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CAPÍTULO I 

A DIALÉTICA CONTEMPLATIVA DE LUDWIG FEUERBACH 

 reputação de Feuerbach provém de sua crítica ao Cristianismo e de 
seu materialismo. Tentaremos estudá-lo de outro ponto de vista, 

procurando depreender da análise de alguns aspectos de sua doutrina os 
mecanismos explicativos que os sustêm. Como é sabido de todos, seu 
pensamento passa por muitas fases que se estendem desde a submissa 
filiação a Hegel até a adesão a um materialismo que não se distancia muito 
do vulgar. Se nossos propósitos fossem históricos, deveríamos sem dúvida 
acompanhá-lo etapa por etapa, traçando o perfil de cada momento. Posto 
porém pretendermos conhecer somente os aspectos de sua filosofia que 
diretamente influenciaram a problemática moderna da dialética materialista, 
devemo-nos ater às obras que se relacionam com ela. Por isso examinaremos 
apenas os escritos que vão de 1838 a 1843, do rompimento com Hegel até a 
publicação dos Princípios da Filosofia do Futuro. 

1. Engajamento no passado 

Fiel à tradição hegeliana, Feuerbach procura situar-se em relação ao 
pensamento precedente, aparecer como a verdade de seu desenvolvimento e 
de sua história e, por conseguinte, como o arauto da nova filosofia e do 
novo mundo. Para cumprir essa tarefa deve prosseguir na realização e na 
humanização de Deus e, desse modo, terminar a transformação da teologia 
em antropologia, respectivamente os últimos objetivos dos movimentos da 
história moderna. Da perspectiva prático-religiosa, o movimento de 
renovação começou com o protestantismo que, de tanto centrar seu 
interesse na figura de Cristo, tornou-se mera cristologia. No entanto, de 
uma perspectiva teórica, teve seu início na filosofia especulativa. Essa tem 
seu apogeu no hegelianismo, cuja preocupação básica é trazer 
definitivamente a transcendência divina para a imanência terrestre.1 De 

                                                      
1 Feuerbach: (Cf. Bibliografia) Gr. II, § 1; VT, II, p, 22, passim. 
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ambos os lados o movimento tem, pois, como resultado a concretização das 
abstrações católicas, a humanização cada vez mais patente dos atributos 
idealizados de Deus, enfim, a transformação do Deus abscôndito no homem 
concreto sobre a terra. Isto posto, o teísmo passa a representar o ponto 
terminal do fluxo do pensamento moderno, o fecho natural de seu curso. A 
filosofia especulativa, por exemplo, ao fazer de Deus o processo que integra 
o mundo e que se resolve na imanência do saber absoluto, é ao mesmo 
tempo afirmação e negação de Deus: teísmo que confirma o absoluto e 
ateísmo que nega o Deus da teologia, o Deus inteiramente autônomo e 
separado do homem e da natureza. Do ponto de vista teológico, a filosofia 
especulativa termina então por cair nas tentações do panteísmo, e assim no 
ateísmo mais descarado.2 

Como verdade da filosofia e da religião, o pensamento de Feuerbach 
não se detém nas coisas e nos fatos que p cercam, mas tenta alcançá-los por 
intermédio da negação do pensamento precedente. Não lhe dá as costas, não 
põe de lado como inúteis suas especulações abstratas para avançar contra os 
fatos em busca de sua compreensão, mas passa pelo meio delas, acreditando 
só poder chegar à coisa pela crítica da religião e do hegelianismo. Além do 
mais, não trata de aproveitar estas formas antigas de pensamento na 
elaboração de um método crítico que se ocupasse sobretudo de fatos. Como 
expressão do desenvolvimento da história, filosofia e religião encerram em si 
mesmas a totalidade do real, embora de modo invertido e mistificado. Tudo 
está na religião,3 tudo está em Hegel, de modo que não se faz mister novo 
método de manipulação dos fatos, mas simplesmente o dicionário que traduza 
em linguagem corrente as expressões formais e obscuras da especulação. “A 
identificação imediata, evidente e sem enganos da essência humana, alienada 
para o homem por intermédio da abstração, com esse mesmo homem não 
pode ser deduzida por via positiva mas somente da negação da filosofia 
hegeliana; em geral só pode ser compreendida e entendida se for 
compreendida como a negação total da filosofia especulativa, como se fosse 
a sua verdade. Tudo está de fato na filosofia de Hegel, sempre porém ao 
mesmo tempo com sua negação e seu oposto”.4 Obviamente Feuerbach não 
negará o progresso da ciência, mas os novos dados obtidos pela explicação 

                                                      
2 Gr. II,§ 14; VT. p. 224, 240, passim. 
3 WCh. VI, p. 27. 
4 VT. II, p. 227. 
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científica deverão ser compreendidos pela lógica hegeliana desmistificada. A 
chave da compreensão do mundo está por inteiro nessa lógica. 

A persistência de um mesmo conteúdo, que se transfere, Com sinais 
trocados, das velhas formas do conhecimento para a nova filosofia, 
determina o caráter do método. Em primeiro lugar, desde logo é posta de 
lado a investigação histórica meramente reconstrutiva que não visa o 
conhecimento da essência. Se, por exemplo, pretendemos chegar a 
compreender o que seja o milagre, isto não se fará, como querem Bruno 
Bauer e Strauss, por meio do exame indutivo de uma série de milagres 
singulares. Importa apreender a essência, o que o milagre é. Na verdade, 
parte-se de exemplos conhecidos, mas não tem importância alguma 
determinar previamente a possibilidade ou a impossibilidade de sua 
ocorrência. Ainda que os milagres não sejam mais do que invenções da 
imaginação humana, são fenômenos que possuem essência e que revelam 
alguma coisa da nossa natureza.5 A procura da essência faz com que, em 
segundo lugar, Feuerbach pretenda demonstrar a priori o que a posteriori a 
história vem demonstrando, isto é, a conversão da teologia em antropologia. 
A Essência do Cristianismo é uma tentativa de mostrar que os atributos 
divinos nada mais são do que atributos humanos transformados em 
absolutos pela alienação. História e análise crítica chegam, desta forma, aos 
mesmos resultados, embora cada uma siga seus próprios caminhos, embora 
seja impossível estabelecer qualquer paralelismo entre seus métodos. A 
independência do método crítico em relação ao método histórico e ao 
próprio curso concreto da história humana é tal que, se Feuerbach tivesse 
vivido nos primórdios do Cristianismo, grande parte de sua antropologia 
poderia ter sido escrita nos mesmos termos em que foi no século XIX. 
Bastaria traduzir tudo o que a religião exprime numa linguagem prática e 
subjetiva (e o que a filosofia especulativa viria exprimir mais tarde do ponto 
de vista teórico e objetivo) em termos da essência humana. Por isso é que o 
método se intitula análise histórico-filosófica,6 os exemplos históricos 
servindo apenas de ensejo para a descoberta dos atributos essenciais. Assim 
sendo, se as determinações são as mesmas, se mutatis mutandis o que antes 
se dizia de Deus se dirá do homem, o método nada mais ensinará do que a 
traduzir em termos válidos as palavras que antes apareciam fraudadas. 

                                                      
5 Pref. VII, p. 290-1. 
6 Pref. VII, p. 299. 
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Trata-se pois de uma análise de significações já constituídas, cujo segredo 
há de ser revelado pela inversão dos sinais. Daí a constante preocupação em 
desvendar o segredo do cristianismo, da encarnação, da paixão, do 
sacramento, da trindade e assim por diante. Tudo se resume em mostrar que 
as significações com que operam a religião e a filosofia especulativa são 
apenas atributos da essência humana a que a abstração conferiu caráter 
absoluto. No entanto, embora a crítica ocupe a maior parte da obra, a 
intenção desta é primordialmente positiva e construtiva, pois pretende 
chegar mediante a crítica negadora à constituição de uma antropologia 
positiva, conhecimento efetivo da realidade humana. 

