes do pensamento de Feuerbach: as noções de intersubjetividade e de 

sensibilidade. 

 

----- 

 

Em seus escritos iniciais de 1828 - a carta enviada a Hegel junto com sua tese 

doutoral - , o jovem Feuerbach mantinha-se no limiar de uma postura, de um lado, 

radicalizadora – ultrapassando as intenções da filosofia de Hegel - e, do outro, 

respeitosamente devedora a ela, respirando ainda um “espírito especulativo”, mas 

colhendo a partir dela o gérmen para uma nova forma de filosofar: a “realização e 

mundanização da Ideia, a ensakorsis ou encarnação do puro logos” (Carta, p. 9). Tal 

posicionamento não se configurava ainda, porém, como a elaboração de uma nova 

filosofia, mas somente uma nova forma de filosofar a mesma filosofia ou simplesmente 
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uma praxis, uma realização prática dela – exigência inicial que será comum também em 

outros autores da esquerda hegeliana.  Feuerbach coloca como tarefa consequente e 

necessária ao seguimento do movimento progressivo de consumação da filosofia a 

imersão do pensamento, ainda puro, na realidade concreta. Porque Hegel completou 

apenas teoricamente a filosofia, conseguindo captar o todo da realidade apenas em 

conceitos, e por isso unilateralmente e incompletamente, bastava agora romper os 

limites da escola, realizando-a na descida em direção ao mundo: 

 

Pois, se no que depois de você se chama Filosofia [...] não se trata 

de uma questão de escola, mas da Humanidade, se o Espírito [...] 

tem a pretensão de romper os limites de uma escola e se esforça 

em converter-se em uma forma de pensar e avaliar clara, geral e 

histórico-universal, e se precisamente nesse Espírito está o gérmen 

[...] de um espírito geral que se expressa na realidade como para 

uma nova etapa no mundo; [...] então a tarefa atual é, por assim 

dizer, a de fundar um reino, o reino da Ideia, do pensamento que 

se contempla em toda existência. (Carta, p. 10) 

 

A imperativa missão de “realizar a Ideia”, inserindo-a no particular (no sensível, 

no fenômeno) e transpondo-a de uma questão abstrata-geral presa ao “céu de sua pureza 

sem cor” para um assunto da humanidade, faz-se necessária a partir de um subjacente 

diagnóstico de fragmentação da vida na modernidade causada pelo dualismo e pelo 

subjetivismo cristãos – oriundos, sobretudo, do protestantismo pietista. Isso porque os 

conceitos de um Deus pessoal e de um mundo criado e finito consolidaria a crença do 

individuo moderno na imortalidade pessoal da alma e num mundo extra-terreno, 

desvalorizando, assim, a vida terrena em prol de um além, cindindo o próprio homem 

em um dualismo corpo/alma e superestimando a importância do indivíduo. Na 

introdução de seus Pensamentos sobre morte e imortalidade (Gedanken über Tod und 

Unsterblichkeit) de 1830, Feuerbach nos descreve melhor esse diagnóstico:  

 

O característico da época moderna é que nela o homem como 

homem, a pessoa como pessoa, e com isso o indivíduo humano 
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isolado foi reconhecido por si mesmo em sua individualidade 

como divino e infinito. A primeira forma pela qual se expressou a 

época moderna foi o protestantismo. O princípio máximo foi 

então, não a Igreja e a existência em unidade com a Igreja, mas a 

fé, o convencimento individual (...), não a autoridade da unidade e 

da comunidade, mas a capacidade de crer dos indivíduos. 

(Pensamentos, p. 64) 

 

A crítica que o jovem Feuerbach faz à religião o conduz, desde cedo, à uma 

contestação do papel proto-conceitual que ela exerce no sistema de Hegel e também à  

uma oposição implícita em relação ao utópico sentido da vida religiosa enquanto 

“consciência de si universal da comunidade” (PhG, § 763) – além de prenunciar sua 

ulterior crítica psicológica/antropológica à subjetividade fantasiosa da religião em A 

Essência do Cristianismo  de 1841. Se a fé individual em Hegel deve ser transpassada 

pela comunidade religiosa, conectando os indivíduos, não há, entretanto, no primeiro 

Feuerbach nenhuma perspectiva comunitária para o homem religioso na modernidade e 

nem a religião está em harmonia com a filosofia. Da valorização da pessoalidade do 

Deus cristão, pela qual aparece o “Eu” ou “Si-mesmo” como categoria principal da 

modernidade, inclusive na filosofia, chega-se à atomização e vacuidade do indivíduo na 

vida real. Cabe exclusivamente à filosofia reconstituir esse elo perdido e combater os 

prejuízos da religião através do caráter universal da razão, única capaz de ser o 

verdadeiro absoluto, enquanto estrutura comum (onipresente) e superior a todos os 

homens, e de, assim, ultrapassar o subjetivismo e o dualismo de origem cristã, unindo 

os homens:  

 

[...] Temos, pois, de destronar o Eu para que a Ideia seja real e 

reine [...]. Chegaremos, temos de chegar, por fim, a essa 

monarquia da razão; a filosofia que há milénios trabalha em seu 

aperfeiçoamento e realização [...] captou agora o Todo mesmo em 

um Todo e o expressou na forma de um Todo [...]. É já o momento 

de uma nova fundamentação das coisas, uma nova história, uma 

segunda criação, na qual a forma geral de contemplar as coisas 

não seja o tempo nem o pensamento daqui ou dali, mas a Razão. 



	
											

21	

(Carta, pp. 10 – 12) 

 

A tese defendida em sua dissertação de doutoramento De Ratione una, 

universali, infinita (1828) segundo a qual “ao pensar, eu mesmo sou todos os homens” 

(De Ratione, p. 85) permite a Feuerbach restituir ao indivíduo a sua vinculação com o 

gênero humano, trazendo-o de volta para a relação comunitária. O verdadeiramente 

infinito é a própria razão humana manifestando-se pelo ato universal do pensar - ao 

qual cada um pode ter acesso por si mesmo à algo de universalmente verdadeiro - , e 

não qualquer entidade alheia e exterior ao homem, nem tampouco uma esfera subjetiva 

do pensar em que os homens sequer conseguiriam se compreender mutuamente ou 

ainda os sentimentos, incapazes de serem transmitidos universalmente. O pensamento é 

superior a toda subjetividade e está presente em todos; ele é a própria essência dos 

homens e aquilo que os une: “[...] quando penso, ascendo à unidade absoluta dos 

homens” (De Ratione, p. 124). A razão encarnada no gênero humano por meio do 

pensamento parece, assim, cumprir bem a exigência principal da filosofia do jovem 

Feuerbach de “realizar o puro logos” e de destronar o falso princípio infinito que a 

religião atribuía ao Deus pessoal ou qualquer outro princípio extrínseco ao homem que 

tenha “a pretensão de ser uma segunda verdade” (Carta, p 11).  

É essa também a intenção de seus Gedanken: se antes o individuo relacionava-se 

subjetivamente e fantasiosamente com um Deus, no final das contas, ainda 

transcendente ao mundo e aos homens - pois, mesmo tendo se encarnado na figura 

humana de Jesus, a descida desse Deus ao mundo significou apenas a possiblidade de 

salvação e de elevação do homem a uma vida no além - , agora, sob o vínculo universal 

da razão humana, superior às individualidades, o indivíduo se encontra novamente 

inserido na intersubjetiva vida terrena, em contato direto com seu gênero e também 

consciente de que sua vida só pode ser vivida uma única vez: 

 

[...] é uma necessidade ao homem, depois de ter-se dado [...] durante 

demasiado tempo aos sonhos paradisíacos de sua imortalidade, [...] 

lembrar-se do caráter totalmente passageiro de seu ser, de sua 

mortalidade, e que, neste lembra-se e conhecer-se, desperte em si a 
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necessidade de buscar fora de sua própria individualidade [...] a 

fonte da vida e da verdade, o fundamento determinante de suas 

ações e lugar de sua paz. [...] Apenas se voltar à consciência de sua 

finitude [...] sentirá a necessidade urgente de converter o verdadeiro 

e essencial, o verdadeiramente infinito, no motivo e conteúdo de 

todas as atividades de seu espírito. (Pensamentos, pp. 72-73) 

 

Dois pontos importantes de serem notados aqui são: a mudança que sofrerá a sua 

interpretação da religião nos anos seguintes – passando de uma posição antirreligiosa de 

tom quase iluminista3 para o reconhecimento da religião como inerente visão de mundo 

do homem em A Essência do Cristianismo; e como já está presente desde cedo na 

filosofia de Feuerbach a concepção do gênero humano como “substituto” da noção de 

espírito absoluto da filosofia de Hegel, como elemento intersubjetivo (relacional) de 

união dos homens e como preocupação de uma filosofia voltada para a vida humana 

mesma e inserida na realidade. No entanto, a sua filosofia juvenil configura-se  apenas a 

partir da absoluta confiança na racionalidade dos homens. Ainda que a razão manifeste 

uma realidade humana e possibilite a coesão do gênero humano, ela ainda é 

independente e superior ao homem individual concreto, tornando a vida do individuo 

sem sentido se não houver  a referência ao plano superior do seu gênero alcançada pela 

universalidade do pensar – outra compreensão presente até à  Essência do Cristianismo 

e alvo de críticas por parte de autores como Max Stirner4 que o acusaram de manter no 

conceito de gênero humano a dependência do homem de um ser supremo. Também não 

está dada ainda, apesar da preocupação em encarnar a filosofia, nenhuma importância 

ao sentimento e à sensibilidade enquanto legítimos modos de conhecer humanos: o 

sentimento é meramente subjetivo, “só a mim pertence e não sai de mim mesmo” (De 

Ratione, p. 84), e não pode transmitir nenhum conhecimento. 

																																																													
3 Esse espírito antirreligioso se encontra presente em Feuerbach até, pelo menos, a sua publicação sobre 
Pierre Bayle de 1838, onde o cristianismo é caracterizado sob o ponto de vista da contradição 
fundamental entre a fé e a razão e o percurso do pensamento moderno como a evolução do “pensiero 
dogmaticamente limitato della teologia al pensiero libero della filosofia” (FEUERBACH, Ludwig. Pierre 
Bayle – Un contributo alla Storia della Filosofia e dell`Umanità. Napoli: Lá Città del Sole, 2008, p. 
237). 
4 “O além fora de nós, aliás foi varrido, e com isso se consumou a grande tarefa das Luzes. Mas o além 
em nós se tornou um novo céu e apela para nós no sentido de novo assalto aos céus: o deus teve de dar 
lugar, não a nós, mas… ao homem. Como podeis vós crer que o homem-deus morreu se não morreu 
ainda nele, para além do deus, também o homem?” (STIRNER, 2009, p. 198). 
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Agora, em seu escrito Para a crítica da filosofia de Hegel de 1839, com um 

pulo de mais de dez anos em sua produção, Feuerbach abranda sua entusiasmada 

posição inicial, não mais aderindo ao projeto de uma simples encarnação (ou 

transposição) da Ideia no mundo, e se mostrando mais crítico em relação a seu antigo 

mestre. O pensamento de Hegel já não é mais visto por ele como a consumação 

histórica da filosofia, o ponto mais alto e acabado de toda a tradição filosófica, em que 

bastaria, doravante, ser somente realizado. Hegel, afirmará Feuerbach, é, 

inegavelmente, a conjunção das filosofias sistemático-especulativas, mas não a 

“realidade absoluta da ideia da filosofia” (ZKH, p. 26) ou a plenitude e o esgotamento 

de toda a tradição filosófica, como queriam alguns de seus discípulos5, ao referirem-se 

ao caráter absoluto e à pretensão de completude da filosofia hegeliana6.  

A imagem da “encarnação” também volta aqui sob uma nova perspectiva. Já não 

se trata, como anteriormente, da necessidade de uma inquestionada realização do 

pensamento na realidade, mas, pelo contrário, da revogação da suposta pretensão de 

uma determinada filosofia ser compreendida como a encarnação da própria filosofia. O 

adentrar-se (ou encarnar-se) da Ideia no mundo em apenas um único sujeito ou 

pensamento filosófico parece levar o mundo e sua história para uma absurda 

consumação milagrosa, “uma supressão violenta de todas as leis e princípios da 

realidade” (ZKH, p. 27). Mesmo na sua Carta já estava claro que aquela “encarnação 

do puro logos” só seria possível através de um princípio universal comum a todos os 

homens (a razão) e nunca por meio de uma única individualidade. Aliás, o motivo da 

defesa de uma “razão una, universal e infinita”, como é defendida em sua tese doutoral 

																																																													
5 O artigo Zur Kritik der Hegelschen Philosophie surge justamente como uma resposta ao 
posicionamento de Karl Theodor Bayrhoffer, discípulo “ortodoxo” de Hegel, de que a filosofia hegeliana 
era a “realidade absoluta da ideia de filosofia” - embora a argumentação do texto abranja-se para além 
disso, tratando-se, na maior parte do tempo, de uma contraposição a alguns aspectos formais mais 
importantes da filosofia de Hegel e dos chamados pensadores idealistas. O texto é publicado nos Anais de 
Halle (Hallische Jahrbücher) em 1839. Para informações do surgimento do artigo cf. TOMASONI, 
Francesco. Ludwig Feuerbach – Biografia Intellettuale. Editrice Morcelliana: Brescia, 2011, pp. 209-
210. 
6 Podemos encontrar as bases para essa interpretação no próprio Hegel. Em sua Introdução à História da 
Filosofia, por exemplo, ao tratar da Ulterior relação entre a história da filosofia e a própria filosofia, ele 
foi certamente respeitoso ao incorporar e reconhecer em sua filosofia toda tradição filosófica, mas 
também se colocou no cume do desenvolvimento progressivo dela: “Daí se segue (visto como o 
progresso do desenvolvimento é ulterior determinação, a qual é ulterior aprofundamento da ideia em si 
mesma) que a última, a mais moderna e a mais nova filosofia é a mais desenvolvida, a mais rica e a mais 
profunda. Nesta filosofia, tudo o que à primeira vista parece passado deve ser conservado e contido, 
devendo ela própria ser espelho da totalidade da história". (1999, p. 409.)  
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de 1828 e resumida em sua carta à Hegel, era a crítica à subjetividade cristã. O 

cristianismo não poderia ser a “religião perfeita e absoluta” justamente porque a 

pessoalidade do Deus cristão significava um ponto de vista  meramente subjetivo 

(unilateral) e contrário à objetividade da razão: “o cristianismo não é mais que a 

religião do puro eu, da pessoa” (Carta, p. 12).  

É curioso também notar como, em Para a crítica da filosofia de Hegel, 

Feuerbach resumirá sua crítica à pretensa encarnação da filosofia em uma única 

doutrina (na de Hegel) com uma metáfora de tom religioso-escatológico: 

 

Com a manifestação da divindade num tempo e numa figura 

determinados suprimiu-se já em si o tempo, e mesmo o espaço, e 

por isso também nada pode esperar a não ser o efeito fim  do mundo. 

Já não se pode pensar a história – ela é desprovida de finalidade e de 

sentido; encarnação e história são absolutamente incompatíveis; 

onde a própria divindade entra na história, suprime-se a história 

(ZKH, p. 27)  

 

Podemos interpretar o tom apocalíptico dessa metáfora como uma referência à 

situação ainda conflitante da esquerda e da direita hegelianas nos anos de 1838-39. A 

crença dos “apóstolos” hegelianos da direita em um inevitável fim da filosofia - se não 

de todos, pelo menos dos mais aparentemente ortodoxos, como Bayrhoffer (ao qual o 

texto se destina), que tinham um posicionamento mais conservador em relação a Hegel 

- estava ligada à convicção de que o pensamento hegeliano seria a própria encarnação 

do ponto último e mais elevado da filosofia, o “apagar de todas as luzes da história” 

(ZKH, p. 27): já não era possível continuar a história, dever-se-ia apenas recontá-la. No 

entanto, afirma Feuerbach, se, ainda assim, a história insistisse em prosseguir 

naturalmente o seu curso, a teoria da encarnação já consumada seria refutada pela 

própria continuação da história e o fenômeno extraordinário que dava cabo à ela 

deixaria de ser um impedimento ao seu desenvolvimento. A tentativa de des-absolutizar 

a filosofia de Hegel, demonstrando seu caráter contingencial e limitado, alia-se às 

preocupações dos jovens hegelianos com o futuro da filosofia: a filosofia continua e 
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deve continuar após Hegel. Nenhuma doutrina é absoluta ou a realização plena da 

filosofia – somente o conjunto e a interação delas pode representar um ponto de vista 

absoluto. A época posterior a Hegel é assimilada pela esquerda hegeliana como um 

momento de ruptura radical com as velhas formas de filosofar e Feuerbach parece 

assumir essa exigência “epocal” de uma nova filosofia para um novo tempo7. Já 

anuncia-se aqui a perspectiva reformadora de sua “filosofia do futuro” de 1843:  “Não 

se produzirá necessariamente uma oposição entre filosofia velha e filosofia nova, 

filosofia não livre, porque herdada, e filosofa livre, porque auto-adquirida?” (ZKH, p. 

28).  

Apesar desse outro uso que Feuerbach dá ao termo “encarnação”, podemos 

definir ainda o seu projeto filosófico geral, e essa é a nossa intenção, sob o ponto de 

vista de uma “encarnação da filosofia”, mas com um outro desenvolvimento. Persistirá 

ao longo de toda sua produção o apelo à uma concretude (à uma certa efetivação ou 

humanização do pensamento abstrato), porém não mais confiando à razão o 

protagonismo dessa virada para a imanência, mas, como veremos, à sensibilidade 

(Sinnlichkeit) humana o papel de princípio real da filosofia. Certamente, a afirmação de 

que as filosofias anteriores foram, na sua maior parte, puramente abstratas ou 

desumanizadas deve ser tomada com cuidado – basta, para isso, lembrarmos, por 

exemplo, que Kant colocou como meta de sua empreitada crítica responder a questão de 

“Quem é o homem?”8. No entanto, extrapola nossas intenções analisar com detalhe 

como as diversas filosofias da modernidade trataram a questão antropológica. Por ora, 

cabe apenas observarmos em quê o ensaio Para a crítica da Filosofia de Hegel antecipa 

a questão da sensibilidade e o que se acusa ali contra as filosofias idealistas. 

Diferentemente do que podemos suspeitar com o título, esse ensaio de 1839 não 
																																																													
7	Cf.	FERNÁNDEZ, Arsenio Ginzo. “La conciencia epocal en L. Feuerbach”. In: Revista de Filosofia, 3ª 
época, vol. X (1997), núm. 17, pgs. 143-186, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, 
Madrid. 
8 Walter Jaeschke, porém, parece dar certa razão à essa crítica de Feuerbach. Segundo ele, a chamada 
“filosofia idealista”, mesmo que se reconheça que nela “os sujeitos do conhecimento nunca foram de fato 
qualidades abstratas, mas sempre homens reais”, parece não ter refletido “em particular sobre aquilo que 
decorre desta circunstância – mesmo o empirismo não o fez” e, podemos também dizer, ao ter se 
orientado preferencialmente para a racionalidade humana, desvalorizou a sua sensibilidade, isto é, a sua 
integralidade.	 Cf. JAESCHKE, Walter. “Humanidade entre Espiritualismo e Materialismo”. In: 
SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig 
Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001.	
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se trata de uma crítica total à filosofia hegeliana; trata-se, na verdade, como aponta 

Adriana Serrão (2005, p. 19), de uma preambular reflexão sobre a própria natureza da 

filosofia a partir de correções de alguns aspectos fundamentais da chamada “filosofia 

especulativa alemã”, e não apenas da de Hegel. O propósito inicial é o de desmascarar 

em alguns aspectos as pretensões estritamente lógico-formais e sistemáticas do 

conhecimento filosófico absoluto - e o seu começo indeterminado e autorreferente - , 

denunciando a condição pessoal (subjetiva) e não-absoluta de qualquer doutrina 

filosófica. Apesar de Feuerbach ainda não formular aqui um programa conciso de 

superação da “velha filosofia”, nem de esclarecer o conceito de sensibilidade – 

preocupações, essas, ainda em fecundação - , podemos encontrar anunciadas no texto 

uma intenção quase explícita de rompimento com a ‘especulação idealista’ em geral e 

muitas das questões que lhe servirão, anos mais tarde, para uma “reforma da filosofia” 

estabelecida, sobretudo, em favor de uma concepção totalmente antropológica/sensível 

da filosofia e de uma visão integral do próprio homem. 

A partir disso, podemos identificar no texto dois aspectos que nos parece 

importante destacar: a crítica à sistematicidade da filosofia, com a consequente 

interpretação da dialética como comunicação intersubjetiva, e a necessidade de que a 

filosofia tenha como primeiro fundamento aquilo que Feuerbach chamará de não-

filosofia, isto é, tudo aquilo que está fora do pensamento, a realidade mesma. 

Analisaremos agora esses dois pontos. 
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a) Da dramaticidade da filosofia especulativa para a comunicação 
intersubjetiva 

 

 

 

A busca por não conferir um estatuto absoluto ao pensamento de Hegel, 

estímulo inicial de Para a crítica da filosofia de Hegel, faz com que Feuerbach se 

contraponha aos aspectos formais/propedêuticos e mais gerais da filosofia desse. A 

preocupação com o método científico da filosofia resultará, em Hegel, na imagem 

circular de seu sistema onde todo o conteúdo a ser exposto será descoberto pelo próprio 

andamento da exposição – por isso também a sua exigência de um começo sem 

pressupostos – e somente no fim a que tende todo o desenvolvimento se descobrirá o 

seu verdadeiro princípio: “progredir é um retroceder ao fundamento” (HEGEL, CL, 

2011, p. 54). Se não se deve pressupor nada e o começo deve ser indeterminado e 

imediato, a própria exposição sistemática se encarregará de fazer surgir 

progressivamente e dialeticamente todo o conteúdo determinado e não-imediato: “O 

método é, por isso, a alma e a substância e qualquer coisa é apenas conceituada e 

sabida em sua verdade ao ser submetida completamente ao método” (HEGEL, CL, p. 

266). 

