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RESUMO 

Pensar a religião, suas origens e principalmente, sua essência a partir das propostas de Ludwig 

Feuerbach consiste no desenvolvimento sólido de uma crítica ao cristianismo e suas 

interferências na cultura ocidental. O objetivo da presente pesquisa consiste em analisar o 

percurso da filosofia feuerbachiana em direção à reforma da filosofia, que funda a filosofia do 

futuro, podendo ser também denominada filosofia da religião, conforme se conclui. A análise 

crítica das religiões realizada pelo filósofo compõe o cenário de uma nova filosofia da 

religião, que aborda o fato religioso como um dos elementos presentes na vida humana; a 

religião é entendida como ação no mundo devendo, portanto, ser referenciada fielmente à sua 

expressão. Investigar a religião em sua essência constitui a tarefa da nova filosofia da religião 

e é assim que Feuerbach a analisa, buscando compreendê-la de seu ponto de vista essencial, 

ou seja, a partir da perspectiva humana. Seu ateísmo antropológico surge como negação de 

tudo que negue o homem, incluso aí a teologia cristã e absolutista, que elegera um mundo 

apenas pensado como o mundo real; a crítica às religiões pagãs e cristã realizada por meio de 

seu ateísmo compõe o embasamento de sua filosofia do futuro. A crítica ao pensamento 

hegeliano insurge também, nesse sentido, como parte significativa para a nova filosofia da 

religião ao afirmar o mundo sensível como princípio tanto para o filosofar, quanto para as 

atividades religiosas em si. O problema da religião abordado do seu ponto de vista essencial 

viabiliza a concretização de um projeto que confere livre expressão ao homem como ser que 

vive neste mundo, o mundo orgânico, atingindo, assim, sua emancipação e produzindo a nova 

filosofia que reconhece todas as dimensões do humano como seu conteúdo próprio. Para a 

composição da pesquisa foi desenvolvida uma revisão bibliográfica e utilizado o método 

dedutivo, de modo que a apresentação das teorias está fundamentada em obras do filósofo e 

de alguns comentadores. As aplicações conclusivas apontam para a nova forma de filosofar 

proposta por Feuerbach como sendo uma filosofia da religião que inaugura uma perspectiva 

humana de analisar as religiões, invés de desprezar a corporeidade e materialidade, parte delas 

como pressuposto para a emancipação do homem por meio da razão livre, que parte do único 

ser racional e de sua sensibilidade. 

 

PARAVRAS CHAVE: Feuerbach. Filosofia da Religião. Homem. Ateísmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

To think of the religious phenomenon from the proposals of Ludwig Feuerbach consists in the 

solid development of a critique of Christianity and its interference in western culture. The aim 

of the present research is to analyze the course of Feuerbach 's philosophy towards the reform 

of philosophy, which establishes the philosophy of the future, here understood as the 

philosophy of religion. The critical analysis of religions carried out by the philosopher 

composes the scenario of a new religion philosophy, which approaches the religious 

phenomenon as one of the elements present in human life; religion is understood as action in 

the world and must therefore be faithfully referenced to its expression. Investigate religion in 

its essence constitutes the task of the new philosophy of religion and this is how Feuerbach 

analyzes it, seeking to understand it from its essential point of view, that is, from the human 

perspective. His anthropological atheism emerges as a denial of everything that denies man, 

including christian and absolutist theology, who chose a world thought only as the real world; 

the criticism of pagan and christian religions made through his atheism forms the basis of his 

philosophy of the future. The critique of Hegelian thought also insists, in this sense, as a 

significant part of the new philosophy of religion in affirming the sensible world as a 

principle both for philosophizing and for religious activities themselves. The problem of 

religion approached from its essential point of view to make feasible the realization of a 

project that gives free expression to man as being in the world, thus achieving his 

emancipation and producing the new philosophy that recognizes all the dimensions of the 

human as its own contente. For the composition of the research a bibliographical review was 

developed and the deductive method was used, so that the presentation of the theories is based 

on works of the philosopher and some commentators. The conclusive applications point to the 

new form of philosophy proposed by Feuerbach as a philosophy of religion that inaugurates a 

human perspective of analyzing religions instead of despising corporeality and materiality, 

part of them as a presupposition for the emancipation of man through reason free, that part of 

the only rational being and its sensitivity. 

 

KEYWORDS: Feuerbach. Philosophy of Religion. Men. Atheism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação objetiva apresentar a filosofia do futuro de Ludwig Feuerbach 

(1804-1872) como uma nova filosofia da religião, assim denominada por direcionar o debate 

filosófico acerca da religião em uma perspectiva oposta ao que era até então defendido na 

história da filosofia pela maior parte dos filósofos, sendo ainda um contraponto direto à 

filosofia abstrata proposta por Hegel. A religião é o objeto central na obra de Feuerbach e seu 

interesse pelo tema se dá principalmente por compreender que essa dimensão da vida do 

homem dita grande parte de seus comportamentos e pensamentos, de modo a expandir-se por 

outros aspectos da humanidade que não lhe são próprios. 

O objetivo de suas arguições é guiado pela crítica da religião, mas não se consuma no 

ato de analisar criticamente o cerne das religiões e seus fundamentos. A empreitada do 

filósofo ultrapassa o cenário puramente religioso, suas constatações apontam para um plano 

mais ousado e precursor de vários debates filosóficos posteriores a ele. O trabalho de 

Feuerbach não representa, como apontam equivocadamente alguns comentadores 

contemporâneos, uma filosofia de menos importância, que se restringe a uma exaltação do 

ateísmo, ou ainda, uma transição entre Hegel e Marx. Sobre esta perspectiva nos diz Serrão: 

 

Um dos mais significativos filósofos do século passado, um autor de 

profunda originalidade e de indiscutível actualidade nas instituições centrais 

que nos deixou, e no entanto, demasiado marginalizado ou tratado com 

incompreensível ligeireza por grande parte da literatura que lhe é dedicada. 

(SERRÃO, 1999, p. 11). 

 

A filosofia considerada materialista de Feuerbach tece críticas às religiões naturais ou 

primitivas ao cristianismo e, sobretudo, ao idealismo alemão instaurado em sua época que, 

vias de regra, é entendido, com o decurso da história da filosofia, por grande parte dos 

filósofos como suprassumo do puro filosofar. É possível afirmar que o momento pós-

iluminismo, no qual o filósofo viveu, representa um dos aspectos históricos viabilizadores de 

sua filosofia. Tanto a filosofia feuerbachiana como as ciências das religiões são enquadradas 

como tendo surgido em um período histórico posterior ao iluminismo, que abriu as portas 

para questionamentos acerca de conceitos antes engessados e que passam a ser entendidos, 

interpretados e analisados de modos distintos. 
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Feuerbach parte, pois, da crítica da religião e da teologia (produto do idealismo) não 

restringindo suas propostas ao campo da investigação religiosa. Ocupa-se ele em descobrir 

quais são os limites do entendimento humano. Será mesmo que o homem é limitado? E se o 

seu parâmetro de comparação fosse o próprio homem invés de um ser metafísico? 

Tendo sido aluno de Friedrich Schelling e G. W. F. Hegel, Feuerbach inspirou-se na 

composição de suas obras de juventude, que fundamentalmente expõe o início de uma grande 

obra filosófica. Da filosofia de Schelling, nosso autor utiliza-se da Filosofia da Revelação e 

de Hegel, a influência se deu até 1839, quando sai sua obra crítica ao pensador idealista, 

abandonando-o em seu caminho e findando, em suas obras mais tardias, em uma crítica direta 

ao idealismo hegeliano, elaborando um modo de perceber e produzir filosofia independente, 

inovador e crítico à filosofia denominada clássica ou tradicional. 

A filosofia proposta por Feuerbach não se restringe a uma análise filosófico-teológica 

de uma religião, de várias, ou de algumas, mas sim de analisar o homem que vive no mundo e 

que vive a história e ao mesmo tempo a compõe; analisar seu comportamento em meio às 

práticas religiosas sob um viés não necessariamente religioso constitui um de seus objetivos, 

por isso se pode considerar suas constatações como fundadoras de uma nova filosofia da 

religião, especialmente por observar o fenômeno religioso do ponto de vista do sujeito que 

produz a religião, o homem. Feuerbach está interessando em investigar até onde o discurso 

religioso (a cultura judaico-cristã), fundamentado em teologias idealistas e que se propõe 

como verdadeira filosofia, influencia nas ações, nos pensamentos e na imaginação do homem 

e como este se posiciona diante de tais influências. 

Para tanto, o filósofo constata que o homem – influenciado pela cultura e pelas ideias 

cristãs respaldadas em uma filosofia defensora de uma verdade entendida como absoluta, 

única e universal – se aliena, crendo ser inferior à tamanha grandeza que compõe o referido 

absoluto. Pensar em uma razão para além da própria condição de racionalidade faz do homem 

um simplório objeto em relação à grandiosidade do ser absoluto, cuja razão supõe-se ser pura, 

perfeita, libertadora e, sobretudo, a única razão verdadeira. 

Em sua filosofia os fundamentos das religiões são analisados criteriosamente, tanto no 

âmbito das religiões primitivas e mais incisivamente no que se refere ao cristianismo, como 

poderá ser observado a partir das exposições presentes no primeiro capítulo desta dissertação, 

no qual estão explicitadas algumas considerações essenciais para que se compreenda qual 

caminho é percorrido até que se chegue à filosofia do futuro. Nesse primeiro momento se 

retrata a crítica às essas duas formas de expressão religiosa, as politeístas e a monoteísta, 

aquelas caracterizadas pelo culto a natureza, pela diversidade, e por seus deuses 
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materializados (físicos ou orgânicos), esta pelo desprezo a natureza, por seu Deus moral e 

universal. 

No que tange às religiões naturais a crítica se refere, principalmente, ao fato de ser a 

natureza divinizada. Já no que faz menção ao cristianismo se critica o fato de ser a natureza 

completamente marginalizada o que finda por negar o homem em sua dimensão corpórea e 

retirar deles suas qualidades atribuindo-as à Deus, o que inferioriza e aliena o homem, e 

ainda, por fundar a teologia como meio de justificação da fé por meio de argumentos 

filosóficos-racionais, mecanismo que deturpa completamente o sentido da filosofia e da 

religião. 

No segundo capítulo elucida-se o ateísmo antropológico como contraponto ao 

cristianismo, evidenciando que o homem é que cria Deus e as religiões e não o contrário. A 

proposta nesse ponto é que o homem se torne consciente de que as qualidades ditas divinas 

são na verdade humanas, quando reconhece isso tem acesso ao conteúdo de sua essência 

verdadeira, negando os predicados de Deus e afirmando-os como seus próprios.  

Uma vez que chega a essa conclusão, como será mostrado no terceiro capítulo deste 

texto, pode o homem reconhecer que a natureza é o ambiente genuinamente humano e nela 

pode habitar, reconhecer seu corpo e a importância da sensibilidade para sua percepção de 

mundo e para construção de conhecimentos, a exemplo da nova filosofia da religião. Dito de 

outro modo: uma filosofia da religião que emerge no interior de uma postura crítica frente às 

religiões introduz possibilidades de análises destas que não a teológica ou dogmática. Faz 

parte desse projeto a emancipação humana que se dá por meio da reversão da teologia em 

antropologia, da conscientização do homem que objetiva sua essência e a reconhece como 

divina para si e, acima de tudo, da filosofia que estabelece como princípio a natureza e o 

homem em sua condição de organicidade e que se apresenta como expressão consciente desta. 

Os anos de maior atividade literária de Feuerbach foram sem dúvida durante as 

décadas de 1840-1850 quando se pode verificar que a forte temática de desempenhar uma 

crítica ao cristianismo e a divergência em diversos pontos da teoria hegeliana o lançava dentro 

de uma nova ideia de especulação filosófica. Embora seja bastante conhecido por sua obra A 

Essência do Cristianismo, nosso autor produziu uma intensa bibliografia filosófica ainda 

desconhecida da maioria como: Pensamentos sobre morte e imortalidade publicado em 1830 

sob anonimato; Abelardo e Heloisa ou o escritor e o homem de 1834; História da filosofia 

moderna de Bacon de Verulam a Benedito Spinoza de 1833; História da filosofia moderna. 

Apresentação, desenvolvimento e crítica da filosofia leibniziana de 1837; Pierre Bayle a 

história da filosofia e da humanidade num interessante momento de aparência e dignidade 
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publicada em 1838; Sobre filosofia e cristianismo e sua relação com a filosofia hegeliana; 

Sobre o Milagre e Para a Crítica da filosofia hegeliana ambos de 1839 e A Essência do 

Cristianismo de 1842. Três pequenas obras de Feuerbach merecem também aqui destaque, 

dentro deste processo de construção de uma crítica ao cristianismo e ao mesmo tempo crítica 

a Hegel, ambas de 1843. São elas: Teses provisórias para a reforma da filosofia, Princípios 

da Filosofia do Futuro e Necessidade de uma transformação. Obras de maturidade também 

trazem reflexões no mesmo sentido: A Essência da Religião e Contra o dualismo do corpo e 

alma, carne e espírito; as Preleções sobre a essência da religião e Sobre Espiritualismo e 

Materialismo
1
. 

Para efeitos de fundamentação da presente investigação adotam-se as seguintes obras 

de Feuerbach: A Essência do Cristianismo (1841), A Essência da Religião (1845) e Preleções 

Sobre a Essência da Religião (1851) Para a Crítica da Filosofia de Hegel (1839); Teses 

Provisórias para a Reforma da Filosofia (1843); Princípios da Filosofia do Futuro (1843); 

Princípios da Filosofia: Necessidade de uma Transformação (1842) e Contra o Dualismo de 

Corpo e Alma, de Carne e Espírito. Também são utilizadas obras de comentadores, tais como 

Adriana Serrão, Eduardo Chagas, Draiton Gonzaga de Souza entre outros, todos conceituados 

e grandes referências quando se trata da filosofia feuerbachiana, haja visto que são 

professores e pesquisadores especialistas na referida filosofia. Também foram utilizados 

artigos e teses como modo de comentar e atualizar as investigações a cerca do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Uma relação completa das obras publicadas por Feuerbach pode ser encontrada em: SERRÃO, Adriana 

Veríssimo. A humanidade da razão: Ludwig Feuerbach e o projeto de uma Antropologia Integral. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. 
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1. FEUERBACH E SUA ANÁLISE CRÍTICO-FILOSÓFICA DAS RELIGIÕES  

 

 

 Para trabalhar a temática concernente ao entendimento e crítica de Feuerbach às 

religiões adota-se nesse primeiro capítulo os escritos A Essência do Cristianismo (1841), A 

Essência da Religião (1845) e Preleções Sobre a Essência da Religião (1851). Partindo 

desses textos são apresentadas as religiões denominadas naturais ou primitivas, bem como a 

religião cristã e a crítica a elas desferida pelo filósofo. As religiões primitivas reúnem entre 

suas práticas o culto à natureza e a diversidade de deuses (politeísmo), enquanto na religião 

cristã cultua-se um único Deus metafísico. 

 As religiões primitivas são apresentadas como embasamento para a compreensão do 

surgimento do comportamento religioso que se manifesta, nesse sentido, através do culto a 

elementos naturais como as águas, as árvores, os ventos e outros. A reverência que o homem 

adepto dessas práticas religiosas presta à natureza deve-se principalmente ao fato de se 

perceber dependente dela, de reconhecer que nela estão presentes todos os recursos 

necessários para manutenção da própria vida. Ao associar o sentimento de dependência dos 

suprimentos oferecidos pela natureza à necessidade de conservação da vida, o homem a 

diviniza, emergindo assim, o comportamento religioso. 

 Conforme será visto na próxima seção deste capítulo o espaço geográfico onde se 

situam as comunidades definem quais deuses serão adorados de acordo com a necessidade de 

cada povo. Por exemplo, se a vida da comunidade depende de suprimentos advindos dos 

vegetais os deuses desse povo tendem a estar relacionados com a flora local e assim 

sucessivamente. Deste modo, constroem um conjunto de crenças que justificam o que eles 

mesmos não conseguem explicar quando se trata da imprevisibilidade dos fenômenos 

naturais, o que os leva a crer que suas ações interferem na decisão dos deuses em lhes 

fornecer ou não o que precisam para viver.  

Com a religião cristã tanto o culto a deuses locais quanto a aproximação com a 

natureza tendem a desaparecer nas práticas religiosas. O Deus cristão é o mesmo entre todos 

os povos e não só rejeita a natureza como sendo digna de culto, como também a despreza, 

chegando a renegar a organicidade e afirmar que a sensibilidade é um impedimento para a 

forma de espiritualidade que prega. O Deus cristão se apresenta, portanto, como um ser moral. 

Esse é o Deus autossuficiente, autocriado do qual emanam todas as coisas que existem, um ser 

não físico e superior à natureza e ao homem. Seguindo o termo utilizado por Feuerbach 



14 

 

denomina-se a entidade espiritual da religião cristã de Deus moral, isso porque o filósofo 

entende que é através das supostas características morais que o homem se aproxima dele. 

Nesse caso a identificação entre homem e Deus se dá pela verossimilhança entre os 

predicados de ambas as partes.  

 O cristianismo tende a renegar a dimensão orgânica inerente ao gênero humano, 

fazendo-o crer na primariedade e superioridade de uma realidade suprassensível, criadora da 

natureza, mas que ao mesmo tempo a rejeita, por apregoar a transitoriedade da vida sensível e 

estabilidade da vida num plano espiritual. Na perspectiva feuerbachiana esses postulados além 

de distanciar o homem da sua vida real, o fazem sentir-se inferiorizados por sua suposta 

condição de finitude e o castram a expansão das possibilidades de realizações no mundo 

concreto. 

 Um aspecto importante que virá a ser ressaltado na segunda sessão do presente 

capítulo versa da abordagem do conceito de consciência que primeiro é adquirida pelo homem 

através de sua relação com Deus, sendo ainda uma maneira alienada de conscientizar-se de si, 

por isso, a religião e considerada como parte do processo de conscientização, mas perde seu 

efeito quando torna o homem dependente estancando-lhe o desenvolvimento da verdadeira 

consciência que é a consciência do próprio gênero.  

 É importante ressaltar que os sentimentos do homem para com entidades ditas divinas 

demonstram como se configura uma forma verdadeira de expressão religiosa, mas a teologia 

que força explicações dogmáticas através de uma razão corrompida demonstra a construção 

de uma religião despida de seus fins originários, portanto, uma religião com fins 

especulativos, não reais, mas ilusórios. A teologia, após transformar um Deus pessoal em 

abstrato, põe em evidência seus predicados metafísicos, no intento de torná-lo único e 

absoluto. 

 Esse mecanismo desenvolvido pela teologia caracteriza uma tentativa de 

reaproximação entre ela e a filosofia, fazendo aflorar uma filosofia da religião voltada para a 

justificação do cristianismo e o desenvolvimento de uma argumentação racional que ponha 

seu Deus em patamar de superioridade, além da pretenciosa empreitada de universalização de 

seus moldes de fé e da defesa de sua verdade como sendo absoluta. 

A composição desse cenário se apresenta a Feuerbach como uma verdadeira 

deturpação do sentido da filosofia, da religião e da filosofia da religião, tendo em vista que, 

retira da esfera humana o escopo desses três modos de pensar a realidade, projetando-os para 

um plano metafísico precedente, quando impossível seria imaginar a realização de qualquer 

destas atividades e pensamentos se retirada a condição de organicidade inerente ao homem. 
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Essas acusações disferidas contra a teologia dizem respeito às propostas idealistas, elaboradas 

principalmente por Hegel, que viria a ser também alvo de críticas feuerbachianas. 

 Elucida-se que a empreitada de Feuerbach se volta para a elaboração de uma nova 

proposta de filosofia da religião e, ainda, de uma revisão crítico-material da filosofia de modo 

geral e de seus métodos, propondo uma repaginação da filosofia, que deve privilegiar o 

humano e a realidade sensorial, invés de dar prioridade a especulações metafísicas como 

pretendera a filosofia tradicional. 

 Tendo claro que o trabalho desenvolvido por Feuerbach tece críticas à religião, e 

especialmente a religião explicada, vivenciada e/ou entendida por meio da teologia e que sua 

base investigativa é o cerne da religião, porém, direcionado a um amplo projeto para a 

humanidade, a atenção se volta para a análise da religião como momentos de sua filosofia que 

direcionam para a efetivação da filosofia do futuro. 