Filosofia especulativa e religião não se situam porém no mesmo 
plano. No primeiro momento o método mostra que cada atributo de Deus se 
resolve num predicado do homem e, ao percorrer o caminho inverso, 
verifica que as determinações da religião são constituídas pela projeção no 
absoluto das determinações humanas. Mas, atenta a esses predicados 
absolutos, a religião não se ocupa do substrato que os predicados poderiam 
postular. A passagem dos predicados para o sujeito-substrato e a 
investigação da natureza divina e de sua personalidade são realizadas 
respectivamente pela filosofia e pela teologia vulgar, na tentativa de 
enfeixar num sujeito os predicados soltos e, por conseguinte, na tentativa de 
encontrar a razão e o fundamento que os justifique. Nessa aventura a 
verdade da religião é falsificada, a determinação absoluta que ainda se 
vinculava ao homem é projetada na personalidade divina; a Deus são 
atribuídos os predicados mais contraditórios; e não é de admirar que, 
enveredando por esse caminho, o pensamento caia em toda sorte de 
contradições. A nova situação configura o sentido da segunda parte do 
método, a parte propriamente negativa, que denuncia como falsa e incorreta 
a essência teológica da religião.7 

Como personalidade, Deus torna-se contraditório, contradizendo-se a 
si mesmo quer na medida em que possui atributos humanos embora seja um 
ser sobre-humano (esta é a contradição da teologia vulgar), quer na medida 
em que se opõe aos homens quando nada mais é do que a essência alienada 
destes (contradição que constitui o núcleo da teologia e da filosofia 
especulativa).8 Se no primeiro momento a alienação não impede o 

                                                      
7 Pref. VII, p. 284-5. 
8 Gr. II, § 8. 
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reconhecimento no abstrato da essência humana, agora, no segundo, 
atribuído um sujeito aos predicados alienados, inverte-se o processo natural 
de abstração e de constituição. Deus se transforma na fonte das determinações 
humanas e a criatura é feita à imagem do criador. Temos, dessa forma, dois 
momentos na constituição de Deus a que correspondem dois momentos da 
investigação crítica e as duas secções em que se divide a Essência do 
Cristianismo. “Na primeira parte provo que o filho de Deus é na religião 
filho real, filho de Deus no mesmo sentido em que o homem é filho do 
homem, encontrando desse modo a verdade, a essência da religião que 
consiste em apreender e afirmar uma relação humana profunda como uma 
relação divina. Na segunda, ao contrário, que o filho de Deus – não 
imediatamente na religião mas com certeza na reflexão que se faz sobre ela 
– não é mais filho em sentido natural e humano mas o é de uma maneira 
totalmente diversa e contrária à natureza e à razão, de maneira por 
conseguinte a não corresponder à razão e aos sentidos, de sorte que 
encontro nessa negação dos sentidos e do entendimento humanos a não 
verdade, o negativo da religião”.9 

Finalmente se observa que, no jogo das transposições do real para o 
irreal, do concreto para o abstrato e o imaginário, do antropológico para o 
religioso e o teológico, a constituição que se instala não ultrapassa, como 
diria Lévi-Strauss, o nível da lógica da percepção. O método se intitula 
análise genético-crítica das determinações objetivadas10 e de fato procura 
indagar a origem das significações divinas. Mas as significações 
fundamentais da essência humana já estão dadas, são núcleos significativos 
que permanecem inalteráveis durante todo o processo constitutivo.11 Não 
ocorre, como na Lógica hegeliana, a constituição de significações a partir 
de outras mais primitivas. Como veremos adiante, o processo constitutivo 
diz respeito apenas à formação de entidades-fantasmas, que propiciarão 
seus objetos à filosofia e à religião. No fundo, dá-se apenas a constituição 
de ilusões mentais, de fenômenos patológicos do espírito 12, que encontrarão 
remédio nos domínios da psicologia social. A dialética feuerbachiana 
fundamenta-se destarte num psicologismo antropológico, cujo mérito reside 

                                                      
9 Pref. VII, p. 285. 
10 KH, II, p. 194 
11 A crítica de Max Stirner: l’Unique et sa propriété, já se encaminha nessa direção. Por que, 
pergunta ele, p. 55, não declarar guerra aos próprios predicados, ao amor e a toda sacrotrindade? 
12 WCh. VI, p. 106. 
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na indagação do estatuto ontológico das entidades com que laboram 
filosofia e religião, em investigar se de fato são objetos reais ou meras 
representações mentais. Mas como não há constituição de novos 
significados, pois tudo já reside na essência humana, a ciência deve 
resumir-se em espelhar o dado imediato, de sorte que não há qualquer 
criação intelectual que vá além da interpretação sensível. O problema a 
estudar diz respeito apenas à maneira pela qual a essência do homem, ainda 
que exista pela ação, consiste numa série de determinações naturais. 

2. O descrédito da lógica formal 

O exame das ideias de Feuerbach sobre o pensamento formal nos fará 
compreender melhor a natureza de sua lógica da percepção e dos 
mecanismos psicológicos que a fundamentam. Em virtude da orientação 
psicologista, as estruturas formais de uma teoria não possuem nem 
autossuficiência nem independência em relação a seus conteúdos. Nada 
mais há do que o concreto a desenvolver-se no tempo, sendo tudo o que 
respeita às estruturas formais propriamente ditas relegado ao nível arbitrário 
e desimportante da comunicação. Se me ponho, por exemplo, a ler a Lógica 
de Hegel, o conhecimento inicial é o mais indeterminado possível. Na 
medida porém em que progrido na leitura, delineiam-se os conhecimentos 
iniciais que assim se fixam e se determinam somente graças ao 
desenvolvimento expositivo. Não há saber que não seja discursivo nesta 
altura do aprendizado. Minha tarefa porém não consiste em estender-me 
indefinidamente pela exposição adentro. Ainda que releia mais de uma vez 
esse livro difícil, haverá um momento em que o fecho e me dou por 
satisfeito. Cessa o processo discursivo e temporal, a exposição se afasta 
para dar lugar ao saber imediato, à ideia que se resume numa existência 
puntiforme.13 “A criação de conceitos por intermédio de uma determinada 
filosofia não é real mas apenas formal, não é criação do nada mas tão – 
somente o desenvolvimento de uma matéria espiritual que reside dentro de 
mim e que era antes indeterminada na medida em que era capaz de receber 
todas as determinações. A filosofia só traz para a consciência o que posso 
conhecer e vincula-se às minhas faculdades intelectuais”.14 Em suma, a 

                                                      
13 KH. II, p. 116-8. 
14 KH. II, p. 169. 
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exposição pressupõe um depósito de verdades anterior ao discurso, uma 
mensagem a que as formas da linguagem apenas darão corpo. Se a filosofia 
fala, é para mais tarde se calar na apreensão do fato originário que, como 
veremos em seguida de modo mais pormenorizado, se identifica com a 
existência sensível, desvinculada da demonstração e certa de si mesma. 
Somente aqueles que não compreenderam a natureza substitutiva e 
secundária do discurso, que não perceberam estar o início da filosofia além 
da linguagem e ser o gênio capaz de apreender imediatamente no sangue e 
na carne o que o homem talentoso precisa descobrir passo a passo,15 
acreditarão, como Hegel, que não há verdade sem comportar em si mesma 
uma forma específica de mediação. 

No processo de explicitar os conteúdos primitivos, Feuerbach distingue 
dois momentos: 1 – o que respeita ao pensamento propriamente dito; 2 – o 
que permanece no nível da linguagem e da comunicação. Por mais estranho 
que pareça, o pensamento está originariamente desvinculado da 
demonstração e da expressão. É em si mesmo atividade imediata,16 ato puro 
capaz de ultrapassar os limites naturais e até mesmo de pretender que o 
concreto venha a ser uma de suas determinações. Neste caso, “vem referido 
ao pensamento o que é próprio da intuição, torna-se função e objeto do 
pensamento o que é função dos sentidos, da sensação, da vida, isto é, o 
concreto transformado num predicado do pensamento, o Ser na mera 
determinação do pensamento”.17 O concreto porém resiste à generalização 
indevida do pensar, limita suas pretensões absolutistas, nega a universalidade 
vazia da palavra ao se propor como o inefável,18 determina e diferencia, por 
fim, o pensamento, que não chegaria a determinação alguma nem a qualquer 
oposição se permanecesse no mero confronto de si mesmo. Por isso, só 
alcança a verdade o pensamento que deixa de proceder na linha reta da 
identidade de si para ser permeado pelo sensível.19 Assim sendo, a 
sensibilidade não só nega a predominância do puramente teórico, afirmando o 
primado do prático e do subjetivo, mas é também a própria realização do 
pensamento que se vê completado, negado e incorporado nela. “Realizar-se 
para o pensamento significa negar-se, deixar de ser mero pensamento. Mas o 

                                                      
15 Gr. II, § 38. 
16 KH. II, p.169. 
17 Gr. II, § 39. 
18 Gr. II, § 28. 
19 Gr. II, § 48. 
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que é então esse não pensar, esse diferenciar-se do pensamento? O sensível. 
Realizar-se para o pensamento significa pois tornar-se objeto dos sentidos”.20 

No entanto, se quero transmitir a atividade originária do pensar, 
necessito de instrumentos de linguagem que levem o outro a efetuar as 
mesmas intuições a que cheguei. Aliás, seria absurdo dar precedência às 
formas de comunicação sobre o pensamento, pois estas só podem obter o 
resultado a que se propõem se no interlocutor ocorrerem pensamentos 
paralelos aos meus. A comunicação linguística é espiritual, e não estabelece 
entre os pensamentos relacionados um sistema como o de vasos 
comunicantes. Assim, comunicam-se apenas os instrumentos e não as 
próprias coisas.21 Na verdade, confundem-se em geral os modos de 
expressão com as formas do entendimento. No entanto, “a razão pela qual 
consideramos as formas de comunicação, os modos de expressão como 
formas fundamentais da razão e do pensamento em si e por si, depende da 
necessidade de apresentar e de expor, não só para nós mesmos mas também 
para os outros, a fim de alcançar uma consciência mais clara, nossos 
pensamentos fundamentais que nascem imediatamente do gênio do pensar e 
nos vêm sem que saibamos como, sendo-nos dados com nossa própria 
essência; enfim, somos nossos próprios instrutores e em geral já no próprio 
pensar exprimimos e exteriorizamos nossos pensamentos”.22 Em suma, a 
linguagem provém da necessidade inerente ao ser humano de se comunicar 
consigo mesmo e com outrem, mas os conteúdos do pensamento não se 
alteram com o fato de serem comunicados. A verdade do pensamento é 
desse modo verdade induzida das coisas. São os objetos materiais ou 
espirituais os verdadeiros, e a comunicação e a demonstração em nada 
modificam a natureza verdadeira dos seres. 