Essa valorização dada ao método por Hegel, onde os modos de exposição da 

filosofia são tomados como formas da razão em si, resultará, segundo Feuerbach, na 

transformação da forma da filosofia na essência dela, ou seja, é a própria forma 

expositiva ou o método do seu pensamento que passa a ser considerado a filosofia 

mesma, e, pelo contrário, tudo aquilo que não se configurar como um sistema não será 

verdadeiramente uma filosofia. Com isso, o método ganha seu valor, não como um 

simples recurso formal de transmissão de um pensamento previamente obtido, mas 

como um fim em si e para si, como uma forma ativa e criadora do pensar 9: 

																																																													
9	Wartofsky, faz nesse ponto uma importante observação ao perceber aqui a pretensão ontológica da 
Lógica de Hegel. Deste modo, segundo ele, a Lógica, enquanto fundamentadora da preocupação 
sistemática (ou do método) de seu pensamento e do início científico da filosofia, teria, ao pretender não 
ser apenas um modo de exposição do pensamento mas de ser o pensamento mesmo, a intenção de “ter 
exposto a estrutura da verdade sobre o Ser”, de ser a “forma (ou as formas) do pensamento mesmo”, isto 
é, de ser a expressão absoluta da verdade: “Where Hegel holds the Logic to be the actual form of thought 
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O sistema deveria ser como que a própria razão, a atividade 

imediata deveria pura e simplesmente ser absorvida na atividade 

mediata, a exposição não deveria pressupor nada, isto é, não 

deixar nada dentro de nós, deveria pura e simplesmente esvaziar-

nos e esgotar-nos. O sistema hegeliano é a auto-alienação 

absoluta da razão (ZKH, pp. 37-38). 

 

A questão colocada por Feuerbach neste contexto é a de que a posição hegeliana 

explicitaria a redundância inevitável de uma filosofia centrada em si e que pressupõe a 

si mesma como verdadeira: no fim volta-se ao começo (caráter cíclico da filosofia) 

porque justamente nunca se saiu dele, porque tinha-se previamente a certeza de onde 

partir para chegar onde se queria chegar – daqui a sua caracterização como sendo uma 

filosofia dramática, teatral: “a filosofia expositiva, sistemática é a filosofia dramática, 

teatral, em oposição à lirica do pensamento material voltado para si” (ZKH, p. 36). 

Enquanto o Hegel filósofo já sabia desde o início a verdade do que queria demonstrar 

no seu sistema, o Hegel escritor ilude o seu leitor através da forma mediadora e 

expositiva de seu pensamento, sob o prognóstico de que “só o saber que se expõe deve 

ser saber” (ZKH, p. 31), isto é, de que a verdade deve ser demonstrada e não apreendida 

imediatamente, como “um tiro de pistola”, por uma instância anterior ao método, seja 

ela a “intuição intelectual”10 como queria, por exemplo, Schelling, ou uma intuição 

sensível/empírica. Feuerbach identificará aqui também um rompimento com a realidade 

sensível. O método circular, onde “o anterior pressupõe o posterior” (ZKH, p. 38), 

justifica um começo abstrato que rompe com a intuição sensível e o ser real. Mas não 

nos adiantemos e deixemos isso para o nosso próximo ponto deste capitulo.  

O que Hegel, segundo Feuerbach, deixou de distinguir com seu método 

																																																																																																																																																																																		
itself, the formal character of the ‘awareness of the self-awareness of the Idea’, as Feuerbach had pointed 
out earlier, Feuerbach now suggests that the Logic can at best be only the form in which thought is 
presented, for purposes of communication, in language, and not the form (or the forms) of thought in 
itself. With this, the ontological claims of the Logic are cut down to claims only about the forms of 
human communication”. (1982, pp. 180-181) 
10 “A intuição intelectual certamente é a violenta rejeição do mediar e da reflexão exterior por provas” 
(HEGEL, G.W.F. Ciência da Lógica – Excertos. São Paulo: Barcarolla, 2011, p. 61). 
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absoluto, ao não separar o conteúdo do pensamento do seu aspecto formal, foi 

justamente uma diferença estrutural, essencial e necessária para o nosso autor, entre o 

pensar em si e a forma de exposição desse pensamento. Qualquer forma de exposição 

ou demonstração de um pensamento deveria se reportar sempre, segundo ele, à fonte 

originária desse pensamento, o pensar propriamente dito, necessariamente pessoal ou 

subjetivo e anterior a qualquer exteriorização sistemática. A demonstração de um 

pensamento seria, por isso, nada mais que a explicitação do que já foi compreendido 

subjetivamente: “A produção de conceitos por uma filosofia determinada (...) não é 

uma criação a partir do nada, mas apenas desenvolvimento (...) de uma matéria 

espiritual existente em mim” (ZKH, p. 32), nos diz. 

Aqui é importante notar que a valorização do pensar em si não é simplesmente 

uma defesa da subjetividade, mas o reconhecimento da espontaneidade do pensamento 

próprio que, como fonte original do pensamento, não pode ser confundido com a 

própria exposição desse pensamento. Afinal, se se quer demonstrar algo, afirmará nosso 

autor, deve-se antes ter um conteúdo a ser demonstrado, não se pode começar com um 

começo absolutamente indeterminado e vazio. Mas o mais importante – e aqui 

enxergamos um posicionamento mais forte de Feuerbach – é que esse pensamento 

anterior que se quer demonstrar, não se demonstra por si mesmo, mas em contato e em 

direção ao outro: o sentido de toda demonstração é o “ato cognoscitivo do outro” (ZKH, 

p. 37). 

A exposição, o pensar que se expõe, não é o pensamento mesmo, mas apenas 

uma forma de comunicação, isto é, um meio, um instrumento para a exteriorização de 

um pensamento através da linguagem que, como condição material dessa comunicação, 

permite “suprimir o isolamento individual”, mediando o pensamento interior (do Eu) 

para um outro (o Tu) pressupondo sempre no outro também um pensar interior – por 

isso, Feuerbach definirá a linguagem como a “realização do gênero” humano: 

 

 “Qualquer demonstração não é por isso uma mediação do 

pensamento no e para o próprio pensamento, mas uma mediação 

através da linguagem entre o pensar, na medida em que é meu, e o 
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pensar do outro, na medida em que é o dele” (ZKH, p. 34). 

 

A noção de uma subjetividade intersubjetiva dada por Adriana Serrão11 à essa 

reconsideração da subjetividade no pensamento de Feuerbach – aliás, uma novidade de 

Para a crítica da filosofia de Hegel em relação ao anti-individualismo presente nos 

primeiros textos de Feuerbach - descreve bem a defesa feuerbachiana de um filosofia 

dialógica justificada a partir da função essencialmente comunitária da linguagem 

expositiva do pensamento imediato, pessoal e anterior à exposição ou demonstração 

formal. É através do gênero humano, isto é, do diálogo intersubjetivo entre o Eu e o Tu, 

que atingimos um critério corretivo para o reconhecimento da verdade. O meu 

pensamento não é apenas meu, mas um “pensamento em si e para si” e, portanto, um 

pensamento que pode ser transmitido (comunicado) ao outro, porque “o que é 

verdadeiro não é exclusivamente nem meu nem teu, mas universal” (ZKH, p. 34). 

Sendo assim, a exposição de um pensamento nos conduz à fonte originária de um 

pensamento próprio (subjetivo), mas a certeza da verdade de tais pensamentos é 

universal e pertence também, ainda que na possibilidade, ao outro. Por isso, demonstrar 

um pensamento não é infundir no outro o seu pensamento como “gotas medicinais” 

(ZKH, p. 36), mas colocar o pensamento do outro em frente a um espelho – ele desperta 

no outro aquilo que é universalmente verdadeiro: “é assim que tens de pensar e é assim 

que pensas quando pensas com verdade” (ZKH, p. 36). 

Com tudo isso, percebemos que Feuerbach antecipa não apenas a sua definição 

de Gênero Humano encontrada na Essência do cristianismo de 1841, em que o gênero 

aparecerá como a essência intersubjetiva e medida última e infinita dos limites de cada 

indivíduo, como também a ambição de uma virada antropológica: aquilo que é Absoluto 

em Hegel torna-se Humano em Feuerbach. A pretensão ontológica da exposição 

sistemática é reduzida à simples forma de comunicação, de transmissão de um 

pensamento cujo sentido e verdade surgem do diálogo essencial com o outro em geral. 

Mas mais do que isso, com a delimitação do significado meramente comunicativo da 

exposição sistemática da filosofia, Feuerbach compreende a necessidade da filosofia de 
																																																													
11 Cf. SERRÃO, Adriana. “Apresentação”, in: FEUERBACH, Ludwig. Filosofia da Sensibilidade. 
Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005, p. 20. 
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se colocar diante de um outro pensamento e de se contrapor a ele – ela necessita dele 

para se constituir pois é essencialmente um ato de difração: demonstrar uma filosofia 

significa “trazer um outro (possível ou real) à minha própria convicção” (ZKH, p. 45), 

isto é, duvidar de si mesma, se colocar à prova a partir do outro como obstáculo. A 

intersubjetividade da filosofia reconhece a existência em conjunto de diferentes 

manifestações de pensamento, demonstrando a importância do outro para a formação de 

si mesma. Intersubjetividade é coexistência e abertura para a oposição de si. Com isso, 

chegamos ao nosso segundo ponto.  

 

	

	

b) A abertura da filosofia para a não-filosofia 

 

 

O mesmo direcionamento da filosofia para a comunicação com um outro no seu 

aspecto formal deve existir também quanto ao seu conteúdo. A filosofia deve estar em 

diálogo com aquilo que a contradiz, com aquilo que extrapola suas dimensões 

puramente racionais. Uma relevante questão prévia, não apenas para a compreensão 

deste momento, mas para todo o desenvolvimento do que podemos chamar de uma 

filosofia da sensibilidade em Feuerbach, é entender uma certa tendência empírica de 

sua filosofia. O percurso da filosofia feuerbachiana caminha, em comparação com seus 

primeiros escritos, para uma crescente crítica ao pensamento especulativo ou idealista e 

para a desconfiança da racionalidade como único sustentáculo seguro para o homem em 

sua relação com o mundo, ao mesmo tempo em que encontra no plano imanente do 

sensível o fundamento, não apenas imediato e necessário, mas também último – porém, 

não suficiente - para a compreensão dessa realidade. No entanto, entender o seu apelo à 

concretude como uma posição empirista tout court ou mesmo como um simples 

materialismo parece ser um juízo apressado da tentativa de sintetizar a sua filosofia sob 

um determinado aspecto conceitual mais aparente e supostamente mais fundamental. 

Não está em questão aqui a unilateral oposição “racionalismo versus materialismo” que 
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coloca ou apenas o sensível ou apenas o racional como princípios reais12. A postura de 

Feuerbach caminha, aliás, para a superação desta dicotomia entre espírito e matéria, 

entre mera especulação e mera empiria, ao colocar como exigência primeira da filosofia 

o iniciar-se a partir daquilo que não pertence à sua autoprodução racional e de também 

não compreender essa realidade exterior à razão como um conteúdo da própria 

consciência ou um insignificante aglomerado de matéria sem forma a ser sintetizado 

pelo espírito e, em si, incognoscível/ininteligível. Em uma carta, do mesmo ano de 

1839, além de defender o ar puro do campo como o ambiente mais propício para a 

filosofia, ao contrário do ar poluído da cidade e do ambiente universitário, propensos ao 

esquecimento das funções sensitivas e à “criação de gado ovino” (Karl Riedel, p. 34), 

ele também nos dá uma definição de seu método, que lhe servirá de princípio norteador 

para suas futuras investigações: 

 

Este método 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 ser-

fora-se-si do espírito (Carta a Karl Riedel, p. 37).  

 

Essa necessidade de que a filosofia esteja “afundada no elemento da 

sensibilidade” parece ter aqui, por enquanto, mais um aspecto corretivo e crítico do que 

																																																													
12 Em uma nota de rodapé, ele destaca a importância da abstractão real (em oposição à abstração irreal) 
para o homem: “Abstração irreal, diversamente da abstracão real, necessária, fundada na natureza da 
coisa e da ciência. Quem rejeita a própria abstração está a atacar o espírito, está a atacar o homem na sua 
autêntica honra” (ZKH, p. 42). 
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fundador13. A preocupação ainda incipiente com a questão da sensibilidade está 

totalmente atrelada e limitada à crítica do pensamento idealista – não há, até então, a 

tentativa de formular uma “nova filosofia”. É assim que devemos entender o chamado 

(de tom profético e romântico) ao “retorno à natureza como única fonte da salvação” 

(ZKH, p. 62) com que Feuerbach termina o seu ensaio ou as várias menções ao ser 

concreto durante todo o texto: o pensamento, no idealismo, rompeu de forma imediata 

com a intuição sensível e deveria, de agora em diante, voltar a se conciliar com a 

natureza ou realidade sensível, tornando, assim, aquilo que era tido por causae 

secundae, as causas naturais, em verdadeiras causas primeiras e não-subordinadas. O 

procedimento genético-crítico, como é nomeado o seu mecanismo de investigação, 

permitirá retornar à essas causas primeiras e naturais, verdadeira gênese de todo 

pensamento, encontrando a necessidade que as fez surgir, sem reduzi-las à 

representações meramente subjetivas. A unidade do subjetivo e objetivo, assumida por 

Schelling e Hegel contra o dualismo presente na filosofia de Kant, rejeitaria a 

necessária e natural diferença entre a realidade exterior e os fatos internos da 

consciência, tomando “como verdade objetiva, algumas representações que apenas 

exprimem necessidades subjetivas; (...) de natureza altamente duvidosa” (ZKH, p. 55). 

O pensamento de Hegel é, por isso, por tornar racionais e objetivas certas 

representações apenas subjetivas, caracterizado como “mística racional” (ZKH, p. 55). 

Em favor da clara distinção entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo, 

mas, principalmente, pela valorização da realidade objetiva mesma, a argumentação de 

Feuerbach começa com a reinvindicação da categoria do espaço no interior da filosofia 

de Hegel, sobretudo no tratamento da História e da Natureza. Inversamente à inclinação 

pela unidade da “filosofia da identidade” de Schelling, Feuerbach enxerga que o 

pensamento hegeliano se desenvolve principalmente a partir do elemento lógico-

temporal da diferença. Dessa forma, haveria, no desenvolvimento da História e da 

Natureza, apenas “subordinação e sucessão” num movimento temporal progressivo e 

																																																													
13 Enrico Rambaldi reconhece bem uma certa limitação crítica do ensaio Para a crítica da filosofia de 
Hegel ao destacar o teor meramente corretivo da obra. A partir disso, ele faz uma decisiva interpretação  
ao enxergar a reivindicação do espaço como o leitmotiv da obra pelo qual poderíamos compreender todo 
seu subsequente desenvolvimento: “Feuerbach individiua in Hegel non l’errore di aver anteposto il 
pensiero alla realtà, ma quello di non aver tenuto adeguatamente conto della dimensione spaziale del 
reale storico: essendo solo temporale, la dialettica hegeliana non riesce ad sprimere tutta la ricchezza e 
complessità della realtà” (1966, p. 358). 
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ascendente, onde aquilo que é comum ou igual é de menor importância. O tempo, 

afirma ele, é exclusivista: não tolera a “coexistência e a coordenação” dos momentos 

necessariamente existentes na simultaneidade do espaço.  

As discussões acerca do aspecto formal do sistema hegeliano sempre suscitaram 

debates interpretativos para a melhor compreensão do seu pensamento e Feuerbach 

parece ser um dos primeiros a se posicionar a respeito. O caráter finalista e teleológico 

em Hegel, em detrimento daquela farsa ou dramaticidade de sua forma circular, como já 

vimos, é visto como o mais essencial de seu pensamento e, por isso, Feuerbach irá 

chama-lo de temporalista  - porque há um desenvolvimento linear que caminha para um 

ponto final14. As categorias de tempo e espaço não fazem referência, portanto, às 

formas puras da intuição, como em Kant, ou mesmo às determinações exteriores da 

Natureza em Hegel, mas à dois modos de filosofar: um baseado na confiança da 

progressividade lógico-temporal do pensamento que caminha para estágios sempre mais 

avançados e superiores; e outro, apoiado no pluridirecionamento e na existência em 

conjunto de diversas formas de pensamento, representado pela imagem da 

espacialidade capaz de abarcar ao mesmo tempo pontos de vista divergentes sem 

coloca-los, todavia, em direção à um fim absoluto.  

A mobilidade temporal da filosofia hegeliana revela uma realidade em processo, 

como um fluxo constante de vários momentos, cujo desenvolvimento é apreendido pelo 

pensamento, que deve, para compreender o sentido dessa progressão, enfrentar as 

intrínsecas contradições de cada momento e superá-las, chegando, por fim, à um último 

estágio onde a verdade das etapas anteriores é suprassumida, isto é, conservada e 

superada ao mesmo tempo. O que Feuerbach percebe aqui é que, no final das contas, a 

necessidade da contradição e da referência ao outro (ao oposto, ao diferente ou negativo 

que faz mover o pensamento) no percurso do pensamento dialético de Hegel parece 

resultar na anulação ou supressão deles, sugando-lhes “a medula da vida autônoma, 
																																																													
14 Feuerbach não nega, como vimos anteriormente, o desenho circular da filosofia de Hegel. Entretanto, a 
ciclicidade é interpretada por ele como um mero artifício textual, sendo por isso um aspecto mais 
aparente e secundário do pensamento hegeliano. Também não deve ser entendido com isso que ambas as 
posições, a saber, a finalista e a circular, não sejam interpretadas em conjunto por Feuerbach. O sistema 
de Hegel é ao mesmo tempo circular e teleológico. Optamos neste trabalho pela distinção desses dois 
aspectos para melhor analisar as diferentes críticas que Feuerbach faz a cada um deles. Um ótimo texto 
sobre a discussão acerca do sistema em Hegel encontramos em ZEBINA, Márcia. “A finalidade sem fim: 
a centralidade da vida no sistema de Hegel”. In: UTZ, Konrad; SOARES, Marly. A noiva do Espírito: 
Natureza em Hegel. Porto Alegre: EDPUCRS, 2010. 
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privando-as assim daquela significação que elas apenas possuem na sua liberdade 

perfeita” (ZKH, p. 24). Isso se aplica, inclusive, na interpretação da religião em Hegel: 

ela é entendida também naquilo que ela tem de autônomo e diferente em relação à 

filosofia (a saber, a sua forma representativa através de imagens e mitos) – autonomia e 

diferença, aliás, que serão presumidas e destacadas por Feuerbach na análise da religião 

em A Essência do Cristianismo - , mas somente enquanto um momento menor, porque 

pré-conceitual, da autoconsciência do espírito.  

A contestação neste momento é a de que o desenvolvimento da história ou da 

natureza (e está implícita aqui uma leitura historicista da natureza) não deve ocorrer 

apenas temporalmente/logicamente, isto é, apenas a partir do tempo exclusivista em 

progressão para uma totalidade que englobe/subordine os seus momentos particulares 

anteriores como meros graus de desenvolvimento em direção à um último grau absoluto 

– Feuerbach chega a utilizar a imagem do entomólogo para caricaturar a preocupação 

classificadora e serialista da filosofia de Hegel. É exatamente contra essa visão 

historicista da filosofia, confiante na progressividade e na capacidade unificadora e 

hierarquizante da razão, que ele defende o que podemos chamar, junto com Gabriel 

Amengual, de “modo naturalista de filosofar”15 fundado na multiplicidade e 

concomitância espacial entre os seus componentes: os diferentes momentos são 

autônomos e pertencem à uma “totalidade simultânea da natureza” (ZKH, p. 25) numa 

coexistência temporal e espacial que “liga sempre a tendência monárquica do tempo 

com o liberalismo do espaço” (ZKH, p. 24). A dupla condição espaço-temporal dá à 

filosofia um princípio corretivo pelo qual o pensamento sai de si mesmo (do seu tempo 

lógico) e move-se em direção à vida, encarando-a, não como a sua própria 

exteriorização, mas como uma instância independente e plural, composta pela 

existência simultânea de seres e momentos – daqui justifica-se mais uma vez a já 

analisada dimensão intersubjetiva de significado ético-comunicativo do pensamento 

feuerbachiano e nasce também a importante compreensão de que a filosofia deve 

começar e se produzir com o seu oposto, com a não-filosofia, contrariando, nesse 
																																																													
15 É ele quem faz essa esclarecedora distinção entre o ponto de vista “natural” feuerbachiano e uma 
leitura “historicista” da filosofia hegeliana. Cf. AMENGUAL, Gabriel. “La filosofía como antropología. 
La visión integral del hombre como visión integral de la filosofía”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo 
(Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 
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sentido, a orientação do pensamento idealista alemão, de Fichte a Hegel, que 

pressupuseram a validade de seus sistemas a partir de um começo auto-fundante da 

própria racionalidade filosófica.  

Chegamos agora à um segundo argumento de Feuerbach contra o pensamento 

idealista, mas, especialmente, do de Hegel: o pensamento lógico-temporalista não 

apenas suprime os seus momentos menores e anteriores, espremendo-os numa 

progressão, mas também não enfrenta de fato contradições e age, durante todo o seu 

desenvolvimento, como um judex in propria causa ao pressupor um falso oposto, 

conveniente ao que se quer demonstrar. Há, por isso, segundo nosso autor, novamente 

uma certa teatralidade – que, envolve também , como veremos, uma ruptura - da 

filosofia idealista em geral no momento de confronto com a realidade que lhe 

antagoniza.  

A não-filosofia, em Feuerbach, não é a negação ou a impossibilidade do ato de 

filosofar em si, mas o âmbito natural onde se encontra tudo aquilo que extrapola essa 

disposição puramente racional do homem no mundo, sendo também, dessa forma, a 

negação do ato de se pensar ou de se colocar diante da realidade de uma maneira 

estritamente confiante na capacidade legisladora/ordenadora da razão. Feuerbach, na 

esteira da pretensão hegeliana, reconhece com a não-filosofia a necessidade da 

contradição para a construção do pensamento. Filosofia e não-filosofia, pensamento e 

realidade, mente e mundo, devem se enfrentar para que se chegue a algo. Se se chega à 

conclusão de que a realidade é determinada pelo pensamento ou vice-versa, ou ainda 

uma síntese entre ambas as posições, não importa tanto para este exato argumento. 

Ainda que possamos subentender no contexto geral de Para a crítica da filosofia de 

Hegel - e esse será um novo passo na argumentação - que o princípio fundamental seja 

o ser sensível, a reivindicação neste momento específico é apenas a de que a filosofia 

idealista não deveria começar ou se desenvolver sem a referência real à realidade da 

qual ela almeja refutar: se se quer refutar algo que se enfrente esse algo como uma 

verdadeira alteridade. A filosofia, para demonstrar a sua verdade e realidade, deveria se 

esbarrar desde o seu início com tudo aquilo que está fora do pensamento em uma 

verdadeira oposição: a dialética não é “um monólogo da especulação consigo mesma, é 

um diálogo da especulação e da empiria" (ZKH, pp. 41 - 42): 
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Para demonstrar, são precisos dois: ao demonstrar o pensador 

cinde-se, contradiz-se a si mesmo; e só na medida em que o 

pensamento sustentou e superou esta oposição-a-si-mesmo é um 

pensamento demonstrado. Demonstrar não é mais do que refutar. 