 As religiões naturais e cristã se mostram distintas entre si, mas é possível identificar, 

partindo de textos de Feuerbach, um ponto de similitude, a saber, o que ele aponta como 

sendo o fundamento de ambas. “O sentimento de dependência do homem é o fundamento da 

religião
2
” (FEUERBACH, 2008, p.23), ao perceber-se impedido de realizar algumas tarefas 

sente o homem a necessidade de algo/alguém a quem possa suplicar por ajuda, nesse processo 

emergem pensamentos que o fazem crer que há entes não humanos e superiores que talvez 

sejam capazes de feitos não realizáveis por entes sensíveis. 

Assim sendo, as próximas seções deste capítulo visam descrever e explicar como 

surge o comportamento religioso, como são entendidas as religiões naturais e cristã, como 

teologia e filosofia se relacionam para justificar a fé e como a crítica de Feuerbach é 

elaborada em cada um desses tópicos, tendo em conta sempre a concepção de que a condição 

humana se afirma em suas dimensões corpóreo-sensitiva e intelectiva. 

Sabidos de que os estudos de Feuerbach apontam para a defesa de que Deus não passa 

de uma projeção da imaginação humana, será evidenciado adiante como o filósofo analisa 

suas formas de expressão, a saber, enquanto Deus físico quando se trata das religiões 

primitivas que divinizam a natura e enquanto ser moral como é anunciado pelas religiões 

cristãs. Em A Essência do Cristianismo ele toma por objeto o Deus moral, que se faz divino 

por seus predicados como o amor, a bondade e a onisciência; já em A Essência da Religião é 

elaborada uma análise da religião dos povos primitivos como pressuposto do Deus físico e 

fundamento para o emergir das práticas religiosas. 

                                                           
2
 “El sentimiento de dependência del hombre es el fundamento de la religión” (FEUERBACH, 2008, p.23), 
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1.1. O deus físico: crítica às religiões primitivas  

 

De acordo com os relatos históricos que versam sobre as religiões primitivas, cultuar 

deuses era sinônimo de culto à natureza. Em conformidade com o pensamento de Feuerbach 

essas práticas religiosas principiam com a identificação entre homem e natureza, de modo que 

aquele submete-se a essa e dela se torna dependente. Esses são fatores que em muito 

contribuem para o surgimento das religiões, pois ao desenvolver sentimentos de dependência 

em relação à natureza o homem tende a sacralizá-la, principalmente por não conseguir 

compreender todas as dimensões deste vasto mundo orgânico, passando a temer seus 

desígnios. Outro aspecto que será ressaltado nesta seção é a diversidade religiosa que se 

expressa entre os povos primitivos, visto que, cada comunidade cultuava seus deuses locais de 

acordo com as necessidades que lhe eram inerentes.  

A partir desses elementos presentes nas religiões primitivas Feuerbach explica como 

surge o comportamento religioso. Portanto, a presente seção trabalha com as religiões 

primitivas no intuito de explicar o surgimento do comportamento religioso de uma maneira 

geral, o que implica diretamente no modo como se dá a crítica do filósofo às religiões.  

O sentimento religioso desencadeado no homem surge a partir de sua proximidade 

com a natureza e seus deuses bem como são também relacionados à realidade palpável. 

Assim, há civilizações que acreditavam serem os astros, como o sol e a lua, representações de 

seus antepassados, ou que creem haver um deus dos mares, das florestas, dos animais. 

Feuerbach percebe que os deuses variam de acordo com a condição geográfica de onde estão 

situados os povos que neles creem, como pode ser ilustrado nessa passagem em que ele cita 

diferenças entre os deuses gregos e egípcios, que não diz respeito apenas a condição 

geográfica em si, mas as características percebidas entre os homens de diferentes localidades: 

 

Por que os gregos riam-se dos deuses dos egípcios, dos crocodilos, gatos e 

íbis? Porque os deuses dos egípcios não correspondiam à essência, às 

necessidades dos gregos. Onde estava o motivo pelo qual para eles só os 

deuses gregos eram tidos como deuses? Nos deuses em si mesmos? Não! 

Nos gregos; nos deuses só indiretamente, só à medida que eram exatamente 

correspondentes à essência dos gregos (FEUERBACH, 2009, p. 70). 

 

Ao constatar que numa região onde a principal fonte de alimentos é, por exemplo, o 

mar, e ao deus desse povo são atribuídas às benevolências e desventuras advindas destas 

águas, ele postula que o homem cria seus deuses de acordo com suas necessidades e medos e 

se identificam com eles a partir de sua essência. 
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O sentimento de dependência da natureza em união com a representação 

desta como um ente pessoal que atua com arbitrariedade é o motivo dos 

sacrifícios, os atos mais substanciais das religiões naturais.  Sinto a 

dependência da natureza, sobretudo, na necessidade mesma que tenho dela. 

Esta necessidade é o sentimento e o sinal do meu << não ser >> nada, se ela 

for humana 
3
 (FEUERBACH, 2008, p.53). 

 

 Assim sendo, as crenças e cultos podem variar de região para região, mas o 

fundamento que faz dos homens supersticiosos é, ao menos em um de seus aspectos, a 

necessidade e dependência da natureza. O homem preza por sua vida e tendo em seu 

conhecimento que sem a natureza não seria possível preservar a si, teme que dela emerjam 

fenômenos que possam vir a destruí-lo, tornando-se, desta forma, dependente dela. O 

sentimento de dependência volta os olhos humanos para os acontecimentos naturais, haja vista 

que ao depender necessariamente de algo é imprescindível estar atento a suas transformações 

para não correr o risco de não perceber um fenômeno que venha a ameaçar a própria vida. 

 Prestando atenção na natureza e em seus fenômenos, e relacionando as ações humanas 

com o que nela acontece, e ainda, ancorando-se em sua fértil imaginação, passa o homem a 

acreditar que seus atos podem interferir em alguns eventos percebidos na natureza. Eis que 

surgem os deuses, as forças misteriosas que habitam a natureza e interferem em seus 

fenômenos tomando por pressuposto as ações humanas. Partindo disto tem-se o emergir do 

comportamento religioso, os homens primitivos cultuavam árvores, dançavam e cantavam 

para obter boa colheita, sacrificavam animais em nome da saúde da comunidade, tudo em 

louvor aos deuses. 

 Outro meio apresentado por Feuerbach como responsável pelo surgimento do 

comportamento religioso é o mistério aliado aos limites da cognição. A explicação para tal é 

simples: o homem abstrai os fenômenos naturais, teme a alguns deles e se alegra com outros, 

ao passo que não consegue explica-los em sua totalidade, tendo vista ser a razão humana 

limitada. Assim, atribui o homem explicações fantasiosas aos fenômenos que não sabe como 

explicar racionalmente, explicando-os como provisão dos deuses, que pode ser relacionada 

com o bom ou mau comportamento do homem. 

 

                                                           
3
El sentimento de dependencia de la naturaliza en unión con la representación de esta como un ente personal que 

actúa com arbitrariedad es el motivo de los sacrificios, los actos más sustanciales e las religiones de la 

naturaleza. Siento la dependencia de la naturaleza sobre todo e la necesidad misma que tengo de ella. Esta 

necesidad es el sentimiento y el signo de mi <<no ser>> nada si ella humano. (FEUERBACH, 2008, p.53). 
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Todos os fenômenos estranhos e extraordinários na essência da natureza, 

tudo o que cativa e arrebata o olho do homem, o que inflama sua fantasia, 

provoca seu espanto, afeta sua emoção de um modo especial, inusitado, para 

ele inexplicável, tudo isso deve ser considerado no surgimento da religião, 

pode mesmo fornecer a base e o objeto da adoração religiosa 

(FEUERBACH, 2009, p. 60). 

 

 Os sentimentos humanos exercem grande influência no surgimento do comportamento 

religioso, visto que em não raros casos os objetos dos quais os homens se aproximam são 

aqueles que despertam sua afeição, tornando-se atrativos e ocupando seu pensamento e, não 

obstante, sua imaginação. Na relação com o meio natural, o homem percebe o despertar de 

vários destes sentimentos e a intensidade de alguns deles determina parte de seu entendimento 

acerca do mundo, ou mesmo, influencia na elaboração de postulados a ele relativos. 

 Por meio de tais sentimentos os laços entre homem e natureza se estreitam de modo 

que aquele começa a intuir sua similitude com esta. A detecção dessa analogia se traduz em 

mais um dos traços apontados como importantes para o surgimento e fundamentação da 

religião. O homem se identifica com a natureza de modo que seus elementos lhe aparecem 

como semelhantes; essa constatação o faz pensar a natureza como idêntica a si mesmo em sua 

essência, por esse motivo, seus elementos lhe aparecem como parte de si e da natureza. 

 Para Feuerbach, o homem diviniza a natureza por perceber sua utilidade, nocividade e 

pelo instinto egoísta
4
 de proteger o que considera como bem mais precioso, sua própria vida. 

O desejo de viver é um sentimento que desperta nos antigos o instinto de proteção da 

comunidade local. Para ilustrar a presença da diversidade de culto nas religiões primitivas o 

filósofo apresenta vários exemplos de crenças de acordo com a cultura de cada povo. Assim, 

ele diz que: 

 

Os antigos persas, por exemplo, como narra Heródoto, valorizavam os outros 

povos somente conforme o grau de distância de seu próprio país, da Pérsia: 

quanto mais próximos, mais elevados; quanto mais distantes, mais baixos. 
E os egípcios viam na lama do Nilo, segundo Diodoro, a matéria-prima e 

fundamental da vida animal e mesmo humana (FEUERBACH, 2009, p. 54). 

                                                           
4
 O termo egoísmo não é utilizado por Feuerbach no sentido corriqueiro da palavra, como ele mesmo explica: 

“Entendo por egoísmo o fazer valer-se de si mesmo conforme a natureza e, consequentemente (porque a razão 

do homem nada mais é do que a natureza consciente do homem), conforme a razão, o afirmar-se a si mesmo do 

homem diante de todas as instâncias antinaturais e anti-humanas que a hipocrisia teológica, a fantasia religiosa e 

especulativa, a brutalidade e o despotismo político impõe ao homem. Entendo por egoísmo o egoísmo 

necessário, imprescindível, que, como foi dito, não é o moral, mas o metafísico, isto é, fundado na essência do 

homem sem seu saber e querer, o egoísmo sem o qual o homem não pode viver; porque para viver devo evitar 

constantemente o que me agride e me é nocivo[...]Entendo por egoísmo o amor do homem por si mesmo, ou 

seja, o amor pela essência humana, o amor que é o impulso para a satisfação e aprimoramento de todos os 

anseios e talentos, sem cuja satisfação e aprimoramento ele não será nem poderá ser um homem verdadeiro, 

completo” (FEUERBACH, 2009, p. 65-66). 
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 Os entes divinizados por esses povos antigos estão relacionados à matéria, a uma 

integridade orgânica e efetiva da vida e, ainda, à natureza que sente próxima de si, à 

comunidade local. É da realidade material onde se encontra que o homem abstrai as 

informações que compõe seu pensamento. Através da relação com a natureza detecta suas 

necessidades, desejando que sejam elas asseguradas e protegidas, para tanto, imagina que de 

onde deriva sua manutenção aí está algo de divino. O culto aos animais é uma das práticas 

presentes entre os pagãos e segundo Feuerbach (2009) teria surgido a partir das religiões dos 

egípcios antigos, sendo percebidas até hoje entre povos da Ásia, África e América. 

  Feuerbach (2009) expõe que o culto a animais é comum entre hindus, que adoram 

cobras e touros; entre os budistas que consideram execrável o aniquilamento de qualquer 

animal; entre os povos do Antigo Egito e Oriente que adoravam a maioria dos animais, sendo 

eles até hoje tidos como intocáveis; entre os indígenas da Guatemala há a crença de que o 

homem é unido a um animal e quando esse animal (tido como irmão) morre, o homem 

também deve morrer. Muitos são os exemplos de culto aos animais citados por ele, no entanto 

não serão ressaltados detalhadamente, visto que não se pretende aqui adentrar nos méritos das 

crenças de cada povo, mas sim, apresentar o fundamento de tal e a esse respeito afirma-se, em 

conformidade com Feuerbach, que tal fundamento é, assim como outras formas de 

divinização da natureza, o sentimento de dependência. 

 

Os animais eram seres necessários para o homem; sem eles ele não poderia 

existir, ainda menos como homem. O necessário é porem aquilo de que eu 

dependo; assim, da mesma forma que a natureza em geral tornou-se um 

objeto da religião como princípio fundamental da existência humana, da 

mesma forma pôde e deveu também a natureza animal tornar-se objeto da 

adoração religiosa (FEUERBACH, 2009, p. 56). 

 

 A partir da reflexão acerca da presença de animais nas religiões pagãs, Feuerbach 

aponta um elemento que pode ser entendido como o caráter de dualidade no comportamento 

religioso. O animal por vezes é sacrificado, por vezes adorado, a esse fato ele atribui o 

sentimento desencadeado no homem que o faz sentir-se hora como senhor, hora como 

escravo, diante de suas necessidades. Deste modo, imagina o homem que também com o 

animal isso se passa, por isso, num momento pode ser uma vaca, por exemplo, venerada, e em 

outro sacrificada. 

 O sacrifício simboliza boa parte do que se tem como elementar no comportamento 

religioso dos povos primitivos. Não apenas o sacrifício animal, mas também o humano, neste 
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se insere um mecanismo que entre os primitivos talvez não ocorresse de modo consciente, 

mas que a partir do cristianismo seu sentido se mostra claro. O sacrifício humano objetiva a 

negação do homem, e essa negação tenciona torná-lo cada vez mais dependente de uma 

divindade, o homem precisa sentir-se impotente para que seu Deus possa aplacar suas 

necessidades e sofrimento. 

Nas religiões primitivas os sacrifícios eram sangrentos, seus deuses eram parte da 

matéria, logo, só o sacrifício da carne faria sentido, entre os cristãos, o sacrifício viria a ser 

espiritual, visto que seu Deus é um ente metafísico, que comunga da linguagem espiritual e 

compreende essa forma de sacrificar-se.  

Sob o ponto de vista historiográfico, o filósofo expõe uma diferenciação entre os 

fenômenos religiosos percebidos em meio aos povos primitivos (citando em suas Preleções 

persas, romanos, gregos e egípcios antigos, entre outros povos) e os que se expressam nas 

culturas cristianizadas. Na esfera dos povos primitivos, de modo geral, está presente o 

sentimento religioso que se desdobra espontaneamente, em sua vivência com a natureza e 

seus elementos. É da natureza que ele extrai a manutenção de sua vida e até mesmo seus 

deuses. “O motivo e a origem da religião no homem foi o sentimento de dependência [...] e o 

objeto desse sentimento de dependência é a natureza enquanto ainda não falsificada por 

especulações e reflexões sobrenaturais” (FEUERBACH, 2009, p. 95). 

O homem não adora elementos da natureza por entender que são meramente parte da 

natureza, mas por compreender que se assemelham consigo, em outras palavras, o homem 

adora a si e a sua essência. 

 

Seu deus não é mais que a própria essência do homem; se confirma o feito 

de que nas mais toscas e baixas formas de religião o homem adora as coisas 

mais distantes e diferentes de si: estrelas, pedras, árvores, até mesmo as patas 

dos caranguejos ou as conchas dos caracóis, porque unicamente adora coisas 

as quais transfere a si mesmo pensando que são seres como ele, ou que ao 

menos lhe corresponda uma semelhança com o que ele mesmo é. A religião 

mostra, portanto, a curiosa, porém muito considerável e inevitável 

contradição pela qual, desde o ponto de vista teísta ou antropológico a 

essência humana é adorada como divina porque parece uma essência distinta 

do homem e não humana, pelo contrário, desde a perspectiva naturalista, o 

ente não humano é adorado como um ente divino precisamente porque 

parece humano
5
 (FEUERBACH, 2008, p.53). 

                                                           
5
 Su dios no es más que su propria esencia de hombre; se confirma el hecho de que em las más toscas y bajas 

formas de religión el hombre adora las cosas más lejanas y desemejantes a sí: estrelas, piedras, árboles, incluso 

las pinzas de los cangrejos o las conchas de los caeacoles, porque unicamente adora cosas em las que se 

transfiere a sí mismo pensando que son seres como él, o que al menos les corresponde una semejanza con lo que 

él mismo es. La religión muestra, por tanto, la curiosa, pero muy considerable e inevitable contradiccción por la 

cual, mientras desde el punto de vista teísta o antropológico la esencia humana es adorada como divina porque 
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Tanto mais se identifique o ser humano com determinado objeto, mais o tornará 

importante para si mesmo, reconhecendo suas atribuições no mundo e até divinizando-o. 

Assim, nas religiões ditas primitivas, o homem se relaciona com a natureza e alia-se a ela 

como parte efetiva de sua vida, seu comportamento religioso está ligado a seu cotidiano, suas 

crenças se entrelaçam com suas ações diante da natureza, percebendo-se por meio sensível 

como parte real dela. Um ponto no qual o indivíduo se percebe semelhante à natureza está 

ligado à sua instabilidade; o homem, no entanto, não é capaz de prever o resultado de 

fenômenos naturais, pode apenas conhecer o produto de seus próprios feitos. Feuerbach 

(2008) nos diz que a variação da natureza faz com que o homem se torne inseguro diante dos 

resultados de tais fenômenos, temendo o que deles pode derivar, tornando-se assim humilde e 

religioso. 

 O homem muda com o passar do tempo, sua realidade de vida se transforma, a cultura 

se renova, assim também se dá com seus deuses. “A diferença entre o deus pagão e o deus 

cristão é apenas a diferença entre o homem ou o povo pagão e o cristão” (FEUERBACH, 

2009, p. 30). Os deuses dos homens primitivos representavam entes capazes de saciar seus 

desejos e as características dessas divindades estavam identificadas com as peculiaridades 

daqueles que as adoravam. Com o cristianismo isso se repete, mudam os deuses, mudam os 

homens, mas a relação entre eles continua a se desenvolver no âmbito do sentimento e os 

predicados do Deus cristão são tais como os do homem que o idolatra. 

 Os povos primitivos conheciam como realidade aquilo que viam a sua volta, os limites 

geográficos lhes eram impostos de acordo com suas experiências de exploração do território 

próximo, eles conheciam somente o ambiente em que viviam e acreditavam que sua terra era 

tudo que havia. Assim, não é de se espantar, pois, que a pluralidade religiosa permeie a vida 

dos povos da antiguidade; olhando para o passado é possível traçar esse panorama, no 

entanto, aqueles que viveram na referida época se atém a realidade conhecida por meio dos 

sentidos. Já no período moderno, as formas de conhecimento se transformam, é possível ao 

homem obter informações a respeito do mundo através de outros meios, que não o sensitivo e 

espacial, o homem moderno sabe que há outros lugares, cidades, estados, países; 

consequentemente outras culturas, floras e faunas diversas e outras formas de expressão 

                                                                                                                                                                                     
parece uma esencia distinta del hombre y no humana, por el contrario, desde la perspectiva naturalista, el ente no 

humano es adorado como um ente divino precisamente porque parece humano (FEUERBACH, 2008, p.53). 

 



22 

 

religiosa. O conhecimento humano muda, também sua forma de pensamento religioso não é 

mais a mesma. 

 

 

1.2.O Deus moral: crítica à religião cristã  

 

Enquanto as religiões pagãs compreendem a natureza como divina e única responsável 

pela existência humana, a religião cristã toma por Deus um ente não físico, um Deus criador 

de todas as coisas, incluso aí a natureza, que se encontra ante e acima de toda a realidade 

mundana. Aqui o sentimento religioso é despertado por motivos um tanto distintos daqueles 

pelos quais era a natureza adorada. O homem adora agora um Deus por ele criado, mas que 

em última instância nada mais é que reflexo de sua própria essência. 

Nessa seção estão evidenciadas algumas características da religião cristã e como 

Feuerbach estrutura sua crítica a ela. Um cenário distinto daquele percebido nas religiões 

naturais se mostra; Deus se apresenta como um ente moral e metafísico, que se pretende 

universal e rejeita a natureza, não interfere no mundo sensível e é adorado por suas 

qualidades.  O homem se aproxima do Deus cristão por identificar em si mesmo 

características semelhantes as suas próprias e essa constatação o torna predisposto ao 

comportamento religioso.  