A separação radical entre o pensamento e as formas lógicas de 
comunicação faz-se em vários tempos. Em primeiro lugar, reduz-se a 
palavra à imagem, à coisa imaginária.23 Além do mais, posto que a 
sensibilidade precede o pensamento na ordem do ser e que para ela todas as 
palavras são nomes próprios,24 podemos concluir que não se confere ao 
verbo função cognoscitiva alguma que não esteja ligada à função 
                                                      
20 Gr. II, § 31. 
21 KH. II, p. 173. 
22 KH. II, p. 172-3. 
23 WCh. VI, p. 95. 
24 KH. II, p. 185; Gr. II, 28. 
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representativa do nome próprio. Ou os verbos também seriam nomes, como 
para Aristóteles, ou seriam apenas vínculos substituíveis entre os nomes. 
Importa porém salientar que Feuerbach é levado a atribuir ao nome, na 
qualidade de representante das coisas, toda função de conhecimento, 
prejudicando assim a força constitutiva do juízo. Aliás, era de prever-se tal 
atomismo linguístico pois, se o conhecimento nada mais é do que a 
apreensão de átomos sensíveis comunicáveis, não se pode conceder ao juízo 
outro papel senão o de reforçar a função retratante dos nomes. Obviamente 
o juízo nada pode criar no nível da sensibilidade. 

Em segundo lugar, a verdade é desligada da demonstração, de sorte 
que não existe verdade formal. A consequência obtida por intermédio de uma 
cadeia de proposições aceitas é uma verdade em si e por si. O valor de 
verdade não lhe advém do fato de ser o ponto terminal de uma cadeia de 
inferências, mas simplesmente de retratar a coisa em toda perfeição. As 
premissas são apenas indicações que conduzem o espírito à apreensão dessa 
verdade em si, apreensão que depois de feita esquece os mecanismos 
auxiliares. Demonstrar, enfim, nada mais é do que persuadir. “Toda 
demonstração não é pois mediação do pensamento em e para o próprio 
pensamento, mas mediação por intermédio da linguagem entre o pensar 
enquanto meu e o pensar de outro enquanto é seu..., ou a mediação do eu e do 
tu para o reconhecimento da identidade da razão, ou ainda uma mediação em 
que confirmo que meu pensamento não é meu mas pensamento em e para si 
e, por conseguinte, pode tanto ser meu pensamento como de outrem”.25 E 
logo em seguida: “Provar nada mais significa senão que outro (possível ou 
real) é levado a adotar minhas convicções. A verdade reside apenas na 
unificação do eu e do tu. O outro do pensamento puro é em geral o 
entendimento sensível. A prova no domínio da filosofia consiste então em 
que a contradição do entendimento sensível com o pensamento puro é 
dominada, o pensamento não é verdadeiro para si mas para seu contrário, 
porquanto se também cada pensamento verdadeiro é verdadeiro por 
intermédio de si mesmo, isto só acontece para um pensamento que exprime 
uma oposição; enquanto seu testemunho de si mesmo for exclusivamente 
subjetivo, unilateral e duvidoso, então estará ainda se apoiando sobre si 
mesmo”.26 À primeira vista, os textos citados parecem negar a autonomia, a 

                                                      
25 KH. II, p. 171. 
26 KII. II, p. 183. 
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separação e a materialidade da verdade, já que afirmam sua natureza 
profundamente relacional. Ademais, a todo momento Feuerbach está a 
declarar que a verdade nasce do acordo entre os homens e que a espécie é a 
sua única medida. É preciso porém não confundir o caráter absoluto e 
autônomo da verdade material, que provém do fato de estar inteiramente 
separada das formas lógicas, com sua natureza social e coletiva. Aliás, a 
teoria da comunicação tal como a estamos comentando implica na identidade 
do pensamento individual e da espécie, numa razão e numa sensibilidade 
coletivas que permitem às formas de comunicação serem apenas artifícios, a 
trazer à luz verdades que cada um guarda dentro de si. Como veremos mais 
abaixo, o sensível, na medida em que se define em oposição ao pensamento 
puro, desprovido de verdade em si, terá conotação muito diferente da que lhe 
empresta o empirismo, de sorte que a natureza da verdade material não se 
reduz à verdade da sensação. Nesta altura de nossa exposição crítica, é 
suficiente assinalar que, ao separar demonstração e verdade, Feuerbach 
confere a esta última uma realidade independente do discurso; se está 
vinculada ao homem, é porque tudo se inclui dentro de seus domínios. Em 
suma, verdade se identifica à realidade, e como esta será antes de tudo a 
realidade da espécie, a verdade dependerá da unanimidade de opinião 
existente entre os indivíduos. As formas lógicas não possuem nenhum valor 
de per si, não exprimem nem a estrutura do entendimento nem põem a nu a 
objetividade de uma estrutura formal definida: são apenas veículos, 
expedientes que nos conduzem à unanimidade da intuição. Numa fórmula 
famosa do jovem Marx, a lógica é o dinheiro do espírito. 

Feuerbach, finalmente, não deixou de perceber o mecanismo hegeliano 
da posição, descreve-o nos seguintes termos: “O conceito, por exemplo, já é 
em si mesmo o juízo mas não está ainda posto como tal, o juízo já é em si o 
silogismo mas ainda não está posto como tal, isto é, realizado. O anterior já 
pressupõe o posterior, não obstante dever apresentar-se por si a fim de que 
esse pressuposto (a saber o posterior), que em si é o primeiro, venha posto 
de novo por si mesmo. Em consequência desse método, Hegel objetiva 
(verselbständigt) determinações que por si não possuem realidade alguma. 
Isto acontece com o Ser no início da Lógica. Que significação possui o Ser 
senão a de Ser real e efetivo?”27 A divergência entre os autores tem origem 
nas acepções diversas da palavra Ser. Enquanto Hegel a toma em seu sentido 

                                                      
27 KH. II, p. 176 nota. 
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mais abstrato, Feuerbach entende por Ser somente o ser determinado,28 real e 
efetivo, pleno de determinações. Já que ser é então a efetividade em sua 
plenitude, o percurso que vai do Ser indeterminado ao ser concreto não tem 
nenhum sentido ontológico nem corresponde a qualquer processo 
constitutivo. No máximo descreve o curso do conhecimento que vai da 
representação à coisa. Todas as formas de realidade são projetadas num 
único plano e por real entende-se um só tipo de coisa. Dado isto, não resta à 
posição qualquer papel constitutivo e de um só golpe todo o idealismo 
lógico de Hegel cai por terra. Não há mais lugar para o enriquecimento e 
para a objetivação paulatina das categorias. Entre o pensar e o ser abre-se 
um abismo intransponível, e se Feuerbach ainda conserva o uso da palavra 
posição é para indicar que nada mais significa além da permanência 
determinada da existência: Das Sein ist die Position des Wesen.29 No plano 
lógico desaparecerá até mesmo a distinção entre consideração e asserção, a 
linguagem não poderá ter outra estrutura do que um sistema de sinalização, 
onde não se distinguem a afirmação e a negação da mera indicação de um 
objeto qualquer. Por isso Feuerbach propõe que em vez de se utilizar a 
palavra hegeliana “setzen” empregue-se simplesmente “darstellen” (expor).30 
O mecanismo hegeliano de posição e de objetivação do espírito reduz-se ao 
mero artifício de expor conteúdos já constituídos para o pensamento. 