Cada determinação intelectual tem o seu oposto, a sua 

contradição. Não é na unidade com o seu oposto, mas na refutação 

dele, que consiste a verdade. (...) O pensador é dialético  apenas na 

medida em que é o seu próprio adversário. É isto, duvidar de si 

mesmo, a suprema arte e a suprema capacidade. Por isso, quando a 

filosofia, ou melhor, a Lógica, se quer demonstrar, tem de refutar 

a empiria racional ou o entendimento, que a desmente, que é o 

único a contradizê-la; caso contrário, todas as suas provas 

permanecem face ao entendimento como meras certificações 

subjetivas (ZKH, pp. 41 - 42) 

 

A acusação é a de que o pensamento abstrato acaba por não enfrentar nem 

refutar efetivamente o ser-outro do pensamento, aquilo que o contradiz mesmo, mas 

somente o pensamento do ser-outro do pensamento no qual ele “já está previamente 

assegurado da vitória sobre o seu adversário” (ZKH, 48). Nem a autorreferenciação, já 

de início independente daquilo que lhe é exterior, nem a referência dialética ao outro, 

que põe um oposto formal e falso diante de si (e, por isso, é também autorreferente), 

conseguem escapar do horizonte de legitimação unilateral/monológica e, portanto, 

duvidosa, do pensamento. Ambas as posições tomam como pressuposto a verdade de si 

mesmas garantida pela certeza imediata do pensamento e rompem, de maneira 

igualmente imediata, com a “enganadora” realidade sensível, que deveria lhes servir, no 

entanto, ao menos como etapa necessária para o entendimento de si mesmas.  

A busca por superar o corte violento com a realidade e intuição sensíveis traz à 

tona novamente a exigência da efetividade ainda não cumprida pela filosofia e da 

necessidade de sua encarnação, isto é, de que o pensamento saia dos solilóquios da 

razão e penetre de fato na realidade. Se, como já queria Hegel, a filosofia deve ser o 
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conhecimento do efetivo e não de ideais ou de utopias16, isso só poderia acontecer, 

alerta Feuerbach, se ela mantivesse uma relação autêntica com essa realidade. No 

entanto, o que parece manifestar-se no pensamento hegeliano em especial é a 

disparidade entre a cópia, que dá a carcaça estrutural da realidade, e a vivacidade do 

original mesmo. O supressor percurso lógico-temporalista da filosofia de Hegel 

ocorreria apenas no âmbito do pensamento, não entrando em contato com a 

espacialidade empírica mesma em sua intimidade e naquilo que ela tem de próprio. As 

análises do capítulo sobre a certeza sensível na Fenomenologia e sobre o início 

científico da filosofia na Lógica demonstrariam bem a dramaticidade ou fingimento 

desse pensamento que só pensa a si próprio no encontro com a realidade: o pensamento, 

quando sente a necessidade de se abstrair de toda e qualquer determinação concreta, 

recolhe-se, na busca por critérios seguros, em suas próprias determinações racionais, 

impenetráveis por qualquer domínio imediato (sensível) do saber, tornando-se incapaz 

de enxergar na realidade fora de si aquilo que ela tem de não-conceitual ou não-

filosófico, ou seja, o pensamento se apodera dessa realidade/alteridade a ponto de só ser 

capaz de enxergar a si mesmo nela. 

Se, na Lógica, Hegel colocava como pressuposto fundamental para o início da 

filosofia o não pressupor nada – por isso seu começo não com o ser sensível, como seria 

natural para Feuerbach, mas com o ser puro e a necessidade da indeterminabilidade 

para que o desenvolvimento, a progressão, seja, ela própria, determinação - , a 

Fenomenologia parece não ser um exemplo contrário. Ao mostrar a experiência da 

consciência diante da pluralidade dos inúmeros objetos reais do mundo exterior e 

espacial no capítulo da “Certeza Sensível”, Hegel o faz unicamente com a intenção 

prévia de os colocar irresistivelmente em uma progressão à caminho da verdade que 

está para além deles, reconduzindo-os à um princípio geral que permaneça à toda 

mudança e diferença, ultrapassando a transitoriedade desses objetos. Torna-se evidente, 

assim, segundo Feuerbach, o flagrante corte com a realidade sensível: aquela aparente 

imediatez e independência dos diferentes e simultâneos objetos, em sua particularidade 

e exclusividade, pelos quais a realidade se mostra em seu aspecto verdadeiramente 
																																																													
16 “ (…) porque é precisamente o fundamento do racional, a filosofia é a inteligência do presente e do 
real, não a construção de um além que só Deus sabe onde se encontra ou que, antes, todos nós sabemos 
onde está – nos erros, nos raciocínios parciais e vazios” (HEGEL, G.W. Princípios da Filosofia do 
Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. XXXV). 
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imediato, é vista já do ponto de vista do pensamento conceitual e analisava-se ali a 

consciência sensível através da consciência-de-si do pensamento, como a 

“exteriorização do pensamento no interior da certeza de si mesmo” (ZKH, p. 48) 

Aquilo que é o mais próximo para nós, se apresenta, para Hegel, como aquilo 

que é o mais longínquo. As verdades que acreditamos estar captando diante da 

concretude das coisas são as certezas mais abstratas e mais pobres, das quais não 

poderíamos, diante delas, senão dizer que simplesmente são e nada mais - como se 

estivéssemos em um trem em altíssima velocidade e as imagens borradas vistas do lado 

de fora, no mundo da sensibilidade, se tornassem inapreensíveis em sua singularidade. 

O olhar não consegue se fixar e distinguir, nesse vertiginoso movimento, um objeto do 

outro: o que, para mim, era uma árvore, no instante seguinte torna-se uma casa e até o 

tempo parece escapar de uma significação permanente e positiva, digo “isto agora é 

dia”, mas já não é, posto que, no momento em que afirmo isso, o agora é noite. A 

apressada locomotiva hegeliana, ávida para chegar logo ao seu destino final, passa 

desapercebida pela simultaneidade singular dos diversos objetos externos sem que 

consigamos captar o que eles tem de realmente imediato - isso porque entre eu que viso 

o objeto e o próprio objeto existiria um abismo chamado linguagem, capaz de 

unicamente dizer coisas universais: “porque o universal é o verdadeiro da certeza 

sensível, e a linguagem só exprime esse verdadeiro, está pois totalmente excluído que 

possamos dizer o ser sensível que ‘visamos’ ” (HEGEL, Fenomenologia, p. 88). 

Para Feuerbach, o que se pode confirmar a partir disso não é que o nível mais 

imediato da consciência não seja capaz de nos transmitir nenhuma verdade, mas 

somente uma suposta insuficiência da linguagem em atingir a sensibilidade mesma. 

Que seja impossível para nós comunicarmos verdadeiramente o sensível em si, isto é, 

que o imediato seja essencialmente não-linguístico ou anterior à abstração da 

linguagem, não se configura em um autêntico enfrentamento com essa realidade, nem 

nos leva necessariamente à refutação da sensibilidade ou à comprovação de que o 

universal seja a verdade do real: “a consciência sensível encontra precisamente aí uma 

refutação da linguagem, mas não uma refutação da certeza sensível” (ZKH, p. 47).  

A contra-tese feuerbachiana da permanência e exclusividade de cada objeto 

sensível colocará em questão aquela disposição compulsória em direção ao universal 
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que supostamente se encontraria nos “aquis” e “agoras”, aproximando, como já 

afirmado, a Fenomenologia do mesmo início indeterminado que pretendia a Lógica. 

Apenas porque Hegel compreendeu os aquis e agoras, não como objetos da consciência 

sensível, mas como objetos do pensar puro, tomando-os como aquis e agoras lógicos, é 

que ele não pôde enxergar a essencial mutualidade entre esses objetos. A pluralidade e 

a singularidade do real mantêm-se, não obstante tudo isso, intacta e inatingida em sua 

essência. No domínio do sensível, “onde eu tenho de virar o meu corpo pesado” (ZKH, 

p. 48), afirma Feuerbach, a verdade imediata de cada objeto permanece em sua 

existência real e exclusiva ainda que a linguagem ocupe-se somente com o universal: 

 

O ser sensível, o isto, passa, mas para o lugar dele vem outro ser, 

que é também ele um isto. A natureza refuta assim este singular, 

mas ela corrige-se imediatamente a seguir, ela refuta a refutação 

ao pôr no lugar dele um outro singular. E, por isso, para a 

consciência sensível, o ser sensível é o ser permanente, inalterável 

(ZKH, p. 47). 

 

O mesmo corte com a intuição e o ser sensíveis no plano epistemológico revela, 

num nível maior, uma quebra com o conjunto da realidade natural em geral. O apelo 

fáustico de conhecer a realidade em seu “âmago profundo”17 toma direções puramente 

especulativas por Hegel e pelos pensadores do chamado Idealismo Alemão, ao 

reconhecerem no mundo e na natureza apenas o que esses tinham de espiritual. Ao fazer 

tal acusação, Feuerbach tem em mente a transição que ocorre, de uma maneira geral 

nessas filosofias, entre o Espírito e a Natureza. Tanto a transição entre Ideia e Natureza, 

em Hegel, e mesmo a identificação entre essas duas esferas como dois momentos do 

Absoluto (a Natureza como Espírito visível e o Espírito como Natureza invisível), em 

Schelling, são remetidas por nosso autor à mesma relação dualista que se encontrava já 

																																																													
17 Essa imagem do Fausto de Goethe nos foi dada por Walter Jaeschke que a usa para caracterizar a 
motivacão geral dos pensadores idealistas alemães em investigar a realidade em seu íntimo. Cf. 
JAESCHKE, Walter. “Humanidade entre Espiritualismo e Materialismo”. In: SERRÃO, Adriana 
Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 



	
											

41	

em Fichte entre Eu e Não-eu, da qual, não obstante, achavam necessário superar.18 

Afora a aspiração romântica de reconectar Homem e Natureza e de restabelece-la em 

sua objetividade, nem o Idealismo (subjetivo ou objetivo) nem a Filosofia da Natureza 

parecem ter conseguido efetivamente ultrapassar o dualismo entre o pensamento e a 

realidade que é exterior ao pensar.  

Não por acaso, em suas palavras finais, Feuerbach fará uma apologia ao homem 

e à natureza, anunciando uma das direções de sua filosofia madura a respeito da 

natureza não-humana, tratada principalmente a partir de 1845 com a publicação de A 

Essência da Religião. O reconhecimento da completa independência e autonomia da 

Natureza frente ao homem fará com que ela apareça como um princípio totalizador de 

tudo o que existe – mas que compreende também a pluralidade dos seus componentes 

espacialmente e concomitantemente localizados - e ao qual o homem deverá viver de 

acordo e a própria filosofia estar submetida. Ser dependente da Natureza não acarretará, 

entretanto, na anulação da liberdade ética. Enquanto limite para o homem, ela o conduz 

para uma instância universal e infinita, pois com ela “o homem tem o universo como 

objeto do seu impulso para conhecer” (ZKH, p. 62), com ela o homem é um cosmo-

polita: 

 

É pois vã toda a especulação que quer ir para além da natureza e 

do homem (...). A filosofia é a ciência da realidade na sua verdade 

e totalidade, mas o somatório da realidade é a natureza (natureza 

no sentido mais universal do termo). Os segredos mais profundos 

residem por isso nas mais simples coisas naturais, que o 

especulativo calca debaixo dos pés, ao apelar fantasiosamente para 

o além. O retorno à natureza é a única fonte de salvação (ZKH, p. 

62) 

	

																																																													
18 Não cabe nos diâmetros deste trabalho analisar e avaliar a impotante relação de Feuerbach com a 
Filosofia da Natureza de Schelling. Em Para a crítica da Filosofia de Hegel, a Naturphilosophie é vista 
com bons olhos e elogiada na sua tentativa de superar o idealismo subjetivo das filosofias anteriores e por 
conceder uma certa autonomia à Natureza. A falha de Schelling, para Feuerbach, parece estar em ele não 
ter se contentado com essa oposição à Kant e Fichte e a querer ser uma filosofia do Absoluto, rejeitando 
“também os limites positivos da razão e da filosofia” (ZKH, p. 53).	
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CAPÍTULO II 

A VERDADE SENSÍVEL DA RELIGIÃO 

	

	

Anoche soñé que oía 

a Dios, gritándome: ¡Alerta! 

Luego era Dios quien dormía, 

y yo gritaba: ¡Despierta! 

 

 António Machado 

	

 

A passagem de uma preocupação simplesmente ontológica com o ser sensível e 

com a natureza para o plano antropológico da sensibilidade humana se dá, 

surpreendentemente, através de uma crítica religiosa. Não que Feuerbach não tivesse 

pensado anteriormente o homem. Como já vimos rapidamente, desde os primeiros 

escritos que a noção genérica e racional de humanidade se apresentava como princípio 

de união dos homens e de superação da fragmentadora individualidade moderna – 

diagnóstico que se mantém em A Essência do Cristianismo de 1841. Entretanto, não 

havia até ali, nos escritos juvenis, a valorização da sensibilidade. Parece ter sido essa -  

a consideração do ser sensível – mais uma das novidades de Para a crítica da filosofia 

de Hegel, mas, por sua vez, ainda não relacionada diretamente à questão antropológica. 

A autonomia da natureza e a revalidação do ser e intuição sensíveis darão o solo teórico 

para o tratamento em conjunto do sensível e do humano, com a inserção do homem nas 

preocupações com a sensibilidade. A antropologia do homem sensível se funda e se 

torna possível, assim, através da prévia preocupação com a ontologia do ser sensível e 

natural em geral.  

Que essa virada sensível para a Antropologia ocorra através da religião é uma 

surpresa apenas à primeira vista. O posicionamento quase antirreligioso presente nos 

primeiros escritos vai dando lugar à uma tolerante interpretação das raízes da 
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necessidade religiosa que identifica a propensão negativa do homem à transcendência, 

mas também evidencia positivamente uma Antropologia. Ao contrário do exagerado 

enfoque que se costuma dar ao problema do ateísmo e da condição fantasiosa (ou de 

uma verdade aparente) da religião19, conceder que há uma verdade contida na própria 

religião não é uma hipótese inadequada ao pensamento de Feuerbach. Em seus aspectos 

mais evidentes, a obra A Essência do Cristianismo mostra-se, claro, como uma 

interpretação contrária, por vários ângulos, ao pensamento religioso, apresentando-o 

como uma ilusão. No entanto, basta lembrarmos da tese mais básica defendida em tal 

obra segundo a qual a religião é, na verdade, uma autoconsciência do homem, para 

observarmos que, embora ela engendre um distanciamento do homem da sua essência 

lançada para fora dele, essa mesma consciência iludida, enganada pelos seus próprios 

desejos, só se torna possível, antes de qualquer projeção, através de um ato consciente 

do homem pelo qual ele se relaciona com a sua própria essência genérica, com a 

unidade do gênero humano. Rejeitar o conteúdo da religião seria, na teoria da 

consciência de Feuerbach, o mesmo que rejeitar a própria essência do homem. Por isso, 

o procedimento terapêutico e a perspectiva de superação do estado de alienação 

religiosa, ocorrerá, não pela sua recusa absoluta, mas pela inversão e reapropriação de 

seu significado intrínseco. A religião está errada, não porque seu conteúdo seja falso, 

mas porque ela atribui a um outro sujeito as propriedades essenciais pertencentes ao 

próprio homem. A verdade e o segredo não-religioso da religião é a antropologia – e é 

importante enfatizar que é da essência da religião que essa verdade seja tida como um 

segredo, como algo não totalmente consciente para ela - , mas isso, essa verdade oculta, 

demasiada humana, já estava contida, de qualquer forma, nela mesma. Não há uma 

interrupção total, ou um golpe de mágica, entre a consciência religiosa e a consciência 

desiludida: a própria religião, quando bem compreendida, deve nos levar ao 

desvendamento de seus mistérios antropológicos. 

																																																													
19 Sobretudo nos estudos a respeito do pensamento de Feuerbach no Brasil, o aspecto negativo (ateísta) 
dessa temática da crítica religiosa é, a nosso ver, supervalorisada. No contexto geral das obras de 
Feuerbach, a inversão antropológica das verdades religiosas tem uma intenção mais fundadora do que um 
posicionamento antirreligioso simplesmente. Ignorando quase que completamente esse desenvolvimento 
interno da filosofia feuerbachiana, a maioria dos estudos e artigos mais recentes publicados no Brasil, 
assim como os congressos, discutem mais o aspecto critico (e secundário) da interpretação que Feuerbach 
dá a religião do que a importância paradgmática dela para o surgimento de uma preocupação 
antropológica mais ampla. 



	
											

44	

Por outro lado, considerar que há uma verdade sensível na religião não parece 

ser, aparentemente, algo tão defensável assim. Por diversos motivos, a religião pode ser 

vista como estando em desacordo com os aspectos sensíveis da vida natural e do 

próprio homem. Boa parte da argumentação de A Essência do Cristianismo é dedicada 

à uma análise psicológica do homem religioso, demostrando como a subjetividade 

religiosa-cristã se confina no interior de seu ânimo desejoso e se isola do mundo 

externo real para criar fantasiosamente um mundo ideal supranaturalista. Mobilizada 

pela onipotência volitiva da fantasia, capaz de transcender todos os limites naturais, e 

obedecendo aos ditames dos desejos subjetivos do coração, a emotiva imaginação cristã 

se mostra estática no contato com a realidade do mundo exterior a ela, permanecendo 

enclausurada na vida interna das suas autoproduções, criando continuamente para si, 

consonante à motivação prática/consoladora da religião, uma realidade extraordinária 

favorável aos seus interesses individuais e à autossatisfação imaginária. É nesse sentido 

que denuncia-se negativamente a consciência religiosa como “patologia psíquica” ou 

“sonho do espírito humano” (WCh, 430).  

Como, então, podemos entender que há na religião uma verdade sensível e como 

ela poderia nos ajudar a compreender o princípio da sensibilidade? Devemos voltar a 

dizer que, embora a religião comporte uma ilusão, ela já possui em si mesma um 

conteúdo verdadeiro: ela revela uma antropologia em potencial. Não é do tratamento 

dado ao homem e à questão antropológica pelas filosofias modernas que Feuerbach irá 

colher a sua noção de homem – aliás, a filosofia moderna, como ficará mais claro nas 

Teses e nos Princípios, parece ter concebido e consolidado, influenciada pela teologia, 

uma noção de homem inferiorizada e dualizada. Clara deve estar também a distinção 

que Feuerbach faz entre a autenticidade dos anseios religiosos (ainda que envolvendo 

erros ou ilusões), surgidos de necessidades aproximadas da vida, e o posterior 

pensamento teológico, criador e justificador de conceitualizações muito distantes 

daquela necessidade vital. É da religião enquanto manifestação autêntica humana e 

enraizada nas carências da vida que Feuerbach extrairá uma antropologia, não ainda do 

homem integral, mas do homem em tensão, como um paradigma imperfeito, composto 

de fragilidades que o levam a se auto-objetivar esperançosamente em um mundo 
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transcendente, mas também de forças - simultâneas e não hierarquizadas – da essência 

humana em geral: a Razão, a Vontade e o Coração.  

Por não estar limitado ao aspecto racional e volitivo, o homem que surge da 

análise da religião, ao contrário do homem da filosofia, mostra-se, apesar de tudo, mais 

completo e em contato com a sensibilidade – mesmo que todos esses aspectos sejam 

atribuídos, pelo religioso, não ao homem, mas a Deus, pois a tarefa de A Essência do 

Cristianismo será justamente a de mostrar que essas verdades objetivadas em Deus são 

as verdades do próprio homem. A partir do conceito de Coração poderemos interpretar 

positivamente a crítica religiosa de Feuerbach, sempre tendo em vista a inversão 

antropológica que ela acarreta,  e alcançar a dimensão passiva e patológica (pathos) do 

homem, tão renegada pela tradição filosófica. Há, nesse sentido, um quase elogio do 

amor cristão e o cristianismo é visto paradoxalmente e, talvez, fora das intenções de 

Feuerbach, como a religião mais acabada ou exemplar por ter alcançado a verdade do 

coração e do sentimento. O padecimento e sofrimento cristãos demostrariam, não 

obstante seu significado religioso, a verdade humana da sensibilidade.  

Este capítulo se divide em quatro momentos. Na primeira parte, tentamos 

reconstruir a fundamentação teórica de Feuerbach que alicerça a sua 

crítica/desvendamento da alienação religiosa: as teorias acerca da consciência e da 

essência humanas o permitirão demonstrar a verdade humana de Deus e da religião. No 

segundo momento, trataremos de uma outra resposta dada por Feuerbach sobre a 

origem da religião, mostrando o seu surgimento a partir de um núcleo afetivo e 

sensivelmente ligado à vida. No terceiro momento, mostraremos como aquelas três 

forças genéricas (a razão, a vontade e o coração), descobertas na crítica antropológica à 

religião, mostram o caminho do Deus em si para o Deus para nós – o que significará 

também a passagem da racionalidade para a sensibilidade. Por fim, no quarto momento, 

iremos, a partir do desvendamento dos diversos mistérios religiosos, analisar as 

características de uma antropologia sensível expressa na religião cristã. 
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a) Religião como autoconsciência do homem 

 

 

O reconhecimento de que a religião é uma autoconsciência indireta do homem, 

quer dizer, que através da religião (de Deus) o homem está se relacionando, na 

realidade, consigo mesmo e que através de Deus conhecemos o homem, permitirá a 

Feuerbach defender sua tese central em A Essência do Cristianismo de que o segredo da 

religião (e da teologia) é a antropologia. Com o intuito de desvendar esse segredo no 

qual se descobre um espelhamento do homem em Deus, mas, mais do que isso, uma 

total equivalência entre as essências humana e divina, nosso autor defenderá 

primeiramente a sua teoria da auto-projeção – um processo inconsciente de objetivazão 

e alheamento de si que explica a constituição da consciência religiosa - para depois 

inverter esse raciocínio e traduzir o conteúdo da religião para seu verdadeiro dono, o 

homem. 