Também serão apresentadas nesse tópico algumas considerações acerca da consciência 

humana em sua dimensão religiosa e em sua versão desvinculada da religião A consciência 

que o homem desenvolve na relação de identidade com Deus é entendida como a primeira 

consciência que o homem tem de si e é considera pelo filosofo como uma consciência 

alienada, sendo a consciência verdadeira aquela que identifica o homem com seu gênero, não 

com Deus. Nesse sentido a religião seria um impedimento do amadurecimento da consciência. 

Ao optar por se desprender da perspectiva religiosa, no entanto, o homem reconhece que a 

religião é apenas expressão de seu interior tornando-se consciente de que as qualidades 

divinas são na realidade humanas e consequentemente afirmam sua independência de Deus e 

das religiões. 

O Deus do cristianismo, diferente do deus das religiões primitivas, não é adorado por 

suas ações que interferem diretamente na natureza; é ele adorado por seus predicados. Os 

cristãos acreditam na benevolência, amor e compaixão do seu Deus, por isso o adoram. Tais 

qualidades não passam de ideias metafísicas; enquanto aos deuses das religiões primitivas 

eram atribuídas a provisão de alimentos, da água e da harmonia, ou mesmo desordem, dos 
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fenômenos naturais; ao Deus do cristianismo é atribuído o amor pelo homem, a clemência 

diante de seus pecados, ou o castigo para aqueles “desobedientes”. Em outras palavras, o deus 

pagão exerce intervenção prática na vida humana, o Deus cristão interfere apenas nas 

categorias daquilo que a imaginação humana é capaz de elaborar. 

Um aspecto importante no que diz respeito às crenças religiosas e, de um modo 

especial, no Deus do cristianismo é a predisposição da consciência para tal, apenas a 

consciência humana é capaz de tal proeza. Conforme dissemos, o homem lança mão de sua 

imaginação e cria um mundo fantasioso onde há um ser não sensível que rege todas as coisas, 

esse é um principio básico da crença cristã. Em um primeiro momento, o indivíduo religioso 

pode crer piamente estar consciente de suas convicções e certo de que a verdadeira 

consciência é aquela que parte do Absoluto, da qual detém uma pequena parte e só por este 

motivo é capaz de conhecer a verdade. 

A religião sugere que o ser humano se adeque a essa ideia de consciência, o que de 

fato se dá em um primeiro instante; o homem se aliena de tal modo à imagem do Deus criada 

pela religião que se torna convicto de sua plena consciência a respeito da realidade e, 

sobretudo, da realidade da divindade. Este não é um estágio final da consciência, mas ainda 

assim é uma forma de consciência que, conforme foi dito, se mostra indispensável para que 

haja sentimento religioso. 

 Esse modelo de consciência não está em concordância com o que propunha o filósofo. 

Para ele, “consciência em sentido estrito só existe quando um ser tem como objecto o seu 

género, a sua essencialidade” (FEUERBACH, 2002, p.9). Deste modo, a verdadeira 

consciência consiste no ato em que o indivíduo toma consciência de si e busca sua essência 

em si mesmo, quando toma por objeto o seu próprio gênero, não quando busca fora de si uma 

essência fazendo-a parecer um real objeto de si e para si. O conhecimento que o homem 

afirma nutrir em relação a Deus não passa de consciência de si, de projeção humana, por 

conseguinte, a religião consiste no “desvendamento festivo dos tesouros escondidos do 

homem, a confissão dos seus pensamentos mais íntimos, a proclamação pública dos seus 

segredos de amor” (FEUERBACH, 2002, p.23). A religião é aqui entendida como expressão 

do interior humano. 

 

Mas se, na religião, a consciência de Deus é referida como a consciência de 

si do homem, tal não se deve compreender no sentido em que o homem 

religioso estaria directamente consciente de que a consciência que tem de 

Deus é a consciência de si da sua essência, visto que é justamente a falta 

desta consciência que funda a diferença específica da religião. Para eliminar 
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essa incompreensão, é preferível dizer: a religião é o primeiro, mas 

indirecto, conhecimento de si do homem (FEUERBACH, 2002, p.23). 

 

 No âmbito religioso a consciência humana é pueril, pois conscientizar-se de um ser 

que traspassa a realidade material e temporal para o homem, inserido no tempo e no espaço, é 

pouco provável, a consciência somente pode ser consciência do próprio gênero. Através da 

religião o homem busca compreender Deus, suas manifestações, peculiaridades e natureza, 

nesse processo percebe que o objeto divino se assemelha ao que conhece de si, por um 

mecanismo de associação e aproximação acredita que seu interior se assemelha ao de Deus. 

Talvez seja esse o primeiro modelo de consciência que o indivíduo tem de si mesmo, um 

modo primário e elementar, obscurecido por ideias irreais. Num próximo estágio, o homem 

reconhece que a consciência divina não passa de hipostatização da consciência humana num 

ser metafísico.  A religião faz o homem permanecer naquele primeiro estágio de consciência, 

o desapego dela faz do homem realmente consciente, por reconhecer seu gênero como 

ilimitado para si mesmo. 

 A religião pode ser percebida como um velamento da possibilidade de o homem 

atingir a consciência de si mesmo, uma vez que seu principal fundamento consiste na 

dependência que os indivíduos desenvolvem em suas relações com os seres fantásticos que 

povoam sua imaginação. Se o homem se reconhece como criador do Deus cristão e de todos 

os deuses, os mistérios e a necessidade de intervenções milagrosas na realidade humana 

perdem o lugar para a conscientização continuada da humanidade voltada para o 

melhoramento do gênero humano e do mundo sensível, as palavras de Melo:  

 

É nas categorias racionais que o homem pode compreender e interpretar o 

mundo. É a partir da consciência que o homem possui, a capacidade de 

desenvolver-se intelectualmente, que lhe é dado a possibilidade de atingir 

sua emancipação (MELO, 2011, p. 234). 

 

Tomados pela consciência real de si mesmo o homem percebe que o Deus que adora é, 

em sua essência, também homem. Se a essência de Deus consiste em amor, sabedoria, 

plenitude e outros tantos predicados e se tais características são antes componentes da 

essência humana, tal Deus se apresenta como um ente moral, projetado num plano metafísico 

a partir da consciência humana, que ao reconhecer-se como Deus para si mesmo admite sua 

condição de dependência de tal divindade, sendo possível que identifique posteriormente que 

de nada fora de si mesmo depende, depende apenas de sua relação consigo e com a essência 

de seu gênero. 
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Aqui a atenção se volta novamente para a pretensão de anulação do homem impetrada 

pelo cristianismo. O homem se aliena
6
 à consciência de si adquirida através da religião, 

sentindo-se inferior do ponto de vista moral, já que as qualidades que percebe em seu interior 

são ínfimas em relação aos predicados divinos, assim sendo, sente necessidade de completude 

e, se o cristianismo apregoa que o ser humano só pode se tornar completo reconhecendo sua 

pequenez e a grandeza de Deus, assim o homem o faz, diminui, ou ainda, anula suas 

qualidades para reconhecer a infinidade dos adjetivos divinos. Só o homem que sente 

necessidade de elevar seus sentimentos busca um Deus de sentimentos infinitamente bons.  

 

 

1.3. Considerações hermenêuticas a respeito dos fundamentos do cristianismo: o 

princípio da reversão da teologia em antropologia 

 

 

A justificativa para as práticas cristãs que põem o homem em uma condição de 

inferioridade se apresenta por meio da teologia. Esse elaborado sistema racional molda as 

práticas e o discurso religiosos. Por isso, no tópico que segue serão expostas algumas 

considerações a respeito das imbricações entre cristianismo, teologia e filosofia. Para tanto a 

teologia aparece como justificativa racional da fé cristã e a filosofia abstrata como uma 

espécie de teologia racional, o que as aproxima. A crítica de Feuerbach pretende separar 

definitivamente a teologia da filosofia.  

 Um breve comparativo entre as religiões pagãs e a cristã é apresentado a seguir no 

intuito de ilustrar as diferenças entre o que Feuerbach considera como sendo uma fé genuína e 

uma fé corrompida. A discussão central nesse tópico versa, no entanto, da crítica do filósofo à 

junção de teologia e filosofia. Por isso realiza através de sua análise hermenêutica da religião 

a proposta de uma filosofia que, separada da teologia, seja capaz de analisar o fenômeno 

religioso por ele mesmo e pelo modo como se expressa efetivamente no mundo real.  

Munidos de postulados feuerbachianos, mais especificamente a partir do que se lê na 

obra La Esencia de la religón, diz-se que a distinção entre as religiões politeístas e as 

monoteístas reside no fato de naquelas se destacarem as particularidades e nessa a 

universalidade. Enquanto nas religiões primitivas os deuses de destaque eram os que 

representavam traços da cultura nacional, no cristianismo, com auxílio de sua elaborada 

                                                           
6
 Sobre conceito de alienação na filosofia de Feuerbach, cf. HAHN, Paulo. Consciência e emancipação: uma 

reflexão a partir de Ludwig Feuerbach. 
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teologia, se perpetra esforços para que seu Deus seja reconhecido como único, universal e 

absoluto. Tem-se, pois, um aspecto que as distingue e, quiçá, marca a passagem do período 

histórico primitivo para um período de cristianização. 

Os povos antigos criam seus deuses por uma necessidade material, desejam a 

manutenção da vida e para tanto suas divindades fazem relação com as carências locais e 

particulares de cada povo. O cristianismo promete um Deus capaz de tornar todos os povos 

iguais e atender aos anseios humanos independente de sua localização geográfica, classe 

social, raça ou qualquer característica específica.  

Assim, a religião cristã elabora sua teologia, estruturando-a de modo que venha a 

atender as necessidades humanas a partir dessa maneira mais global de ver o mundo; se não 

há limites entre os povos, também não há necessidade de deuses locais, o verdadeiro Deus 

deve abranger todos os homens de modo universal. As peculiaridades de cada povo são 

deixadas em segundo plano, o homem é humano em qualquer lugar do mundo, também o 

Deus cristão é Deus em qualquer região. 

 Algumas ideias cristãs carregam consigo um referencial racional; o que a teologia está 

a fazer é utilizar-se da filosofia para fins não filosóficos, está, portanto, retirando meios para 

atingir fins particularmente ideológicos, pretendendo apresenta-los como universais. O que 

ocorre nessa situação é uma anástrofe; a filosofia trata de assuntos particulares e os mesmos 

se tornam “patrimônio humano”, o conhecimento é produzido pelo homem e para o homem. 

A teologia pretende que a filosofia justifique Deus e a realidade metafísica da qual se diz 

preceder todas as coisas. Ora, como pode uma produção humana justificar uma feitura não 

humana? E ainda, quão obscura pode ser a ideia de justificar um ser precedente metafísico por 

meio de um ente físico? Não seria a precedência de um mundo metafísico mera produção da 

mente humana? Se para tornar defensável quaisquer destas ideias é necessária a inteligência 

humana, não seria o homem precedente?  

 A teologia cristã surge como uma justificativa racional para a fé, servindo-se dos 

métodos e argumentos filosóficos para defender sua “verdade”. A própria possibilidade de 

uma defesa racional da fé cristã se apresenta como sendo um argumento para comprovação da 

existência de Deus e para a constatação dos ensinamentos cristãos como indiscutivelmente 

verídicos. Já aí o caráter dogmático da teologia cristã se apresenta, faz da filosofia sua serva, 

mas se recusa a incluir flexibilidade discursiva nas conclusões a que chega. Nesse sentido 

surgem também filosofias que tendem a justificar e defender ideais cristãos, a exemplo da 

hegeliana que se expressa como uma filosofia absoluta, retirando da abstração seus 

argumentos.  
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 As conexões entre cristianismo, teologia e filosofias abstratas se estreitam. O 

cristianismo busca por justificativas racionais, portanto, a teologia que funda pode ser 

denominada de teologia racional, as filosofias abstratas, por sua vez, defendem 

filosoficamente aquilo que o cristianismo prega. Deste modo, a teologia racional e a filosofia 

abstrata se tornam na mesma coisa do ponto de vista formal. Assim também entende 

Feuerbach; além de acusar a filosofia de Hegel de teologia, propõe que se reverta a teologia 

em antropologia, pois só assim se funda uma filosofia que se volta para o objeto mesmo do 

filosofar, o homem. Tanto a filosofia abstrata como a teologia racional, o que dá no mesmo, 

se apresentam na crítica feuerbachiana como meras perspectivas formais, um emaranhado de 

palavras ajustadas de forma lógico-racional para justificar idealidades como sendo realidade.  

 Em concordância com Feuerbach elucida-se que as religiões apresentadas do ponto de 

vista da teologia ou da filosofia abstrata não correspondem à verdade da religião, por isso, ele 

compõe o que se pode chamar de hermenêutica
7
, sobretudo, hermenêutica do cristianismo. 

Sua investigação não se encerra na crítica as religiões; ele busca compreender os fundamentos 

da religião, o sentindo de sua existência, sua gênese e sua importância para humanidade, tudo 

do ponto de vista daquele que criou a religião, o homem; na sua visão essa é a perspectiva 

fundamental para que se compreenda o fenômeno religioso fielmente. Começa, assim, por 

reconhecer quão fidedigno é o sentimento religioso, uma fé pura. 

A fé em sua essencialidade, que se justifica apenas por sua manifestação efetiva e não 

carece de justificação teorético-lógica-racional é considerada pelo filósofo a fé em sua 

essência, em contraposição à fé institucionalizada que carece de elaborações teológicas para 

se legitimar. A aversão de Feuerbach à teologia deve-se especialmente ao fato de ela aliar fé e 

razão para defender os interesses do cristianismo, deturpando assim o sentindo da filosofia: 

 

O reconhecimento do teor vivencial da religião e da sua importância na vida 

humana é o critério que permite delimitar os âmbitos respectivos do religioso 

e do teológico e, mais precisamente, estabelecer a nítida clivagem entre a fé 

e as doutrinas da fé, correspondendo aquela a um plano autêntico e genuíno, 

e estas ao aparelho conceptual, racionalizador e legitimador que se lhe 

sobrepõe, como instâncias teoréticas que a escondem e anulam. (SERRÃO, 

1999, p. 57). 

 

 A teologia corrompe o verdadeiro sentindo do sentimento religioso ao aliar fé e razão, 

insurgindo, assim, para atender aos interesses do cristianismo; não está ela voltada para a 

                                                           
7
 A aplicabilidade do termo hermenêutica na presente pesquisa tem por base a tese da professora Adriana 

Veríssimo Serrão, listada nas referências. Portanto, aderimos a sua interpretação para embasar e articular as 

argumentações desenvolvidas nesse estudo.  
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satisfação daquele que é motivo de existir da religião, o homem, mas voltada aos interesses de 

uma instituição que pretende disseminar entre os homens sua verdade como absoluta e 

reafirmar o próprio poder. Para atingir tais fins maneja os conteúdos da produção filosófica e 

estabelece jogos lógicos com as palavras e seus significados. 

 A teologia elabora seus argumentos partindo de preceitos racionais, mas na prática 

segue recorrendo ao sentimento para aproximar os homens da religião. O medo e a 

necessidade continuam atuando como agentes ativos da religião, pois o homem que teme se 

aproxima com facilidade de entes que diminuem os seus receios, o Deus que protege aqueles 

que creem não permitirá que nada de ruim aconteça ao crente. 

 

A religião liga às suas doutrinas maldição e bênção, condenação e bem-

aventurança. Bem-aventurado é quem crê, infeliz, perdido, condenado quem 

não crê. Ela não faz, portanto, apelo à razão, mas ao ânimo, ao instinto de 

felicidade, às emoções de medo e esperança [...] pois quando se diz <<serei 

condenado se não acreditar>> está-se subtilmente a coagir a consciência a 

acreditar (FEUERBACH, 2002, p.227).  

 

 A relação semântica entre o crer e o não crer apregoados pela teologia com verdade 

não passam de atribuição de sentido linguístico ao que se diz. O que há de real nas entrelinhas 

de tais palavras é o temor humano, a teologia elabora uma linguagem que desperta consciente 

ou inconscientemente os sentimentos humanos, nada de palpável há em suas exposições. Mas 

uma vez percebe-se que o cristianismo se sustenta em verdades que só podem ser 

reconhecidas como tal no meio metafísico; não no meio material, no qual o homem está 

inserido.  

 Partindo de uma interpretação da obra de Feuerbach é possível afirmar que a teologia 

apresenta uma visão turva e mascarada acerca da religião; e mais, que a filosofia que surge 

nesses termos deturpa a real significação do fenômeno religioso. Apresenta-se necessária, 

portanto, a reversão da teologia em antropologia, para então reformar a filosofia, fundando 

uma nova filosofia da religião, que se estruture de modo a reconhecer o homem em suas 

expressões religiosas como objeto, o seu objeto essencial. 

Assim começam a surgir os primeiros fragmentos que apontam o que será melhor 

discutido adiante e versa da análise da filosofia feuerbachiana como metalinguagem de uma 

filosofia para o futuro. Como? A partir da exposição de alguns dos conceitos que arcabouçam 

a filosofia desenvolvida pelo próprio Feuerbach, demonstrando que é possível realizar uma 

apreciação filosófica que parte da materialidade, do sensível, do orgânico; de modo que ao 

disferir olhares ao homem não se busque apenas o conteúdo de suas produções científicas, 
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enquanto produto exclusivo da faculdade do pensar que despreza a condição de organismo 

inerente ao homem e por muitas vezes se justifica apenas no campo das idealizações, sem 

mostrar sua efetivação, ou ao menos sem priorizar a integralização da humanidade. 

 Uma filosofia que não prioriza tais características e é elaborada para fundamentar uma 

teologia, aliena o homem a submeter-se a um ente fruto de sua própria imaginação, quando 

suas ações em relação aos entes fabulosos que povoam sua fantasia ganham significação 

hierárquica diante da realidade que cerca o homem, ele passa a submeter-se a realidade 

imaginada, suprimindo sua própria natureza e tornando-se dependente, ou ao menos crendo 

ser dependente, dos entes aos quais deu vida. Feuerbach desenvolve um plano filosófico que 

demonstra como é possível que se desenvolva uma filosofia que não apenas reflita acerca dos 

problemas do ponto de vista transcendente, mas que leve em conta que o homem em sua 

inteireza, ou seja, o que ele faz é implementar em sua filosofia já o que viria a propor, como 

filosofia do futuro. 

 O homem deve tornar-se investigador de si mesmo e de sua essência, de sua 

organicidade, para que a filosofia não permaneça sendo restritiva, ou seja, para que ao ser 

elaborada a filosofia não se limite a discutir conceitos de conceitos, não se mantenha 

vinculada e submissa à teologia, para que não se considere como filosofia somente aqueles 

conteúdos iniciados no próprio filosofar, no plano da transcendência. O que precede qualquer 

forma de filosofia, teologia ou qualquer tipo de estruturação argumentativa acerca de objetos, 

independente de quais sejam eles, é o homem, somente este é capaz de tais empreitadas, logo, 

uma filosofia se afirma enquanto tal quando toma a humanidade como pressuposto de suas 

formulações e quando reconhece que a racionalidade é parte constituinte do homem, o qual 

não pode abdicar nem da razão e muito menos de sua corporeidade, já que estas o compõe em 

sua natureza e essência. 