3. O ser determinado 

A insistência com que Feuerbach faz do ser determinado o ponto de 
partida de sua filosofia manifesta de forma imediata e incisiva a sua radical 
oposição à lógica hegeliana. Em vez de começar pela consideração da 
categoria mais abstrata e mais indeterminada e, graças a uma sistemática 
série de posições chegar até o real mais rico, o Espírito, parte imediatamente 
do concreto, do efetivo, daquilo que se opõe ao pensamento e o determina. 
Dado isso, desaparece a identidade entre ser e pensar, firmam-se entre eles 

                                                      
28 Traduziremos Sein por Ser e Wesen por ser ou essência segundo o contexto. A identificação 
de ambos os conceitos, que se faz pela redução de todo o abstrato a um momento psicológico, 
representante parcial da totalidade concreta, e que finalmente alenta o “existencialismo.” de 
Feuerbach, poderia sugerir uma única tradução para ar duas palavras. Com isso, todavia, vários 
textos polêmicos contra Hegel ficariam ininteligíveis. 
29 Gr. II, § 27. 
30 KH. II, p. 176 nota. 
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uma heterogeneidade e descontinuidade absolutas, que só poderão vir a ser 
superadas quando o homem atuante for tomado como o fundamento da 
identidade,31 quando alcançar a verdade viva. A identidade porém foi feita 
somente às custas de uma profunda alteração da natureza do pensamento. 
Por não haver verdade no pensamento puro, não resta possibilidade alguma 
de conhecer-se a estrutura do ser através da análise da estrutura do pensar, 
nem mesmo a possibilidade de reduzir a opacidade do sensível a uma 
estrutura inteligível, o que é ainda mais forte. Muito ao contrário, o 
pensamento só consegue identificar-se ao ser quando se apaga inteiramente, 
quando deixa de operar de per si e mergulha na carne e no sangue do ser. 
Isso posto, não é estranho que Feuerbach retome a refutação kantiana da 
prova ontológica. A confirmação da existência não há mais de provir do 
próprio pensamento; o ritmo do pensar deve ser interrompido pelo sensível 
a fim de que alcance alguma verdade, e o abismo profundo que se abre 
entre os dez dinheiros possíveis e os dez dinheiros reais só pode ser 
preenchido por um processo que, em vez de passar pela mediação do 
absoluto, depende diretamente da prática individual.32 

Vejamos em que sentido se fazem as determinações e as limitações 
do ser. Primeiramente, como ser sensível, situa-se no tempo e no espaço, 
não havendo existência efetiva que escape a essas formas primitivas de 
determinação.33 Em seguida, todo ser é plenamente determinado por sua 
essência; cada existência é um ser de per si que se basta a si mesmo, é 
perfeição em seu gênero. E, por fim, o ser se determina em oposição à 
universalidade desenfreada e libertina do pensamento. A primeira forma de 
determinação nada mais traduz do que o caráter “sensível” do ser. A 
perfeição da essência está ligada à sua reflexibilidade e será estudada a 
seguir. Só nos resta então retomar a determinabilidade do ser enquanto 
força de resistência à generalidade indevida do pensamento. 

Havíamos examinado como o sensível limita, nega e realiza a 
universalidade abstrata do pensamento que, enquanto permanece fechado 
em seus domínios, não encontra qualquer distinção e determinação 
positivas. No entanto, o confronto de ambos inverte as relações iniciais de 
agente e de paciente, de sujeito e predicado. “No pensamento sou sujeito 

                                                      
31 Gr. II, § 51. 
32 Cf. VT. II, p. 231; Gr. II, § 24; WCh. VI, p. 239 a 241. 
33 VT. II P.232-3; Gr. II § 44. 
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absoluto e tudo o que deixo valer vale somente como objeto ou predicado 
de mim mesmo enquanto aquele que pensa, sou intolerante; na atividade 
dos sentidos, ao contrário, sou liberal, deixo o objeto ser o que eu mesmo 
sou: sujeito, ser efetivo que se manifesta a si mesmo... Apenas os sentidos, 
apenas a intuição dão-me algo como sujeito”.34 No entrechoque são os 
sentidos que predominam, transformam-se em ator, movem e orientam o 
movimento do saber a tal ponto que se convertem em seu único sujeito. É 
sempre resistência ativa que se opõe, é Gegenstand. Na qualidade de limite 
do pensamento,35 o objeto toma como padrão de objetividade a ação 
espontânea do eu que se objetiva. “O conceito de objeto nada mais é 
originariamente do que o conceito de um outro eu... por isso, o conceito de 
objeto é em geral mediado pelo conceito de tu, de um eu objetivo”.36 No 
início o pensamento se toma como eu e sujeito absolutos. Ao se defrontar 
porém com o objeto sensível, esse limita a tal ponto as pretensões 
imperialistas de seu adversário que o transforma em objeto de sua ação. O 
objeto deixa pois desde logo de ser conhecido como um conteúdo passivo 
que viesse preencher a carência da representação ajustando-se, desse modo, 
às formas livres do pensar; é princípio atuante, força propulsora que tem a 
consciência alheia como padrão. Tudo se passa como se cada objeto fosse um 
eu em miniatura. Uns ainda guardam a consciência de si, na medida em que 
constantemente estão a pôr a espécie como o conteúdo de suas ações: são os 
homens; outros a perdem mas em compensação a realizam praticamente, pois 
quanto mais nos afastamos dos homens mais o indivíduo se anula na espécie. 

De outra parte, o sujeito nada é sem o objeto, somente nele encontra 
sua realização, ou melhor, realiza-se e revela-se no outro a que 
necessariamente está sempre a reportar-se. O objeto do sujeito é sua essência 
efetuada.37 Esta correlação vale tanto para os homens como para os corpos 
físicos. No último caso, se vários corpos, se referem a um só, Feuerbach 
não hesita em fazer dele tantos corpos diferentes quantos forem aqueles que 
a ele se reportam. “Assim, o Sol é o objeto comum dos planetas, mas não é da 
mesma maneira objeto para a Terra como o é para Mercúrio, Vênus, Saturno, 
Urano. Cada planeta tem seu próprio Sol e o que ilumina e aquece Urano não 
tem como tal existência (Dasein) física alguma (apenas uma existência 

                                                      
34 Gr. II, § 25. 
35 Gr. II § 25, passim. 
36 Gr. II, § 32; Cf. WCh. VI, p.100 
37 Gr. II, § 7; WCh. p. 5. 
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científica e astronômica) para a Terra; o Sol não aparece apenas outro, é 
efetivamente para Urano outro Sol do que é para a Terra. A conduta na 
Terra frente ao Sol é por isso ao mesmo tempo conduta da Terra para 
consigo mesma ou para com sua própria essência, pois a medida da 
grandeza e da intensidade da luz, medida pela qual o Sol é o objeto da 
Terra, é a medida da distância que fundamenta a natureza da própria Terra. 
Cada planeta tem desse modo no Sol o espelho de sua própria essência”.38 É 
muito curiosa essa dessubstancialização e desintegração das coisas. 
Imediatamente, do ponto de vista da representação e percepção vulgar, pode 
o Sol ser uno e propor-se como substância autônoma; o mesmo acontece do 
ponto de vista da abstração científica, que, ao recolher nos vários sóis 
concretos os traços comuns, postula uma identidade abstrata e finita. Mas 
quando o Sol é apreendido como objeto da efetivação de outros seres, perde 
qualquer identidade e passa a ser diferente, a integrar-se no âmbito de 
efetuação dos outros. Nada impede porém que se inverta a perspectiva e se 
faça dos planetas o círculo de realização do Sol. Com a vantagem ademais 
de que agora permanecemos mais próximos da ótica da representação e da 
ciência, já que cada planeta manterá sua identidade como uma das várias 
maneiras de o Sol projetar-se. O que nos garante contudo ser este e não 
aquele outro o ponto de vista a tomar? Nada: ao contrário, entre as Coisas 
reina a mais completa relatividade. “A vida física nada mais é, em geral, do 
que essa troca eterna de sujeito e objeto, de meio e fim Consumimos o ar e 
somos consumidos por ele, desfrutamos e somos desfrutados. Só o intelecto 
é o ser que consome todas as coisas sem ser consumido por elas é o único 
ser que se basta e se consome a si mesmo – o sujeito absoluto – o ser que 
não pode ser reduzido a objeto de outro ser porque transforma todas as 
coisas em objetos, em ‘predicados de si mesmo, um ser que engloba todas 
as coisas porque não é coisa, porque está livre de todas elas”.39 

Antes de prosseguir no exame da exposição e da exteriorização como 
forma de determinação do ser, convém acentuar que esse processo de 
reflexão objetiva não possui apenas caráter inteligível e consciente. Ao 
contrário, o ato de vir a ser objeto de si mesmo é visceralmente de paixão e 
amor. “Somente a paixão é sinal da verdade da existência. Somente é o que 
é – quer seja real ou possível o objeto de paixão”.40 O amor é pois a única 
                                                      
38 WCh. VI, p. 5. 
39 WCh. VI, p. 50. 
40 Gr. II, § 33. 
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prova da existência, a única maneira de nosso pensamento convencer-se de 
que existe algo além de sua circularidade abstrata e viciosa,41 o que implica 
na transformação do ato de conhecimento numa atividade vital e passional, 
isto é, numa atividade prático-subjetiva que está muito longe da isenção 
estética do pensamento abstrato. E o ser, como emerge dessa exteriorização 
passional do sujeito, converte-se fundamentalmente num problema 
prático.42 Dado isso, “tu deves pensar não como pensador, isto é, como uma 
faculdade por si, isolada e cortada da totalidade do homem real, pensa 
como ser vivo e real pois assim estás exposto às vagas vivificadoras e 
reconfortantes do mar mundial, pensa na existência, no mundo como 
participante e não no vácuo da abstração, tal qual minada isolada, ou 
monarca absoluto, ou Deus fora do mundo e sem dele participar”.43 Não é à 
toa que o existencialismo e certas formas modernas do irracionalismo 
encontram em Feuerbach um de seus precursores. 