Mais uma vez, o procedimento genético-crítico aparecerá como o fundamento 

investigativo que permitirá Feuerbach regressar às fontes primárias da formação do 

pensamento religioso, mas também reconduzi-lo, ao descobrir a sua equívoca situação, 

à sua verdadeira origem, revelando, com isso, que sob os “mistérios sobrenaturais da 

religião se encontram verdades inteiramente simples, naturais” (WCh, p. 4). A 

autoconsciência na religião ocorre, portanto, em um duplo sentido: 1) pela descoberta 

da origem das representações religiosas no homem e pela explicação da sua objetivação 

em um outro ser – a velha concepção feuerbachiana de uma essência genérica humana e 

também uma teoria sobre o sujeito e o objeto darão o solo teórico para a resposta de 

como surgem e de onde surgem essas representações. No entanto, mais importante 

ainda na busca pela gênese da religião será a explicação, menos teórica e mais 

compreensiva, da causa pela qual (ou o porquê) o homem se projeta em Deus, tema do 

nosso próximo ponto deste capítulo. 2) Se falar de Deus é falar do Homem, será 

necessário, em um segundo momento, fazer o esforço de tradução de todo o conteúdo 

religioso para uma linguagem antropológica. A inversão será um método crítico de 
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esclarecimento da religião, porém não negativo ou reducionista, pois não implicará no 

desconhecimento da religião como reveladora de uma verdade implícita e nem em uma 

simplificação do seu conteúdo. Tudo o que é dito sobre Deus e sobre a religião será 

reconhecido como uma verdade, mas humana.  

À pergunta genética pela natureza essencial da religião e de como é possível que 

ela exista Feuerbach responde com um conjunto de teorias que, se analisadas 

isoladamente, parecem um retrocesso na evolução do seu pensamento se lembramos da 

guinada anti-idealista desde sua ruptura formal com Hegel em Para a crítica da 

Filosofia de Hegel. Os dois capítulos que compõem a introdução da obra apresentam 

somente as causas teoréticas que fundamentam a compreensão da religião, não tanto 

como uma autoconsciência primitiva e indireta do homem, mas como uma consciência 

iludida. O argumento se resume da seguinte maneira: é natural no homem que ele se 

projete nos objetos para se tornar consciente de si mesmo, ele vê nos objetos um 

espelhamento seu. Mais próprio ainda ao homem é, porém, ter a si mesmo como objeto 

de sua consciência e saber-se como homem, saber-se como um indivíduo que pertence 

ao gênero humano e que se reconhece nele – consciência no seu sentido mais estrito é, 

para Feuerbach, sempre autoconsciência. O fenômeno religioso baseia-se nessa 

especificidade da consciência humana, mas não para confirmá-la. Apenas porque o 

homem tem consciência de sua essência humana e porque ele naturalmente a projeta 

nos objetos em geral para depois reencontra-la em si mesmo, é que se pode explicar o 

mecanismo de surgimento da religião e, principalmente, de Deus: “o homem 

objectivou-se, mas não reconheceu o objeto como a sua essência” (WCh, p. 23), não 

completou o giro reflexivo de sua consciência, e tornou, desse modo, o seu objeto em 

um sujeito autêntico e independente do homem. A religião surge, portanto, segundo 

essa teoria, como um processo imperfeito e incompleto da própria consciência humana. 

O passo teórico seguinte na argumentação de Feuerbach, após a descoberta da 

origem da religião em uma falha da consciência humana, tem efeitos mais positivos e 

deverá reconduzir ao homem aquele seu conteúdo projetado para fora dele, 

completando o percurso de sua autoconsciência. A alusão e a resposta à um velho 

dilema filosófico resume a intenção dessa virada antropológica da religião: “uma 
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qualidade não é divina pelo fato de Deus a possuir, mas Deus a possui porque ela é 

divina em si e por si” (EC, p. 52)20. A inversão ocorrida entre o sujeito e os predicados, 

entre Deus e as qualidades atribuídas a ele, é o consequente resultado do 

reconhecimento de sua origem humana: por surgir de uma projeção das qualidades 

humanas, Deus não é o verdadeiro sujeito-dono desses predicados. Todas as 

propriedades atribuídas a Deus e todo conteúdo da religião são, na realidade, qualidades 

e perfeições inteiramente humanas.  

Contra um posicionamento meramente crítico e negativo sobre a religião que 

destruiria por completo toda a sua significação, o posicionamento crítico de Feuerbach 

em relação aos aspectos ilusórios da consciência religiosa não anula todo o conteúdo da 

religião. Para além do rótulo de ateísta, a sua posição é muito mais a de um 

hermeneuta-tradutor da religião do que simplesmente a de um crítico absoluto. Importa 

muito mais, para ele, saber o que Deus é para nós e o que a religião revela sobre o 

homem do que responder a questão da existência ou não de Deus. Mesmo sua posição 

crítica é ainda positiva, pois “não desagua no nada (...) mas desemboca no homem 

genérico, ou, melhor ainda, ‘na doutrina de que o homem é o ser supremo para o 

homem’ ” (SOUZA, José Crisóstomo de, 1992: 71), quer dizer, mesmo quando 

aparentemente Feuerbach está a negar Deus, ele está , na verdade, mostrando que as 

qualidades predicadas à ele -  que são as qualidades do gênero humano - permanecem, 

com ou sem ele, como uma medida humana a ser cumprida 21. O que Deus é para nós, 

ou seja, aquilo que o torna um ser voltado para o homem, sempre foi, para o 

pensamento religioso mesmo, o que se reconhece de mais essencial em Deus e - é esse 

o fim a que chega a crítica positiva de Feuerbach - um indicativo da divindade e 

autonomia das próprias qualidades humanas.  

É basicamente essa tarefa de tradução do religioso que Feuerbach irá 

desenvolver nos capítulos que constituem a primeira parte de A Essência do 

																																																													
20 O dilema é colocado por Sócrates no diálogo platônico Eutífron: “Raciocina sobre isto: o que é piedoso 
tem a aprovação dos deuses pelo fato de ser piedoso, ou é piedoso por ter aprovação dos deuses?” 
(PLATÃO, 1999, p. 46). 
21 “Que eu nego Deus, significa para mim: eu nego a negação do homem, eu coloco no lugar da posição 
ilusória, fantástica, celeste, do homem a posição sensível, real” (FEUERBACH, Vorwort, GW 10, p. 189 
apud REDYSON, 2009: 91). 
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Cristianismo, revelando, mistério por mistério, as verdades humanas ocultas ou 

transfiguradas nas figuras e representações da religião: a oração, a fé, o milagre, a 

imortalidade, a encarnação, a trindade, o logos, a imagem, a criação, a ressurreição, são 

todos mistérios religiosos que serão reconvertidos por Feuerbach em verdades do 

homem. Não se tratará, entretanto, de ir apenas repetitivamente e redundantemente 

confirmando em cada fato religioso aquela constatação inicial da sua origem humana e 

do estado ilusório de sua consciência. A riqueza do conteúdo religioso tem a ver com a 

riqueza e complexidade do próprio homem. Cada segredo revelado e transposto de uma 

linguagem religiosa para uma linguagem antropológica mostrará um novo aspecto do 

homem e, o mais importante, descobrirá nesses momentos do universo simbólico da 

religião um enraizamento sensível do homem com a vida.  

 

 

b) A sensibilidade na religião: entre o ânimo e o coração 

 

 

Mas é essa a posição final de Feuerbach relativamente à religião? Aquela 

explicação da origem da religião como uma fatal e inconsciente objetivação da essência 

genérica humana se configura como uma explicação exterior e meramente conceitual do 

seu surgimento, utilizando-se de teorias muito alheias à natureza vivencial da religião. 

Muito mais original e convincente é uma outra compreensão da causa ou do por quê o 

homem sente a necessidade de se projetar em Deus ou por que ele mantém essa 

projeção. Há um momento anterior e mais profundo para o exame do surgimento da 

religião e aquele aparato filosófico utilizado para a explicação da objetivação religiosa 

se mostrará insuficiente nessa investigação. Diante da religião, a filosofia encontra um 

conteúdo estranho e não totalmente redutível à sua produção conceitual. A religião 

cumpre aqui o papel de uma não-filosofia – ou de uma razão impura, incompatível com 

as pretensões puramente especulativas da razão22 - , no mesmo sentido daquela 

																																																													
22 Segundo Francesco Tomasoni (2011, p. 223), um dos títulos pensados por Feuerbach para a sua obra 
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exigência anteriormente vista de a filosofia ter de se esbarrar com aquilo que a opõe 

verdadeiramente e que é empiricamente localizado: “a religião é a consciência que o 

homem tem de si na sua totalidade empírica” (WCh, p. 72). 

Já no procedimento, também teórico, de inversão das verdades religiosas estava 

claro que o posicionamento da filosofia não seria o de encontrar na religião uma 

verdade conceitual, mas o de mostrar em que ela coincide com a natureza do homem 

em geral. Aqui há uma decidida diferença com Hegel. Mais do que uma expressão 

ainda metafórica de uma verdade filosófica, a religião envolve uma verdade humana – 

uma verdade, devemos acrescentar, que não surge a partir de si mesma, pois do ponto 

de vista do religioso, a religião é uma relação do homem com Deus e não uma relação 

do homem consigo mesmo. A autoconsciência antropológica na religião só pode surgir 

a partir de um recurso filosófico que lhe desvela uma verdade, mas que, no entanto, já 

estava contida nela mesma. O argumento filosófico da inversão não lhe acrescenta 

nada, apenas esclarece internamente a sua verdade antropológica latente. Basta, então, 

para Feuerbach, deixar a religião falar por si mesma, compreender as razões e os 

sentimentos pelos quais ela surge, para poder colher a sua antropologia. 

É na religião que Feuerbach verá uma antropologia possível porque é nela que o 

homem, apesar de tudo, se encontra mais conservado nos seus aspectos sensíveis e não 

limitado à uma noção abstrata. Por isso, deixar a religião falar por si mesma é, 

primeiramente, impedir que ela seja totalmente conceitualizada. Muito distantes da 

sensibilidade religiosa e de sua situação empírica estão a teologia escolástica e a 

filosofia especulativa da religião, nomeadamente a de Hegel. Ambas não conseguiram 

captar a essência da religião pois a sacrificaram ao pensamento. Incapazes de saírem de 

si mesmas, elas só encontravam a si próprias na religião, tornando as imagens religiosas 

em verdades meramente conceituais ou, pior ainda, concedendo à religião somente 

aquilo que o pensamento fosse capaz de demonstrar. A necessidade, fundamental a elas, 

de superar a oposição entre a fé e a razão, afirmando a compatibilidade entre o intelecto 

																																																																																																																																																																																		
foi o de Das Pathos der Kritik und die Kritik der unreinen Vernunft. A comparação com a obra de Kant 
também pode ser percebida na divisão geral da obra. A primeira parte positiva, em que a religião é vista 
no seu acordo com a essência do homem; e a segunda parte negativa (correspondendo à função da 
“Dialética Transcendental” na Crítica da Razão Pura), destruindo as falsas e contraditórias pretensões da 
teologia. 
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humano e a crença religiosa, acabou por se transformar na racionalização da própria fé. 

Se a religião sozinha não é capaz de se compreender por si mesma, a filosofia 

especulativa e a teologia a compreendem erroneamente.  

Quanto a isso, a divisão da obra reflete bem essa distinção, de inspiração 

pascaliana, entre a religiosidade mesma, o Deus da religião, e as assimilações 

conceituais de seu conteúdo, o Deus dos filósofos: a primeira parte tratará da “religião 

no seu acordo com a essência do homem”, onde ela ainda manifesta verdades 

vivamente humanas, ainda que indiretas; a segunda parte, por sua vez, tratará da 

“religião na sua contradição com a essência do homem”, isto é, da essência deturpada - 

teológica e racionalizante - da religião. Apenas aquela primeira expressão será levada a 

sério por Feuerbach e é somente a partir dela que se poderá extrair algo de positivo e de 

verdadeiro sobre o homem. A volta à condição originária e mais autêntica da religião -  

claro que não mais como aquele retorno à gênese da alienação e da projeção - é, antes 

de tudo, uma reatualização e correção de seu sentido mais próprio. O frescor e a 

originalidade de quando a religião era sentida como uma verdade viva, muito diferente 

da religiosidade moderna, permitirá a Feuerbach reconhecer no nascimento da 

consciência religiosa, não apenas um estado de distanciamento e estranhamento de sua 

humanidade projetada para fora de si, mas também um posicionamento espontâneo que 

nasce de uma vínculo afetivo e doloroso com a vida – “aquilo de que o homem sente 

falta (...), isso é Deus” (WCh, p. 82) -  e de um desejo de satisfação e felicidade: “o fim 

da religião é o bem-estar, a salvação, a bem-aventurança do homem, e a relação do 

homem para com Deus não é senão a relação dele para com a sua salvação” (WCh, p. 

225). 

É esse o ponto de vista existencial da religião. Ela não exprime um desejo 

teórico-contemplativo e distante da vida. Sua natureza é sobretudo prática: o homem 

religioso quer ser feliz. Há aqui, porém, também uma crítica de Feuerbach e um entrave 

para a nossa interpretação sensível da religião. O caráter prático da religião está, não só 

em sua origem empírica, mas também em sua função instrumental para o homem. 

Embora a fundação desse desejo de felicidade seja legítima e expresse uma necessidade 

real humana, a forma religiosa para a realização dele será ilusória. Os capítulos que 

abrangem o fenômeno religioso do milagre e da fé tratarão de uma análise - que pode 
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ser chamada de psicológica - das causas que fazem o homem religioso sentir 

intimamente a necessidade de se projetar em Deus. O argumento agora é o de 

identificar as motivações emocionais que ocasionaram aquela projeção. O que 

Feuerbach irá identificar é que não é, entretanto, na experiência empírica, vivenciada 

como um sofrimento, e na superação dessa condição que o homem religioso busca se 

satisfazer - ele não é um homem de ação no mundo: “é mais reconfortante ser passivo 

do que agir, mais reconfortante ser redimido e libertado por um outro do que libertar-se 

a si mesmo” (WCh, p. 169). Ainda que esperançoso em uma vida feliz, ele é um 

pessimista no confronto com as suas condições materiais. O mundo natural é, não 

apenas indiferente aos seus anseios, mas um empecilho para eles.  É ao se recolher na 

vida íntima e subjetiva do ânimo e ao se retirar de qualquer relação tangível com a 

realidade concreta que ele alcança a sua felicidade. Para ser feliz, ele imagina ou sonha 

a felicidade. Por não ter as condições reais para obtê-la, ele a realiza na fantasia. Seu 

único instrumento será a fé. Ao contrário de uma simples esperança, a fé é a própria 

realização imperativa dos desejos. Tudo o que falta ao homem na vida real é satisfeito 

na fé. Todos os milagres e as provas da providência e graça divinas são fundadas nessa 

certeza prévia da fé. Deus e a religião, assim como todos os milagres, surgem dessa 

maneira como a solução fantástica para as carências reais da vida. O sentido prático da 

subjetividade religiosa é que ela é utilitarista, quer realizar a qualquer custo o seu desejo 

através de Deus, quer que a sua vontade aja de forma plena sobre o mundo, produzindo 

para si uma compensação também plena.  

Ainda assim é possível uma defesa da sensibilidade na religião? Feuerbach 

deixou a religião falar por si mesma e encontrou novamente nela uma ilusão e, o mais 

grave para nós, um corte com o mundo natural. O religioso mostrou-se incapaz de 

conseguir na própria realidade os meios para a obtenção de sua felicidade. Adriana 

Serrão (1999, p. 74) nos lembra, porém, de uma compreensão que Feuerbach fará ao 

final da obra em um apêndice e que poderá nos livrar dessa aparente emboscada e 

continuar argumentando em favor dos aspectos sensíveis encontrados na religião. Existe 

mesmo um duplo direcionamento, como diz Serrão, na atitude afetiva religiosa. 

Diferente de um noção idealizada e empobrecedora do homem, a complexidade 

identificada por Feuerbach no homem religioso mostra um ser em tensão. O 
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recolhimento no ânimo não é a sua única forma de relação com a vida. Na gênese 

subjetiva e emocional da religião encontra-se também o coração: “o ânimo em 

harmonia com a natureza é o coração, o coração em contradição com a natureza é o 

ânimo. Por outras palavras, o coração é o ânimo objectivo, realista, este o coração 

subjetivo, idealista [...]. O coração é a aspiração de tornar feliz, o ânimo, a aspiração de 

se ser em si mesmo infinitamente feliz. O coração só se satisfaz no outro, o ânimo em si 

mesmo” (Wch, pp. 343-344). Essa mesma oposição já se antecipava claramente quando 

Feuerbach ocupava-se da contradição entre a fé e o amor. Por surgir da necessidade de 

uma compensação imaginária, a fé é sentida pelo religioso como uma posse exclusiva e 

privilegiada sua, estando inclinada à intolerância e ao egoísmo. Quando é suficiente 

para ele a certeza interior de sua fé, ele se isola e se exclui do contato real com o 

mundo. O amor, pelo contrário, é a posição religiosa que está voltada para a realidade e 

em comunicação com a vida: “pois tal como a razão, o amor é de natureza livre e 

universal, mas a fé de natureza estreita e limitada. Só onde há amor domina amor 

universal. A própria razão não é senão o amor universal” (WCh, p. 312). 

A duplicidade do direcionamento da gênese afetiva da subjetividade religiosa 

demarca uma oposição fundamental da análise da religião em Feuerbach. De um lado 

está o direcionamento para a vida subjetiva e fantasiosa, delimitada pelo isolamento do 

mundo e da vida terrenas. Do outro lado está, porém, a orientação para a vida vivida em 

comunidade e na plenitude do enraizamento sensível com a realidade. 

A projeção religiosa ganha a partir daqui um novo passo na sua explicação. Já 

havíamos dito que a resposta de como é possível que a religião possa surgir na 

consciência humana é dada a partir da teoria da objetivação da essência genérica do 

homem para fora de si e de uma não reapropriação dela. Agora, após a investigação de 

suas raízes emocionais, encontramos uma parte do conteúdo dessa objetivação, isto é, 

ao descobrir porque o homem se projeta em Deus, começamos a descobrir também 

quem é esse homem que se projeta nele e o que ele possui para se objetivar. Conhecer a 

religião é conhecer o homem. Na verdade, ter chegado até a subjetividade íntima do 

religioso (a do ânimo e a do coração) mostrará a característica mais importante 

escondida na religião e que marca claramente o seu objetivo e sentido maiores: a 

religião é sentimento de si do homem projetado em Deus. É aquela dupla disposição (e 
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contradição) afetiva do homem que estará representada em todas as manifestações 

religiosas.  

É certo também que o ponto de vista religioso não consegue escapar, no final 

das contas, do abrigo do ânimo e da fé. Cindido entre a abertura natural e amorosa para 

o mundo exigida pelo coração e a vida interiorizada no ânimo, o religioso vê, de um 

lado, a vontade de ser feliz e, do outro, a irresistível possibilidade de sua realização 

plena através da fé. Medroso e apressado, ele não hesita em querer satisfazer logo a sua 

vontade. Essa realização, no entanto, não será, para ele, imaginada, mas a mais real de 

todas: o mundo das representações religiosas é a sua única possibilidade de salvação. 

Mais do que isso o religioso é incapaz de obter. Seu momento final é sempre o do 

refúgio em si mesmo. Por isso, é impossível para Feuerbach – e para nós - escapar 

dessa negatividade fantasiosa do ânimo e daqui não se extrairá nada de positivo. A 

maneira como o religioso realiza os seus desejos é completamente ilusória.  

Contudo, se o artifício religioso para a satisfação do bem-estar humano é 

quimérico, o sentimento que lhe deu origem e o objetivo que quer alcançar não o são. 

Mesmo que não expresse o momento definitivo da religião e seja sempre sobrepujada 

pela fantasia da fé, a vitalidade do sentimento religioso que surge do coração e que está 

estabelecida no mundo e em relação direta com ele, evidencia o seu momento mais 

primitivo e natural. O processo de inversão terá, como num “método da química 

analítica” (WCh, p. 4), de decantar ou depurar a atitude religiosa, separando o que é da 

fé do que é do coração e então poder “dirigir para fora os olhos voltados para dentro” 

(WCh, p. 431). Só assim Feuerbach descobrirá em cada fenômeno sobrenatural e 

miraculoso uma vontade de vida e mesmo uma afirmação dela escondida por trás dos 

excessos e delírios produzidos pela fé. 
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c) Cisão e reconciliação: a religião como sentimento 

 

 

A religião é, como vimos, um espelho do homem e nela se pode colher, 

abstraindo de sua condição fantasiosa, as diversas dimensões humanas. Vimos também 

que a religião, por surgir de uma circunstância vivencial e se preocupar com o destino e 

a salvação humana, é primeiramente e principalmente uma projeção das necessidades 

existenciais surgidas do coração. Mas não apenas. Existem também momentos de 

racionalidade projetados em Deus, que, embora sejam, segundo Feuerbach, 

secundários, surgem pela necessidade intelectual e legítima de o homem justificar para 

si aquela projeção inicial, colocando Deus como um ser autêntico e independente. A 

teologia encontrará aqui o seu espaço. As concepções de um Deus completamente 

outro, metafísico, onisciente e em nada semelhante ao homem, evidenciam a exigência 

religiosa da cisão total entre as dimensões humana e divina para a consolidação da 

diferença e dependência do homem em relação a Deus. É nesse momento que Deus se 

torna o fundamento de tudo e o homem completamente subordinado à ele: “Deus e 

homem são extremos: Deus é o absolutamente positivo, a soma de todas as realidades, o 

homem o absolutamente negativo, a soma de todas as nulidades” (WCh, p. 41).   

Porque nenhuma religião pode se sustentar apenas pela completa cisão entre 

Deus e homem, isto é, porque elas não podem ser indiferentes ao elemento 

antropológico que secretamente lhes dá fundamento e origem, haverá também um 

contexto prático da concepção de Deus enquanto projeção do entendimento humano: 

Deus como um ser moral ou Lei. A distância e a desigualdade entre Deus e homem 

ainda são mantidas nesse caso, mas já existe um ponto de aproximação. Quando Deus 

se torna o fundamento da moral, o homem passa a enxergar nele a intervenção e a 

preocupação de uma ordem superior com o seu destino e sua ação no mundo. O arbítrio 

e o cuidado de uma justiça divina soberana sobre as ações humanas determinará as 

regras para a salvação e a felicidade do homem mas, consequentemente, também para a 

sua condenação. Enquanto personificação da lei, Deus é implacável e imparcial: o dever 

moral de ser perfeito não perdoa a fragilidade da condição humana. 

Mesmo nisso, Feuerbach extrairá algo de positivo. As noções de um Deus 
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abstrato e de Deus como um juiz moral demonstram, do ponto de vista da inversão 

antropológica, justamente a importância da razão e da moral para o homem. O homem 

as objetiva em Deus porque quer torná-las sumamente importantes e, antes, porque são 

sentidas por ele como algo primordial. Já há aqui a descrição de aspectos da essência do 

homem, muito coincidente ainda com as descrições reconhecidas pela tradição 

filosófica: a razão (a prática, inclusive) é a necessária e natural capacidade humana de 

se elevar acima das paixões e de pensar e agir com universalidade e liberdade. A 

antropologia que surge da religião não nega esses aspectos essenciais para o homem. 