 A filosofia pretendida por Feuerbach parte da humanidade. O problema desse molde 

de filosofar não poderia ser outro que não o humano, a primazia e centralidade desta filosofia 

é idêntica ao real, a razão que permeia essa discussão representa concomitantemente o real e 

racional efetivos, o homem que pensa e sente; diferente disto não poderia ser. Ora, para 

homens de corpo, sangue e espírito, uma razão compositora daquele que é expressão pensante 

da natureza, uma razão incorporada; e nada mais justo que a esta razão esteja atrelada a vida 

humana em constante transformação, uma filosofia que busque no momento histórico suas 

questões relevantes; o filosofar deve partir não de si mesmo, mas da realidade daquele que 

naturalmente se apresenta como sujeito e objeto em suas relações consigo mesmo e com sua 

essência, o gênero humano 
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2. ATEÍSMO ANTROPOLÓGICO EM CONTRAPOSIÇÃO AO CRISTIANISMO  

 

 

Feuerbach elaborou uma filosofia para a qual só existe o homem e a natureza e mais 

nada dentro do universo. Seres superiores são apenas reflexo de nossa realidade e fantasiados 

pela nossa imaginação. Destarte, serão explorados neste segundo capítulo alguns pontos 

essenciais acerca desses elementos tratados a partir das obras A Essência do Cristianismo e A 

Essência da Religião. Tendo Feuerbach negado aquilo que nega o homem estabelecendo 

assim um reajuste de como este se identifica essencialmente no mundo, no que se refere ao 

seu posicionamento no âmbito da filosofia, de modo a privilegiar sua organicidade como 

pressuposto para toda e qualquer forma de estruturação do pensamento, seja de orientação 

material ou transcendente, quer verse de uma apologia da religião, quer estabeleça a ela uma 

crítica, há em comum uma imbricação antropológica, o veio humano. 

Atentando para a questão da essência como fundamental nas proposições 

feuerbachianas questionando sobre a essência da natureza, do homem, ou de Deus, dois 

posicionamentos poderiam ser adotados. O primeiro leva a crer que a essência das coisas são 

por e si e para si mesmas o que são; o segundo atribui ao homem a detecção de tais essências 

de modo que ele reconhece essas essências por meio de sua essência mesma; nessas duas 

perspectivas se desenrola o conceito de essência no presente capítulo. Como conhecer a 

essência da natureza? Sendo também o homem parte dessa essência, nesse caso reconhece-a 

por que se identifica? Como conhecer a essência de Deus? Imprimindo-lhe atributos humanos. 

Se Deus for pensado fora desses atributos e como um ser que em tudo diverge do humano, 

não poderia o homem conhecê-lo, nem reconhecer sua sacralidade. 

 

 

2.1. A Busca pela Essência do Gênero Humano 

 

Na história da filosofia  muito se fala das relações estabelecidas entre sujeito e objeto. 

Como que tendenciosos a buscar respostas a respeito do meio cultural em que estavam 

inseridos os filósofos, como os da região europeia, especialmente a partir do século XVIII, 

que direcionam sua atenção para discutir caraterísticas do resultado desse debate que aparta 

sujeito de objeto e também as teorias a respeito das potencialidades para ciência, construída a 
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partir de um discurso que favoreça o sujeito, e, por outro lado, há os que percebem a realidade 

do ponto de vista do objeto.  

 Perceba-se que a questão é ampla; se os modelos de conscientização propostos são 

advindos da realidade percebida como tal, tem-se o sujeito que percebe e o objeto percebido.  

 

Pode-se ainda notar que o procedimento consistia em que se atribuíram 

predicados ao objeto a conhecer; assim, por exemplo, a Deus. Mas isso é 

uma reflexão exterior sobre o objeto, porque as determinações (os 

predicados) estão prontas em minha representação, e são atribuídas apenas 

exteriormente ao objeto. Ao contrário, o verdadeiro conhecimento de um 

objeto deve ser do tipo que se determina de si mesmo e não recebe de fora 

seus predicados. Ora, caso se proceda na maneira do predicar, então o 

espírito tem aí o sentimento de inesgotabilidade por meio desses predicados 

(HEGEL, 1995, p.92). 

 

 Hegel afirma ser o objeto cognoscível em sua inteireza; para tanto há de se aplicar na 

interpretação e percepção da realidade seu sistema idealista que visa ser possível no âmbito da 

consciência humana o conhecimento do absoluto, ou seja, que é possível ao homem conhecer 

a Deus. Seguindo esse pensamento, o homem seria capaz de tomar consciência não apenas do 

ser absoluto, como o conheceria em suas peculiaridades, em sua dimensão mais íntima, em 

sua essência, tal como o objeto percebe a ele mesmo. 

 Afirmar que o ser humano, enquanto sujeito, se aproxima de um objeto a ponto de 

desvendar suas particularidades mais íntimas, soa como defender que o sujeito percebe o 

objeto tal como o objeto é para si mesmo. Nesse caso, Hegel estaria fazendo um esforço para 

desestabilizar aquilo que postulara Kant ao afirmar que aquilo que o sujeito conhece do objeto 

é uma misto da percepção interna que tem de tal objeto com a apresentação fenomênica pela 

qual o objeto se mostra. 

 Seguindo o raciocínio kantiano, o sujeito é dotado de características a piori que o 

direcionam para a compreensão e a reflexão dos objetos dispostos no mundo. Tais objetos se 

tornam cognoscíveis apenas se estiverem inseridos no tempo e no espaço; no espaço de modo 

mais geral e no tempo de modo subjetivo. O espaço se mostra como formalização 

externamente perceptível por meios sensíveis, e o tempo apresenta-se como conexão interna 

para a percepção do objeto. Em síntese, diz-se que, para o filósofo, que se interessava, 

sobretudo, pela investigação dos limites da razão, o sujeito está predisposto ao conhecimento 

por trazer em si elementos apriorísticos que o predispõem a experienciar o mundo a partir de 

suas relações com objetos externos e internos. 
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 Para Kant, conhecemos os objetos dispostos no mundo através do modo que eles se 

apresentam, ou seja, ele é exposto ao sujeito fenomenologicamente. Aquilo que os objetos 

são, enquanto tal, isto é, fora do sujeito, não está ao alcance da razão do sujeito, é apenas para 

si mesmo de tal modo, mas não para percepção de quem o investiga; em outras palavras: o 

sujeito está propenso à possibilidade de experiências, mas isso assegura a ele conhecer 

somente o objeto através de sua aparição no tempo e espaço enquanto fenômeno, não está, 

pois, propenso a conhecê-lo enquanto tal. 

Mais adiante, Feuerbach, simpatizante de alguns elementos do postulado filosófico 

kantiano, segue o debate concernente à relação sujeito-objeto, seguindo fronteiras distintas, 

mas que em alguns pontos se aproximam do que outrora defendera Kant. Enquanto Kant se 

interessava em investigar a relação sujeito-objeto com o intuito de delimitar o uso da razão, 

Feuerbach se interessa na compreensão do processo de conscientização que se dá em meio às 

relações entre sujeito e objeto e suas implicações para a conceituação do que viria a ser a 

essência e a própria consciência, direcionando seu discurso para a relação entre o homem e 

Deus.  

 Em um primeiro momento da filosofia feuerbachiana, a razão humana é entendida 

como infinita, na medida em que está presente em todos os homens, isto é, a razão é uma 

característica comum a todos os humanos, a racionalidade é uma condição inerente à 

humanidade, ao gênero humano. É deste modo que o homem se distingue dos demais animais 

e assim também está ele imbuído da capacidade de criar conceitos, imaginar realidades e 

conscientizar-se de si mesmo, podendo pensar o próprio pensamento, a própria condição de 

racionalidade. 

 Feuerbach centra o homem na busca por sua essência através do processo de 

autoconscientização, propondo em suas obras mais tardias uma oposição ao idealismo 

defendido por Hegel. O filósofo idealista incentivava o homem à busca de sua essência fora 

de si, num ser infinito, para além do tempo, num ser metafísico e universal que, segundo ele, 

era a essência absoluta de todos os entes, inclusive do homem, detentor apenas de uma 

“amostra” da essência divina; tal mecanismo reduziria a essência humana a mero reflexo da 

essência do Deus absoluto. Enquanto isso, Feuerbach em A Essência do Cristianismo tratara 

de traduzir os referidos elementos referentes à essência em mecanismos única e 

exclusivamente humanos. Já no início da supracitada obra, lança ele o seguinte argumento: 

“Uma essência realmente finita não tem sequer a mínima ideia, quanto mais a consciência, de 

uma essência infinita, pois as limitações da essência são também as limitações da 

consciência” (FEUERBACH, 2002, p. 10, grifos do autor). 
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 A relação entre o infinito de Hegel e o finito de Feuerbach será um dos pontos mais 

controversos da polêmica entre os dois pensadores, pois aqui surgiram dois problemas 

fundamentais, a saber: o começo
8
 da filosofia e sua identidade como o começo, também, da 

religião e a fundamentação da crítica à religião cristã entendida por Hegel como absoluta. 

Ora, se conforme o raciocínio hegeliano a essência humana não se completa a si 

mesma, de modo racional, ela não se basta a si mesma, carecendo de uma busca pela 

completude de “si” em um ser situado no plano metafísico da racionalidade, dessa forma, 

como seria possível ao homem almejar, buscar e atingir tamanha perfeição da razão? 

Considere-se que a resposta para essa pergunta seja: através da razão, da imaginação, de 

faculdades tipicamente humanas que não são tomadas como palpáveis, na medida em que se 

compõem na instância das sinapses nervosas realizadas no interior da mente humana e, 

portanto, não visuais e/ou táteis. 

A lógica hegeliana se fundará na caracteristica do ser em sua qualidade, pois em Hegel 

este dispositivo nos levará à absoluta identidade com o ser e com o seu começo, assim a 

filosofia hegeliana efetivamente nos demonstra uma filosofia praticamente, toda ela, 

subjetiva. Em sua Lógica se lê: “O ser puro constitui o começo porque é tanto puro 

pensamento quanto é o imediato indeterminado, simples; ora, o primeiro começo não pode ser 

algo mediatizado e, além do mais, determinado” (HEGEL, 1995, p. 175). 

 Seguindo esse caminho perceba-se que parece defensável uma relação metafísica com 

um ser abstrato, haja vista que, aparentemente seria perfeitamente possível ao ser humano 

equiparar-se na esfera metafísica de perceber o mundo. Se tomada a questão com mais 

atenção, no entanto, se está a falar de seres humanos, seres de carne, de coração e extensão 

corpórea; seres que pulsam, que abstraem a realidade que o cerca por meios de sentidos. Que 

seria da humanidade sem os olhos, por exemplo? E assim questione-se: seria possível a um 

único homem ao menos, ou a todos eles, juntos ou separados, conceber qualquer que seja 

raciocínio, ideia ou realidade metafísica sem antes serem compostos por um corpo físico, por 

um cérebro, por um organismo? 

 A resposta parece clara. Não, não seria possível. Deste modo, o homem em sua 

extensão corpórea precede o ser absoluto em sua dimensão metafísica. Para pleitear a 

concepção de realidades metafisicas faz-se necessária a presença de um ente propenso a 

desenvolver raciocínios e tal empreitada somente é realizável por meio do homem. Aplique-se 

esse juízo às questões concernentes à essência e à consciência. 

                                                           
8
 Um debate mais detalhado sobre o começo da filosofia encontra-se exposto no capítulo terceiro deste trabalho. 
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Em conformidade com o pensamento hegeliano, a essência humana atinge sua 

completude quando resulta de relações primárias com a consciência em si e para si 

(consciência subjetiva); depois com a consciência em si, para si e para uma outra (consciência 

em suas relações com a alteridade); desfechando na complexa relação entre as duas formas de 

consciência supracitadas, o que hipoteticamente levaria a consciência plena de si mesmo na 

medida em que se torna conhecedor da essência absoluta do divino, ou seja, a realidade 

metafísica seria, nesse caso, precedente à realidade física e, portanto, fim último da busca 

humana por sua verdadeira essência que só estaria presente em sua forma pura e inteira em 

Deus, na essência divina repousaria a essência humana. 

Em relação a isso, Feuerbach aponta que, conforme citado no capítulo anterior, a 

proposta de Hegel consiste na inversão da realidade. É bem verdade que em um primeiro 

instante o homem, alienado pela perspectiva religiosa do que viria a ser essência e 

consciência, acredita ser sua consciência limitada e sua essência incompleta, com uma análise 

crítica da teologia, no entanto, passa o homem a perceber que suas limitações são limitações 

apenas em relação a um ser que está além da sua condição de sensibilidade. Assim, “Qualquer 

limitação de uma essência só existe para outra essência fora e acima dela” (FEUERBACH, 

2002, p. 16), para o próprio gênero humano, sua consciência e essência são ilimitadas. 

 Conforme a citação acima, a limitação da consciência delimita também a limitação da 

essência, e para o homem, enquanto indivíduo, não é possível imaginar uma essência infinita 

e ilimitada. Tal essência infinita e ilimitada consiste na infinitude do gênero humano e não em 

um único indivíduo, ou em um ente não humano. A consciência postulada por Feuerbach 

como real é consciência do próprio gênero, “Só na consciência do infinito é que o ser 

consciente tem como objecto a infinitude da própria essência” (FEUERBACH, 2002, p. 11), 

não uma consciência divina, infinita e não física como difundira Hegel; a consciência “pura”, 

por assim dizer, não é senão a consciência que submerge o homem nele mesmo, que toma o 

gênero humano por objeto do próprio homem e busca nessa conscientização a própria 

essência, que consiste justamente no ato de tornar-se objeto de si mesmo. 

  

O homem nada é sem objecto. Homens grandes, exemplares – esses homens 

que nos revelam a essência do homem – confirmam este princípio com sua 

vida. Tinham uma única paixão fundamental dominante: a realização 

daquele fim que era o objecto essencial da sua actividade. Mas o obejecto ao 

qual um sujeito se refere essencial e necessariamente não é senão a essência 

própria, mas objectiva, desse sujeito. Se o objecto é comum a vários 

indivíduos, iguais no género mas diferentes na espécie, então ele constitui, 

pelo menos enquanto objecto desses indivíduos segundo a sua diversidade, a 
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sua essência própria, mas objectiva (FEUERBACH, 2002, p. 13, grifos do 

autor). 

 

 Quando o homem investiga algo e faz desse objeto, razão de sua vida, o que está a 

fazer não é tomar por objeto a si como indivíduo, mas o homem enquanto gênero, a 

investigação do objeto torna o homem mais próximo de si mesmo, faz com que ele trilhe o 

caminho pela compreensão da própria essência, e nessa essência reside o homem em sua 

inteireza, não o ser particular, subjetivo, mas o gênero humano em sua essência e 

universalidade. A essência humana se apresenta, pois, a cada homem em particular quando ele 

objetiva, em seu processo de conscientização, o próprio gênero humano. 

 Pode-se falar ainda, no que se refere à consciência, de uma distinção entre consciência 

objetiva, que é a consciência do gênero, e consciência subjetiva, sendo essa a consciência 

individual. A consciência subjetiva não oferece ajuizamentos equânimes, enquanto a 

consciência objetiva que interage com a razão pode oferecê-lo, pois constitui tais julgamentos 

a partir do raciocínio no qual expressa-se a essência por meio de percepções adquiridas 

através da interação entre indivíduos, constituindo, pois, um processo comunitário e 

unificante
9
. 

Conforme apresentado até então, o sujeito se relaciona com o objeto de modo tal que a 

consciência racional do gênero humano leva ao conhecimento de sua própria essência. “Seja 

qual for o objecto do qual estamos conscientes, estaremos ao mesmo tempo conscientes 

também da nossa própria essência” (FEUERBACH, 2002, p. 14). O que constituiria, então, a 

essência do gênero humano? É o próprio Feuerbach quem responde: “Querer, amar, pensar 

são as forças supremas, a essência absoluta do homem quatalis, como homem, e o 

fundamento da sua existência” (FEUERBACH, 2002, p. 11).  

Vontade, sentimento e razão são elementos constitutivos da essência humana, são tais 

características que estando presentes em todos os humanos o identificam como tal, portanto as 

peculiaridades que tornam o gênero humano semelhante a si mesmo. Em essência, o homem 

não é o que tem; ele nada tem do ponto de vista essencial; o homem é em conformidade com 

as constituições de sua essência, e a sua essência é constituída de amor, pensamento e 

vontade; na essência humana se produz através do amor pelo amor, da vontade pelo desejo de 

liberdade e da razão pelo pensar: 

 

                                                           
9
 Esse é um entendimento de razão elaborado a partir de conceitos feuerbachianos, que versam ser a razão uma 

qualidade inerente aos seres humanos de modo geral; todo homem é racional, deste modo, a condição de 

racionalidade é inerente ao gênero e os conteúdos desenvolvidos por ela são produções coletivas, advindas das 

relações entre os sujeitos.  
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Verdadeiro, perfeito, divino é apenas o que existe em função de si. E tal é o 

amor, tal a razão, tal a vontade. A trindade divina no homem, acima do 

homem individual, é a unidade de razão, amor e vontade. Razão (nas suas 

formas sensíveis: imaginação, fantasia, representação, opinião), vontade, 

amor ou coração 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 (FEUERBACH, 2002, p. 

11-12, grifos do autor). 

 

Tal como se apresenta, o homem animado por esses elementos constitutivos de sua 

essência, tal é sua essência, idêntica a si mesma e que se auto justifica. O que são os 

elementos da essência de si mesmo é o que há de essencial no homem, o conscientizar-se de si 

é sua essência mesma tal como é percebida pela consciência que toma o objeto através das 

próprias qualidades do objeto como ele se apresenta, em outros termos: toma o homem seu 

próprio gênero por objeto, tornando-se consciente de sua própria essência. O homem não é 

senão os elementos constitutivos de sua essência, uma essência ilimitada em si e para si 

mesma. 

 A essência humana não é, pois, como pretendera Hegel, parte mínima de uma essência 

divina e conquistada em sua completude apenas através da consciência do absoluto. A 

essência humana é algo inerente ao gênero e, em algum momento, se pensou que ela fosse 

algo de divino e transcendental é porque para o próprio homem sua essência e os elementos 

que a constitui representam, por meio de uma análise racional, algo de divino, conforme as 

palavras de Feuerbach: “até onde chega a tua essência, até onde chega o teu sentimento de ti 

ilimitado, é até aí que és Deus” (FEUERBACH, 2002, p. 17). 

Algumas perspectivas do ateísmo de Feuerbach estão centralmente colocadas no 

contexto de uma antropologia, isto é, segundo a perspectiva de A Essência do Cristianismo, 

existe uma essência teológica da religião que se torna negativa e uma essência verdadeira da 

religião, que se encontra na antropologia, para Souza: 

 

Feuerbach considera a história religiosa. A religião foi em seu princípio 

identidade, não havendo diferença alguma qualitativa ou essencial entre 

Deus e o homem. O órgão da religião é a fantasia e as distinções desta são 

qualitativas, pois seu horizonte é o sensível (SOUZA, 1994, p. 73). 

 

 O caráter positivo da religião, conforme brevemente citado no capítulo anterior, 

consiste em possibilitar ao homem, em um primeiro momento, a conscientização de si, que 

nesses termos se dá através da tomada de consciência dos conteúdos de sua essência 
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hipostaziados em um objeto externo a ele, Deus, mas quando abre mão da perspectiva 

religiosa reconhece todos os predicados que hora atribuíra à Deus como sendo parte da 

essência humana. 

 

 

2.2. Da Essência da Religião à Negação dos Predicados de Deus: O Princípio da 

Autoafirmação do Homem 

 

O homem, ao desvelar sua essência efetiva, encontra-se diante de si mesmo como 

sujeito e objeto na medida em que ao realizar a busca da essência, objetiva a si mesmo. 

Inteirado das características da essência própria, percebe seus conteúdos constitutivos e se 

lança na empreitada de reconhecer que as qualidades que ora apontara como divinas são, em 

verdade, inerentes a toda a humanidade. 

Levando em conta a discussão levantada no capítulo anterior concernente ao 

sentimento como um dos principais, senão o principal, fundamento da religião, analisar-se-á o 

momento em que o homem se dá conta de que todos aqueles predicados que projetara em 

Deus não passam de elementos da própria essência humana. Ressalte-se que as premissas 

conseguintes dizem respeito a Deus do ponto de vista moral, o Deus cristão. A esse Deus, 

conforme é sabido, são atribuídos inúmeros predicados, tais como benevolência, compaixão e 

amor. Seriam essas características essencialmente divinas? 