Reside pois no fundo do próprio entendimento a irrazão do amor, 
atividade-passividade original de cada ser que se exterioriza. A objetivação 
todavia não se faz sem princípios, come se fosse extravasamento desregrado. 
A fim de adquirir objetividade perdurável e subsistente, a fim de desenvolver a 
generalidade que no início possui apenas em potência, o princípio irracional 
deve amoldar-se às determinações do intelecto:44 “a filosofia é o coração 
trazido para a razão”.45 Se em si mesmo cada um deles é inócuo, o 
entranhamento de ambos – do coração como princípio feminino, finito, sede 
do materialismo francês; do intelecto como princípio masculino, sede do 
idealismo alemão – é o fundamento dc toda verdade e configura, por 
conseguinte, a tarefa da política moderna. Programa simplório mas que teve 
como uma de suas consequências a fundação dos Anais Franco-Alemães.46 

Posto que cada objeto é como se fosse mônada animada, consciência 
que se estende e expõe, posto que por conhecimento não mais se entende o 
ato purificador do entendimento mas o engajamento visceral do sujeito no 
objeto, torna-se impossível fazer da intuição que, em última instância, é o 
princípio de tudo, a apreensão tranquila e imediata de um conteúdo sensível 

                                                      
41 Gr. II, § 33. 
42 Gr. II, § 28. 
43 Gr. II, § 51. 
44 Gr. II, § 48. 
45 Gr. II, § 34. 
46 Marx a Feuerbach, 3 de outubro de 1843. 
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passivo. Feuerbach vê-se, destarte, obrigado a abandonar o conceito 
clássico de imediação sensível por outro mais conforme às suas intenções 
filosóficas c, desta forma, a aproximar-se de Hegel embora queira dar a 
impressão contrária. “O sensível não é imediato no sentido da filosofia 
especulativa, no sentido profano de estar simplesmente à mão, de privado 
de pensamento, de inteligível por si. A intuição imediata e sensível é ao 
contrário posterior à representação e à fantasia. A primeira intuição do 
homem é apenas propriamente a intuição da representação e da fantasia. A 
tarefa da filosofia e da ciência em geral não consiste por isso em afastar-se 
das coisas sensíveis, a saber, das reais, mas em chegar a elas; portanto, não 
consiste em transformar os objetos em pensamentos e em representações, 
mas tornar visível, isto é, objetivo, o que é invisível aos olhos de todos”.47 O 
conhecimento do homem comum se dá no vácuo da imaginação e da 
fantasia, nutra aparência que pretende a verdade do sensível mas que de fato 
está muito mais próxima da inanição do pensamento abstrato. Cabe-nos 
despojar-nos dessas imagens se quisermos, num ato de engajamento total, 
atingir a realidade da coisa que se furta à primeira impressão. A imediação 
do sensível é pois da ordem do ser e não do conhecimento, de sorte que de 
nenhuma maneira sua verdade poderia ser alcançada por intermédio da 
análise dos dados imediatos da consciência. Nem mesmo quando se trata do 
conhecimento do gênio, que num ato imediato apreende o movimento do 
sensível, cabe falar de um exame das significações conscientes vividas. As 
significações são predicados objetivos, constituem o mundo e comprovam-
se no movimento circunscrito de exposição e exteriorização. Para o sujeito, 
o que importa é negar-se, lançar-se para fora, na intuição das coisas que o 
determinam e o transformam em objeto.48 A inversão do sentido das 
determinações possui, desse modo, caráter ontológico e constituinte. O ato 
não é apenas o de conhecer mas antes de tudo o de ser e de existir no outro 
e, por isso, de enriquecer-se às custas da objetividade alheia, de forma que a 
realidade de cada ser estará em estreita dependência da riqueza, da 
universalidade e da plenitude de seu objeto. Nesse sentido, o homem se 
distingue de todo o resto da natureza por ser o mais rico, o mais geral, o 
mais pleno dos seres, já que tem a universalidade das coisas inscritas no 
âmbito de sua ação. Assim sendo, o conhecimento da qualidade de ser no 
outro consiste em marchar segundo o movimento do objeto, aderir a ele 

                                                      
47 Gr. II, § 43. 
48 VT. II, p. 235; Gr. II, § 43. 
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com todas suas forças: “intuição e adoração não se diferenciam 
essencialmente”, de modo que estudar a natureza é servi-la.49 Conhecer é 
então conviver com as coisas, entrar a seu serviço para que se ponham a 
nosso dispor e se, porventura, o conhecimento possuir uma forma qualquer, 
esta lhe advém das coisas conhecidas, pois as leis do pensamento não são 
outras do que as leis da realidade.50 Essas teses porém não se conciliam com 
as que já examinamos anteriormente. Se as formas dedutivas não dizem 
respeito ao pensamento mas exprimem apenas formas vazias de comunicação, 
se de outro lado conhecer é converter-se no objeto, como é possível declarar 
que o sensível precisa dos princípios formadores do pensamento? É óbvio 
que nos defrontamos com uma contradição insolúvel da filosofia de 
Feuerbach. No entanto, não é de nosso propósito fazer o rol delas, que são 
inúmeras, nem mesmo denegrir o gênio do filósofo, que pensa mais por 
clarões abruptos do que por encadeamento de razões. Contentar-nos-emos 
por ora com descobrir certos mecanismos subjacentes á ideia de alienação, 
tal como ela aparece em Feuerbach e aparecerá no jovem Marx, a fim de 
examinar sua função no interior da dialética materialista. 

4. O ser genérico 

O sujeito converte-se no objeto, mas o objeto, no fim, nada mais é do 
que sujeito objetivado, o sujeito que se confirmou a si mesmo. Para o 
sujeito, sair de si nada mais significa, por conseguinte, do que retomar-se e 
voltar a si mesmo. No entinto, o processo de reflexão do homem não é 
idêntico ao do animal, pois somente o primeiro é capaz de ter sua própria 
espécie como objeto. Tocamos num dos pontos fundamentais da doutrina de 
Feuerbach: a essência genérica do homem, fonte da alienação religiosa e 
base da nova antropologia. Antes de prosseguirmos em nossos comentários 
convém entretanto reproduzir os momentos essenciais da nova concepção do 
homem, tal como é exposta no primeiro capítulo da Essência do Cristianismo. 
Este não é apenas o texto mais completo que conhecemos, mas também é 
aquele que nos conduzirá aos problemas mais cruciais da doutrina. 
Trataremos pois de resumir a argumentação geral, conservando sempre que 

                                                      
49 WCh. VI, p. 139. 
50 Gr. II, §. 45. 
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possível as próprias palavras do Autor, deixando de lado, entretanto, tudo o 
que acreditamos ser prescindível ao encadeamento das ideias. 

O animal possui o sentimento de si mesmo, é capaz de sentir e de 
sentir-se como singularidade independente. O homem porém vai mais longe. 
Além de se propor a si mesmo como objeto, apreende-se como gênero e 
espécie, como indivíduo a visar sua própria universalidade. É em suma ser 
genérico (Gattungswesen) consciente de si como universal e infinito, 
possuindo assim autoconsciência ou consciência no sentido estrito, que só 
aparece quando o ser tiver como objeto seu gênero e sua essencialidade. 
Enquanto o animal leva por isso uma vida simples, o homem se desdobra na 
vida interior e na exterior, uma que se interioriza na consideração do gênero e 
passa a dialogar consigo mesma, outra que se exterioriza na execução das 
funções genéricas, em estreita dependência de outros indivíduos e em estreita 
similitude com a vida animal. O homem é pois ao mesmo tempo eu e tu, 
consciência e autoconsciência, isto é, consciência das coisas e de si mesmo 
que, para conhecer-se, diferencia-se no outro real ou possível e deste modo 
tanto é o outro de si mesmo como semelhante a si.51 

A diferença de essência entre o homem e o animal é o fundamento e 
ainda mais o próprio objeto da religião que se define como a consciência do 
infinito. Esta consciência porém não há de ser outra que o reconhecimento 
da infinidade da consciência humana. Posto que os limites do ser é da essência 
são os limites da consciência, o ser finito está privado da consciência do 
infinito. Para a lagarta que vive numa folha nada existe além do raio de sua 
ação que lhe serve de mundo e de espaço infinitos, sem contudo essa 
infinidade chegar à sua consciência. Na religião porém o homem conhece o 
infinito, que, ao exprimir a infinidade da consciência humana, traduz do 
mesmo modo a infinidade de seu poder. Cabe então demonstrar que a 
consciência do infinito não é ilusória e que por conseguinte é verdadeira a 
infinidade da essência humana. O que constitui no homem a essência e sua 
autêntica humanidade? A razão, a vontade e o coração. Não há homem 
perfeito que não possua essas três forças em sua plenitude. Cada urna 
entretanto vale por si mesma, já que o homem não ama para raciocinar, mas 
simplesmente ama etc., de forma que, existindo de per si, as três faculdades 
comprovam-se livres e perfeitas. Verdadeiros, perfeitos e divinos são os 

                                                      
51 Cf. além do texto citado WCh. VI, p. 99. 
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seres que as exercem. A trindade constitui enfim a perfeição máxima a 
sobrepujar cada indivíduo, embora não deixe de nele residir. 