No entanto, nem o ponto de vista existencial da religião nem a antropologia que 

se pode extrair dela podem ser restringidas a esses dois aspectos apenas. A Religião não 

é, para Feuerbach, nem metafísica nem moral porque o próprio homem que a fez surgir 

não é somente um ser racional e ético. O que ela pressupõe e evidencia como mais 

importante não é um princípio racional para a compreensão de toda realidade e para a 

ordenação das ações humanas, mas a preocupação afetiva com a vida do homem. 

Reconhecer nela unicamente o momento racional é, portanto, não compreender a sua 

verdadeira natureza e a circunstância vital que a tornou necessária, mas também querer 

conservar a cisão ou um abismo entre Deus e homem – e, por fim, a nulidade do 

homem - como o estágio final da consciência religiosa. Não é preciso, para Feuerbach, 

sequer sair da perspectiva da religião para poder constatar que tal posição não reflete 

mais uma atitude autenticamente religiosa. Ainda que a distância seja necessária para 

afirmar Deus como existente por si mesmo, independente e superior ao homem, 

nenhuma religião se constitui a partir de um Deus existente somente para si mesmo. A 

religião e Deus estão sempre voltados para o homem. Negar totalmente o homem é 

negar a religião: 

 

Qualquer religião que seja digna de tal nome pressupõe que Deus 

não seja indiferente para com os seres que o adoram, que então o 

elemento humano não seja estranho a ele, que enquanto objeto da 

adoração humana, é ele próprio um Deus humano (EC, p. 80) 

 

A religião é, para Feuerbach, uma afirmação do homem. Por isso, após o 
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movimento de abandono completo do homem em Deus e da consequente cisão entre as 

esferas humana e divina segue-se sempre o momento da reconciliação entre elas. Se é 

do coração que a religião nasce, é para ele que ela deve retornar: “como a atividade 

arterial impulsiona o sangue até as extremidades e as veias o trazem de novo, como a 

vida em geral consiste numa constante sístole e diástole, também a religião” (EC, p. 

59). Do Deus abstrato e punitivo chega-se, no final, ao Deus amoroso: Deus mesmo não 

se satisfaz em ser indiferente e insondável à humanidade, isto é, “Deus não é surdo às 

minhas queixas; ele tem misericórdia de mim; por isso abnega a sua divina majestade, a 

sua sublimidade em troca de tudo que é finito e humano” (EC, p. 80). Claro que 

devemos pressupor aqui e em toda a argumentação de Feuerbach a separação do ponto 

de vista religioso e do ponto de vista da crítica antropológica. Para a religião, a 

necessidade de uma reconciliação de Deus com o homem não ocorrerá em desfavor da 

transcendência de Deus e não romperá com a distância fundamental entre eles. A 

interpretação imanente de Feuerbach rompe com a distância entre homem e Deus, se 

configurando como um retorno do homem à sua própria essência: o amor de Deus pelo 

homem é o amor do homem por si mesmo. 

Tanto do ponto de vista religioso quanto do da crítica antropológica, a 

demonstração da afetividade e do amor divinos pela sua própria criação representará 

para Feuerbach o retorno inevitável ao aspecto mais fundamental da religião e o que de 

mais importante se pode extrair dela: a religião envolve, acima de tudo, um sentimento 

de redenção pela condição humana que está, de alguma forma ou de outra, em 

referência direta com a situação finita e empírica do homem. Para além dos seus 

aspectos ilusórios e de uma “patologia psíquica”, a religião revela antes o pathos, a 

passionalidade, da existência humana. 
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d) Aspectos da sensibilidade da antropologia religiosa 

 

 

Até aqui omitimos propositadamente algo muito importante na análise de 

Feuerbach sobre a religião. Não há uma demarcação muito clara entre a investigação 

das religiões em geral e o cristianismo especificamente. Isso ocorre, em grande medida, 

porque Feuerbach toma o cristianismo como a religião exemplar. Esse fato será 

devidamente corrigido no restante da produção feuerbachiana – principalmente em A 

essência da religião, nas Preleções sobre a essência da religião e em Teogonia - 

quando ele encontrará as razões que podem explicar o surgimento da experiência 

religiosa em geral a partir da relação do homem com a natureza e, com não menos 

importância, abandonará por completo a ideia, surpreendentemente pressuposta aqui, de 

uma certa progressividade das religiões. Foi nesse sentido, por exemplo, que Feuerbach 

afirmou em uma dessas passagens de A essência do Cristianismo em que deixa escapar 

ainda essa noção: “O progresso histórico das religiões é apenas que o que era 

considerado pelas religiões mais antigas como algo objetivo, é tido agora como algo 

subjetivo, i.e., o que foi considerado e adorado como Deus é agora conhecido como 

algo humano” (EC, p. 45).  Não se pode negar com esse posicionamento que há uma 

claro deslize na argumentação de Feuerbach, especialmente se lembrarmos da sua tese 

anterior, tratada no nosso primeiro capítulo, sobre a coexistência não-teleológica de 

diversas doutrinas. Ainda assim, nos parece importante para uma interpretação interna 

mais adequada da obra o fato de a religião cristã ser tida como a religião mais acabada. 

O motivo disso comprovará, aliás, a nossa leitura da crítica religiosa de Feuerbach a 

partir do conceito de sensibilidade. A verdade antropológica é, segundo ele, inerente à 

qualquer religião. Nisso o cristianismo não possui nada de especial. Se a intenção de 

nosso autor fosse simplesmente mostrar que qualquer religião envolve uma ilusão e que 

o seu conteúdo é totalmente humano, bastaria analisá-las em geral – como ele de fato 

faz até os dois primeiros capítulos da introdução. O cristianismo é importante e, em 

certo sentido, superior, para Feuerbach, não só por envolver uma evidente antropologia 

nos seus momentos da aproximação de Deus ao homem – fato que, em maior ou menor 

grau, está presente em todas as religiões - , mas principalmente pelo significado 

sensível quase explícito que o retorno de Deus ao homem acarreta especificamente na 
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religião cristã.  

Mas afinal qual é a verdade sensível contida quase explicitamente no 

cristianismo e que a crítica antropológica poderá colher ou traduzir positivamente? Os 

capítulos que compõem praticamente toda a primeira parte de A Essência do 

Cristianismo trazem, cada um e quando interpretados antropologicamente, uma nova 

característica do homem sensível. Podemos entender o desenvolvimento desses 

capítulos como a mais completa descrição de uma antropologia sensível – embora 

indireta porque ainda dependente de uma tradução de uma linguagem originariamente 

religiosa – na filosofia feuerbachiana. Não podendo dar, porém, uma exposição 

exaustiva de todos esses capítulos, resumiremos apenas no essencial o que cada um dos 

diversos segredos religiosos significam em termos antropológicos23.  

É sobretudo no debate em torno dos mistérios cristológicos que Feuerbach 

encontrará o núcleo da sensibilidade cristã. O papel central e sintetizador entre esses 

mistérios é dado à encarnação, que surge, mais uma vez - agora no seu cenário 

apropriado -, como a imagem da busca por uma efetividade material e pela inserção real 

e carnal do homem no mundo: “o Deus encarnado é apenas o fenômeno do homem 

endeusado; porque a elevação do homem a Deus antecede necessariamente ao 

rebaixamento de Deus ao homem” (EC, p. 77); o mistério do Deus sofredor revela, por 

sua vez, a condição de padecimento da existência humana: “o segredo do Deus sofredor 

é, pois, o segredo da sensação.[...] A frase ‘Deus é um ser que sente’ é apenas a 

perífrase religiosa da frase ‘a sensação é de essência absoluta, divina’” (WCh, p. 67); à 

oração, é dado o significado da comunicação e do diálogo; o Logos divino, a 

importância da palavra humana e da imagem: “a palavra de Deus é a divindade da 

palavra”; já a trindade significa para Feuerbach o segredo da vida social: “Só a vida em 

comunidade é vida verdadeira, satisfeita em si mesma, divina, Deus é um zoon 

politikón, um animal social – este pensamento simples, esta verdade natural é o segredo 

do mistério sobrenatural da trindade” (WCh, p. 74).  

																																																													
23	 Só ao final de nosso trabalho, nos atentamos para essa questão e não tivemos tempo hábil para 
desenvolvê-la em todo o seu potencial.	É, pois, uma intenção futura nossa interpretar com mais atenção 
toda a descrição de uma antropológica sensível contida em A Essência do Cristianismo. É importante 
notar que os comentadores passam quase sempre desapercebidos pela riqueza da descrição antropológica 
contida já na crítica religiosa, focando-se somente em seus aspectos críticos e dando apenas aos 
Princípios da filosofia do Futuro o papel de expor diretamente uma antropologia sensível.	
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CAPÍTULO III 

A FILOSOFIA NOVA E O HOMEM INTEGRAL 

 

 

 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido 

 

Fernando Pessoa 

 

 

No capítulo anterior, vimos de forma otimista a interpretação que encontra na 

religião a melhor expressão da natureza humana, descobrindo nela, ao contrário das 

teologias e das filosofias especulativas, a sensibilidade do homem ainda preservada de 

alguma forma. A tentativa de relacionar sem rompimentos as questões encontradas em 

Essência do Cristianismo no mesmo contexto das discussões tratadas nos escritos que a 

sucedem, isto é, de encontrar nelas conceitos comuns que foram continuados, será o 

pressuposto do nosso terceiro capítulo. 

Aquela disjunção, identificada na busca pela gênese subjetiva do fenômeno 

religioso, entre o ânimo e o coração (ou entre a fé e o amor) traz – e essa é a grande 

proposta de A Essência do Cristianismo - uma dupla alternativa para a compreensão do 

homem e para a sua disposição diante da vida: ou se vive interiorizado no ânimo e 

propenso à fé e à ilusão, isolado das condições matérias reais, ou em abertura para o 

mundo e em contato direto com o gênero humano e suas qualidades.  

É dentro dessa dupla possibilidade que se inscrevem os textos relativos à 

Filosofia do Futuro de Feuerbach. No primeiro momento, analisaremos justamente 

como a crítica religiosa propõe já uma alternativa  ao isolamento no ânimo, buscando 

no plano do gênero humano a integralidade do homem. No segundo momento, 

mostraremos, numa retomada crítico-histórica feita por Feuerbach, a identificação, no 
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surgimento das filosofias modernas, da mesma tendência negativa ao auto- 

encerramento e à auto-constituição, cujas raízes estarão no influxo teológico do 

pensamento moderno. Por fim, no terceiro e quarto momentos, que podem ser 

resumidos em conjunto, descreveremos o conjunto das teses que compõem a proposta 

de uma filosofia nova sob a intenção prognóstica de transpor para fora, no convívio com 

a alteridade, uma filosofia que estava centrada apenas em si mesma. 

 

 

a) A integralidade do homem na Essência do Cristianismo 

 

 

A religião é apenas indiretamente uma antropologia – ela fala por rodeios sobre 

o homem – e foi, por isso, que Feuerbach conseguiu colher nela as características do 

homem em geral - devemos lembrar que não apenas a sensibilidade, como também a 

racionalidade humana - somente através de um giro argumentativo. Mas, por se tratar 

de uma inversão, a antropologia revelada na religião será limitada? Ao reconduzir ao 

homem os atributos antes dados à Deus, descobre-se já a totalidade das forças 

humanas? Tudo o que o homem pode ser estava já contido objetivamente em Deus e na 

religião? No panorama final da crítica antropológica à religião, a imagem do homem 

que surge ali pode ser vista como problemática ou imperfeita: cindido entre fraquezas e 

forças, a noção de homem parece se esbarrar ainda na contradição entre uma 

potencialidade (alienada) das capacidades genéricas humanas e a tendência nociva ao 

isolamento no ânimo - que, embora típica do religioso, marca também uma 

possibilidade de disposição existencial do homem diante da vida. Nesse sentido, por 

exemplo, observou Serrão:  

 

“A análise feuerbachiana da religião não conduz imediatamente à 

posição do homem real, nem a filosofia poderia quedar-se numa 

teoria particular das estruturas do psiquismo. Feuerbach afirma, 
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sem margem para dúvidas, que a psicologia religiosa não é a 

medida da verdade; a análise psicológica é parcelar e não pode ser 

universalizada; ela conduz, sim, à consciência do homem como 

problema e, daí, ao imperativo de o pensar em sua totalidade” 

(1999, pp. 76-77).  

 

A Essência do Cristianismo cumpriria, dessa maneira, o importante papel de 

descobrir a temática antropológica em consonância com a questão da sensibilidade, mas 

ainda como um modelo imperfeito a ser solucionado e melhor esclarecido; caberia aos 

textos posteriores à ela - as Teses provisórias para a reforma da filosofia e os 

Princípios da filosofia do Futuro – superar essa incompletude da descrição do homem 

que manifesta-se na religião enxergando-o, a partir de então, na integralidade de suas 

forças. 

Compreender adequadamente a transição da concepção de antropologia que 

ocorre entre a crítica religiosa e os subsequentes escritos que fundamentam a proposta 

de uma reforma da filosofia não é uma questão irrelevante sobre a periodização da obra 

de um autor e também nem muito fácil de ser esclarecida, principalmente porque 

Feuerbach não deixa claro as continuidades e os rompimentos entre elas. É certo que, 

em concordância com Serrão, Feuerbach não deduz exatamente da análise do homem 

religioso o conceito de homem integral, pois no final das contas, o homem religioso é 

ainda uma noção, de fato, hesitante. No entanto, acreditamos que a crítica antropológica 

da religião vai mais longe do que uma análise psicológica da interioridade religiosa ou 

de um diagnóstico negativo da condição alienada da consciência humana e apresenta a 

caracterização positiva de uma antropologia completa e a superação das parcialidades 

em relação à definição de homem. Não apenas a pergunta por quem é o homem é 

respondida em A Essência do Cristianismo – e, daqui, o realista reconhecimento do 

homem representado pela religião como um ser ainda ambíguo - , mas também 

responde a pergunta por quem deve ser o homem. Não reconhecer esse importante 

aspecto da obra é não reconhecer a força da sua critica e a intenção, claramente presente 

ali, de superar o distanciamento do homem da sua essência objetivada para fora de si, 

colocando como definitivo esse afastamento. 
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O dever-ser do homem não pode, porém, ser entendido como uma busca ideal 

em um horizonte utópico, mas como um resgate do homem real. Que esse resgate 

ocorra ainda no âmbito de uma análise da religião não será, por isso, contraditória com 

a constatação desfavorável dada à consciência religiosa. Como esperamos ter deixado 

claro no nosso capítulo anterior, todo o sentido da crítica antropológica está, 

justamente, em, partindo do próprio problema encontrado na raiz do fenômeno 

religioso, transformar o seu inevitável estado alienado, retirando-o da vida interiorizada 

do ânimo e da falsa relação com Deus, restabelecendo, por fim, o seu vínculo original e 

verdadeiro com a essência genérica humana e com a realidade exterior ao sujeito. O 

resgate do homem real começa, portanto, pela desalienação ou secularização do homem 

religioso. A imagem desse procedimento como uma secularização24 é, aliás, muito 

esclarecedora do propósito de Feuerbach, pois deixa claro que todo o conteúdo dessa 

antropologia que surge é ainda dependente do conteúdo da religião, isto é, mostra que 

aquilo que homem deve ser estava já contido de forma paradigmática na interpretação 

do homem religioso:  

 

O meu livro contém [...] o princípio desenvolvido in concreto de 

uma filosofia nova, não dirigida à escola mas ao homem. Sim, ela 

contém-no, mas apenas na medida em que o produz e o produz a 

partir das entranhas da religião [...]; sendo produzida a partir da 

essência da religião, é em si a verdadeira essência da religião, é 

em si e para si, enquanto filosofia, religião. (WCh, p. 436) 

 

Se o homem religioso não representa o homem na integralidade das suas forças, 

não o é porque não as possua, mas porque não as pode usufruir plenamente, porque está 

impossibilitado de as realizar autonomamente e efetivamente – porque as suas forças e 

toda a sua relação com a realidade estão, em última instância, projetadas em Deus e 

dependentes dele. Podemos dizer, com isso, que a análise de Feuerbach vai além do 
																																																													
24Apenas como curiosidade, há uma famosa obra de Marcel Xhaufflaire, muito mencionada entre os 
comentadores, mas infelizmente inacessível a nós, cujo título – que, apesar de tudo, nos inspira aqui - 
parece inaugurar essa perspectiva da crítica de Feuerbach como uma secularização: Feuerbach et la 
théologie de la secularisation, 1970. 	
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homem religioso mas, paradoxalmente, com o próprio homem religioso, quer dizer, ao 

mesmo tempo em que ela enxerga na religião uma antropologia plena em potencial (o 

dever-ser do homem) e um envolvimento sensível/afetivo com a realidade (o homem 

real) – motivos pelos quais a religião é escolhida, em detrimento de outras, como a 

melhor fonte para a descrição do homem em geral - , tem que cumprir antes a tarefa 

negativa de converter (ou secularizar) os aspectos ilusórios da atitude religiosa.  

Mas, afinal, qual é a noção de homem que a critica antropológica almeja 

alcançar ou resgatar a partir de uma secularização da religião ou, nas palavras de 

Feuerbach, “o que é que constitui o género, a humanidade propriamente dita do 

homem?” (WCh, p. 11). Aquele percurso que vai do Deus como essência do 

entendimento ao Deus como entidade do coração constituía já, quando interpretado 

antropologicamente, uma descrição da natureza essencial do homem enquanto ser 

genérico ao caracterizar aquilo que compõe “a trindade divina no homem”:  

 

“A um homem completo25 pertencem a força do pensar, a força da 

vontade, a força do coração. [...] Querer, amar, pensar são as 

forças supremas, a essência absoluta do homem qua talis, como 

homem, e o fundamento da sua existência. [...] não são faculdades 

que o homem tenha – pois ele nada é sem elas, é o que é apenas 

graças a elas – são as faculdades, os elementos ou princípios 

constitutivos da sua essência, a qual ele não tem nem faz, são os 

poderes que o animam, determinam, e dominam – poderes divinos, 

absolutos aos quais ele não pode opor qualquer resistência”. 

(idem, pp. 11-12) 

 

Mas por que essas três forças ou por que apenas essas três? Acima de tudo, 

porque, para Feuerbach, o conjunto dessas forças enseja uma suficiente completude ou, 

																																																													
25O grifo é nosso. O termo original utilizado por Feuerbach é vollkommenen Menschen (Cf. 
FEUERBACH, Ludwig. Das Wesen des Christentums. Ditzingen: Reclam, 2011. p. 39), que poderia ser 
traduzido como “homem perfeito”. Cabe notar também que o termo que será utilizado para a futura 
concepção de “Homem integral” é, em alemão, ganzer Menschen. A tentativa de converger o “homem 
completo” (ou perfeito) surgido na Essência do Cristianismo e o “Homem Integral” dos textos 
posteriores é exatamente o nosso pressuposto desta primeira parte do presente capítulo.  
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se quisermos, uma integralidade. Há nessa tríade de características humanas um 

princípio corretivo contra as definições antropológicas precedentes que Feuerbach 

entendia como incompletas ou mutiladoras da noção de homem. Se, ainda em 

compatibilidade com o posicionamento idealista, a racionalidade e a vontade são 

igualmente valorizadas como faculdades fundamentais da natureza humana, agora 

reposiciona-se, no panteão dos atributos “divinos” no homem, uma inegável 

característica antes esquecida: a afetividade ou a ligação sensível do homem com a 

realidade através do coração, isto é, ao homem verdadeiro e real não é concedida 

apenas a racionalidade, o cogito - e sua dimensão prática expressa na vontade -, mas 

também a capacidade de sentir, não apenas enquanto primeiro extrato do conhecimento, 

mas como plano imanente e parâmetro de correção que liga indissoluvelmente e de 

forma unitária a dimensão teórica do entendimento com a vida e com a existência 

humana. Note-se que à revalorização da sensibilidade não se segue o privilégio desta 

sobre a racionalidade ou sequer uma hierarquização entre elas - o que descarta o jargão 

de um Feuerbach simplesmente materialista ou até empirista. O único sentido dessa 

revalorização – e que acompanhará toda a sua filosofia da sensibilidade - é, sim, reaver 

a unidade perdida do homem, exigindo da racionalidade centrada em si mesma o 

contato prévio e natural com a realidade concreta que lhe é exterior. A denominação 

dual de um naturalista espiritual ilustra exemplarmente esse posicionamento: 

 

Não sou senão um naturalista espiritual, mas o naturalista nada 

pode sem instrumentos, sem meios materiais. Foi nessa qualidade 

de naturalista espiritual que escrevi este meu livro, que, por 

consequência, nada contém senão [...] o princípio de uma filosofia 

nova essencialmente diferente da filosofia velha; uma filosofia que 

corresponde à essência verdadeira, real e total do homem, mas 

que precisamente por isso está em contradição com todos os 

homens corrompidos e atrofiados por uma religião e especulação 

sobre-humana, isto é, anti-humana e antinatural. (WCh, p. 425) 

 

Vemos, com tudo isso dito, que o alcance crítico da obra se amplia para além 
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das concepções religiosas e teológicas acerca do lugar e da importância do homem no 

mundo (sua contraposição principal e mais óbvia), mas também como uma crítica (que 

não pode ser ignorada na obra e que se torna mais evidente nas alterações feitas nas 

edições posteriores de 1843 e de 184826) ao tratamento dado à questão antropológica 

pelas modernas filosofias idealistas de Descartes a Hegel. É preciso lembrar que, à 

primeira vista, a Essência do Cristianismo não parece tratar diretamente de um ataque à 

essas filosofias. No entanto, se compreendermos a inflexão antropológica da obra como 

uma reapropriação ao homem das suas qualidades integrais perdidas, podemos perceber 

a pretensão de um rompimento com o discurso especulativo (“desumanizado”) em 

geral. O próprio Feuerbach, sobretudo no prefácio à segunda edição, reconhece que tal 

obra atinge a filosofia especulativa “no seu ponto mais sensível, no seu point d’honneur 

propriamente dito, ao destruir sem piedade a aparente concórdia que se instituiu entre 

ela e a religião” (WCh, p. 420). A critica à especulação “absoluta, imaterial, a 

especulação que se satisfaz consigo mesma – a especulação que cria a sua matéria a 

partir si mesma” (WCh, p. 424)  - e não do contato com a espacialidade material - 

parece ser mesmo o pano de fundo e ponto de partida da crítica à religião e parece 

surgir da desconfiança de que essas filosofias justificaram e intensificaram 

racionalmente a mesma relação transcendentalista entre o homem e Deus, encontrada 

na natureza da religião (seu momento racional de distância metafísica entre Deus e a 

humanidade) e justificada formalmente pela teologia. Sendo assim, tal obra não seria 

simplesmente uma crítica aos aspectos ilusórios da religião, mas, ao revelar a sua 

gênese inteiramente antropológica, “redescobrindo” o homem como único sujeito e 

fonte de toda transcendência, e, a partir disso, recolocando-o em contato direto com a 

sua essência genérica, ou seja, em contato direto com os outros homens, com o mundo 

natural e também com as potencialidades totais de sua essência, seria também, segundo 

quisemos mostrar, paralelamente, uma investigação crítica dos princípios abstratos da 

racionalidade filosófica idealista - ou mesmo uma dissolução ou “resolução da 

especulação” (WCh, 427) - que, teologicamente inspirada, se comportaria ainda de 
																																																													
26 Adriana Serrão é quem nota importantes alterações ocorridas nas diferentes edições da obra quando 
Feuerbach estava já envolto com a sua filosofia do futuro: “Esta transição crucial do pensamento 
feuerbachiano transparece também na mutação terminológica que imediatamente se processa, 
nomeadamente na substituição da expressão ‘método genético-crítico’ por Antropologia e filosofia nova, 
uma das alterações mais significativas na revisão do texto de Das Wesen des Christentums para as 2a. e 
3a. edições” (SERRÃO, 1999, p. 79). 
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forma depreciadora e alienadora em relação à essência real (sensível) e integral do 

homem. Tal empreendimento, porém, só se concretizará por completo - e não mais em 

um confronto indireto - com os escritos da filosofia do futuro. 