O homem que se desapega das ilusões fantasiosas expressas pelo cristianismo se 

redescobre em seu íntimo, a ponto de perceber que os predicados por muito tomados como 

componentes da essência divina são o que há de mais essencial em si próprio. Aqueles 

sentimentos que aproximam o homem da religião por fazê-lo sentir-se semelhante ao seu 

Deus são sentimentos humanos, são elementos substanciais da humanidade:  

 

Por exemplo, se o sentimento é o órgão essencial da religião, a essência de 

Deus nada mais exprime do que a essência do sentimento. O sentido 

verdadeiro, mas oculto, da frase << o sentimento é o órgão do divino>> é o 

de << o sentimento é o mais nobre, o mais excelente, isto é, o divino, no 

homem>>. Como poderias perceber o divino através do sentimento, se o 

sentimento não fosse ele mesmo de natureza divina? O divino só é 

reconhecido pelo divino, Deus apenas por ele mesmo. A essência do 

sentimento enfeitiçada e encantada consigo mesma – o sentimento 

extasiado, feliz consigo mesmo (FEUERBACH, 2002, p. 19). 

 



38 

 

 E o homem se faz Deus para si mesmo. O que Feuerbach está a demonstrar é que o 

sentimento, principal elo entre homem e Deus, e ainda, entre homem e religião, é o que faz do 

homem Deus. O que faz com que o homem se identifique com seu Deus não é sua condição 

de sujeito que reflete as características do divino, mas sim ser essencialmente divino, sujeito 

que carrega no interior de sua essência a predisposição de ser divino para si mesmo. Deste 

modo, Deus é que reflete os predicados humanos, e não o contrário. 

 O ser material e cultural, que ama, pensa e deseja fora induzido a idealizar um ser 

extra temporal dotado de todos os predicados humanos em elevados graus, estágios que para o 

homem não seriam atingíveis; a imaginação humana pueril e fértil tratou de apegar-se ao ser 

idealizado, chegando a crer na infinidade de seus predicados e inferiorizando-se diante dele. 

Nesse sentido, Feuerbach intervém: 

 

O homem nunca poderá vir a ultrapassar a sua verdadeira essência. Bem 

pode imaginar, por meio da fantasia, indivíduos de outra espécie 

supostamente superior, mas nunca poderá abstrair do seu género, da sua 

essência; as determinações essenciais, os últimos predicados positivos que 

ele atribui a estes outros indivíduos são sempre determinações extraídas da 

sua própria essência – determinações nas quais, na verdade, só se representa 

e se objetiva a ele próprio (FEUERBACH, 2002, p. 21). 

 

 Sendo o sentimento entendido como a principal característica que confere divindade a 

Deus, ao passo que tal sentimento é a própria natureza humana, o que há de divino é o 

sentimento. O homem, sujeito e objeto de si mesmo, repousa em seu espírito, no âmago do 

seu gênero, a própria condição de divino, não se submetendo a entes metafísicos 

supostamente superiores. Se em sua humanidade assentam-se o amor, o desejo e a razão como 

formas a priori da essência mesma, é divino o homem em sua natureza e a divindade do Deus 

idealizado somente é defensável porque o homem carrega consigo os atributos que outrora 

acreditava serem exclusivamente de Deus. Feuerbach apresenta seus argumentos através de 

afirmações como esta: 

 

Tal como o homem é objecto para si, assim Deus é objecto para ele; tal com 

pensa, tal como sente, assim é o seu Deus. Tal o valor que o homem tem, 

assim o valor – e não mais – que o seu Deus tem [...] o que para o homem é 

Deus, isso é seu espírito, a sua alma, e o que para o homem é o seu espírito, 

a sua alma, o seu coração, isso é o seu Deus: Deus é o interior revelado, o si 

mesmo do homem expresso (FEUERBACH, 2002, p. 22-23). 

 

 Na essência humana reside a essência divina. Partindo desse pressuposto, Feuerbach 

levanta uma discussão antropológica e materialista acerca dos fundamentos dogmáticos do 
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cristianismo. Tais apontamentos são entendidos atualmente como sendo bastante relevantes 

quando se trata de desenvolver análises em torno da religião a partir do século XIX. O 

filósofo, ao entender o homem como divino para si mesmo, acaba por direcionar a teologia a 

caminho da antropologia, lançando os dogmas cristãos ao crivo de uma análise ateísta. No 

entanto, o próprio Feuerbach afirma não estar preocupado em negar a Deus, mas sim seus 

predicados autonomizados do homem e tomados como divinos, conforme foi apresentado. 

 Investigar a existência ou não de Deus não está entre as prioridades do filósofo, o que 

o motiva é negar o caráter divino dos predicados atribuídos ao Deus cristão, são estes, pois, 

essencialmente humanos. Não se nega Deus a partir da filosofia feuerbachiana, nega-se sua 

bondade, seu amor pela humanidade, sua compreensão diante das falhas humanas. 

  

Tu crês no amor como uma propriedade divina porque tu próprio o amas; 

crês que Deus é um ser sábio, bondoso, porque não conheces nada melhor 

em ti do que a bondade e o entendimento; e crês que Deus existe, que é 

portanto um sujeito – o que existe é um sujeito, seja este sujeito determinado 

e designado como substância, ou pessoa, ou essência, ou de outro modo 

qualquer –, porque tu próprio existes, tu próprio és sujeito (FEUERBACH, 

2002, p. 29). 

 

 O que o ateísmo antropológico, ou humanista, de Feuerbach faz é afirmar o homem e 

não negar Deus. Um elemento importante que permeia o pensamento do filósofo é a proposta 

de uma filosofia mais humana, menos transcendental, e no desenvolver desse projeto ele 

delineia várias dimensões da vida humana que merecem atenção no intento de o homem 

perceber-se como tal e identificar-se consigo mesmo. (cf. SOUZA, 1994, p. 69). O que 

Feuerbach pretende é elaborar não apenas um discurso ateísta com o intuito de negar Deus, 

mas sim elaborar uma forma para que o homem possa conhecer sua própria essência, 

atentando sempre criticamente para os discursos dogmáticos, apenas, assim, pode-se pensar 

numa filosofia humanitária e para humanos. 

 

O que os antigos místicos diziam de Deus, que ele era o ser mais elevado e, 

todavia, o mais comum, aplica-se na verdade ao amor, e não a um amor 

sonhado, imaginário; não! Ao amor real, ao amor que tem carne e sangue, ao 

amor que faz estremecer todos os seres vivos como um poder universal 

(FEUERBACH, 2002, p. 50). 

 

 Feuerbach está a demonstrar em sua teoria, acima de tudo, o amor do homem para o 

homem, e pelo homem. A ensinar a humanidade que amar a si mesma, enquanto tal, em sua 

essência, é o que demais precioso se pode fazer por ela mesma. Ao romper seus vínculos com 

entes idealizados que poderiam corresponder aos anseios humanos apenas fora do tempo, 
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espaço e corporeidade, o homem vincula-se a si mesmo, percebendo que, para o próprio 

gênero, é ilimitado e capaz de traçar meios que o levem a práticas satisfatórias para o 

desenvolvimento pleno das possibilidades experienciais que resguardam sua essência. 

O homem recupera sua autonomia, toma a si como parâmetro comportamental e 

finalmente liberta-se da alienação imposta pelo dogmatismo da teologia. O gênero humano, 

enquanto categoria material, torna-se, pois, autossuficiente e capaz de buscar sua felicidade 

sem temer limitações, uma vez que é consciente de que o seu gênero é ilimitado para ele 

mesmo, ou seja, pode viver o aqui livremente, sem preocupações com as normas morais que 

antes o restringia. Nesse estágio, não sonha em viver uma realidade perfeita em outro mundo, 

mas vive-a agora, neste mundo. Não despreza seu corpo, nem inferioriza sua essência, porque 

é capaz de reconhecer-se como perfeito para si mesmo. 

 

 

2.3. A Natureza como Fundamento da Essência e Existência Humanas 

 

A tese feuerbachiana defende que a natureza não pode ter sido deduzida do espírito, já 

que ela possui uma qualidade completamente diferente dele, e sim que o espirito pode ser 

deduzido da natureza. O homem, no qual a concepção de natureza veio à consciência, se 

conhece a si próprio, isto é, conhece a si como ser real, vivo, de espírito e do corpo, de todas 

as qualidades ativas e passivas, espirituais e sensíveis. “O Cristianismo é uma religião, na 

qual se revela um completo desprezo à natureza, pois nele foi consumado o espírito como 

imaterial, não-sensível, e Deus como um ser que existe para si, absoluto, personificado, 

externo e estranho à natureza” (CHAGAS, 2010, p.58). 

Se a filosofia idealista defendera ferrenhamente ser o espírito absoluto anterior a todas 

as coisas, Feuerbach, em contra partida, põe em seu lugar a natureza, ela é percebida como 

precedente do espírito e do homem. A natureza é idêntica a ela mesma e se afirma a partir de 

si mesma, fundamenta a vida humana, sem a necessidade deste para se afirmar. Entendida 

desse modo, a natureza será posteriormente elemento fundamental para o objeto desta 

pesquisa, haja vista que através dela se faz possível a vida humana e suas produções, tais 

como a filosofia, que, conforme será apresentado posteriormente, só faz sentido se situar o 

objeto do filosofar na unidade do sensível e do real, que se apresenta, sobretudo, na natureza 

enquanto categoria suprema do sensível. 
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A natureza em Feuerbach possui o primado frente ao espírito; ela é a 

primeira estrutura da existência, e frente a ela se põe o entendimento como 

algo secundário. Para Feuerbach, a natureza material, que existe, em sua 

diferencialidade qualitativa, fora e independentemente do pensar, é frente ao 

espírito o primeiro, o originário, o que produz tudo de si e não pode ser 

pensada como produzida, pois ela acha seu sentindo tão somente em si 

mesma (CHAGAS, 2016, p. 63). 

 

 A natureza não pode ser criação do pensamento humano. Como poderia, pois, derivar 

do entendimento suprassensível uma unidade material? Como seria possível a um homem 

conceber através do puro pensar a natureza? Não seria antes o homem parte desta natureza 

que o precede, uma unidade material composto de razão e sentimento somente porque faz 

parte de uma realidade material a qual lhe confere existência por estar nela inserido? 

 Feuerbach aponta uma perspectiva materialista para compreender o homem e o mundo 

que o cerca. Para ele, o homem inserido na natureza (da qual ele é parte) é sujeito e objeto e 

centro dos debates acerca de suas produções. Suas ideias partem do homem como condição 

para compreensão de todas as coisas. Ele afirma que se a matéria precede o pensamento, não 

pode o pensamento ser causa primeira nem da verdade nem da moral, pois, para pensar, o 

sujeito carece de corpo, mais especificamente de cérebro (órgão responsável pela produção do 

pensamento) e assim sendo não é possível desenvolver racionalidade sem materialidade. 

Como posso duvidar de minha existência corpórea se mesmo a dúvida só existe porque há 

pensamento, e só há pensamento porque há corpo, porque há cérebro, porque há matéria? 

 

A ideia de que a natureza, o mundo em geral, o universo tenham um começo 

real, e que, portanto, houve um tempo em que não existiram nem natureza, 

nem mundo, nem universo é uma ideia mesquinha que só aparece ao homem 

que tenha uma ideia mesquinha do mundo; é uma imaginação absurda e sem 

fundamento porque o protótipo de toda realidade, de toda existência efetiva é 

precisamente o mundo ou a natureza
10

 (FEUERBACH, 2008, p. 49) 

 

 Nessa passagem, Feuerbach tece uma crítica à perspectiva metafísica proposta pela 

teologia, pois acredita que é da teologia que vem a cisão que se faz entre o intelecto e os 

sentidos (a sensibilidade). A ideia de que uma realidade metafísica possa preceder a natureza 

é inadmissível segundo o postulado feuerbachiano, tanto do ponto vista epistemológico 

                                                           
10

 La ideia de que la naturaleza, el mundo en general, el universo tengan um comienzo real, y que por tanto haya 

habido un tiempo en que no existieran ni naturaleza, ni mundo, ni universo es una ideia mezquina que solo 

parece evidente al hombre que tenga una ideia mezquina y limitada del mundo; es una imaginación absurda y sin 

fundamento laimaginación de que alguna vez no haya existido nada real, absurda y sin fundamento porque el 

prototipo de toda realidad, de toda existência efectiva es precisamente el mundo o la naturaleza (FEUERBACH, 

2008, p., 49). 
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quanto ético
11

. O conhecimento só pode ter origem no homem inserido na natureza, e esta 

precede todas as realidades e regras imaginadas pelo homem. Feuerbach (2005, p.109) 

questiona “como seria sequer possível representar um ser imaterial sem se ter uma faculdade 

imaterial e, por consequência, sem se ter representações imateriais?”. Se as realidades 

materiais e não materiais partem do homem, que é um ser material, logo, a dimensão da 

materialidade torna-se pressuposto para que se torne possível qualquer realidade ou 

representam sejam elas materiais ou não. 

Um ponto importante para compreender o materialismo feuerbachiano consiste na 

distinção entre individualidade e coletividade. O indivíduo percebe o que lhe é externo, o 

outro e os elementos da natureza, por meio dos sentidos, assim se reconhece como tal e torna-

se objeto de si, buscando sua essência na universalidade do gênero humano, na coletividade. 

A subjetividade caracterizada como atributo do homem moderno influencia em muito o 

entendimento de mundo composto por esse homem. De um lado, a crença de que um único 

indivíduo é capaz de, através da pura razão, chegar à verdade; do outro a ideia de coletividade 

e interação entre indivíduos como indispensável para a compreensão da essência humana. 

O materialismo feuerbachiano deve ser entendido como fruto de uma época em que se 

buscava combater tanto a filosofia especulativa, quanto o materialismo derivado do 

Iluminismo. Essa é uma forma de materialismo preocupada com o que se entende por razão. 

Se o iluminismo acreditava profundamente na não limitação da razão humana é porque 

defendia que a mesma poderia iluminar as mentes para a verdade. Esse modo de perceber a 

razão não é apreciado por Feuerbach, pois ele entende que a razão se afirma na relação EU-

TU, no mundo dos homens, ou seja, “ sendo a razão unidade mesma dos homens, não poderia 

ela encontrar-se a não ser na imanência do mundo humano, único terreno onde se concretiza e 

tem o seu lugar de manifestação” (SERRÃO, 1999, p. 33). Apontar Feuerbach como 

materialista significa, portanto, indicar um materialismo humanista, que preza acima de tudo 

pelo homem em sua inteireza, como seu fundamento central. 

 

O desenvolvimento sucessivo das categorias fundamentais de Descartes a 

Hegel – da subjetividade pensante à subjetividade prática e ao sujeito 

absoluto –, conduziu à elaboração gradual e , finalmente, à reposição de uma 

racionalidade supra e extramundana, isenta de determinações empíricas; 

colocada acima do mundo, como instauradora do conhecimento científico 

                                                           
11

 Um direcionamento ético também é apontado a partir da filosofia do futuro feuerbachiana; na presente 

pesquisa não está considerada essa perspectiva por versar de uma discussão que requer uma análise cuidadosa, 

que carece de um estudo voltado especificamente para tal temática em decorrência de sua profundidade. Sobre 

essa temática conferir: LOPES, Rafael Werner. ANTROPOLOGIA E MORAL EM L. FEUERBACH: sobre 

felicidade e liberdade. Porto Alegre: Ed. Fi, 2014. 
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filosófico e da ordem moral; acima os fenómenos como fundamento da sua 

legalidade; em suma, a uma outra figura da transcendência (SERRÃO, 1999, 

pág. 84). 

 

 O trabalho desempenhado pela filosofia transcendental e pela teologia fazem parecer 

que o conhecimento filosófico é somente o desenvolvido em torno do debate metafísico, 

desprezando o mundo que se mostra fenomênica e materialmente. O uso da razão para fins de 

reflexões acerca de elementos da própria razão que são considerados como sendo dignos de 

apreciação filosófica, não abrangem muitas vezes sequer a abstração, da qual se obtém 

informações que despertam o raciocínio. O conhecimento dito absoluto parte da 

transcendência, passa pelo sujeito individual e chega novamente à transcendência, fazendo da 

realidade não material norteadora de todas as coisas. 

 Feuerbach adquire uma postura que promove uma forma de inversão dessa ideia. A 

natureza precede todas as coisas e os sentidos são os responsáveis pela aquisição e 

disseminação de conhecimento. O homem é tratado nesse caso não como mero sujeito, mas 

também como objeto para si mesmo. Se na filosofia transcendental o homem é entendido 

como sujeito e o único objeto é racionalização de matérias metafísicas, no materialismo 

feuerbachiano o homem é entendido como sujeito e objeto de si, devendo o mesmo buscar sua 

essência que consiste no auto-objetar-se. 
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3. FILOSOFIA DO FUTURO E EMANCIPAÇÃO HUMANA 

 

 O homem que se torna sujeito e objeto de si mesmo vive no mundo real, sensível, 

palpável, nessa realidade se identifica consigo mesmo e a ela pertence. Neste capítulo se dá o 

desfecho do presente estudo, a exposição da filosofia do futuro como sendo uma nova 

filosofia da religião. Tendo sido apresentas as religiões naturais e cristã, bem como a crítica 

que Feuerbach tece a elas no primeiro capítulo e o ateísmo antropológico que emana dessa 

crítica no segundo, agora, nesse terceiro será explicitada sua percepção de como se dá a 

construção de uma filosofia que analise filosoficamente as religiões sob o ponto de vista de 

sua expressão fenomênica na vida humana e no mundo real. 

Para tanto, já na primeira seção deste capítulo apresenta-se como temática central a 

crítica de Feuerbach a Hegel e à sua filosofia absolutista, não se restringindo a isso, mas 

estendendo-se como uma forma de fomentar o debate acerca da linguagem filosófica e do 

pressuposto com o qual se inicia a filosofia. Hegel viria a supor o absoluto, o vazio, como 

momento em que se inicia o filosofar; uma espécie de razão transcendente que asseguraria 

não apenas a verdade absoluta, mas também geraria toda a realidade. Essa é uma visão que, 

para Feuerbach, demonstra uma verdade meramente formal como sendo realidade efetiva, 

retirando do homem sua autonomia e suprimindo a realidade sensível, o que viria a gerar 

prejuízos na composição da filosofia, já que para ele uma filosofia autêntica reconhece no 

homem e em sua organicidade a condição necessária para o filosofar. 

Na segunda seção deste capítulo encontra-se explicitada a não-filosofia como campo 

essencial do filosofar. A autêntica filosofia não deve, pois, começar com o pensamento auto 

fundante, mas com a realidade que rodeia a vida humana, nisso se mostra já um enaltecer da 

vivência do finito como algo legitimamente humano. A finitude é determinidade e com o ser 

determinado se inicia a filosofia do futuro. 

A terceira sessão aponta a filosofia do futuro como artifício para a emancipação, 

demonstrando como o homem se torna autônomo e emancipado em todos os aspectos de sua 

vida, haja vista que a admissão de sua condição de integralidade afirma toda a realidade que o 

permeia, sem anular partes ou fragmentar o seu ser; apreende ele que sua infinitude e 

universalidade residem no seu gênero e não no indivíduo, agindo de modo que venha a 

privilegiar sempre a função vital do órgão chamado humanidade. Discute-se ainda a 

possibilidade de interpretar a filosofia do futuro como sendo uma nova filosofia da religião. 

Tendo em vista as temáticas abordadas pelo filósofo que foram apontadas nos 

capítulos anteriores com o intuito de embasar as proposições trazidas a debate por intermédio 
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da presente pesquisa e, ainda, ressaltando a fundamental contribuição do filósofo no campo da 

discussão e análise crítica das religiões e da filosofia tradicional, propõe-se que a filosofia do 

futuro, defendida por Feuerbach, especialmente nas obras escritas entre os anos de 1839 e 

1846, constitui-se como uma filosofia da religião. As obras produzidas nesse período, 

especialmente Para a Crítica da Filosofia de Hegel (1839); Teses Provisórias para a 

Reforma da Filosofia (1843); Princípios da Filosofia do Futuro (1843); Princípios da 

Filosofia: Necessidade de uma Transformação (1842) e Contra o Dualismo de Corpo e Alma, 

de Carne e Espírito, são as que fundamentam o presente capítulo. 