Feuerbach passa então a examinar como o homem nada é sem seu 
objeto e como a sua objetivação coincide com a expansão e ostentação de 
suas faculdades infinitas. Seja qual for o poder que um objeto possa exercer 
sobre ele, nada mais exprimirá em última instância além do próprio poder do 
homem. Ademais, cada faculdade fecha-se num círculo de determinações 
homogêneas: o sentimento só é determinado pelo sentimental, a razão pelo 
racional etc., formando-se entre a faculdade e seu objeto, portanto, a mais 
absoluta identidade, que somente pode ser desfeita se tomarmos 
indevidamente a perspectiva do indivíduo. Por isso, qualquer que seja o objeto 
de que tomarmos consciência, estaremos sempre a reconhecer nele a nossa 
própria essência; nunca atuamos sobre o outro sem atuarmos em nós mesmos. 
E já que o exercício das faculdades é indiscutível perfeição, essencialidade e 
realidade, torna-se impossível virmos a sentir com a razão, a razão como força 
limitada c finita, ou melhor, como força nula, já que finidade identifica-se à 
nulidade e à futilidade. O mesmo vale para a vontade e o coração. Não é 
possível pensar, amar e querer sem reconhecer a perfeição que essas 
atividades comportam e a alegria infinita que despertam. Consciência é o 
Ser-objeto-de-si-próprio de uma essência (Sich-selbst-Gegenstand-Sein eines 
Wesen), de sorte que nada existe, ao se tornar consciente, que dela se distinga. 
Consciência pois, como autoafirmação, autocomprovação e fruição de si, 
caracteriza o ser perfeito e somente nele pode aparecer. 

Assim sendo, é ilusória toda limitação da razão e da essência humana 
em geral. Sem dúvida o indivíduo reconhece seus limites, mas isto só é 
possível porque, ao contrário do animal que não divisa fronteiras, tem a 
infinidade e a perfeição do gênero como objeto. Acreditando todavia que 
sua identidade com a espécie é imediata, cada pessoa transfere as limitações 
individuais para a humanidade. Nada porém é mais absurdo e ridículo do 
que delimitar e dar como finita a natureza do homem, a essência da espécie 
que constitui a essência do indivíduo. Cada ser, cada essência basta-se a si 
mesmo e nenhum ser, nenhuma essência pode negar sua essencialidade. Ao 
contrário, cada ser é em si e para si infinito, tem seu próprio Deus e se na 
verdade possui uma limitação qualquer, esta só será visível para um ser 
situado além dele. O que constitui portanto o próprio ser e comprova seu 
talento e suas capacidades não deve ser tomado como ausência e privação. 
Como é possível perceber o ser como não ser, a riqueza como penúria, o 
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talento como incapacidade? Tivessem as plantas olhos, gosto e capacidade 
de julgar, cada planta não teria sua flor como a mais bela? É evidente que 
sim, posto que seu intelecto e seu gosto não iriam além da força produtiva 
da essência (produzierende Wesenskraft). Esta determina o âmbito das 
faculdades fundamentais que apenas traduzem em linguagem própria o que 
a força da essência circunscreveu. A medida da essência, isto é, o raio de 
ação de sua força e de seu carecimento52 (Bedürfnis) decreta a medida do 
entendimento, da vontade e do coração. A separação entre o entendimento e 
a essência, entre a força do pensamento e a força de produção da 
consciência humana é então aparente e provém dos erros cometidos pelo 
indivíduo ao transformar sua perspectiva na perspectiva do gênero. 

Isso posto, pensar o infinito é pensar a infinidade da capacidade de 
pensar, o mesmo acontecendo mutatis mutandis para as outras faculdades. 
Essa igualação mostra que o objeto de cada faculdade nada mais é além da 
própria faculdade objetivada: o objeto da razão, por exemplo, é a razão 
objetivada e a razão resolve-se no objeto racional. Tudo aquilo que para a 
especulação filosófica ou religiosa aparece como derivado, instrumental, 
subjetivo e humano possui na verdade o significado de divino, originário, 
essencial e objetivo. Se, por exemplo, faz-se do sentimento o órgão da 
religião e o atributo fundamental de Deus, isto apenas quer dizer que o 
sentimento é uma das mais nobres formas do ser do homem e que o 
sentimento de Deus é uma maneira alienada de ele objetivar-se. 
Compreende-se ainda melhor o exemplo se lembrarmos que é indiferente 
para o sentimento ter como objeto esta ou aquela coisa, desde que o excite 
da mesma maneira. Se no entanto alguém se fixar num objeto do 
sentimento, declarar verdadeiro esse sentimento sem contudo enriquecê-lo 
por intermédio da reflexão, não lhe restará outro recurso do que diferenciar 
o seu sentimento individual da essência e da natureza do sentimento, que 
passa a pertencer à espécie separada da pessoa. Entretanto, o objetivado 
nada mais é do que a natureza do sentimento residindo em cada indivíduo e 
que, na qualidade de sua força essencial e específica, o sobrepuja. O que é 
pois subjetivo ou possui da parte do homem a significação do ser e da 
essência, também possui objetivamente ou da parte do objeto a significação 
do ser e da essência. Não cabe ao homem porém ultrapassar os limites de 
                                                      
52 Evitamos ao máximo traduzir Bedürfnis por necessidade, para não confundir com 
Notwendigkeit, a necessidade resultante da obediência a uma lei. Preferimos em geral 
carecimento em lugar de carência, a fim de indicar o aspecto ativo do impulso. 
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sua espécie. Ainda que imagina seres vivendo em outros planetas ou em 
outras circunstâncias, está sempre lhes atribuindo as mesmas determinações 
essenciais que reconhece em sua natureza. Não há vau enfim que 
transponha a condição humana.53 

Feito o resumo, passemos ao comentário e à explicação das 
dificuldades do texto. Em primeiro lugar estudaremos como se estabelecem 
as relações entre indivíduo e espécie, o que nos conduzirá à análise da 
noção de praxis. Em seguida, examinaremos o processo de abstração e de 
negação para, finalmente, por intermédio do estudo do conceito de 
perfeição, tentarmos indicar de um modo geral como a dialética materialista 
de Feuerbach redunda no idealismo mais delirante. 

5. O indivíduo e a espécie 

Cada ser é infinito no seu gênero. No entanto, como por ser somente 
se entenderá a espécie, a existência do indivíduo será mediada pelo 
universal. De um lado temos pois o individual, o subjetivo, o prático, o 
finito e o existente; de outro o genérico, o objetivo, o teórico, o infinito e o 
essencial. Como se apresenta cada uma dessas partes? Como a primeira 
nada mais há de ser do que a face isolada da segunda? “A infinidade 
coloca-se imediatamente junto da unidade, a finidade junto da pluralidade. 
Finidade, no sentido metafísico, diz respeito à diferença entre existência e 
essência, entre individualidade e espécie: a infinidade, à unidade da 
existência e da essência. Finito é por isso o que pode ser comparado com os 
outros indivíduos da mesma espécie, infinito o que apenas é igual a si 
mesmo, não possui seu igual e, em consequência, não se coloca como o 
indivíduo sob uma espécie, mas inseparavelmente é a unidade da espécie e 
do indivíduo, da essência e da existência”.54. A infinidade possui então a 
unidade semelhante à do número irracional que se desdobra de imediato 
numa multiplicidade de dígitos sistematicamente não periódicos. Como 
número definido é uno e imutável mas, ao ser calculado, transforma-se num 
conjunto enumerável de dígitos, isto é, num conjunto ilimitado de números 
finitos. Nessa sequência cada elemento não existe de per si mas é definido 
pela posição que ocupa e pelo papel que desempenha na expressão do 

                                                      
53 WCh. VI, p. 1 a 14. 
54 WCh. VI, p. 51-2. 
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infinito. Considerar contudo cada dígito como número autônomo 
equivaleria a cometer o mesmo erro em que caiu o Cristianismo ao isolar o 
indivíduo da espécie, ao atribuir-lhe a substancialidade absoluta que só 
encontra seus limites em Deus. Na verdade, filósofos cristãos, como São 
Tomás, defenderam a tese dos antigos de que o indivíduo é mediado pela 
espécie e o todo é anterior à parte. Essa anterioridade porém vale apenas 
para o mundo das coisas que os cristãos degradam a mero reflexo da 
substância divina. No céu o indivíduo integra-se imediatamente em Deus 
sem que necessite passar pela mediação dos outros elementos da espécie,55 e 
a figura de Cristo, ademais, realiza a unidade imediata, fantástica e irracional 
do indivíduo e da espécie, do homem e de Deus, da parte e do todo.56 

Isso posto, logo que se abandone o caminho da imediação tomado 
pelo pensamento religioso e se volte para o processo no qual a essência se 
efetua, há de desaparecer a ambiguidade e a irracionalidade da identificação 
entre o indivíduo e a espécie. A dificuldade está em compreender a natureza 
desse processo. Ora, a mesma força que reside em todos os indivíduos 
existe em cada um, mas de tal forma determinada e amoldada que parece 
independentemente e autônoma e nada dever às outras forças singulares.57 
Cabe-nos pois investigar a maneira pela qual se delimitam e determinam os 
indivíduos sem que seja alterada essa base genérica. 