 

 

b) Uma breve história do pensamento moderno e a posição de Feuerbach nesse 

desenvolvimento 

 

 

A dinâmica da história é determinada, segundo Feuerbach, pelos movimentos e  

transformações ocorridos primeiramente na religião. Por quê? Porque a religião é, 

essencialmente, para ele, praxis - daqui a equivalência entre a religião e a política: 

“Temos de nos tornar de novo religiosos – a política tem de se tornar a nossa religião” 

(NT p. 161), isto é, a política, para ser efetiva e interferir na realidade, tem que ser 

como a religião e estar inserida na vida prática dos homens27. Somente quando uma 

mudança atinge a vida efetiva/afetiva dos homens é que ocorrem as movimentações no 

curso da história:  

 

Os períodos da Humanidade só se distinguem por transformações 

religiosas. Um movimento histórico só penetra até o fundo se 

penetrar no coração da humanidade. O coração da humanidade é a 

religião. O coração não é uma forma da religião, como se ela se 

																																																													
27 O raro teor explicitamente político encontrado nas obras de Feuerbach e específicamente no texto 
Princípio da Filosofia. Necessidade de uma transformação é ponto de discussão em alguns 
comentadores. José Crisóstomo de Souza foi um dos que investigaram Feuerbach nesse sentido em sua 
importante obra Ascensão e queda do sujeito no movimento jovem-hegeliano, Salvador: UFBA, 1992. 
Ursula Reitemeyer também tem uma inspiradora interpretação da obra de nosso autor sob o viés politico, 
colocando-o em discussão com o contexto da esquerda hegeliana e com o período do chamado Vörmarz, 
cf., por exemplo, “A consciência de si alienada e a perda do concreto. A crítica ao declínio pós-
tradicional da história da perspectiva do jovem-hegelianismo”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo 
(Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001.  
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encontrasse também no coração; ele é a essência da religião. (NT, 

p. 158) 

 

Dessa prioridade do religioso/prático como fator de transformação da realidade 

deduz-se a consequente subordinação do teórico/abstrato para o desenvolvimento da 

história. A religião é anterior ao pensamento conceitual porque a prática sempre 

antecede, na ordem do tempo e na ordem da existência, a teoria: a filosofia e o 

pensamento conceitual em geral chegam tarde demais28 e nunca conseguem atingir a 

plenitude da realidade e da vitalidade prática iniciais. Diferente de Hegel, Feuerbach 

não coloca o religioso em um momento anterior ao filosófico para que ele seja superado 

por esse ou por ele ser ainda uma forma inadequada de exprimir uma verdade 

conceitual. O ambiente específico da religião é, não o do conceito, mas o da 

sensibilidade humana: “A essência da religião cristã não é a representação, mas a 

intuição sensível” (NT, p. 163), por isso, aliás, o seu potencial transformador ou, se 

quisermos, até revolucionário. Não há, dessa forma, no fato de ela estar ligada à 

sensibilidade, nenhuma inadequação. A religião é, não apenas anterior, como também 

independente à filosofia e ao pensamento em geral, possuindo uma história própria, 

alheia ao curso do campo do conceitual. Antes, é a própria sensibilidade (figurada aqui 

pela religiosidade) que, como parâmetro crítico superior, faz mover (progredir) os 

acontecimentos reais da história, transformando, inclusive, a direção do próprio 

pensamento que se deixa influenciar por ela. Mas não há somente progresso na história: 

em contrapartida, sempre que o contrário acontece e a sensibilidade/religiosidade, em 

suma, a vida prática e afetiva dos homens, se deixa determinar puramente pela 

racionalidade e pela transcendência se tratará, para Feuerbach, de um declínio, “a 

revelação de uma decadência interna” (NT, p. 158), que acarretará na perda de uma 

força autêntica inicial. 

																																																													
28 Referência nossa à conhecida frase de Hegel sobre o voo do pássaro de Minerva: “Quando a filosofia 
chega com a sua luz crepuscular a um mundo já a anoitecer, é quando uma manifestação de vida está 
prestes a findar. Não vem a filosofia para a rejuvenescer, mas apenas reconhecê-la. Quando as sombras 
da noite começaram a cair é que levanta vôo o pássaro de Minerva”. (HEGEL, G.F.W. Princípios da 
Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p. XXXIX). 
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Aqui continua valendo a distinção entre Religião, como manifestação legítima 

de uma necessidade humana ligada sensivelmente à vida, e Teologia, enquanto 

decorrência secundária e apropriação racional daquele primeiro fenômeno. Seus 

desenvolvimentos, portanto, percorrerão diferentes direções. Porém – e aqui podemos 

identificar a noção de um certo progresso nesse duplo desenvolvimento – chegarão a 

um mesmo fim que marcará uma transformação no direcionamento da história, 

consubstanciado, segundo Feuerbach, na modernidade: “A tarefa da época moderna foi 

a realização e humanização de Deus” (PFF, § 1, p. 102), isto é, tornar Deus mais 

próximo do homem. O início dessa transformação ou “o seu modo religioso ou prático” 

será o protestantismo. Em um confronto com o catolicismo, a Reforma queria trazer de 

volta uma autenticidade perdida pela crescente tendência teológica-especulativa e 

distanciadora – a dualidade entre Deus e mundo num plano maior e a dualidade entre 

espirito e carne inserida no próprio homem religioso - em que o cristianismo medieval 

estava envolto, ou melhor, enquanto o catolicismo se tornava, de forma decadente, cada 

vez mais teológico, se fundamentando unicamente pelo pensamento racional sobre 

Deus (o “Deus em-si”) e perdendo sua riqueza religiosa inicial, o protestantismo, por 

sua vez, não surge como uma teologia, mas como “essencialmente apenas cristologia, 

quer dizer, antropologia religiosa” (PFF, § 2, p. 102), almejando a reaproximação com 

os aspectos humanos (sensíveis) de Deus, com o “Deus para nós” 29. Quanto a isso, no 

																																																													
29 A preeminência do protestantismo sobre o catolicismo já fora antecipada e até melhor desenvolvida por 
Feuerbach em seu livro de 1838 Pierre Bayle – Uma contribuição à história da Filosofia e da 
Humanidade quando, por exemplo, afirmou: “La contradizzione del cattolicesimo con l`essenza  
dell`uomo fu l`intimo fondamento della Riforma. Il protestantesimo tolse il falso contrasto di carne e 
spirito. Ricondusse l`uomo tra canti e suoni dal cimitero del cattolicesimo alla vita civile e umana” 
(Pierre Bayle – Un contributo alla Storia della Filosofia e dell`Umanità. Napoli: La Città del Sole, 2008, 
p. 59). Um ano após a publicação dos Princípios da Filosofia do Futuro, em 1844, Feuerbach também 
publicou uma obra sobre Lutero como contribuição para a discussão ocorrida após a Essência do 
Cristianismo, ampliando sua critica e valorizando o posicionamento de Lutero e a importância de sua 
Reforma: “La esencia de la fe según Lutero radica, pues, en la fe en Dios como un ser essencialmente 
referido a los hombres: en la creencia de que Dios no es un ser para sí mesmo, ni mucho menos contra 
nosotros, sino mucho más un ser que es para nosotros, un ser bueno, y certamente, bueno para nosotros 
los hombres” (“La esencia de la fe según Lutero. Una contribuicíon a La Esencia del Cristianismo. In: 
Escritos en torno a La Esencia del Cristianismo. Madrid: Editorial Tecnos, 2007, p. 24.) Foi assim que 
Feuerbach pôde declarar em uma de suas cartas a seguinte afirmação: “Eu sou Lutero II”. Sua filosofia 
pode ser entendida, nesse sentido, como uma continuação ou efetivação filosófica da Reforma 
protestante. Para informações sobre esse tema, cf. ARRAYÁS, Luis Miguel Arroyo. Estudio Preliminar. 
In: FEUERBACH, Ludwig. Escritos en torno a La esencia del cristianismo. Madrid: Editorial Tecnos, 
2007. 
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final do apêndice de Essência do Cristianismo, Feuerbach já deixava claro o teor 

humanizante do protestantismo em diferença com o catolicismo: 

 

O catolicismo tem um Deus supranaturalístico, abstrato, um Deus 

que é um ser diverso do humano, não-humano, sobre-humano. A 

meta da moral católica, a semelhança com Deus, consiste antes em 

não ser homem, em ser mais do que homem – i.e., um ser celestial, 

abstrato, um anjo. [...] O protestantismo, ao contrário, não tem 

nenhuma moral sobrenatural, mas sim uma moral humana, uma 

moral de e para carne e sangue, consequentemente não é o mais 

também o seu Deus [...] nenhum ser abstrato, sobrenatural, mas 

sim um ser de carne e sangue (EC, p. 341). 

 

Mas a teologia também realizou essa humanização de Deus? Basta lembrarmos, 

novamente, do juízo concedido à natureza racional-teológica da religião em Essência 

do Cristianismo - no qual, ao pensamento teológico, é atribuída a função negativa de 

justificar a cisão entre homem e Deus, em que “Deus e homem são extremos” (WCh, p. 

41) - para compreendermos porque, para Feuerbach, a história da teologia é a história 

de um declínio. Se a tarefa da modernidade foi a de religar Deus e Homem, focalizando 

os aspectos não-metafísicos de Deus, a teologia chegaria inevitavelmente a um 

esgotamento, não podendo, por si mesma, cumprir essa tarefa. Mas, nesse caso, como 

ela pôde prosseguir na modernidade? O surgimento do protestantismo que marca o 

início da época moderna fez, na verdade, com que houvesse um deslocamento no 

discurso teológico, fazendo-a se adaptar progressivamente às novas exigências 

humanistas do mundo moderno e garantindo-lhe ainda uma sobrevida: as propriedades 

metafísicas de Deus passam, desde então, a ser entendidas como pertencentes ao 

próprio homem, num processo de interiorização ou subjetivação, mas – e isso será um 

ponto importante de se destacar - apenas enquanto ser pensante, racional:  
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A filosofia moderna [...] colocou no lugar da essência apenas 

pensada, no lugar de Deus, da essência suprema e última da 

filosofia escolástica – o ser pensante, o eu, o espírito consciente 

de si; porque, para o pensante, o pensante é infinitamente mais 

próximo, mais presente e mais certo  do que o pensado (PFF, § 38, 

p. 141). 

 

 O que Feuerbach percebe nesse momento é que não há um rompimento total 

entre o surgimento das filosofias modernas – denominadas por ele como “filosofias 

especulativas” - e a teologia escolástica. Há mais uma continuação (mascarada, 

travestida) do que necessariamente um rompimento: “A essência da filosofia 

especulativa não é senão a essência de Deus racionalizada, realizada, personificada. A 

filosofia especulativa é a teologia verdadeira, consequente, racional (PFF,  § 5, p. 102).  

Partindo desse pacote chamado de “filosofia especulativa” e através de 

“etiquetas conceituais”30, tais como racionalismo, empirismo, idealismo, realismo, 

materialismo, panteísmo, ateísmo etc., Feuerbach desenvolve (nas TP e até o § 30 de 

PFF) o que se pode chamar de uma “genealogia teológica da própria racionalidade 

filosófica” (SERRÃO, 1999, p. 83), identificando no desenvolvimento das diferentes 

correntes do pensamento na modernidade as raízes teológico-metafísicas de suas 

categorias conceituais. É dessa maneira que, por exemplo, à Descartes e Leibniz é 

atribuída uma posição “idealista-materialista”, em que a relação transcendente entre 

homem e Deus é ainda fundamento geral para as coisas, como “causa primeira e 

universal da matéria, do movimento e da atividade” (PFF, § 10, p. 108), mas já havendo 

o reconhecimento imanente da independência das coisas particulares para o seu 

conhecimento particularizado; que o idealismo de Kant e Fichte é compreendido como 

“a realização da representação teológica do entendimento divino que não é determinado 

																																																													
30 Feuerbach se salvaguarda de críticas em relação ao uso rápido e suscinto dessas terminologias ao 
destacar, tanto nas Teses  quanto nos Princípios, a natureza ocasional desses textos e da necessidade de 
um corte na edição final (provavelmente por censura): “Estas designações teológicas são aqui usadas na 
simples acepção de vulgares etiquetas. Em si mesmas são falsas. Tão-pouco a filosofia de Espinosa e de 
Hegel é panteísmo – o panteísmo é um orientalismo -, quanto a nova filosofia é ateísmo” (TP, p. 85). É 
importante lembrar que Feuerbach, em seus primeiros anos de produção, escreveu também obras de 
História da Filosofia - fato comum ao cenário pós-hegeliano – em que revisa de maneira mais detalhada, 
por exemplo, os pensamentos de Bacon, Espinosa, Leibniz e Pierre Bayle. 
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pelas coisas mas, inversamente, as determina” (PFF, § 17, p. 120); e que a filosofia 

hegeliana é entendida como “a história da teologia transformada num processo lógico” 

(PFF, § 31, p. 136) e que, numa análise do início da Ciência da Lógica, Feuerbach 

remonte o papel do nada ao ex nihilo religioso, denunciando a inspiração teológica do 

começo incondicionado e “vazio” das filosofias idealistas e sua correlação com a 

arbitrária criação a partir do nada da “imaginação oriental” judeu-cristã.  

O mais importante de todo esse movimento de absorção do Deus metafísico é, 

para Feuerbach, a desvalorização da sensibilidade que caminha pari passu com a 

“apoteose da razão”:  

 

“A filosofia moderna realizou e suprimiu o ser divino separado e 

distinto da sensibilidade, do mundo, do homem – mas apenas no 

pensar, na razão, e numa razão igualmente separada e distinta da 

sensibilidade, do mundo do homem” (PFF, § 18, pp. 121-122).  

 

Ao tentar deslocar o sustentáculo da moral e do conhecimento, antes 

dependentes de Deus, para o próprio homem, a filosofia especulativa em geral teria se 

apropriado apenas de seus predicados metafísico-teológicos, dando à razão atributos 

como a infinitude, a incondicionalidade, a autonomia, a impassibilidade e 

desvalorizando, assim, os aspectos sensíveis e naturais (humanos) que poderiam ser 

extraídos do Deus cristão. Por isso, o primado da razão, já humana, mas que ainda se 

mantém superior e independente em relação ao ser sensível, trouxe o além religioso-

teológico para o aquém, mas, por outro lado, “transformou o aquém do mundo real num 

além” (PFF, § 24, p. 128). Como num caminho às avessas, o percurso da filosofia 

especulativa inicia-se pela abstração do real, buscando encontrar em um plano ideal e 

atemporal, distante das contingências e da passividade da vida humana, “liberta das 

limitações da natureza” (PFF, § 22, p. 125), a justificação da própria realidade concreta:  
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A absoluta ausência de pressupostos – o começo da filosofia 

especulativa – não é senão a ausência de pressupostos e a 

ausência de começo, a asseidade do ser divino. [...]A filosofia não 

pressupões nada – apenas significa o seguinte: ela faz abstracção 

de todos os objetos que são dados imediatamente, ou seja, 

sensivelmente, dos objetos distintos do pensar, em suma, de tudo 

aquilo de que podemos abstrair sem deixar de pensar e converte 

este acto de abstracção de tudo o que é objetivo em começo a 

partir de si (PFF, § 13, p. 113). 

 

Exceção e ponto de viragem nos intervalos do oscilante desenvolvimento dessas 

filosofias foram, por esse motivo, o panteísmo e o empirismo (incluindo as ciências 

reais em geral). Por negarem, em certo sentido e cada um a sua maneira, a teologia e os 

resquícios do criacionismo com sua visão depreciadora da natureza, elas são como uma 

absorção moderna/secular dos aspectos sensíveis do Deus teísta ou religioso (em 

oposição ao deus simplesmente racional da teologia) e evidenciam a recolocação da 

matéria como princípio importante: 

 

O panteísmo é o ateísmo teológico, o materialismo teológico, a 

negação da teologia, mas do ponto de vista da teologia; com 

efeito, ele faz da matéria, da negação de Deus, um predicado ou 

atributo do ser divino. Mas quem faz da matéria um atributo de 

Deus declara a matéria como um ser divino. [...] O panteísmo é a 

negação da teologia teórica, o empirismo a negação da teologia 

prática – o panteísmo nega o princípio da teologia, o empirismo 

as consequências. [...] O empirismo não recusa a Deus a 

existência, mas todas as determinações positivas, uma vez que o 

conteúdo delas é apenas finito, empírico (PFF, § 15 – 16, pp. 116 

– 117). 

 

Nem por isso, porém, essas posições constituem um afastamento definitivo em 

relação a perspectiva anterior. O panteísmo continua a depender de Deus para o seu 
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discurso e o empirismo o nega apenas por antipatia, por hostilidade, faltando-lhe ainda 

uma crítica “direta, positiva, consciente” (PFF, § 16, p. 118).  

Ao final, a história da filosofia moderna, em meio a evoluções e involuções, se 

mostrou, não tanto como um declínio, mas como um progresso falho, incompleto, da 

tendência humanizadora de Deus. O pensamento filosófico da modernidade confirmou 

mais do que refutou o pensamento teológico, não conseguindo concluir a esperada 

“transformação e resolução da teologia na antropologia” (PFF § 1, p. 102). Ao 

subsumir na subjetividade consciente humana os fundamentos teóricos e suficientes 

para a compreensão da realidade, a moderna filosofia especulativa concedeu à 

racionalidade o papel de faculdade privilegiada no homem, liberta das paixões e dos 

enganos do mundo sensível, consolidando, tal qual na antiga teologia escolástica, a 

dualidade de uma existência inserida na contingencialidade e uma essência, superior ao 

mundo e ao homem, que explica e submete a si o todo da realidade. Sobre isso, Adriana 

Serrão (1999, p. 84) com sua especial clareza, nos facilita a questão: 

 

O desenvolvimento sucessivo das categorias fundamentais de 

Descartes a Hegel [...] conduziu [...] à reposição de uma 

racionalidade supra e extramundana, isenta de determinações 

empíricas; colocada acima do mundo, como instauradora do 

conhecimento científico e filosófico e da ordem moral; [...] em 

suma, a uma outra figura da transcendência. 

 

Já está dada, a partir disso, a necessidade de uma reforma da filosofia ou, 

melhor, de um recomeço para ela. É engraçado notar como os textos relativos à 

proposta de uma filosofia do futuro são compostos, em sua maior parte, de uma história 

do passado e que, apesar disso, não é na esteira da crítica interna ao desenvolvimento 

dessas filosofias precedentes – as filosofias “velhas” ou teológicas - que Feuerbach 

pretende colocar a necessidade do surgimento de uma filosofia nova:  
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Uma coisa é uma filosofia que apenas deve a sua existência a uma 

necessidade filosófica, como, por exemplo, a de Fichte em relação 

à de Kant, outra totalmente diferente uma filosofia que 

corresponde ou coincide com uma necessidade da Humanidade 

(NT, p. 157).  

 

A critica filosófica não serve de propedêutica para uma  nova filosofia. Trata-se 

para Feuerbach de inserir a filosofia para fora de sua esfera de discussões internas 

estritamente conceituais, fazendo-a surgir de necessidades extra-filosóficas vinculadas 

diretamente com a vida e a prática humanas. O posicionamento dessa nova filosofia 

está, portanto, em descontinuidade – em ruptura toto genere – com a direção da história 

do pensamento na modernidade – que se mostrou, para Feuerbach, como um progresso 

falho. Para realizar efetivamente, então, a tarefa moderna de humanização de Deus e de 

transformação total da teologia em antropologia será preciso que a filosofia, 

primeiramente, faça um retorno às discussões religiosas e se reposicione em relação à 

compreensão que se tem de Deus – tarefa, aliás, feita por Feuerbach em  A Essência do 

Cristianismo - , abandonando a assimilação simplesmente racional dos seus predicados 

abstratos e se voltando para aquilo que faz dele um ser verdadeiramente próximo do 

homem, isto é, os seus aspectos sensíveis: 

 

A nova filosofia é a resolução completa, absoluta, isenta de 

contradição, da teologia na antropologia; ela é, com efeito, a 

resolução da teologia, não como na velha filosofia, apenas na 

razão, mas também no coração, em suma, na essência integral e 

real do homem (PFF, § 53, p. 151). 

 

Para que a filosofia progrida e se “inscreva imediatamente na história da 

Humanidade” (NT, p. 157), referindo-se diretamente aos homens reais e completos, 

será preciso que ela se torne, em certo sentido, também religião; e ser religião, para 

Feuerbach, é, essencialmente, não ser teologia, não ser um discurso meramente racional 
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e dualizante acerca da realidade e do homem: “só o que pode ser objecto da religião é 

objecto da filosofia” (PFF, § 36, p. 140). Mas sendo também pensamento, a nova 

filosofia deverá conduzir a sua verdade “religiosa”, isto é, a verdade da sensação, até o 

nível do entendimento, ou, numa caricatura dada por Feuerbach, a filosofia deverá ser 

de “índole galo-germânica” (TP, p. 94), unindo o princípio feminino do coração e o 

princípio masculino da cabeça:  

 

A nova filosofia apoia-se na verdade do amor, na verdade da 

sensação. No amor, na sensação em geral, cada homem 

testemunha a verdade da nova filosofia. No que concerne à sua 

base, a nova filosofia não é ela mesma senão a essência da 

sensação elevada à consciência – ela apenas afirma na razão e com 

a razão o que cada homem – o homem real – confessa no coração. 