 

 

 

3.1. A Crítica a Hegel como Preâmbulo para a Reformulação da Filosofia 

 

Quando se trata da crítica que Feuerbach direciona a Hegel se está a expor não apenas um 

construto de apontamentos que visam contestar a filosofia idealista; tal crítica reflete acerca 

das relações entre linguagem e pensamento e a influência desses elementos na composição da 

filosofia. Diferente de Hegel, Feuerbach entende que a filosofia é fruto de um tempo 

específico e que está sempre inserida no espaço, que seu pressuposto não é a razão absoluta 

ou o indeterminado, mas a realidade sensível e como parte dela, a razão, característica 

inerente ao gênero humano, da qual todos os homens comungam e comunicam através da 

linguagem. Se a filosofia de Hegel pretendia dar ao homem o entendimento, a de Feuerbach 

busca compreender suas manifestações e limites. Esse debate permeia o período moderno, de 

modo que o pensamento feuerbachiano vem a romper com a filosofia clássica ao reclamar a 

reforma da filosofia como uma necessidade para que se possa reafirmar a realidade sensível e 

humana como pressuposto do filosofar. 

 A filosofia moderna se expressa, como tantas outras formas de filosofar que são 

produto do seu tempo, através de uma percepção ou recorte da realidade analisada por um ou 

vários filósofos. Nas palavras de Chagas: “Como uma manifestação determinada do tempo, 

começa toda filosofia, precisamente, já com um pressuposto. Qual é, porém, o pressuposto no 

começo da filosofia: o eu ou o não-eu, o pensar ou o ser, o espírito ou a natureza?” 

(CHAGAS, 2005, p. 2). Pensando a filosofia do ponto de vista formal e especulativo o seu 

início reside no vazio, como defendera Hegel. Já sob a óptica da filosofia da sensibilidade, o 

real e o racional efetivos configuram tal princípio como demonstrado na filosofia 

feuerbachiana. 
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Tendo por pressuposto o pensamento hegeliano, afirma-se que a filosofia se inicia com 

o espírito absoluto, quer dizer, com o saber absoluto; deste modo só poderia ser afirmada 

como filosofia, ou ao menos como a verdadeira filosofia, aquela que seja produto da razão 

absoluta, da especulação. A partir disso questione-se: é possível, pois, que se formule uma 

filosofia partindo de uma ideia de razão isolada? Se tomado o ponto de vista hegeliano a 

resposta parece óbvia, é perfeitamente possível; isso porque Hegel principia com a ideia de 

um ser alheio e externo ao homem. 

A proposta hegeliana se consolida através de um elaborado sistema lógico e de uma 

teologia dogmática emanando daí um ser imaterial, não sensível, superior ao homem, todo 

poderoso, dotado de todas as virtudes em elevados graus, onisciente, onipotente e onipresente, 

denominado ser absoluto, a partir do qual tudo é gerado. Em concordância com o pensamento 

de Hegel teriam homem, natureza e até a própria filosofia surgidos desse ser absoluto, ou 

dessa ideia absoluta. Na Lógica de Hegel o ser absoluto se identifica com o nada, é ele 

entendido como o vazio, um ser indeterminado e mesmo assim capaz de todas as 

determinações, que se dão por meio do devir. 

 

Assim, aparece aqui um novo conceito, a saber, o devir (das Werden), que se 

mostra como o todo, ou seja, como a unidade do ser e do nada [...] ser e nada 

são, então, apenas momentos de um acontecer processual que se repete 

permanentemente (CHAGAS, 2005, p.6). 

 

 O devir configura-se assim como o todo, o conceito no qual tudo está contido. Este é 

um conceito que viabiliza a defesa do vazio como sendo indeterminado, visto que por meio do 

devir ser e nada aparecem como momentos do processo que faz do indeterminado surgir o 

determinado. 

 

A Lógica de Hegel é do princípio ao fim conseqüente, pois, na medida em 

que seu começo é o indeterminado, o progresso tem o significado da 

determinação. Este progresso é, todavia, um retrocesso, porquanto se pode 

voltar novamente para o ponto de onde se partiu (CHAGAS, 2005, p.7). 

 

 Nesse processo o indeterminado engloba em si também o determinado, o que gera uma 

contradição, que se desfaz e se refaz na medida em que o devir se instaura. O ser se contradiz 

consigo mesmo quando é tomado como parte de um processo em que hora é em si e para si 

ele mesmo, o vazio indeterminado; mas hora é em si mesmo indeterminado que se torna 

determinante, vindo a tornar-se num determinado. 
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  Para Chagas (2005), o ser absoluto, exposto como indeterminado presente no princípio 

da Ciência da Lógica, deduz a ideia absoluta, o que faz da Fenomenologia do Espírito o 

pressuposto da argumentação de Hegel, ou seja, o princípio indeterminado de sua filosofia 

lógico-formal é na verdade a ideia conclusiva a que chega em sua Fenomenologia do Espírito. 

Talvez isto baste para que se realize a conclusão de que a filosofia hegeliana não é uma 

filosofia sem inicio, ou que se inicie no indeterminado. 

 Retoma-se assim a questão: qual seria o princípio da filosofia? Quem efetivamente a 

produz? O ser absoluto, posto primariamente como ideia absoluta? Ou o sujeito capaz de 

dissertar acerca dessas premissas? Podem ser obtidas daí duas respostas: uma leva a crer que 

somente do homem pode advir a tarefa do filosofar, a outra traria à tona a conclusão de que é 

possível que haja filosofia sem o homem, ou ao menos sem o homem enquanto ser senciente. 

Nesse sentido questione-se ainda: como admitir uma filosofia que não parte do único 

ser dotado de razão? Ou mesmo uma filosofia que separa tal sujeito de seu objeto? Pode uma 

filosofia que parte da subjetividade afirmar-se como sistema que leva a verdade, velando a 

contradição que há em cindir a condição para a cognoscibilidade do objeto de sua formulação 

advinda por meio desse organismo? Em outras palavras, é pelo menos aceitável um 

argumento filosófico no qual se defende que a filosofia e suas verdades partem de um ser 

absoluto cuja natureza sequer poderia ser conhecida ou reconhecida caso tal separação se 

desse? Ou, como questiona o próprio Feuerbach: “será possível, pelo menos em geral, que o 

género se realize absolutamente num único indivíduo, a arte num único artista, a filosofia num 

único filósofo?” (FEUERBACH, 2005a, p. 45) 

A todas estas questões uma resposta negativa pode ser evidenciada, posto que uma 

filosofia não pode surgir de uma razão com a qual não se identifique a comunidade 

filosófica
12

; é bem verdade que ao gênero humano é relegada com exclusividade, as causas e 

condições que possibilitam o filosofar, portanto não se pode afirmar como filósofo, em sua 

atividade cognoscitiva, um ser cujas características estejam aquém daquelas necessárias para a 

designada atividade. Seja, deste modo, a condição de ser racional – ao menos no que diz 

respeito a uma racionalidade efetiva e sensível – essencial e indispensável para o ato de 

filosofar, e o homem o único animal capaz de tal feito, ao menos, de que se tenha 

conhecimento até então, é por sua condição indiscutivelmente o sujeito de onde parte a 

filosofia e para o qual a mesma se destina.  

                                                           
12

 Em se tratando do pensamento de Feuerbach uma filosofia só pode “provar” a si mesma quando posta para 

apreciação, quando é debatida e rebatida; para ele a filosofia só faz sentido nas relações intersubjetivas, seu 

habitat é, portanto, o cerne da comunidade, a intermediação entre o Eu e o Tu. 
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 Em conformidade com o pensamento feuerbachiano diz-se que a filosofia de Hegel 

demonstra uma inversão quanto ao seu início, por tomar como ponto de partida um princípio 

apenas aparente, mas não real. Mas, não sem propósito, a filosofia hegeliana se articula deste 

modo. Hegel, antes de tudo, pretende demonstrar a religião cristã como sendo a única 

verdadeira e universal levando ao extremo as relações lógicas do puro pensar, formulando 

assim uma teologia racional, como fora destacado anteriormente, que do ponto de vista formal 

pode parecer defensável. 

A composição desse cenário se apresenta a Feuerbach como uma verdadeira 

deturpação do sentido da filosofia, da religião e da filosofia da religião, tendo em vista que 

retiram da esfera humana o escopo desses três modos de pensar a realidade, projetando-os 

para um plano metafísico precedente, quando impossível seria imaginar a realização de 

qualquer destas atividades e pensamentos se retirada a condição de organicidade inerente ao 

homem. 

 Um dos pontos em que Feuerbach se opõe direta e incisivamente a Hegel versa da 

defesa deste de que a filosofia pode e deve surgir à margem do real
13

, levando em conta 

apenas a especulação, a razão descorporizada. A filosofia hegeliana se realiza, portanto, fora 

da realidade sensível, ou seja, não está inserida no tempo e no espaço. Ou melhor, a filosofia 

de Hegel como ele mesmo pretende se inicia no vazio conceitual, no pensamento que se 

estrutura por meio do próprio saber absoluto de si e em si mesmo, mas trazida à sua 

efetivação, ou seja, sendo a filosofia hegeliana produzida por um determinado filósofo, cujo 

ser também é determinado e se encontra inserido no tempo e no espaço, e caso não fosse o 

filósofo o próprio veículo da filosofia, a humanidade até o presente momento não teria 

contanto com o idealismo tal como o de Hegel, não porque outros filósofos não o fossem 

capazes de realizar, mas precisamente porque qualquer um que o viesse a realizar estaria a 

fazê-lo inserido no tempo e no espaço, pois “o que um dia entra no espaço e no tempo tem 

também de se submeter às leis do espaço e do tempo” (FEUERBACH, 2005a, p. 46). 

 

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 

                                                           
13

 O que Feuerbach, ao longo das obras trabalhadas no presente estudo, atribui ao conceito de real diz respeito 

existência orgânica da natureza e consequentemente do homem como parte dela. Diferentemente de Feuerbach, 

para Hegel o real é o Absoluto. Assume-se ao longo desta dissertação o conceito aplicado por Feuerbach por ser 

o objeto mais específico da pesquisa, ou seja, diz-se que algo é real se quando se observa sua existência material 

como sendo anterior a qualquer articulação metafísica. 
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agora romper os limites da escola, realizando-a na descida em direção ao 

mundo (MARTINS, 2016, pág. 19) 

 

 Trata-se, portanto, de trazer de volta a filosofia para o mundo real, sensível. Uma 

filosofia que se realiza apenas em conceitos, mas não se insere no ambiente do filosofar, 

mostra-se como uma filosofia limitada, principalmente por realizar análises que podem até 

interferir no campo da filosofia de “escola”, mas que não chega a privilegiar o homem como 

um todo, o gênero humano em sua relação com o mundo da sensibilidade, com mundo em sua 

extensão espaço-temporal. No espaço e no tempo, a vida humana se faz filosofia, isso quando 

se parte do ser real que dialeticamente se relaciona e está em relação aos demais seres: 

 

Fosse a filosofia de Hegel a realidade absoluta da ideia de filosofia, então a 

suspensão da razão na filosofia de Hegel teria de ter necessariamente como 

consequência a suspensão do tempo, porque se o tempo prosseguisse como 

antes o seu triste curso, a filosofia de Hegel ficaria irremediavelmente 

privada do predicado da absolutidade” (FEUERBACH, 2005a, p. 47). 

 

 Visto que não se faz possível retirar a filosofia das categorias espaço-temporais, ou 

que isso é possível apenas no crivo da formalidade, mas não da realidade, também não há 

meios de se afirmar a absolutidade de uma ideia de filosofia subjetiva e atemporal. Para 

realizar sua empreitada, no entanto, Hegel identifica o ser com o nada, pois, deste modo, 

mediante o processo dialético ser e nada se mostram como momentos do devir, o que faz 

parecer idênticos o ser formal e o ser real. Em comunhão com a postura de Feuerbach, que ao 

contrário de Hegel opõe as instâncias de ser e nada, assevera Chagas: “A oposição, que existe 

entre o ser e o nada, pode ser descrita da seguinte maneira: o ser existe, muito bem, na 

realidade, porque ele mesmo é o real, o autônomo; mas o nada, o não-ser, há apenas na 

abstração ou reflexão” (CHAGAS, 2005, p.12). 

 Vemos que em Hegel há uma aproximação entre ser e nada, bem como entre ser e 

pensar. Em contrário a isso, na filosofia feuerbachiana a distinção entre ser e pensar se faz 

essencial. Com essa diferenciação confere-se autonomia ao ser, tornando-o diferente de um 

puro conceito, e ainda afirmando a necessária relação de dependência do pensar face ao ser, 

sendo posta a realidade, consequentemente, como precedente do pensar Martins (2016). O 

pensamento figura, na filosofia da sensibilidade, como uma das dimensões que fazem parte da 

existência humana, mas não se encerra nele a extensão da humanidade. 

 Elucida-se que a empreitada de Feuerbach se volta para a elaboração de uma nova 

proposta de filosofia da religião, e, ainda, de uma revisão crítico-material da filosofia de modo 
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geral e de seus métodos, propondo uma repaginação da filosofia, que deve privilegiar o 

humano e a realidade sensorial, ao invés de dar prioridade a especulações metafísicas como 

pretendera a filosofia tradicional. Na nova filosofia a sensibilidade se mostra como medida da 

razão e a linguagem aparece como meio para a comunicação entre os seres humanos, 

comunicação esta que contribuirá para a efetivação da vida em comunidade. 

 

 -- Linguagem 

 

 Um aspecto importante a ser ressaltado no que se refere à obra Para a Crítica da 

Filosofia de Hegel diz respeito ao destaque que Feuerbach confere ao papel da linguagem na 

nova filosofia. Serrão (1999) aponta que o referido escrito não deve ser entendido apenas 

como uma crítica a Hegel, “mas antes como uma reflexão acerca das relações entre o 

pensamento, a linguagem e o modo de exposição da filosofia” (SERRÃO, 1999, p. 202). Nas 

palavras do próprio Feuerbach: “o pensamento comunicado é precisamente o pensamento 

exteriorizado na palavra –, o que tem sempre efeitos fatais para o espírito” (FEUERBACH, 

2005a, p. 54). 

 Não se trata de evidenciar uma linguagem restritivamente filosófica como meio para o 

filosofar, pelo contrário, refere-se ao ato de servir-se da linguagem como artifício de interação 

entre os homens. A linguagem é aqui entendida como forma de intermediação do pensamento 

em meio ao gênero humano. Em concordância com Feuerbach afirma-se que o pensamento, 

contrariamente ao entendimento de Hegel, não figura como uma categoria subjetiva, constitui, 

deste modo, uma qualidade inerente a toda a humanidade, um vinculo que aproxima os 

homens e o qual toma como recurso expositivo a linguagem, que por sua vez propicia a 

comunicação, que, em última instância, virá a ser o modo essencial de aproximação e 

reaproximação do homem com sua quididade, com aquilo que o torna idêntico a si mesmo, a 

razão: “a linguagem assume uma função preponderante: tanto de exteriorização, sem a qual 

nenhuma ideia poderia ser exposta; quanto de união, uma vez que expor-se é sempre mostrar-

se a outros” (SERRÃO, 1999, p. 202). 

 Assim, a razão sensível, mediante a linguagem, realiza um duplo movimento que 

reflete no pensamento comunicativo; a linguagem possibilita a exposição de um pensamento, 

que primariamente é dado como subjetivo, mas que após ser comunicado submete-se ao crivo 

da crítica do outro que toma conhecimento do objeto pensado, o que automaticamente faz do 

pensamento, até então entendido como individual, tornar-se num pensamento coletivo. Esse 

outro, na medida que analisa a autenticidade ou não do pensamento exposto, demonstra pelo 
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próprio ato analítico a predisposição racional para a compreensão do pensamento 

comunicado, o que evidencia a razão como pressuposto tanto para pensamento comunicado 

quanto para o pensamento comunicante. 

 

Qualquer exposição da filosofia, seja oral ou escrita, apenas tem e pode ter o 

significado de um meio. Cada sistema é somente expressão, somente 

imagem da razão, por isso é para a razão somente um objecto, que ela, 

enquanto poder vivo que se produz em novos seres pensantes, contrapõe a si 

mesma como objecto da crítica. Qualquer sistema que não seja reconhecido 

e assimilado como simples meio limita e corrompe o espírito, uma vez que 

põe o pensamento mediato e formal no lugar do pensamento imediato, 

originário, material; mata o espírito de invenção; faz da distinção entre 

espírito e letra uma impossibilidade (FEUERBACH, 2005a, p. 54). 

 

 O que está Feuerbach a explicar é que o pensamento só pode ser entendido por meio 

da razão que pensa, noutros termos: o pensamento humano é entendido através da linguagem 

humana, somente porque na razão humana reside a categoria de entendimento. Ou seja, o 

homem que pensa pelo homem e para o homem e o comunica através da linguagem pode 

somente compreender e ser compreendido no meio humano. Com isso desmistifica-se o ideal 

hegeliano de que o pensamento é autofundado, de que deriva do absoluto; se assim fosse, 

estando o homem inferiormente situado em relação ao absoluto, ou ainda, estando a realidade 

sensível, na qual se insere o gênero humano, afastada do mundo do ser absoluto, não estaria 

capacitado a compreender tal dimensão que se alheia a humanidade. 

 O mesmo se dá com a filosofia; uma filosofia que se pretende absoluta e ao mesmo 

tempo afasta o homem de seu objeto, o limita em sua compreensão; ao utilizar-se de uma 

linguagem formal que se refere a um ser absoluto, distinto do humano e do real e, assim, 

compor um sistema que visa mostrar-se como o suprassumo do puro filosofar e não como um 

dos possíveis métodos para o filosofar, limita e tolhe o homem de imaginar como possíveis 

outras formas de filosofar, bem como faz crer que um único filósofo é detentor da verdade 

absoluta. Nesse sentido, a pretensão de Hegel se mostra na propositura de que cabe a sua 

própria filosofia dar o entendimento ao homem. Feuerbach, pelo contrário, assegura que não é 

função da filosofia dar o entendimento ao homem, pois essa é uma característica intrínseca ao 

seu ser; a verdadeira função da filosofia consiste na fundamentação e investigação acerca dos 

limites do entendimento. 

Este é um diálogo que poderia ser levado à exaustão, dando sempre na conclusão de 

que na filosofia o homem mostra-se como seu criador e criatura, sujeito e objeto, motivo de 

sua existência e produto de suas explanações; no entanto, mostra-se tautológico insistir nessas 
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confluências, visto que já se é sabido que só ao gênero humano cabe o filosofar. Sendo ainda 

necessário frisar que anteriormente ao homem posto em discussão, ao homem filósofo, ao 

homem que sente a necessidade de trocas de conhecimento e de deixar legados, está posta no 

mundo a natureza, precedente e primária, da qual faz parte o homem e com a qual estabelece 

laços significativos por com ela se identificar, podendo por isso reconhecer-se como parte 

dela. 

 

 

3.2. A Vivência da Finitude e a Não-Filosofia como Pressuposto da Nova Filosofia 

 

A nova filosofia se inicia no mundo real, na natureza em sua inteireza e organicidade. 

A temática central evidenciada nesta seção versa do elogio da sensibilidade como pressuposto 

e fundamento da nova filosofia, uma filosofia que se inicia no sujeito do filosofar. Se a 

filosofia idealista defendia a imortalidade pessoal e a infinitude como realidade metafísica, a 

filosofia feuerbachiana afirma o finito negando o infinito ideal. Em outros termos, afirma que 

a finitude humana só existe se considerada a individualidade, mas a união de todos os 

homens, o que compõe o gênero humano, torna a humanidade infinita em si e para si mesma. 

Além de opor a ideia de que o homem é um ser finito, a perspectiva feuerbachiana contribui 

para que se deslegitime o desprezo ao corpo pregado pela religião cristã, que apenas afasta o 

homem de si mesmo e de sua essência, por eleger a alma como sua única dimensão capaz de 

levá-lo a imortalidade e a universalidade.  

A filosofia do futuro, como será visto adiante, reúne entre suas principais características a 

afirmação do homem como sujeito de onde parte e para o qual é direcionada a filosofia, 

refletindo sobre as religiões do ponto de vista desse sujeito corporizado, reafirmando seus 

predicados, reconhecendo sua essência como a verdade íntima da religião e perscrutando o 

todo do seu ser como objeto real e efetivo da filosofia. 