Tendo em vista o primado da realidade humana sobre as outras 
formas do real, tendo em vista ser o homem o único sujeito que, ao ter a sua 
própria essência como objeto, toma consciência de si e de suas limitações, 
sendo, por conseguinte, o único indivíduo a tomar consciência de sua 
individualidade e com isso a levando a cabo até suas últimas consequências, 
convém deixar de lado o problema da individualidade de todos os seres 
vivos diferentes do homem. Além do mais, Feuerbach se contenta em tratar 
a individualidade humana, deixando de esclarecer como os outros objetos 
que não possuem autoconsciência chegam assim mesmo a individualizar-se 
de forma mais ou menos precisa. O indivíduo é pois antes de tudo sujeito, 
eu a tornar-se incompreensível se não estiver relacionado com o outro que o 
limita e por sua vez o transforma em objeto, de maneira que a consideração 
do eu redunda imediatamente na consideração do tu. Qual é porém a 

                                                      
55 WCh. VI, p. 182 nota. 
56 WCh. VI, p. 182-6. 
57 WCh. VI, p. 28, 206. 



23 

primeira relação entre ambos? É a necessidade na relação sexual de um 
outro, relação que, destarte, surge como o primeiro vínculo de indivíduo a 
indivíduo e, por esse intermédio, do indivíduo à espécie.58 Nessas relações 
cada pessoa completa a outra, corrigindo-a e melhorando-a, de modo que 
cada um realiza um aspecto essencial e imprescindível do gênero cuja 
efetuação seria impossível através das determinações comuns e assexuadas. 
Desde logo constatamos pois que a relação entre indivíduo e espécie não é 
concebida nos termos tradicionais, onde a forma inteligível subsume 
variedade infinita de casos singulares, como se a forma residisse incólume 
em cada coisa e só estivesse à espera do intelecto para alçar-se à dignidade 
da ideia. Esta é apenas a impressão imediata. Ao contrário, cada ser singular 
cumpre uma função biológica que o outro é incapaz de realizar, cada termo 
efetua uma diferença específica disjuntiva de modo a completar 
paulatinamente as determinações do gênero. A realização da espécie se faz 
pela disjunção natural e pela oposição dos sexos, de forma a implicar a 
multiplicidade de indivíduos que se sucedem no tempo. Assumindo posição 
absolutamente antagônica a Espinosa, que inegavelmente lhe serve de 
modelo, Feuerbach faz da essência infinita no seu gênero um processo que 
se resolve na duração, que se enriquece e dá provas cabais de sua infinidade 
na medida em que se desdobram suas determinações. “Cada novo homem é 
como novo predicado, novo talento da humanidade. Tantos são os homens, 
tantas são as forças da humanidade”.59 O que vem a ser a essência do 
homem, sua humanidade, depende pois da nova determinação que cada 
indivíduo representa. Fossem iguais todos os indivíduos, novos seres seriam 
inúteis, desapareceria a história e o indivíduo se identificaria imediatamente 
com a espécie. É o que se dá, por exemplo, com Cristo, que realizando 
imediata e fantasticamente essa unidade é o fim da história e não necessita 
de formação alguma.60 Como porém a unidade se faz pela mediação dos 
opostos, a história surge como o processo de progressiva eliminação das 
limitações de que os indivíduos padecem”.61 

Se o outro entretanto se apresenta como o representante da 
humanidade em geral, a relação sexual primitiva converte-se no amor, no 
vínculo que realiza no plano do sentimento a universalidade da espécie. 

                                                      
58 WCh. p. 186 nota, 202-3. 
59 WCh. VI, p. 28. 
60 WCh. VI, p. 186, 207. 
61 WCh. VI p. 188, 190. 
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“Sem espécie o amor é impossível. O amor nada mais é do que o 
autossentimento da espécie no interior das diferenças sexuais. No amor a 
verdade da espécie, que de outra forma é apenas ente de razão, objeto do 
pensamento, é ente e verdade do sentimento, pois no amor o homem 
exprime a insatisfação de sua individualidade para si, postula a existência 
de outrem como necessidade do coração, pertence a outro como à própria 
essência e torna claro que somente a vida que se liga pelo amor é 
verdadeira, humana e correspondente ao conceito do homem, isto é, à 
espécie”.62 Além disso, o amor comporta um processo de objetivação e de 
universalização equivalente à passagem do sentimento ao intelecto. De fato, 
reedita no nível do sentimento a mesma universalidade genérica que o 
entendimento exprime na linguagem. “O amor é a existência subjetiva da 
espécie, assim como a razão é sua existência objetiva”.63 Assim sendo, 
posto que o intelecto não é mero pensamento abstrato mas existe no 
sentimento e na energia de viver, posto de outra parte que o intelecto é a lei 
da espécie, não há dificuldade alguma em transformar o amor no elo vivo a 
conduzir o indivíduo finito à infinidade da espécie. Em suma, o amor é 
forma de praxis que objetiva e universaliza as determinações individuais. 

Operando paralelamente ao amor, a praxis não pode deixar de ter a 
subjetividade como ponto de partida; isto não significa porém que se 
justifique o apego exagerado a tudo que diz respeito aos interesses pessoais 
e egoístas. Como já vimos, o sujeito só se realiza no objeto e, ademais, o 
objeto em sua perfeição é a essência como processo temporal de 
complementação dos predicados, de sorte que a praxis verdadeira exprimirá 
tão somente a passagem entre a limitação do sujeito e a totalidade da 
espécie. Dado isso, não há praxis que não tenha como objeto uma 
universalidade, quer imaginária quer real, isto é, não há praxis que não se 
conduza por uma teoria. Na verdade, a objetivação do indivíduo pode ser 
viciada por um erro de perspectiva. Ao invés de visar o gênero como o meio 
mais correto e eficaz de adquirir realidade, o sujeito, acreditando-se 
substância autônoma e separada, passa a agir exclusivamente tendo em vista 
seu proveito pessoal. “Onde ao contrário o homem se situa unicamente do 
ponto de vista prático, dele considera o mundo e transforma o ponto de 
vista prático em teórico, então se separa da natureza, pois a transforma na 
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serva mais submissa de seu interesse egoísta, de seu egoísmo prático”.64 É 
de notar primeiro que não existe propriamente a perspectiva prática a 
fechar-se sobre si mesma e a satisfazer-se com ações isoladas, pois se assim 
fosse algumas ações humanas não se regeriam pela autoconsciência, o que 
seria contrário a tudo o que Feuerbach nos ensina. Na base da prática 
individual mais egoísta está pois a crença de que o indivíduo agindo em seu 
proveito nada mais faz além de realizar imediatamente a união com a espécie, 
com o outro que tem dentro de si. Esse é o motivo pelo qual a religião, que 
adota o ponto de vista do egoísmo pessoal e da unidade imaginária do 
indivíduo e da espécie, não pode chegar senão a uma prática fantástica e 
ineficaz, mas que nem por isso deixa de fundar-se numa atividade que visa 
a essência. Por mais alienada e egoísta que seja sua perspectiva, corresponde 
sempre à primeira tomada de consciência da universalidade do homem. Em 
segundo lugar, observamos que, para Feuerbach, adotar uma filosofia 
prática não significa nem cair no pragmatismo e no utilitarismo, nem 
mesmo assumir a posição clássica que faz do conhecimento o instrumento 
de domínio da natureza. Cabe a todos os homens, ao contrário, servi-la, 
submeter-se às suas forças a fim de ser revelada a riqueza que a 
humanidade comporta. Somente a religião arraigada no seu subjetivismo e, 
por conseguinte, no seu desprezo pela natureza é capaz de tomar posição 
contrária. Historicamente foram os judeus que, ajudando a desagregar o 
mundo antigo que ainda mantinha a absoluta anterioridade do todo sobre a 
parte, fizeram da natureza um simples meio de satisfação do egoísmo, 
transformando-a em mero objeto de vontade. 

Em seguida, com o advento do Cristianismo, o ponto de vista prático-
judaico espiritualiza-se e redunda na divinização da pessoa humana, em 
prejuízo de sua humanidade. Com efeito, “o judaísmo é o cristianismo 
mundano, o cristianismo o judaísmo espiritual”.65 E logo abaixo: “o 
cristianismo espiritualizou numa subjetividade o egoísmo do judaísmo”,66 
frases em que reconhecemos a chave da Questão Judia de Marx. 