Ela é o coração promovido a entendimento. O coração não quer 

objectos e seres abstractos, metafísicos ou teológicos – quer 

objectos e seres sensíveis, reais (PFF, § 35, p. 140).  

 

 

c) O fundamento sensível da realidade 

 

 

Existe um debate entre os comentadores em torno de como deve ser entendida a 

reforma da filosofia a partir do conceito de sensibilidade proposta por Feuerbach: se 

como uma reestruturação da investigação pela origem e pelas possibilidades do 

conhecimento humano verdadeiro ou se como uma refundação ontológica da realidade. 

Wartofsky (1982, p. 367), por exemplo, compreende a posição de Feuerbach como um 

empirismo – portanto, relativo a uma teoria do conhecimento – e, além do mais, 

dogmático: “Feuerbach`s sensationism appears dogmatic, flat-flooted, superficial, and 

naive. [...]. Further, as epistemological theory, it is too clearly reminiscente of Locke, or 
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even more so, Condillac and of D`Holbach”; Van Harvey (2007, p. 146) também não 

vai muito longe e vê uma ligação entre as discussões de Feuerbach com o empirismo 

americano de William James. Posição um pouco ambígua, embora importantíssima, é a 

de Alfred Schimidt que, de um lado, considera que “el ‘principio sensualista’ de 

Feuerbach remite más allá de la mera teoria del conocimento” (1975, p. 72), mas que a 

seguir trata dos “Elementos de una teoría materialista del conocimento” (idem, p. 75). 

No sentido contrário, Tomasoni (2011, p. 311) fala de uma ontologia: “Perciò la 

sensibilità ha valore ‘ontologico’ e ‘dialogico’ ”; assim como Serrão (1999, p. 103) que, 

sobre o caráter não-gnosiológico da empreitada de Feuerbach, afirma 

contundentemente: “Os princípios da ontologia feuerbachiana deixam-se sintetizar num 

conjunto de teses fundamentais, a mais ampla das quais institui a independência do ser 

relativamente ao pensamento”. Por fim, Amengual (1980, pp. 183 - 184) parece 

considerar as duas possibilidades sem ver nisso uma contradição: “La sensibilidad, 

como concepto contrapuesto a pensamiento [...] tiene a su vez: a) un significado 

gnosiológico, él órgano de conocimento son los sentidos, la sensibilidade y no el 

entendimiento o la razón, y b) un significado ontológico, la realidad es lo sensible y no 

lo pensado”. 

O nosso posicionamento sobre essa questão tentará mostrar que não há nada 

mais estranho ao espírito dos textos e das intenções de Feuerbach do que interpretá-lo 

unicamente pelo viés de uma teoria do conhecimento – seja classificando-o como 

empirista ou como um materialista. Não que a atitude crítica de Feuerbach não alcance 

também implicações epistemológicas. A relação entre pensamento e realidade, sujeito e 

objeto, é, como veremos, um ponto importante para as suas teorias. Mas sempre 

secundário ao fundamento ontológico da realidade.  

No parágrafo 34 dos Princípios da Filosofia do Futuro, Feuerbach começa por 

distinguir “o ser como objecto do ser – como objeto de si mesmo” (PFF, § 34, p. 139) 

do ser como objeto do conhecimento, como objeto para “seres pensantes” (idem). Essa 

diferenciação demarca um pressuposto fundamental para a nova filosofia: a separação 

entre ser e pensar. Nas Teses provisórias para a reforma da filosofia, Feuerbach 

afirmava: 



	
											

78	

 

O pensar procede do ser, mas não o ser do pensar. O ser é a partir 

de si e através de si -  o ser só é dado por meio do ser -, o ser tem o 

seu fundamento em si, porque o ser é sentido, razão, necessidade, 

verdade, em suma, é tudo em todas as coisas. – O ser é, porque o 

não-ser é não-ser, quer dizer, nada, sem sentido (TP, p. 96) 

 

Diante de tal postura, percebemos um duplo direcionamento na argumentação de 

Feuerbach que nos ajudará também na estruturação de nossa exposição que se segue. 

Com a separação de Ser e Pensar, Feuerbach quer: 1) considerar o ser por si mesmo, ou 

melhor, considerar o ser como uma instância essencialmente não conceitualizável; e 2) 

afirmar a dependência do pensar ao ser, isto é, afirmar que o próprio pensar deve estar 

necessariamente subordinado ao real. 

Quanto ao primeiro ponto, está em questão a definição do ser como ponto 

fundante da ontologia feuerbachiana. O percurso da sua argumentação se inicia, porém, 

por uma definição negativa. Compreender o ser pelo ser mesmo é, primeiramente, 

compreendê-lo como desvinculado das categorias lógicas e abstratas do pensamento: “a 

prova de que algo existe não tem outro significado senão este: algo não é apenas 

pensado” (PFF, § 25, p. 129). Em uma perceptível contraposição à indeterminidade do 

ser na lógica hegeliana, a ontologia de Feuerbach faz um apelo realista para a sua 

compreensão, partindo de um pressuposto que, embora possa ser considerado 

dogmático (porque injustificado na argumentação), tem a seu favor a evidência - “clara 

como o dia” - de uma verdade simples que, segundo ele, “não necessita de qualquer 

prova” (PFF, § 39, p. 141): “só um ser sensível é um ser verdadeiro, um ser real, só a 

sensibilidade é verdade e realidade” (PFF, § 32, p. 138). 

Em defesa de Feuerbach contra uma possível argumentação dogmática sua, 

devemos lembrar que a posição de sua ontologia está justamente em evitar as 

mediações da realidade pelo pensamento: “Mas porque não hei-de começar desde logo 

com o ser concreto? Por que razão o que é certo e garantido por si mesmo não há-de ser 

superior ao que é certo devido à nulidade do seu contrário?” (PFF, § 39, p. 142). Seria, 



	
											

79	

portanto, inevitável para ele não começar pela evidência trivial31 de que “ser é ser e 

nada é nada”, isto é, de que o ser é aquilo que existe na realidade sensível e o nada é 

aquilo que não existe na realidade sensível:  

 

Por ‘ser’ entende o homem, em conformidade com os factos e a 

razão, designadamente ser-aí, ser-para-si, realidade, existência, 

efectividade, objectividade. [...] Ser in abstracto, ser sem 

objectividade, sem realidade, sem ser-para-si, é certamente nada, 

mas neste nada eu apenas exprimo a nulidade desta minha 

abstracção. [...] O ser não é um conceito universal separável das 

coisas. Ele é um só com aquilo que é. (PFF,  § 26 e § 27, pp. 130-

131).  

 

Enquanto coisas distintas, a separação de nada e ser se caracteriza como a 

diferença entre uma irrealidade fantasiosa (uma non-sense32) e uma realidade 

qualitativamente e quantitativamente determinada – o que significa, aqui, uma realidade 

determinada temporalmente e espacialmente: “espaço e tempo não são meras formas 

fenomênicas – são condições do ser” (PFF, § 45, p. 145). Estar delimitado espaço-

temporalmente é a primeira determinação sensível do ser: “o dedo indicador é o guia do 

caminho que vai do nada ao ser” (idem). O reconhecimento mútuo da demarcação local 

no espaço permite a concomitância dos diversos seres: “eu estou aqui, tu aí, estamos um 

fora do outro; por isso podemos estar os dois, sem nos incomodarmos; há lugar que 

baste” (idem). A única possibilidade de definição de uma infinitude, em Feuerbach, está 

ligada, não à um plano transcendente à realidade, mas à essa comunidade plural do ser 

com o ser. O espaço de coexistência entre os diversos seres, é um espaço de infinitas 

																																																													
31 Adriana Serrão sobre o critério de verdade como evidência afirma: “A íntima correlação do sensível e 
da sensibilidade, do ser concreto e do pensamento concreto, encontra o seu climax na concepção de 
verdade. Nela se conjugam o critério da evidência, enquanto traduz a presença total do objecto, e o 
critério da adequação enquanto adesão do pensamento à realidade” (1999, p. 124).	
32	Cf. a crítica ao “nada” em Para a Crítica da Filosofia de Hegel, 2012, pp. 56 – 61.	
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possibilidades de relações, como uma série ilimitada de vários finitos: “o ser é tão 

diverso quanto as coisas que são” (PFF, § 27, p. 130) 33.  

 O segundo ponto daquela distinção inicial entre Ser e Pensar, trata de inverter a 

tendência identificada nas filosofias modernas – e cuja origem está, como vimos, na 

teologia - de dar autonomia ao pensamento e a compreendê-lo como auto-constituinte. 

Que o pensamento, enquanto dispositivo de compreensão da realidade, seja, posterior 

ao ser, significa, para Feuerbach, que ele não é nem originário nem autônomo e que sua 

existência e configuração, ademais, dependem de uma realidade que lhes é prévia e que 

lhes determina: “as leis da realidade são também leis do pensamento” (PFF, § 46, p. 

147). A anterioridade e autonomia do ser em relação ao pensar estabelece, portanto, a 

supremacia da ontologia sobre a gnosiologia. 

Percebemos, com isso, que à posição de Feuerbach, não é apenas inadequado 

compreendê-la do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, mas que ela se 

constitui como uma posição, pelo menos no seu início, essencialmente anti-

epistemológica. Não se trata para Feuerbach de investigar, a partir do sujeito 

cognoscente, autônomo e superior à própria realidade, como ele poderia apreender os 

objetos ao seu redor conforme as determinações e leis da sua faculdade de pensar ou, no 

caso do empirismo, como ele recebe as impressões dos sentidos e as processa 

internamente, mas em mostrar como esse próprio sujeito está inserido em uma realidade 

que o ultrapassa – “pressuposta inconscientemente pelo pensamento” (PFF, § 31, p. 

137) - e da qual ele não tem domínio completo através das competências da mente 

humana. 

Em questão está, mais uma vez, o argumento da não-filosofia. Numa retomada 

do teor crítico de Para a crítica da filosofia de Hegel, Feuerbach acusa novamente a 
																																																													
33 O que talvez Hegel chamasse de uma “má infinitude”. Não nos cabe aqui, porém, mostrar a posição de 
Hegel sobre isso. Devemos apenas lembrar que no cenário pós-hegeliano houve um intenso debate sobre 
a questão da finitude e da infinitude numa contraposição ao pensamento de Hegel. Arsénio Ginzo 
Fernández (2001, p. 235) faz uma interessante observação que vale como curiosidade sobre as diferenças, 
neste assunto, das filosofias de Feuerbach e de Kierkegaard: “[…] si Kierkegaard criticaba la verdadera 
infinitud hegeliana desde el horizonte de la transcendencia cristiana, Feuerbach la va a criticar desde la 
perspectiva de la reivindicación de la finitud”. In: FERNÁNDEZ, Arsenio Ginzo. “Filosofía de la 
finitude y utopia em L. Feuerbach”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O Homem 
Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, 2001. 
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tradição filosófica de ter sido epistêmico-lógico-centrista. Nela, segundo ele, o 

pensamento tinha a si próprio como único critério de verdade para a sua vinculação 

com a realidade do ser, não escapando do círculo subjetivo da auto-referencialidade, 

edificando-se por critérios meramente formais e apelando a um judex in propria causa: 

 

[...] o pensar unicamente por si mesmo não chega a nenhuma 

diferença positiva e a nenhuma oposição a si [...] – logo, um 

critério meramente formal, subjectivo, que não decide se a 

verdade pensada é também uma verdade real. [...] O pensamento 

contínuo, idêntico a si mesmo e não interrompido deixa, em 

contradição com a realidade, que o mundo gire em círculo em 

torno do seu centro (PFF, § 49, pp. 148 – 149). 

 

Não obstante essa retomada crítica feita por Feuerbach, a exigência da não-

filosofia, do não-pensar, como verdadeira oposição para a construção do próprio 

pensamento ganha aqui contornos ontológicos. Feuerbach não está apenas afirmando, 

como antes, que o pensar real e verdadeiro é aquele que surge da empiria, enquanto 

contrário do pensar – embora isso continue válido como corretivo para as relações 

epistêmicas - , mas que o pensamento em geral surge do contato com o ser: 

 

[...] “o outro do pensar é o ser” – é o pensar que ultrapassa os 

seus limites naturais. Afirmar que o pensar se sobrepõe ao seu 

contrário significa que o pensar reivindica para si aquilo que não 

pertence ao pensar, mas ao ser (PFF, § 29, p. 132). 

 

A alteração da nomenclatura – de empiria para ser - evidencia que a esfera que 

se opõe ao pensar como critério de verdade não é compreendida agora somente como 

um contraponto ainda relativo ao pensar ou como simples fonte dele. Não se trata mais 

de uma relação epistêmica ou lógica com o mundo. A existência do ser, para Feuerbach, 
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é uma instância primitiva que o pensamento deve sempre alcançar posteriormente. 

Embora a verdade da realidade sensível seja certa (evidente) por si mesma – o que quer 

dizer, como vimos, que ela é independente do pensar e anterior a ele no nível 

ontológico - ela não é alcançada imediatamente pelo pensamento, isto é, ela não é 

anterior ao pensar no nível do conhecimento. Aqui temos um outro importante 

argumento que diferencia a posição de Feuerbach de uma posição empirista. O sensível 

não é ponto de partida – o imediato “na acepção do que é profano, do que está ao 

alcance da mão, do desprovido de pensamento” (PFF, § 44, p. 144) - , mas ponto de 

chegada: “o ser é, pois, um segredo da intuição, da sensação” (PFF, § 34, p. 139). O 

papel do conhecimento real é o de desvelar essa realidade sensível que encontra-se, na 

verdade, inicialmente encoberta pelas projeções do sujeito na realidade, e alcançar, por 

fim, as coisas em seu aspecto originário, não deturpadas pelas regras do pensamento e 

nem pela fantasia da imaginação: 

 

A intuição imediata, sensível, é pelo contrário, posterior à 

representação e à fantasia. [...] A tarefa da filosofia, da ciência em 

geral, não consiste por isso em afastar-se das coisas sensíveis, 

quer dizer, reais, mas em ir até elas – não consiste em transformar 

os objetos em pensamentos e representações, mas em tornar 

visível, quer dizer, objetivo, o que é invisível para os olhos 

comuns (PFF, § 44, pp. 144-145). 

 

À uma ontologia sensível não pode corresponder, portanto, uma forma de 

apreensão ou conhecimento da realidade baseada nas possibilidades epistemológicas de 

arranjo entre o sujeito e o objeto, entre o pensamento e a realidade. Em decorrência 

disso, na base da ontologia de Feuerbach está uma reformulação da relação entre 

pensamento e realidade, formulada, inicialmente, nos termos de uma nova relação entre 

o sujeito e o objeto. Sua intenção é, não apenas “restabelecer a relação verdadeira na 

qual o subjetivo e o objetivo não são idênticos” (PFF, § 34, p. 139), exigindo a 

diferença natural entre o que é real e o que é pensado, mas, mais do que isso, superar 

também a primazia do subjetivismo epistemológico que se afirma em detrimento dos 
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objetos reais. Ao contrário, porém, de uma argumentação empirista de revalorização do 

mundo objectual, que inverte simplesmente essa relação, a posição de Feuerbach visa 

transformar completamente o binômio epistemológico de sujeito/objeto, igualando-os, 

não como entidades contrapostas, mas numa identidade de iguais: 

 

A unidade imediata de determinações opostas só é possível  e 

válida na abstração. Na realidade, os opostos encontram-se 

ligados sempre e só por um terminus medius. Este terminus 

medius é o objeto, o sujeito dos opostos (PFF, § 47, p. 147). 

 

A reversibilidade entre sujeito e objeto desarticula o falso vínculo entre duas 

instâncias meramente abstratas. Não há, no âmbito do ser sensível, sujeitos isentos de 

objetividade, capazes de determinar (sem serem determinados) toda a realidade, nem 

objetos isentos de subjetividade, meramente receptivos. A posição ontológica de 

Feuerbach quer reaver a relação direta e aberta à alteridade do ser com o ser, do sujeito 

real com outro sujeito real, onde ambos são também objetos e à todo e qualquer objeto é 

dada a dignidade de ser também um sujeito autêntico: 

 

No pensar, sou sujeito absoluto, tudo vale apenas enquanto 

objecto ou predicado de mim, daquele que pensa, sou intolerante; 

na actividade dos sentidos, pelo contrário, sou liberal, permito que 

o objecto seja o que eu próprio sou – sujeito, ser real que actua 

sobre mim mesmo. Só os sentidos, só a intuição me dão algo como 

sujeito (PFF, § 25, p. 129). 

 

Em um escrito anterior, Algumas considerações sobre ‘O começo da filosofia’ 

do Dr. J. F. Reiff, de 1841, nosso autor, em oposição à noção de subjetividade do Eu e 

de sua auto-constituição - dessa vez, apenas em referência indireta à posição monista da 

filosofia fichteana e seu “eu que tudo cria apenas a partir de si mesmo” (Reiff, 82) – 
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prenunciava a base da ação recíproca com que deveria ser compreendida a nova 

relação de sujeito e objeto:  

 

[...] o passivo do eu é o activo do objeto. Porque também o objeto 

é um activo, o eu é passivo, uma passividade de que o eu não tem 

aliás de se envergonhar, uma vez que o próprio objeto pertence à 

essência mais íntima do eu (idem).  

 

Não é, então, o sujeito que se vê representado na essência íntima dos objetos, 

mas os objetos que estão contidos no próprio sujeito, isto é, para que o sujeito se 

constitua é preciso que ele mesmo se torne também objeto para outros sujeitos: “tu só te 

elevas ao objeto, se te rebaixares a ser objeto para outrem” (PFF, § 52, p. 151). A 

intersubjetividade feuerbachiana ocorre no reconhecimento das diferenças e autonomia 

dos outros seres. Apenas no reconhecimento recíproco da independência ontológica de 

cada ser é que eles podem se relacionar com igualdade. Na união do ser com o ser, cada 

um sendo ao mesmo tempo sujeito-objeto, ativo e passivo, não há uma falsa dualidade 

nem uma falsa unidade de dois “reinos” (o reino do sujeito, de um lado, e o reino do 

objeto, do outro): “eu sou eu - para mim – e ao mesmo tempo tu – para outro” (PFF, § 

33, p. 138), formando uma pluralidade democrática de “reinos” (sujeitos-objetos) que 

coexistem simultaneamente.  

Inserido no plano da sensibilidade, a própria estrutura do pensamento se altera.  

Se antes, ainda dentro do enquadramento epistemológico sujeito-objeto, ele se mantinha 

fechado em sua auto-constituição e autônomo diante da realidade, deixando que o 

mundo sensível girasse em círculo ao redor de si mesmo, agora o pensar se fragiliza, 

deixando-se interromper por uma atividade contrária à sua autoprodução conceitual e 

tornando-se dependente (receptivo) de uma realidade sensível da qual não tem completo 

domínio. Diante da fracionalidade com que a realidade sensível se apresenta, não cabe 

ao conhecimento verdadeiro buscar nela números inteiros, dando determinações lógico-

universais que se aplicam “indistintamente a todos os objetos” (PFF, § 50, p. 149). 

Conhecer um objeto sensível é, ao invés, conhecer a sua particularidade, a sua 
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individualidade: “as determinações que garantem o conhecimento real são sempre e 

exclusivamente as que determinam o objeto mediante o próprio objeto – as suas 

determinações próprias, individuais” (idem). 

O próprio pensar se torna um pensar-sensível, alargado (ou deformado, do ponto 

de vista da velha filosofia) pela sensibilidade. Ele é mais precisamente uma intuição 

sensível – mais próximo, por isso, da arte e da religião do que da filosofia - do que um 

estritamente um pensamento: 

 

“A intuição toma as coisas num sentido mais amplo, o pensamento 

no mais estreito dos sentidos; a intuição deixa as coisas na sua 

liberdade ilimitada, o entendimento dá-lhe leis, mas elas são 

demasiadas vezes apenas leis despóticas; a intuição esclarece a 

cabeça, mas não determina nem decide nada; o pensamento por si 

não tem vida; a regra é assunto do pensamento, a excepção à regra 

é assunto da intuição ” (PFF, § 49, pp. 148-149).  

 

Para captar o sensível é preciso um outro ser também sensível - “só um ser real 

conhece coisas reais” (PFF § 52, p. 150). A totalidade da realidade não é um objeto 

para o pensar ou do pensar, mas um objeto para um outro ser. O verdadeiro princípio 

de conhecimento para as novas relações ontológicas fundadas na ação/reação recíproca 

entre os seres, não pode ser encontrado na razão por si mesma, em sua autonomia 

abstrata e superior à realidade, mas apenas no próprio homem, como ser completamente 

e sinceramente sensível: “é o homem, que pensa, não o eu, não a razão” (PFF, § 51, p. 

150). 
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d) A sensibilidade humana nos parâmetros de sua integralidade 

 

 

Sendo o homem a medida – o sujeito - da razão, do pensamento em geral, não 

há, porém, para Feuerbach, um antropocentrismo envolvido nisso. O homem não é a 

medida da realidade pelo mesmo motivo de o pensamento não poder ser o centro 

gravitacional da realidade: a existência humana e a de seu pensar (também humano) 

dependem, como vimos, da existência de uma realidade ontológica que os precede e os 

determina.  

Estar submetido à realidade sensível é estar delimitado pelas suas determinações 

ontológicas. Se o próprio pensar, dentro do âmbito da sensibilidade, se altera e se torna 

um pensar sensível e aderente ao ser, também o homem, por sua vez, é subordinado aos 

limites sensíveis da realidade que o cerca e, em consequência, encontra-se inserido 

inevitavelmente na experiência da finitude temporal e dentro das dimensões e 

limitações espaciais. Sendo assim, ao homem não é dada a concessão de uma posição 

extramundana e privilegiada diante da realidade; sua condição é, antes, a de ser 

corpóreo e finito:  

 

Se a velha filosofia tinha como seu ponto de partida a proposição: 

eu sou um ser abstracto, um ser apenas pensante, o corpo não 

pertence à minha essência, a nova filosofia, pelo contrário, 

começa com a proposição: eu sou um ser real, um ser sensível, o 

corpo pertence à minha essência; sim, o corpo na sua totalidade é 

meu eu, a minha própria essência (PFF, § 37, p. 140).  