 Com a realidade posta se inicia a filosofia do futuro; não com a ideia, não com o ser 

abstrato, não no mundo ideal, não nas relações formais e lógicas; mas sim na natureza 

preestabelecida, no mundo onde o homem habita. O método de Feuerbach propõe inversões 

dos postulados da filosofia tradicional, começando por transformar a teologia em 

antropologia, como apontado em A Essência do Cristianismo, abstraindo daí o homem como 

essência verdadeira da religião, para, então, fazer desse, em toda a sua extensão e 

complexidade, o pressuposto da filosofia. 
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A filosofia deve começar e se produzir com o seu oposto, com a não-

filosofia, contrariando, nesse 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 

(MARTINS, 2016, pág. 35-36). 

 

 

 Começar com a não filosofia não significa impor um princípio vulgar ou rejeitar as 

premissas filosóficas, significa, antes, que se inicia no sujeito do filosofar, haja visto ser esse 

sujeito objeto da própria filosofia e de si mesmo. Como visto nas seções anteriores, o sujeito 

verdadeiramente consciente reconhece a si como objeto na busca por sua essência, na filosofia 

do futuro, esse sujeito ganha de volta sua autonomia enquanto homem, ser que pensa e se 

relaciona com os demais seres, deste modo nada mais justo que se afirme esse sujeito como o 

ser do e para o qual parte a filosofia. 

 

O método da crítica reformadora da filosofia especulativa em geral não se 

distingue do método já utilizado na filosofia da religião. Basta-nos 

transformar sempre o predicado no sujeito e, do mesmo modo, o sujeito em 

objeto e princípio – basta-nos, portanto, inverter a filosofia especulativa e 

teremos então a verdade desvelada, a verdade pura e nua (FEUERBACH, 

2005b, p. 86). 

 

 Nesse caso, o sujeito da filosofia idealista, o ser absoluto, não passa de predicações; o 

mesmo que foi dito para Deus nas seções anteriores, a saber, que Deus é aquilo que dele se 

diz, ou seja, seus predicados são o que o tornam no sujeito que ele é, se diz do ser absoluto 

com o qual se inicia a filosofia de Hegel, é ele o que é segundo as qualidades que lhe são 

atribuídas. Por isso Feuerbach diz que basta apenas transformar o predicado no sujeito, 

invertendo o posicionamento adotado por Hegel, mas no sentido feuerbachiano isso quer 

dizer: transformar os predicados humanos no sujeito da humanidade e então torná-lo objeto. O 

ateísmo antropológico ao negar esses predicados aparece como um importante passo na 

marcha para a filosofia do futuro, dado que: 

 

Cada negação de uma propriedade de Deus, é, por isso, um ateísmo parcial, 

uma esfera da irreligiosidade. Logo que subtraio a Deus a propriedade, 

subtraio-lhe imediatamente o ser. Se simpatia, misericórdia, por exemplo, 

não são propriedades de Deus, então encontro-me sozinho comigo mesmo no 

meu sofrimento – Deus não está aí para me consolar. Se Deus é a negação de 

todo o finito, então o finito é também a negação de Deus (FEUERBACH, 

2005c, p.117). 
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 A negação dos atributos divinos representa a afirmação deles como sendo humanos e 

ainda mais que isso, quer dizer, afirma o finito negando todo infinito. Na finitude encontra-se 

o princípio e o sentindo da proposta filosófica de Feuerbach; finitude no sentido de 

determinidade, de dizer que o ser da filosofia do futuro é palpável, pode tocar e ser tocado. A 

vivência da finitude passa a constituir um traço marcante na nova filosofia, deixando de lado a 

infinitude idealizada e aproximando cada vez mais a filosofia da vida finita. Em conformidade 

com Ginzo (1983), os moldes de vida modernos, não só na Alemanha, como em grande parte 

do ocidente, expressavam já incutidas em sua cultura um estilo de vida no qual o homem 

voltava a sua atenção para as experiências proporcionadas pela realidade finita. Face a isso, 

Feuerbach entenderia que a filosofia do futuro estaria relegada a tarefa de promover a 

consolidação de um pensamento filosófico que correspondesse a realidade posta. 

Aplicando-se o princípio de que a nova filosofia se inicia com a não-filosofia, realizar 

uma empreitada filosófica partindo de uma transformação já percebida na sociedade constitui 

o seu clímax. Analisar e compreender filosoficamente a realidade posta deve ser o mesmo que 

viver e teorizar acerca dessa mesma realidade sem recriá-la alegoricamente, levantando 

questões e hipóteses a partir do que dela é abstraído. A nova filosofia da religião atenta para 

análises históricas, culturais, ambientais, e alia-se às ciências da natureza para produzir não 

apenas conceitos, mas também vivências. Inverte metodológica e efetivamente a ordem da 

reflexão filosófica acerca das religiões, saindo do meramente formal e teológico para o real e 

antropológico. Numa análise desse tipo, mostra-se a religião do ponto de vista de sua essência 

e o do sujeito de essência, que representa a essência mesma da filosofia e da religião. 

 

a “nova filosofia”, como Feuerbach nomeia a sua própria, tem por propósito 

resolver: ela reivindica para si uma imanência ao desenvolvimento mais 

geral da filosofia moderna, e especulativa em particular, propondo-se a levar 

à frente a afirmação positiva do homem, do mundo e da sensibilidade, 

libertando-se, contudo, da contradição em que nesse campo se enredam o 

protestantismo e a filosofia especulativa. Trata-se, neste caso, de um projeto 

filosófico assentado historicamente na “tarefa” já realizada prática e 

teoricamente pelo próprio mundo moderno, levando-a à radicalidade e às 

últimas consequências ao afirmar explicitamente e sem contradições aquele 

fundamento que a religião e a filosofia modernas afirmam implicitamente e 

com contradições (AQUINO, 2014, p. 256). 

 

 A referida contradição consiste na negação parcial de Deus realizada já pela filosofia 

especulativa, que ao afirma-lo enquanto unidade absoluta da razão nega-o em outros aspectos. 

Com a nova filosofia a negação de Deus, enquanto unidade alheia ao homem e enquanto ser 

infinito que conteria o finito se realiza inteiramente e sem contradições. Aquino (2014) 
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entende que a redução de Deus à dimensão da razão absoluta e a superação da diferença entre 

aquilo que seria o conteúdo do pensamento divino e do pensamento humano anunciam 

concomitantemente: a objetivação unilateral do ser humano, visto que o Deus tornado razão 

absoluta e tomado por objeto representa, na verdade, apenas uma das predicações humanas; e 

a defesa da similitude entre os pensamentos divino e humano, o que definiria o pensamento 

humano como sendo expressão finita e real do infinito especulativo. 

Em A Essência do Cristianismo Feuerbach teria se esforçado por mediar a dialética 

finito-infinito, de onde se apreende o seguinte: o suposto caráter de finitude atribuído ao 

homem pela teologia instaura uma espécie de mal entendido, quando afirma o homem 

individual como sendo ser finito, deduzindo daí a finitude do gênero. Partindo do pensamento 

de Feuerbach, essa compreensão é reestruturada e o ser humano passa a ser entendido como 

infinito, no entanto, sua infinitude não se realiza individualmente, mas sim universalmente, 

através do gênero humano que se torna ilimitado e infinito para si mesmo. 

Entretanto, nas obras manejadas nessa terceira sessão, subsequentes ao texto A 

Essência do Cristianismo, Feuerbach elucida que a sociedade de seu tempo passa por uma 

mudança histórica e a ela deve estar atrelada uma nova perspectiva filosófica, que atenda as 

necessidades do novo tempo, daí ele apreende a emergente e inevitável afirmação da finitude 

como pressuposto da nova filosofia, fundando sua filosofia do finito, da sensibilidade, da 

humanidade. Em Princípios da Flosofia: Necessidade de uma Transformação ele postula: 

 

Uma nova filosofia que surge numa época comum à das filosofias 

precedentes é uma coisa, outra coisa totalmente diferente uma filosofia que 

irrompe numa nova fase da Humanidade; quer dizer: uma coisa é uma 

filosofia que apenas deve sua existência a uma necessidade filosófica [...] 

outra totalmente diferente uma filosofia que corresponde ou coincide com 

uma necessidade da Humanidade (FEUERBACH, 2005d, p.157). 

 

 Assim é a filosofia do finito a resposta a uma necessidade histórica, uma filosofia que 

se lança no mundo sem uma pretensa supra-humana, que admite a determinidade e 

transitoriedade da realidade e nela intervém. Finitude e realidade apresentam-se, destarte, 

como idênticas entre si nessa nova fase da filosofia feuerbachiana. Se antes a necessidade era 

de aproximar finitude e infinitude, agora insurge imprescindivelmente a união de finito e real. 

 

Após um longo período de gestação, propõe-se reivindicar controversamente 

a finitude como algo idêntico à própria realidade enquanto o infinito está se 

tornando cada vez mais vazio. Feuerbach nos deixa condenados a uma 

filosofia da finitude. No entanto, esta filosofia suportará em si mesma a 

impressão de sua origem metafísica e teológica, porque não é uma afirmação 
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direta da finitude como um horizonte ideológico do homem, mas sim um 

"retorno" após uma longa "alienação" à realidade original
14

 (GINZO, 1983, 

p. 61-62). 

 

 Essa alienação, praticada pela religião cristã e sua teologia, consiste justamente no 

fato de que a religião mascara a verdade, cria outra realidade e demonstra-a, através da 

argumentação teológica, como sendo a verdade e o homem submete-se a isso. A alienação se 

dá, pois, no campo de privação da verdade, sofrida pelo homem religioso. A verdade de sua 

realidade lhe é furtada e em seu lugar é posta uma verdade criada, que carece de justificativas 

lógicas e formais para se afirmar como tal. 

 No processo alienatório, o homem é submetido primariamente à crença em uma 

infinitude ideal, depois compreende que seu gênero é que representa o infinito e, só então, por 

meio da crítica à religião e da afirmação do homem como essência dela, pode entender que o 

finito e o real são o que ele vive e sente sendo, portanto, na finitude e na realidade que se 

consuma plenamente e escreve uma nova filosofia capaz de abordar o seu ser em inteireza e 

complexidade. Consegue agora o homem expressar sua verdade íntima, não nas entrelinhas de 

uma filosofia subserviente, mas sim explicitamente e com a força do “fogo lírico”. 

 Feuerbach entende as digressões históricas como reflexo das mudanças que ocorreram 

paralelamente à religião: “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” (FEUERBACH, 2005d, p.158). A 

revolução do pensamento filosófico se afirma, com efeito, paralelamente às mudanças de 

época ocorridas na efervescência da transitoriedade humana no que tange suas crenças e seu 

comportamento religioso. 

 Tomando todo esse contexto pode-se concluir que verdade, realidade e sensibilidade 

aparecem na nova filosofia com a mesma conotação, seja ela, a de suplantar a idealidade 

pondo em seu lugar o sujeito que recobrou sua autonomia, o homem em sua extensão 

corpórea. Admitida a acuidade do corpo na composição do pensamento, diz-se da filosofia 

reformada que o pensamento auto fundando além de não ser defensável, não abrange a 

totalidade humana. Em síntese afirma Hahn: 

 

                                                           
14

 Depués de un largo período de gestación se propone reivindicar polémicamente la finitud como algo idético a 

la realidad misma mientras que lo infinito va resultando algo cada vez más vacío. Feuerbach nos deja abocados a 

una filosofia de la finitude. No obstante, esta filosofia llevará en sí la impronta de su origen metafísico y 

teológico, pues no se trata de uma afirmación directa de la finitude como horizonte ideológico del hombre, sino 

más bien de un “retorno” después de uma larga “alienación”, a la realidad originaria. (GINZO, 1983, p. 61-62). 
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Feuerbach propôs uma nova filosofia, em que o princípio básico consiste em 

valorizar a realidade sensível na elaboração do pensamento. Trata-se de 

abandonar o mundo abstrato, constituindo assim uma filosofia interativa com 

o mundo. Todos os estudos, obras e outros textos que o autor produziu a 

respeito da religião e de uma nova filosofia articulam-se em torno da 

existência humana e demarcam sua posição frente à sociedade (HAHN, 

2003, p.58). 

  

A legítima filosofia não se inicia, pois, em si mesma, ou na autorreflexão, ela pensa 

também a si mesma, mas parte sempre do sujeito racional e sensível, do gênero humano. É 

valido ressaltar que “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” (MARTINS, 2016, pág. 36). O 

puramente pensando, ou seja, a razão isolada, não corresponde e não abrange a realidade 

humana como um todo, o que anula a possibilidade de abstrair daí um critério para a verdade 

que faça jus à amplitude do objeto concreto da nova filosofia, conforme aponta Feuerbach: “a 

verdade não existe no pensar, no saber por si mesmo. A verdade é apenas a totalidade da vida 

e da essência humanas” (FEUERBACH, 2005c, p.154). 

 

 

3.3. Filosofia do Futuro como Meio para Emancipação Humana e a Possibilidade de 

uma Nova Filosofia da Religião 

 

Apoiando-se nos elementos que circundam a filosofia de Feuerbach afirma-se que da 

ação humana de reconhecer algo como divino derivam as formas de religiosidade. O homem 

religioso tende a atribuir sacralidade e divindade a objetos externos e alheios à sua essência, 

deturpando, assim, o sentido no qual Feuerbach pensa a religião, que pode sim ser 

demonstrada como caminho para reencontrar-se, não com um ser superior e autoritário, mas 

sim com a divindade que acredita ser-lhe exterior, ou seja, o próprio homem segundo o 

mesmo filósofo. 

 É esse reencontro que a filosofia feuerbachiana se propõe a promover, o reencontro do 

homem consigo mesmo, o resgate de suas dimensões que outrora foram marginalizadas, 

devolver-lhe o protagonismo de sua vida, o lugar que lhe cabe face às produções culturais, 

filosóficas, históricas e humanas. E porque figuram como temas perscrutados intensamente 

por Feuerbach, a religião, a filosofia e suas interpelações na vida humana, e, principalmente, 

por entender a religião como um aspecto que interfere diretamente e de diversas formas na 
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vida do homem e em seu modo de se relacionar com o mundo, é aqui sua filosofia do futuro 

tratada como filosofia da religião, bem como meio para integralização e emancipação 

humana. 

 A perspectiva crítica presente em todas as obras de Feuerbach viabiliza a 

fundamentação de uma filosofia que analisa as religiões e Deus por um ponto de vista não 

necessariamente religioso; nas bases fundamentais deste novo modo de dispor a filosofia está 

seu ateísmo antropológico, que anunciara a possibilidade de compreender amplamente as 

religiões ao invés de tratá-las dogmaticamente. Como é sabido, a empreitada de vida do 

filósofo culminaria no apontamento da essência mesma da religião, o homem. 

 A filosofia do futuro consiste na amplificação do ser homem, na valorização dos 

elementos de sua vida, na admissão da sensibilidade enquanto pressuposto para a vida, para o 

pensamento, na abertura para que a razão sensível tome de volta o seu lugar no âmbito da vida 

humana e da filosofia. “Só a nova filosofia, que reconhece o concreto como verdadeiro, não in 

abstracto mas in concreto – que reconhece o real na sua realidade, ou seja, de um modo 

correspondente à essência do real e o eleva a princípio e objecto da filosofia” (FEUERBACH, 

2005c, p.136). A filosofia do futuro é o resgate do homem, da natureza, e da finitude, da 

realidade em oposição às religiões, sejam pagãs ou cristãs; um protesto contra as filosofias 

especulativas, como a de Hegel; um elogio à vida imanente. 

Uma filosofia que se inicia no real, ou no sujeito que a produz, e só é capaz de fazê-lo 

por haver identidade entre o sujeito e o seu objeto, que metodologicamente falando fazem 

parte de uma realidade mesma que contempla seu todo e uma comunhão e identificação com 

este todo do qual é parte, mas que individualmente falando é capaz apenas de realizar um 

“recorte” através das impressões de seu tempo, incorporando, no entanto, suas ideias ao leque 

tantas outras que estão e serão produzidas, certamente compõe o cenário da razão sensível, 

que pode ser exposta como condição comum para a produção de ideias; condição que, a saber, 

proporciona um sem número de possibilidades de ajustes e reajustes da interpretação do 

mundo, suas causas, condições e porquês, através da linguagem em suas mais diversas 

apresentações, todas realizáveis apenas pelo gênero humano. 

 

Fundamento da união e da comunhão dos seres humanos, a razão não é uma 

faculdade subjectiva, mas a dimensão global que abarca todas as outras 

esferas. É também o modo humano de ser mais constitutivo e essencial, 

fundador do acordo universal, graças ao qual a nossa humanidade se gera na 

consciência de fazer parte de uma só Humanidade (SERRÃO, 1999, p. 36-

37). 
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 Assim, exerce a razão um papel fundamental para a estruturação da vida na terra e 

consequentemente para a nova filosofia da religião, que nela se pauta como pressuposto para 

o filosofar; dizer “razão” é o mesmo que dizer “gênero humano”. Diante do emaranhado que 

representa a vida humana no âmbito de suas relações intersubjetivas mostra-se o desvelar da 

integralidade do gênero humano, o ser que ao se expressar percebe-se tanto enquanto sujeito 

que expressa, quanto como objeto para outro sujeito, num movimento contínuo, que vincula 

entre si todas as formas de contingencia da natureza, no entanto, traz na razão sensível, o meio 

de vinculo entre o gênero que se mostra em meio a todas as manifestações factuais da 

natureza o ser que além de fazer parte dela, tem dela e de si mesmo consciência. 

 

A nova filosofia considera e aborda o ser tal ele como é para nós, não apenas 

como seres pensantes, mas como seres existentes – portanto, o ser como 

objecto do ser – como objecto de si mesmo. O ser como objecto do ser – e só 

este ser é ser e merece o nome de ser – é o ser dos sentidos, da intuição, da 

sensação, do amor. O ser é, pois, um segredo da intuição, da sensação, do 

amor (FEUERBACH, 2005c, p.139). 

 

A razão sensível é a condição de humanidade que aproxima os homens uns dos outros, 

os torna idênticos, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista real, pois a realidade 

opõe-se à formalidade e à idealidade; o ser real do qual parte a filosofia não é outro que não o 

ser humano que se conscientizou de si, em sua essência, extensão e expansão; tornou-se ele 

num ser que sabe e se reconhece como sujeito e objeto para si mesmo, fez-se filósofo da 

própria filosofia, uma filosofia encarnada, que reconhece a si e a seu objeto tal como são. 

Consoante a isso afirma Feuerbach: “A nova filosofia [...] reconhece a verdade da 

sensibilidade com alegria, com consciência – ela é a filosofia sinceramente sensível” 

(FEUERBACH, 2005c, p.141). 

 

A nova filosofia já se proclamou, quer negativa quer positivamente, como 

filosofia da religião. Basta transformar em premissas as conclusões de sua 

análise para reconhecer nelas os princípios de uma filosofia positiva [...] 

Segura de si mesma, desdenha parecer aquilo que é, embora, devido 

justamente a um tempo como o nosso, que nas questões mais essenciais toma 

o parecer por essência, a ilusão por realidade, o nome pela coisa, tenha de ser 

aquilo que não é. É assim que os opostos se complementam! Onde o nada 

vale como alguma coisa, a mentira como verdade, então o alguma coisa tem 

consequentemente de valer como nada e a verdade como mentira 

(FEUERBACH, 2005b, p. 98, grifos nossos). 

 

A nova filosofia da religião aborda o homem real, do ponto de vista de seu 

comportamento religioso, não utopicamente, não abstratamente, não em um mundo ideal, mas 
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na realidade mesma de suas vivências. Analisa suas práticas, observa e descreve seus 

fenômenos, vive-os, sente-os, é antes de tudo sujeito no mundo. Na nova filosofia da religião 

não se cria um mundo espetacular a ser analisado, não é aqui necessária a defesa ou negação 

de um ser ideal; o pressuposto com o qual se inicia essa filosofia da religião é a essência 

mesma da religião e até da não religião, o gênero humano, que habita a natureza, se 

reaproxima dela, sabe identificar-se com ela e também distinguir-se dela. Na realidade desse 

mundo tem o filósofo da religião muito a fazer; nesse meio pode contribuir para o 

desenvolvimento da humanidade e compreender verdadeiramente as religiões que nele se 

manifestam: 

 

Não precisamos, pois, de ir além da sensibilidade para chegarmos ao limite 

do apenas sensível, do apenas empírico, na acepção da filosofia absoluta; 

basta não separarmos o entendimento dos sentidos para encontrarmos no 

sensível o supra-sensível, isto é, espírito e razão (FEUERBACH, 2005c, 

p.144). 