 

Às filosofias que mutilam a noção de homem concebendo-o numa subjetividade 

racional, apartada do real e desencarnada, Feuerbach acrescenta a noção de corpo 

individual. O homem, enquanto indivíduo isolado e inserido nos limites finitos da vida, 

é corporizado: “ser no corpo significa ser no mundo - tantos poros, tantas aberturas: o 

corpo nada é senão o eu poroso” (Reiff, 83). A metáfora da porosidade simboliza o 
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duplo direcionamento ativo/passivo da sensibilidade no homem e a sua abertura flexível 

e harmoniosa com o real. 

É justamente por não se colocar em contradição com a realidade, por não 

concebê-la como dependente de si (dando-lhe medidas que não são próprias ao real 

mesmo), que o homem pode sentir-se como um ser inteiramente sensível: sensível para 

fora, na relação com os outros seres e com outros homens, e sensível para dentro, na 

relação consigo mesmo:  

 

Nem só as coisas ‘exteriores’ são objecto dos sentidos. O homem 

só é dado a si mesmo pelos sentidos – é para si mesmo objecto 

enquanto objecto dos sentidos. [...] Portanto, não só o exterior, 

também o interior, não apenas carne, mas também espírito, não 

apenas a coisa, também o eu, são objectos dos sentidos (PFF, § 42, 

p. 143). 

 

A porosidade do homem corporizado diante da vida traz também à tona o 

indicativo de sua integralidade. A inteireza ou completude total do homem só pode ser 

concebida pela composição dual, duplamente direcionada, e atitética de sua essência. 

Sendo ao mesmo tempo “um ser ativo e passivo, autônomo e dependente, suficiente e 

social, ou comunitário, teorético e prático” (PFF, § 58, p. 153), a unidade do homem 

não se reduz à uma condição homogênea de planificação ou unificação neutra das suas 

oposições intrínsecas: 

 

A unidade, conforme à verdade, de cabeça e coração não consiste 

na extinção ou ocultação da diferença de ambos, mas antes no 

facto de o objecto essencial do coração ser também o objecto 

essencial da cabeça – portanto, apenas na identidade do objecto 

(PFF, § 59, p. 153) 

 



	
											

88	

À coesão do homem segue-se a coesão da própria racionalidade. Humanizar a 

filosofia é submetê-la, não como na velha filosofia, apenas na razão e no sujeito do 

conhecimento, “mas também no coração, em suma, na essência integral e real do 

homem” (PFF, § 53, p. 151). Mais do que um instrumento de apreensão e organização 

da realidade, a racionalidade humana torna-se um elemento integrado à vida e princípio 

de união do homem com o mundo e do homem com os outros homens: 

 

O filósofo absoluto dizia de si, ou pelo menos pensava, 

naturalmente enquanto pensador, não enquanto homem: la veritè 

c`est moi, por analogia com l`état c`est moi do monarca absoluto e 

o l`etre c`est moi do Deus absoluto. O filósofo humano, pelo 

contrário, diz: também no pensar, também enquanto filósofo, sou 

homem com homens (PFF, § 63, p. 154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
											

89	

CONCLUSÃO 

	

 

 Deixamos de investigar neste trabalho alguns pontos importantes para um mais 

completo entendimento da filosofia da sensibilidade feuerbachiana. Entre esses vários 

pontos, destaca-se a ausência de um estudo sobre a relação do homem com a natureza, 

um tópico de suma importância principalmente para a compreensão da sensibilidade 

entendida como exterioridade independente ao homem. 

Também não julgamos estarem encerradas as discussões aqui tratadas. Faltou ao 

nosso trabalho, entre outras coisas, um melhor esclarecimento da relação de Feuerbach 

com a tradição filosófica, sobretudo com a filosofia hegeliana. Muito do nosso próprio 

desenvolvimento esteve limitado pela visão unilateral das críticas feitas pelo nosso 

autor, não podendo julgar, na maior parte delas, se essas críticas foram justas ou não. 

Também não pudemos destacar com a devida relevância a contextualização do 

pensamento de Feuerbach dentro do agitado momento da esquerda hegeliana e do 

Vörmarz no qual Feuerbach e tantos outros pensadores dialogavam entre si – por 

exemplo, a grave crítica de um dos seus contemporâneos (Max Stirner) de que o 

pensamento de Feuerbach seria uma “libertação religiosa” da teologia e da religião. Ao 

final do capítulo sobre a crítica religiosa – em seu último ponto - também não pudemos 

analisar com mais cuidado todo o conjunto de teses antropológicas descritas por 

Feuerbach a partir de sua interpretação crítica dos mistérios  relativos ao cristianismo. 

Apesar disso, tentamos traçar e destacar ao longo deste trabalho o que pode ser 

considerado o núcleo da filosofia madura de Feuerbach. A vinculação entre 

antropologia e sensibilidade ganhou, nas obras por nós analisadas, um amadurecimento 

e autonomia em relação às influências hegelianas iniciais. Ao final, Feuerbach 

conseguiu mais do que efetivar o pensamento através da sua simples transposição do 

plano ideal para o plano real, numa realização do real a partir de princípios do próprio 

pensar e da razão. Inserida nos diâmetros da corporalidade e da finitude humanas e à 

salvo dos antigos padrões idealistas que viam o mundo, o homem real e a sensibilidade 

como um empecilho para o conhecimento, sua filosofia do futuro, almejou, ao 
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contrário, refundar a filosofia a partir do próprio plano do sensível, dando à 

sensibilidade a dignidade de ser, não mera empiria e origem primitiva do pensar, mas 

um pensamento-sensível, em conformidade com a integralidade do real e a coesão do 

homem como ser total (cabeça e coração): “A filosofia do futuro tem como tarefa 

reconduzir a filosofia do reino das ‘almas do outro mundo’ para o reino das almas 

corporizadas, das almas vivas, de a fazer descer da beatitude do pensamento divino, 

desprovido de necessidades, até à miséria humana” (PFF, Prefácio, p. 101).  

Embora nosso trabalho tenha buscado fugir da relação muitas vezes 

empobrecedora com  outros autores, para tentar compreender o pensamento de 

Feuerbach autonomamente, ainda assim, seu pensamento pode ser lido, até certo ponto, 

também como uma contribuição crítica e corretiva às filosofias idealistas. Nesse 

sentido, enxergando-o ainda como uma autor totalmente relacionado ao pensamento 

anterior e submetido unicamente pelas suas discussões (fato que, porém, devemos 

colocar em questão), podemos enquadrar o pensamento feuerbachiano no cenário de 

uma maximização corretiva de certas teses e momentos essenciais da filosofia idealista 

alemã. Assim, por exemplo, poderíamos compreender a filosofia de Feuerbach como 

uma ampliação e retificação das discussões tanto do capítulo da “Estética 

transcendental” na Crítica da Razão Pura de Kant e da “Certeza Sensível” na 

Fenomenologia do espírito de Hegel, como também uma ontologização sensível da 

lógica hegeliana e uma aplicação completamente nova ao tema da intersubjetividade 

presentes já em vários autores do idealismo alemão.  

Também ainda no sentido de uma crítica menor e corretiva, todo o percurso dos 

textos que analisamos ao longo dos nossos três capítulos pode ser condensável sob o 

ponto de vista de uma intellectus emendatione fundada a partir da diferença entre 

monólogo e diálogo. Assim devemos compreender a reinvindicação apresentada no 

primeiro capítulo de a filosofia ter de buscar fora de si mesma o seu fundamento, isto é, 

na relação necessária com a não-filosofia. Sair do âmbito da auto-referencialidade 

significa abandonar o monólogo do pensamento consigo mesmo e alcançar um 

verdadeiro diálogo com a realidade sensível.  

O segundo capítulo trouxe novamente essa diferenciação, mas agora no âmbito 
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de uma crítica antropológica à religião. Entretanto, é preciso lembrar, antes, da 

inovação que a crítica religiosa de Feuerbach traz – e à ela não pode ser atribuída 

apenas uma crítica menor e mais branda. Se a relação de Feuerbach com as questões 

filosóficas podem ser, em alguma medida, reduzidas à uma crítica corretiva, a sua 

crítica religiosa, por outro lado, aparece como sendo mais radical e inovadora. Tanto no 

aspecto negativo de desvendar uma ilusão, como no aspecto positivo de ver o 

sentimento como sendo o essencial da religião, a interpretação religiosa de Feuerbach 

está em total contradição com a maior parte dos pensadores de sua época – com 

exceção, talvez, de Schleiermacher, no caso da visão positiva da religião como 

sentimento. Voltando, porém, ao tema da diferença entre monólogo e diálogo, a 

Essência do Cristianismo continha por trás de seus principais argumentos, essa 

distinção. Na diferença entre ânimo e coração, entre indivíduo e gênero, entre Deus 

racional e Deus do sentimento, estava sempre em questão essa dupla possibilidade. 

Retirar o homem religioso de um falso diálogo com Deus, levando-o para o contato 

verdadeiro e dialógico com a completude do seu gênero humano é, talvez, a tarefa 

principal da obra.  

Também o terceiro capítulo expressou essa diferenciação. É pelo critério do 

diálogo que Feuerbach enxerga também a tradição filosófica na modernidade como a 

expressão de um monólogo, não mais como a relação fantasiosa do homem religioso 

com Deus, mas como um falso diálogo - porque determinado apenas pelas categorias do 

pensamento - no contato com a realidade. A necessidade do surgimento de uma nova 

filosofia aparece com a intenção de levar o pensamento auto-constituinte para fora de 

seus limites, colocando-o em contato com a realidade sensível que o antecipa e o 

ultrapassa. 

Sendo um autor meramente corretivo ou não, fica, portanto, ao menos uma 

relevante contribuição de Feuerbach para a tradição filosófica: “Audiatur et altera 

pars!” (PFF, § 49, p. 149), que se ouça sempre a outra parte.  

 

 

	



	
											

92	

REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS 
	

 

1. Fontes Primárias: 

 

FEUERBACH, Ludwig. “Algumas considerações sobre O começo da filosofia do Dr. J. 

F. Reiff”. In: Filosofia da Sensibilidade – Escritos (1839-1846). Trad. Adriana 

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

_____. Carta a Hegel. In: Pensamentos sobre muerte y inmortalidad. Madrid: Alianza 

Editorial, 1993. 

_____. De Ratione una, universali, infnita. In: Abelardo y Heloísa y otros escritos de 

juventud. Granada: De guante Blanco/Comares, 1995. 

_____. Escritos en torno a La esencia del cristianismo. Madrid: Editorial Tecnos, 2007. 

_____. A Essência do Cristianismo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. 

_____. A Essência do Cristianismo. Petrópolis: Vozes, 2007. 

_____. “A Karl Riedel. Para a retificação do seu esboço”. In: Filosofia da Sensibilidade 

– Escritos (1839-1846). Trad. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005. 

_____. Para a crítica da filosofia de Hegel (Edição Bilíngue).  São Paulo: LiberArs, 

2012. 

_____. Pensamentos sobre muerte y inmortalidad. Madrid: Alianza Editorial, 1993. 

_____. Pierre Bayle – Um contributo alla Storia della Filosofia e dell’Umanità. 

Napoli: La Città del Sole, 2008. 

_____. “Princípios da Filosofia do Futuro”. In: Filosofia da Sensibilidade – Escritos 

(1839-1846). Trad. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005. 



	
											

93	

_____. “Princípios da filosofia. Necessidade de uma transformação”. In: Filosofia da 

Sensibilidade – Escritos (1839-1846). Trad. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro 

de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2005. 

_____. “Teses provisórias para a reforma da filosofia”. In: Filosofia da Sensibilidade – 

Escritos (1839-1846). Trad. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005. 

_____. Das Wesen des Christentums. Ditzingen: Reclam, 2011. 

HEGEL, Georg W. F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Editora Vozes, 2011. 

_____. Ciência da Lógica – Excertos. São Paulo: Barcarolla, 2011. 

_____. “Introdução à História da Filosofia”. In: HEGEL, G.. Os Pensadores. São Paulo: 

Abril Cultural, 1999. 

_____. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

PLATÃO. “Eutífron”. In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1999. 

STIRNER, Max. O Único e a sua propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

2. Comentadores:   

 

AMENGUAL, Gabriel. Crítica de la religión y antropologia en Ludwig Feuerbach. 

Barcelona: Editorial Laia, 1980.  

_____. “La filosofia como antropologia. La visión integral del hombre como visión 

integral de la filosofía”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O Homem 

Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2001. 

ARRAYÁS, Luis Miguel Arroyo. Estudio Preliminar. In: FEUERBACH, Ludwig. 

Escritos en torno a La esencia del cristianismo. Madrid: Editorial Tecnos, 2007. 



	
											

94	

_____. “La religión, monólogo o diálogo? La antropologia integral de Feuerbach frente 

a la tradición personalista”. In: Eduardo F. Chagas; Deyve Redyson; Marcio Gimenes 

de Paula (Organizadores). Homem e Natureza em Ludwig Feuerbach. Fortaleza: 

Edições UFC, 2009. 

_____. “Tesis provisionales para una filosofia con futuro. La antropología de L. 

Feuerbach frente al nihilismo”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O 

Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de 

Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 

BARATA-MOURA, José. “El materialismo de Feuerbach – Un estudio de sus 

escritos”. In: Anales del Seminario de Historia de la Filosofia, 11, 95-128. Editorial 

Complutense, Madrid, 1994.  

BECKENKAMP, Joãozinho. “A ruptura de Feuerbach com o Idealismo de Hegel”. In: 

Dissertatio, Pelotas (5), inverno de 1997. 

_____. “Ludwig Feuerbach e a superação do idealismo hegeliano”. In: 

BECKENKAMP, Joãozinho. Seis modernos, EGUFPel, Pelotas, 2005. 

BRAUN, Hans-Jürg. “A religião do homem, a integralidade como horizonte do futuro”. 

In: SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e 

Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 

2001. 

CASINI, Leonardo. “Feuerbach e l’utopia dell’uomo totale”. In: SERRÃO, Adriana 

Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig 

Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 

CASTRO, Manuel Cabada. Feuerbach y Kant: dos actitudes antropologicas. Madrid: 

Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas Madrid, 1980. 

CESA, Claudio. Introduzione a Feuerbach. Editori Laterza: Roma-Bari, 1978. 

FERNÁNDEZ, Arsenio Ginzo. Feuerbach (1804 – 1872). Madrid: Ediciones del Orto, 

1995.  



	
											

95	

_____. “Filosofía de la finitude y utopia em L. Feuerbach”. In: SERRÃO, Adriana 

Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig 

Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 

_____. “La conciencia epocal en L. Feuerbach”. In: Revista de Filosofia, 3ª época, vol. 

X (1997), núm. 17, pgs. 143-186, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense, 

Madrid. 

HARVEY, Van Austin. Feuerbach and the interpretation of Religion. Cambridge 

University Press, 1997. 

JAESCHKE, Walter. Direito e Eticidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

_____. Hegel. La conciencia de la modernidad. Madrid: Ediciones Akal, 1998. 

_____. “Humanidade entre Espiritualismo e Materialismo”. In: SERRÃO, Adriana 

Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig 

Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001.  

_____. “Speculative and Anthropological Criticism of Religion: A Theological 

Orientation to Hegel and Feuerbach”. In: Journal of the American Academy of Religion, 

Vol. 48, No. 3 (Sep., 1980), pp. 345-364, Oxford University Press. 

 

LÖWITH, Karl. De Hegel a Nietzsche – La quebra revolucionaria del pensamento en 

el siglo XIX. Madrid: Katz Editores, 2008. 

MENESES. Paulo. Abordagens hegelianas. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2006. 

PERONE, Ugo. Invito al pensiero di Feuerbach. Milano: Mursia, 1995. 

RAMBALDI, Enrico. La critica antispeculativa di L. A. Feuerbach. Firenze: La nuova 

Italia Edritice, 1966. 

_____. Le origini della Sinistra Hegeliana. Firenze: La nuova Italia Edritice, 1966.  

REITEMEYER, Ursula. “A consciência de si alienada e a perda do concreto. A crítica 

ao declínio pós-tradicional da história da perspectiva do jovem-hegelianismo”. In: 



	
											

96	

SERRÃO, Adriana Veríssimo (Coordenadora). O Homem Integral – Antropologia e 

Utopia em Ludwig Feuerbach. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 

2001. 

SCHMIDT, Alfred. Feuerbach o la sensualidade emancipada. Madrid: Taurus, 1975. 

SERRÃO, Adriana Veríssimo. A Humanidade da Razão. Fundação Calouste 

Gulbenkian: Lisboa, 1999. 

_____. Apresentação. In: FEUERBACH, Ludwig. Filosofia da Sensibilidade – Escritos 

(1839-1846). Trad. Adriana Veríssimo Serrão. Lisboa: Centro de Filosofia da 

Universidade de Lisboa, 2005. 

______. “Dinâmica e paradoxos da integralidade”. In: SERRÃO, Adriana Veríssimo 

(Coordenadora). In: O Homem Integral – Antropologia e Utopia em Ludwig Feuerbach. 

Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001. 

_____. “Feuerbach e a apoteose da vida”. In: Eduardo F. Chagas; Deyve Redyson; 

Marcio Gimenes de Paula (Organizadores). Homem e Natureza em Ludwig Feuerbach. 

Fortaleza: Edições UFC, 2009. 

_____. Pensar a Sensibilidade: Baumgarten – Kant – Feuerbach. Lisboa: Centro de 

Filosofia da Universidade de Lisboa, 2007. 

SOUZA, Draiton Gonzaga de. “Hegel e a reforma da filosofia”. In: ROSENFIELD, 

Denis (Org.). Hegel, a moralidade e a religião. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

_____. O ateísmo antropológico de Ludwig Feuerbach. Porto Alegre: Edipucrs, 1993. 

SOUZA, José Crisóstomo de. Ascenção e queda do sujeito no movimento jovem-

hegeliano. Salvador: Centro Editorial e Gráfico da UFBA, 1992. 

_____. “Feuerbach, crítica da religião, crítica da modernidade”. In: Eduardo F. Chagas; 

Deyve Redyson; Marcio Gimenes de Paula (Organizadores). Homem e Natureza em 

Ludwig Feuerbach. Fortaleza: Edições UFC, 2009. 

STEPELEVICH, Lawrence S.. Preface and Introduction. In: The Young Hegelians – An 

Antology. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 



	
											

97	

TOMASONI, Francesco. Ludwig Feuerbach – Biografia Intellettuale. Editrice 

Morcelliana: Brescia, 2011. 

_____. “Ludwig Feuerbach. O Deus pessoal e o homem”. In: ZUCAL, Silvano (Org.). 

Cristo na Filosofia Contemporânea – Vol. I: De Kant a Nietzsche. São Paulo: Paulus, 

2003. 

WARTOFSKY, Marx W.. Feuerbach. Cambridge University Press, 1982. 

ZEBINA, Márcia. “A finalidade sem fim: a centralidade da vida no sistema de Hegel”. 

In: UTZ, Konrad; SOARES, Marly. A noiva do Espírito: Natureza em Hegel. Porto 

Alegre: EDPUCRS, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
											

98	

ANEXO  

FEUERBACH E A BUSCA PELA INTEGRALIDADE 34 

 

Entre os diversos tópicos com os quais se pode sintetizar o pensamento 

feuerbachiano, o tema da integralidade parece se sobressair como uma das principais 

contribuições e contraposições de Feuerbach para a tradição filosófica. A própria 

imagem de uma encarnação da filosofia – presente já no título de nosso trabalho - traz 

em si a demanda por enxergar o pensamento filosófico na completude ou inteireza de 

suas forças, não recusando ao pensamento em geral e à concepção de homem atrelado à 

ela as dimensões afetivas ou sensíveis da sua relação com o mundo. Em questão está 

também, consequentemente, o confronto com as parcialidades e as incompletudes do 

pensamento na modernidade – vertente crítica e negativa sempre presente no 

enfrentamento com a tradição. É justamente sob o diagnóstico de uma incompletude 

que surgem, aliás, todas as teses de Feuerbach sobre a doutrina da sensibilidade – tema 

central desta dissertação. Incompletas e parciais, como acusou Feuerbach, foram as 

chamadas filosofias velhas porque não enxergaram o homem e o mundo na 

integralidade de suas constituições, dilacerando o homem e a própria filosofia em 

faculdades maiores e menores sempre conforme a disposição teórica e racionalizante – 

o que significará ver a filosofia e o homem para além de suas características meramente 

racionais, compreendendo-os a partir de sua ligação concreta e total com a realidade. É 

no vislumbre de uma completude que nascem desde cedo no pensamento feuerbachiano 

as primeiras diferenças com Hegel e a necessidade de uma efetivação. Tornar a filosofia 

completa ou integral seria, no contexto da filosofia do jovem Feuerbach, realizá-la ou 

encarná-la enquanto principio universal de coesão em direção ao mundo contingencial 

humano. É também na crítica das visões parciais que Feuerbach concebe a sua 

importante tese, presente em nosso primeiro capítulo, da necessidade da não-filosofia 

para a construção do pensamento. Afirmar que a verdade do pensamento surge, não de 

suas auto-produções e auto-confirmações conceituais, mas daquilo que é exterior e 

independente ao pensar, isto é, afirmar que o pensamento vem de fora e não de dentro, é 

																																																													
34 Texto apresentado perante a banca na data da defesa em 29/03/2016. 
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dar à filosofia uma certa completude aderente à realidade das coisas e da vida. Já na 

crítica religiosa, tema do nosso segundo capítulo, a questão da integralidade aparece de 

forma mais simples e explícita. Restituir ao homem o contato direto com as forças do 

gênero humano perdidas nas diversas e constantes projeções e objetivações religiosas é 

a principal tarefa de A Essência do Cristianismo. Por fim, a noção da integralidade se 

condensa na refundação ontológica da realidade e na compreensão do homem como 

unidade não hierarquizada de cabeça e coração. O conjunto das teses sobre o ser 

sensível em Princípios da Filosofia do Futuro, tema do nosso terceiro capítulo, 

apresenta o posicionamento anti-episemológico da relação entre homem e mundo, 

rompendo completamente com as antigas visões dualistas que os separavam em, de um 

lado,  sujeito cognoscente, capaz de ordenar a realidade, e a realidade incoerente do 

mundo sensível, do outro, pronta para ser categorizada pelo pensamento. Ao próprio 

homem não restava senão a posição inerte e acima do mundo de governar a realidade.  

Ao final, a exigência de uma integralidade da filosofia e do homem no 

pensamento de Feuerbach nos aparece como a reinvindicação da alteridade para a 

construção de si. Ser integral é ser completo pelo outro. A filosofia de Feuerbach é 

essencialmente uma filosofia do diálogo, da intersubjetividade. Exigir que o homem e o 

pensamento se completem é exigir que eles saiam de suas posições subjetivas e 

parcelares e se fundem na relação aberta ao outro e ao mundo. 

 