 

O ser real sente e pensa, percebe o todo que lhe é posto até os limites dos sentidos, 

mas sabe que o todo que pode ver não representa o todo mesmo, que esse só é percebido 

quando unidas as diferentes perspectivas de todos os seres que participam desse todo 

consciente e quando são postas a prova suas assertivas, quando compartilhadas e 

experienciadas em comunidade. O ser com o qual principia e se desenvolve a nova filosofia 

da religião compreende que tanto a religião, quanto as análises que dela versam são criações 

humanas e que, portanto, nada mais justo que seja reconhecido como sujeito e objeto das 

vivencias e ciências aquele que nessa realidade se insere, o ser humano, em todos os sentidos 

do termo “humano” e em todas as suas dimensões, sem separá-las. 

A nova filosofia clama pela compreensão do humano em sua integralidade, busca o 

entendimento acerca dos fenômenos religiosos através do modo como eles se expressam no 

mundo, atesta como humano aquilo que humano é. Na esfera desta filosofia interessa 

compreender a natureza, os limites e a essência das religiões e suas expressões, sem a 

necessidade de criação de um mundo paralelo que demonstre lógica ou formalmente motivos 

e/ou provas para existência de seus deuses, pois estão já presentes na vida humana as 

manifestações fenomênicas que por si só legitimam e reafirmam a realidade vivenciada a 

partir da dimensão religiosa. 

Invés de relacionar-se com o invisível a proposta é que o homem se aproxime cada vez 

mais do próprio homem, fortalecendo as relações Eu-Tu e construindo valores através da vida 

em comunidade; não que a individualidade se perca, mas ela passa a ser entendida como o 
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somatório de algo mais universal que representa o gênero humano. O senso comunitário 

afloraria, por assim dizer, o sentimento de empoderamento e identificação com a verdadeira 

essência humana desvelada.  

 

A relação Eu e Tu não surge isolada, mas integrada numa filosofia da 

sensibilidade, superadora da exclusividade do pensamento puro e da 

racionalidade teórica; numa filosofia da corporeidade, que substitui a 

autonomia da consciência por uma subjetividade incarnada num corpo e num 

corpo existente no mundo; numa filosofia exclusivamente humana que 

recusa toda a referência teológica que fora a matriz fundamental da história 

da filosofia; e sobretudo numa concepção de alteridade e da diferença, 

elementos de uma ontologia sensível que recusa a absorção do diferente em 

qualquer plano de identidade previamente determinado (SERRÃO, 1999, p. 

219). 

 

 O corpo, na nova filosofia da religião é o órgão do filosofar; através dele o homem se 

torna no que é, um ser que sente, pensa, apreende e delibera acerca da realidade com a qual 

interage; uma qualidade essencial do ser real. Percebido assim, deixa o corpo de ser entendido 

como impedimento ao conhecimento indo ao extremo contrário dessa ideia. Nesse princípio 

se fundam as bases epistemológica e ontológica do ser. O ser real que através da razão 

sensível teoriza sobre o próprio ser, constrói conhecimentos e viabiliza a compreensão daquilo 

que é sem a necessidade de projetar para fora de si o que intimamente o compõe. Deste modo, 

o homem é carne e espírito, não como partes separadas, mas sim em inteireza e não cabe à 

filosofia segmentá-lo. 

Ao conferir imanência à filosofia assentando-a completamente na esfera da 

sensibilidade supera-se algumas dualidades que se apresentavam conceitualmente em 

filosofias anteriores. Primeiro se demonstra que razão e sensibilidade não se opõem, muito 

pelo contrário, a razão sensível compõe a verdadeira realidade humana. Atrelado a isto tem-se 

a superação do dualismo entre corpo e alma, essa é uma separação que pode ser realizada 

apenas didaticamente, mas não efetivamente. Não se pode retirar do homem sua alma fazendo 

dele apenas corpo, e o contrário disso também não é possível. 

 

o sentimento de mim mesmo é sempre o sentimento de um eu determinado, 

de um estado determinado de meu ser e essência; nunca tenho um 

sentimento de mim isolado, abstracto, nunca tenho o sentimento de mim 

como um ser imaterial, distinto do corpo, um ser simples ou um eu simples; 

nunca pensei sem cabeça, nunca senti sem coração; é apenas na reflexão 

sobre mim que separo os pensamentos da cabeça, as sensações do coração, 

hipostasiando-os por si mesmos num sujeito ou ser distinto do corpo, que 

pensa, que sente, que quer (FEUERBACH, 2005e, p. 189). 
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Quando o sujeito pensa a si mesmo pode pensar num momento apenas seu corpo e 

noutro apenas sua alma, pode realizar colocações enfocando apenas essa ou aquele, pode 

abstraí-los em separado. Esses mecanismos acontecem, entretanto, somente na esfera do 

pensamento, portanto, a separação de corpo e alma é apenas uma ideia imaginada, deduzir daí 

a separação real desses elementos reduz o homem a pensamento, mas como se sabe essa é 

apenas uma das dimensões do humano. No momento mesmo em que está a pensar o homem é 

corpo, não estão os raciocínios autogerando-se no vazio, estão sendo compostos no cérebro. 

Na dinâmica do pensamento tudo pode ser criado, imaginado, defensável inclusive um 

ser ao qual se possa conferir todos os caracteres que vierem à mente; o pensamento está apto a 

dizer de um ser tudo que o homem é capaz de saber, assim, Deus é criado e recebe qualidades 

que lhe foram dadas pelo sujeito criador; também nessa esfera surgem os mais diversos 

argumentos metafísicos. Tudo isso pode ser feito no campo do puro pensar, inclusive obtendo 

daí a separação de corpo e alma. Porém, o retorno ao homem será sempre uma realidade que 

se sobressai; se o pensamento representa um dos aspectos humanos, mas não o seu todo, logo 

se conclui que o pensamento, assim como a sensibilidade e outras tantas qualidades, são parte 

do sujeito real e não uma reflexão autofundada que está alheia ao homem. 

A teologia, contrariamente do que defende Feuerbach, prega a autonomia desse ser 

não corpóreo e supostamente autocriado. Na nova filosofia da religião, uma crítica ferrenha é 

desenvolvida nesse sentido; primeiro se diz que esse ser, Deus, não é autocriado; segundo 

que, se ele não é autocriado, não pode ser autônomo; terceiro que o sujeito verdadeiramente 

autônomo não é puro pensar, mas sim um conjunto de elementos ajustados de uma maneira 

tão própria que o possibilita ser, pensar, sentir e até mesmo criar a ideia de que uma realidade 

existente apenas numa de suas dimensões pode ser autônoma, mas, na verdade, só confere 

essa autonomia porque a percebe em si mesmo. 

 

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 preposição: eu sou 

um ser real, um ser sensível, o corpo pertence à minha essência; sim, o corpo 

na sua totalidade é o meu eu, a minha própria essência (FEUERBACH, 

2005c, p.140). 

 

O corpo é o órgão do ser sensível; na nova filosofia, ele não pode, nem deve ser 

desprezado, ao contrário, é nele que habita o ser, é ele o próprio ser, um elemento que 

caracteriza o homem enquanto tal; a razão sensível é o que distingue esse corpo dos demais, é 

o que o torna no sujeito da referida filosofia. Tanto filosófica quando religiosamente por 
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muito tempo foi relegada ao corpo a função de meio para uma finalidade “maior”, que seriam 

as proposições metafísicas e a defesa da razão pura como sendo a verdade mesma, no entanto, 

a nova filosofia da religião rompe esse padrão, afirmando o corpo como princípio e finalidade 

da vida e da própria filosofia. 

 

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. Para cumprir esse propósito, ela apenas 

precisa de um entendimento humano e de uma linguagem humana. Mas 

pensar, falar e agir de modo pura e autenticamente humano só será 

concedido as gerações vindouras. Presentemente, não se ainda de apresentar 

o homem, mas tão-só de o fazer sair do pântano em que ele se afundou. Estes 

princípios são também frutos desse penoso trabalho de saneamento. A sua 

tarefa foi deduzir da filosofia do absoluto, isto é, da teologia, a necessidade 

da filosofia do homem, isto é, da antropologia, e fundar através da crítica da 

filosofia divina a verdade da filosofia humana. (FEUERBACH, 2005c, 

p.101). 

 

 O mecanismo de inversão realizado pela filosofia do futuro caracteriza-se como uma 

ação original diante da religião; dessa nova perspectiva surge todo o arcabouço filosófico 

pleiteado por Feuerbach, visto que o principal objeto de seus estudos foi a religião e sua 

intensa influência na vida humana. Por meio das análises que ele faz da religião chega a 

conclusões não apenas acerca da religião em si, mas também do homem, da natureza, da 

política e da própria filosofia. Ao optar por esse embasamento conclui que o homem é a 

essência verdadeira da religião e que, portanto, a função da filosofia é levar a cabo essa 

descoberta. 

 Tarefa que ele mesmo se esforça por realizar em sua filosofia; primeiro ele se utiliza 

da transformação que considera necessária: afirma que a filosofia é antropologia, 

consequentemente, diz que o homem cria Deus e depois que o homem é a essência da religião 

e, assim sendo, afirma-o em todas as suas dimensões, sem seccioná-lo, além de excluir a 

possibilidade de qualquer afirmação unilateral que se faça dele, logo, admite sua corporeidade 

e atrelada a ela sua racionalidade, fundando a razão sensível como a verdade da realidade. Só 

então chega à filosofia do futuro, tratada na presente pesquisa como uma nova filosofia da 

religião. 

 Essa é a filosofia que analisa o processo pelo o qual o homem passa até que possa 

atingir sua autonomia, compreender e viver sua integralidade, privilegiando, para tanto, o 

mundo real invés do ideal. A nova filosofia da religião adota uma postura prática diante da 

vida, englobando-a em seu discurso e se desenvolvendo em coerência com o momento 
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histórico, admitindo a linguagem honestamente humana em seu discurso e estruturando suas 

premissas essências a partir o entendimento humano. 

 Feuerbach entende que a tarefa essencial que teria realizado em sua filosofia fora a de 

deduzir da filosofia idealista de Hegel a filosofia humana que propõe, mas que a realização 

prática da mesma somente seria realizável em um momento histórico vindouro. Além do mais 

sua crítica à filosofia que busca entender a religião não sob o ponto de vista dela mesma, mas 

através do discurso filosófico, funda a nova filosofia da religião que entende as manifestações 

religiosas como objeto mesmo da autentica filosofia da religião. O objeto da nova filosofia da 

religião, em oposição ao elegido pela antiga, é a religião enquanto manifestação fenomênica, 

enquanto atitude, e não a filosofia, esta é apenas o meio para a compreensão daquela. Em 

concordância com Serrão (1999) afirma-se que a verdade antropológica do fenômeno 

religioso promove a abertura para um ponto de vista novo no campo da filosofia da religião. 

 

A união de logos e pathos cumpre-a uma filosofia que deverá poder superar 

tanto a inumanidade abstracta da filosofia quanto a humanidade fantástica da 

religião; que, sendo filosofia e não religião, deverá ser capaz de trazer a 

verdade da religião até à dignidade da teoria (SERRÃO, 1999, p. 88). 

 

 Nesta passagem está explicitada uma empreitada a ser cumprida pela nova filosofia da 

religião, abstrair dessa sua verdade fenomênica e apresentá-la filosoficamente. Para tanto, 

contempla a história e sua realidade, através dos fatos, no tempo, envolve a intrínseca 

conceituação do que é religião e finalmente o que é o homem perante as religiões, talvez sem 

transcendência e sim a imanência.  

 A análise dos fenômenos religiosos por meio da nova filosofia da religião é composta 

pela apreciação de todo o contexto em que se dão tais fenômenos. Seu pressuposto é o 

homem, sua sensibilidade, e a admissão dele como a essência da religião e como sujeito do 

filosofar; dele não podem ser retiradas as qualidades que lhe são intrínsecas. Não se pode 

banalizar, reduzir ou despedaçar o sujeito e sua realidade para atingir fins que somente 

valorizam e justificam a religião de seu ponto de vista ideal. Se as práticas religiosas se 

representam um dos constituintes da vida humana, apresentando-se fenomenologicamente e se 

afirmando cultural e historicamente como tal, a necessidade que urge é compreender essa 

maneira de expressão real, posta no mundo.  

 A nova filosofia da religião figura como um incentivo à emancipação humana, propõe 

que o homem tome o lugar que lhe cabe no mundo, na vida, e consequentemente diante da 

religião, seja ele religioso ou não poderá se beneficiar ao reconhecer sua própria grandeza 
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diante dele mesmo. Não carece de mortificar seu corpo, ou deixar para viver sua vida em um 

suposto plano superior, pois sabe que pode viver agora, no seu habitat natural, pode fazer 

morada no seu próprio ser. 
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CONCLUSÃO 

 

A nova filosofia da religião abordada na presente pesquisa, endossada a partir do 

pensamento de Ludwig Feuerbach figura como uma alternativa às compreensões dogmáticas e 

abstratas das religiões. O conhecimento disseminado pelo filósofo a respeito de Deus, das 

religiões, da natureza , da razão e tantos outros temas de que trata, são ressignificados a partir 

do contexto histórico em que esteve inserido, trazendo, assim, novas possibilidades de 

interpretação dos mesmos. 

A religião foi, sem dúvidas, a âncora de todo o desenvolvimento da filosofia 

feuerbachiana, no entanto, sua abordagem engloba vários aspectos da vida humana. Sendo fiel 

à própria tese o filósofo trata o tema de um ponto de vista que objetiva integrar os diversos 

elementos do comportamento do homem para com as religiões. Em sua filosofia humanista se 

ocupa de compreender profundamente o cerne da religião obtendo daí uma conclusão pouco 

óbvia, se comparada às empreitadas realizadas por ícones da filosofia tradicional que tratam 

do mesmo tema; já no primeiro capítulo deste trabalho estão ajuntados alguns conceitos que 

podem justificar essa proposição, sejam eles os juízos expostos sobre o entendimento que 

Feuerbach abstrai das religiões. 

Para com as religiões pagãs ou naturais estabelece uma crítica no sentido de 

argumentar contra a divinização da natureza. Nessas formas de credo são descobertos os 

fundamentos e o surgimento do comportamento religioso. Afirma-se que o homem sacraliza a 

natureza por se perceber dependente dela e temer seus fenômenos, até então inexplicáveis. Já 

nesse contexto se percebe a identidade entre o homem e o seu objeto, o que viria a ser uma 

das condições substanciais tanto para tornar-se crente, quanto para desfazer as próprias 

amarras deixadas pela alienação à religião; posteriormente, quando munido do 

amadurecimento de sua consciência, a percepção desse objeto muda. 

 Em se tratando da religião cristã, essa mesma natureza que fora em outrora sacralizada 

por meio das práticas politeístas, passa a ser ignorada e rechaçada. O Deus dos cristãos é um 

só, um ser moral, universal e supostamente cheio de qualidades em graus elevadíssimos de 

perfeição. Nesse modo de manifestação religiosa é adorado um ser metafísico que de tão 

poderoso cria todas as coisas que há, mesmo as que não se assemelham à sua substância 

divina, são elas todos os entes físicos como a natureza e o homem. Por ser objetivo do 

cristianismo disseminar seus ideais entre todos os povos, com o intuito de ter reconhecida sua 

universalidade, funda a teologia, que toma por serva a filosofia para justificar racionalmente 

suas práticas e ensinamentos.  
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Entre outros feitos da teologia pode ser citado um bastante significativo para a 

presente pesquisa, a saber, a teologia teria realizado uma investida no argumento que separa 

corpo e alma, pois assim, torna-se possível a defesa da imortalidade pessoal, noutros termos, 

concebida a ideia de que corpo e alma são unidades distintas e separáveis pode-se afirmar que 

o indivíduo, no que tange o seu corpo, é finito, mas em se tratando de sua alma é infinito, 

imortal. Daí surge o desprezo ao corpo, difundido massivamente pelo cristianismo como 

forma de atingir a vida eterna, prática que viria a ser entendida, na filosofia feuerbachiana, 

como parte do processo alienatório sofrido pelo homem sob a égide da religião. 

Para Feuerbach a teologia corrompe o sentido da filosofia e retira muito da identidade 

do homem, pois o faz crer, por meio de argumentos racionais, que seu corpo é um 

impedimento para a vivência de uma vida plena. Além do mais, a teologia apresenta a religião 

do ponto de vista idealizado da religião, não do ponto de vista real.  

No capítulo segundo apresenta-se o ateísmo antropológico como resposta crítica às 

alegações do cristianismo e da teologia. Aqui a proposição central é: teologia é antropologia. 

Nesse sentido se reconhece que o homem cria Deus, o contrário disso seria inimaginável em 

meio à filosofia de Feuerbach. Assim começa o processo de conscientização do homem, ao 

invés de continuar buscando sua essência num objeto externo, busca em si mesmo; ao invés 

de reconhecer os predicados divinos como distantes de si, reconhece-os como sendo parte se 

sua própria essência. Negar os predicados divinos significa afirmar o homem. Esse é um 

passo fundamental em direção à fundação da filosofia do futuro, já que nela o homem será 

apresentado como sujeito e objeto da própria vida, como ser que sabe identificar e reconhecer 

suas qualidades, bem como viver de acordo com o que elas podem o propiciar nessa vida, 

neste mundo e não num mundo que vá além de sua realidade. 

É na realidade orgânica que o homem existe enquanto parte da natureza e partir daí 

pode se afirmar como ser que cria e altera seu meio, podendo assim buscar sua emancipação e 

conscientização da própria essência. A crítica a Hegel se faz presente no terceiro capítulo 

como o pressuposto para a reformulação da filosofia da religião, uma vez reformulada essa 

passa a atribuir tanto a criação da religião como da própria metafísica ao homem. Viver a 

finitude quer dizer estar consciente de seu papel no mundo, quer dizer que do contexto 

humano é que surgem as discussões inclusive filosóficas, que se utilizam da linguagem para 

serem propagadas, assim, qualquer filosofia que pretenda inverter essa relação está a 

privilegiar seres idealizados invés do próprio homem. 

Esses elementos e conceitos são apresentados neste estudo não por acaso, mas com a 

intenção de demonstrar toda a trajetória percorrida para que fossem construídos argumentos 
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favoráveis à caracterização do tema tal como foi apresentado. Como o objetivo aqui é 

defender a filosofia do futuro como sendo uma nova filosofia da religião, não poderiam ser 

deixadas de lado a exposição do entendimento rendido pelo filósofo às religiões, sua crítica à 

elas e seu ateísmo antropológico que impulsiona o debate para homem que busca a própria 

emancipação negando os predicados divinos e reconhecendo a si como sujeito e objeto em 

suas relações intersubjetivas. 

Dado o exposto, alguns elementos conclusivos podem ser apontados no sentido de 

arguir a tese de que a filosofia do futuro é uma nova filosofia da religião, principalmente por 

compreender que uma filosofia que analisa as religiões não compõe uma religião ou uma 

teologia, mas sim uma filosofia que entende religião como ação no mundo; o mundo da qual 

parte só pode ser o mundo real, o mundo da sensibilidade, o mundo indiscutivelmente 

humano.  

 O pressuposto da nova filosofia da religião é o homem que passou pelos processos 

aqui descritos, tendo em um primeiro instante vivenciado-os através de suas práticas 

religiosas, mas que ao invés de permanecer adormecido tomando o sonho idealista por 

realidade, desperta para a consciência de sua essência e pode reconstruir por meio da razão 

sensível e sem anular nenhuma de suas dimensões, uma filosofia que privilegie o próprio 

progresso e a própria emancipação. Nessa filosofia as relações intersubjetivas é que norteiam 

o comportamento humano e dão sentido à existência. 

 A presente pesquisa traz ainda uma contribuição para as discussões epistemológicas 

no âmbito das ciências das religiões, fornecendo uma análise do ateísmo feuerbachiano, como 

modo alternativo às análises idealistas a cerca das religiões tão massivamente difundidas. Este 

estudo representa também uma contribuição pioneira ao programa de pós graduação a que 

está vinculado, pois versa do primeiro trabalho de cunho filosófico-epistemológico que se 

propõe a discutir o ateísmo de maneira direta e a filosofia da religião como parte essencial das 

ciências das religiões. 
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