Na qualidade de conversão do indivíduo à espécie, a praxis comporta 
portanto uma atividade orientada (Zwecktätigkeit) que visa quer a 
universalidade abstrata do homem, de que a religião toma consciência, quer 
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a universalidade autêntica da espécie que o intelecto revela na medida em 
que a ela se amolda. Nesse último caso, ocorre a famosa união da teoria e 
da praxis, cujo sentido já nos parece muito diferente do que podia parecer à 
primeira vista. De fato, a unificação se realiza porque ambos se tornam 
aspectos diversos do mesmo processo de atingir a verdade. “O homem 
racional vive e pensa, completa a falta do pensar pela vida e a falta da vida 
pelo pensar, tanto teoricamente, pois a partir da razão se convence da 
realidade da sensibilidade, como praticamente, pois vincula a atividade vital 
à atividade espiritual”.67 Convém entretanto notar desde logo que, na 
medida em que o movimento desemboca no gênero, firma-se a 
superioridade das determinações intelectuais que passam a orientar todo o 
processo. “A teoria, tomada no sentido mais original e mais universal, no 
sentido da intuição objetiva e da experiência, razão e ciência em geral”68 
torna-se, prossegue Feuerbach na nota da mesma página, “a fonte da praxis 
verdadeira e objetiva”. Essa primazia noemática do teórico e do universal 
não implica porém era retroceder ao racionalismo clássico e retirar da 
praxis toda e qualquer função constitutiva? O retruque imediato lembraria 
que a verdade adquiriu novas dimensões, de forma às determinações 
intelectuais ganharem concretidade e vitalidade antes desconhecidas. “A 
verdade não existe no pensamento, não existe no saber de per si. A verdade 
é apenas a totalidade da vida humana e de sua essência”.69 No entanto, já 
nos termos em que é feita a reafirmação do caráter prático da verdade, 
descobrimos a brecha que nos conduzirá a diminuir muito o valor dessa 
afirmação. Não se trata com certeza da verdade que surge e se constitui a 
partir do entrelaçamento das ações individuais que como tais não são nem 
falsas nem verdadeiras. Se cada um agisse por si a visar exclusivamente o 
proveito pessoal não ocorreria “astúcia da razão” alguma pela qual a ação 
singular redundasse no proveito da coletividade e na constituição de um 
sistema de relações sociais diferente da soma das relações individuais. 
Muito ao contrário, a verdade se define como realidade da essência humana, 
como o conjunto de determinações essenciais a que o homem há de se 
subordinar, quer efetivamente no amor da humanidade, quer imaginariamente 
na prática alienada da religião. No último caso, embora haja conversão ao 
gênero e portanto apreensão dos predicados essenciais do homem de um 
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modo grosseiro e primitivo, o comportamento religioso é considerado 
patológico, já que entre ele e comportamento inteiramente socializado estende-
se a diferença entre o certo e o errado. Em outras palavras, não há 
constituição da verdade pela praxis porque desde o início se estabelece o 
critério que julga a verdade dos comportamentos individuais segundo se 
afastem ou se aproximem do comportamento geral e naturalizado da espécie. 
A realidade, a natureza é a verdade. Ao homem cabe apenas submeter-se. 

É possível contudo nos arguir em outra direção. Por praxis de fato 
Feuerbach entende a conversão ao gênero, a apreensão e realização dos 
predicados da essência. Esta porém não é concebida como o processo de 
eliminação das limitações individuais, como realidade que se desdobra na 
duração? Assim sendo, as determinações essenciais não possuiriam fixidez 
alguma e as diferenças entre essência e existência serviriam apenas para 
marcar a diferença entre o individual e o coletivo, com o fito de salientar o 
primado deste último. No entanto, basta reportar-nos à análise da noção de 
diferença feita por Feuerbach para que essas ilusões se desfaçam. “O 
mundo tem seu fundamento em si mesmo, assim como tudo o que no 
mundo reivindica o nome de verdadeira essencialidade. A differentia 
specifica, a essência característica, o que faz uma essência ser o que é, em 
geral é sempre obscuro e inderivável, é por seu próprio intermédio e possui 
em si seu fundamento”.70 Não só portanto a diferença é concebida como 
dado primitivo mas ainda constitui átomo indivisível e autônomo, diante do 
qual o entendimento não encontra outra função a não ser a de constatar sua 
veracidade. Nenhuma derivação e, por conseguinte, nenhuma constituição 
pode ocorrer entre as determinações específicas. Se alguma dedução houver 
é no interior da própria essência que, como as mônadas, não possuem 
janelas. “A diversidade real só pode ser derivada a partir de uma essência 
que já é diversa em si mesma. Eu situo todavia a diversidade unicamente na 
essência originária, porque para mim originariamente a diversidade é uma 
verdade e uma essencialidade. Onde e quando a diversidade não é em si 
mesma, então nenhuma diversidade é pensada em princípio. Ponho a 
diversidade como essencialidade e verdade quando a derivo da essência 
originária e vice-versa: ambos são a mesma coisa. A expressão racional é: a 
diversidade encontra-se na razão como a unidade”.71 Na ânsia de se 
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distanciar do idealismo alemão que deriva a diferença da unidade do eu, 
Feuerbach postula a diversidade originária do mundo, uma primitiva 
multiplicidade do sensível, que limita e amolda a unidade do eu. Não se 
limita porém a revalorizar o sensível; inscreve a diferença no âmbito 
primitivo da essência e, conferindo a cada predicado a fixidez e a 
imobilidade que lhe competem como verdade em e por si (lembremos que 
destrói o conceito de dedução, acaba por retirar da ação e do trabalho 
qualquer função constitutiva, em que pese à identificação da essência com 
sua potentia agendi, cujo papel se resume então em revelar e compatibilizar 
no tempo as determinações preexistentes. “A última diferença em que posso 
pensar é a diferença de uma essência de si mesma e dentro de si mesma. A 
diferença de uma essência com uma outra compreende-se por si própria, 
pois é posta por sua existência e consiste numa verdade sensível: são 
duas”.72 No máximo Feuerbach encontra a diferença por excelência: “Toda 
magnificência da natureza, todo seu poder, toda sua sabedoria e 
profundidade concentram-se e individualizam-se na diferença sexual”.73 
Mas se o sexo constitui a forma mais depurada de diferença, não se arvora 
em diferença primitiva, fundamento de onde todas as outras derivassem: 
Feuerbach não advoga um pansexualismo. 

Dado isso, compreende-se enfim que a conversão ao gênero operada 
pela praxis exprime tão- somente a apreensão intuitiva e contemplativa das 
determinações naturalizadas da espécie humana. Tanto a história como a 
praxis em geral nada constituem do ponto de vista da essência. Dado o 
estoque primitivo dos predicados humanos, a duração, o esforço e o 
trabalho nada mais fazem do que desanuviar, desvendar e compatibilizar 
predicados cuja determinabilidade é imutável. Pouco importa que se 
invoque durante o processo a intervenção da natureza e da matéria, pouco 
importa que o intelecto se defina pela iluminação das determinações 
práticas. Conferida à diferença um caráter primitivo e inalterável, o valor da 
praxis se limita em transportar o subjetivo para o objetivo que, se na 
verdade não reside imediatamente no singular, nem por isso deixa de ter 
sido dado pela natureza em si. Compreendemos agora o verdadeiro sentido da 
sociabilidade originária que Feuerbach postula na base de todo 
comportamento humano. O homem não forma a vida social através do jogo 
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das forças individuais que criariam, como no atomismo moderno, novas 
estruturas e, por conseguinte, novas realidades a partir de partículas 
elementares; nem sobretudo a forma a partir dos elementos que o modo de 
produção anterior fornece ao posterior a fim de que esse último elabore a 
melhor estrutura possível que os dados históricos anteriores possibilitam. A 
sociabilidade está dada para sempre com todas as suas condições de 
possibilidade. A vida social do homem seria semelhante àquela que teriam 
as formigas se, porventura, a natureza lhes concedesse a consciência como 
capacidade de reconhecer a espécie e seus limites. Tomada pela consciência, 
cada formiga se individualizaria, tornar-se-ia uma subjetividade que de 
imediato desconhece sua vinculação com a essência social e, nessa 
condição, por-se-ia em busca da unidade perdida. 

O acerto de nossa interpretação se corrobora com a análise do 
conceito de educação (Bildung) tal qual surge no pensamento de Feuerbach. 
Até o aparecimento de sua filosofia, acredita ele, o homem ainda não tinha 
alcançado a consciência cabal do significado genérico da vida. Na verdade a 
religião corresponde a uma forma primitiva e canhestra desse reconhecimento 
mas, em virtude de fundar-se principalmente no sentimento e na imaginação, 
não havia chegado a uma consciência inteiramente racional, de modo que é 
ilusória a superação dos limites individuais que propõe. Por mais que o 
religioso anseie por voltar à sociabilidade fundamental, seus esforços não têm 
outra consequência do que o reconhecimento da similitude dos predicados 
humanos e os predicados divinos. Quando porém todos se convencerem da 
verdade da nova filosofia e de corpo e alma se consagrarem ao amor da 
humanidade, ocorrerá uma completa reviravolta na história. De forma 
alguma Feuerbach acredita ser suficiente a abstrata tomada de consciência 
do caráter genérico de nossa essência para que se resolvam todos os 
problemas do homem. O advento da verdade não consiste num clarão que 
de um só golpe persuadisse a todos. A prática imaginária da religião há de 
ceder lugar à prática efetiva e sensível do amor,74 e muito esforço, muita 
pena e muito trabalho serão dispendidos antes que a humanidade reencontre 
seu caminho. No entanto, desde logo o filósofo oferece o programa 
completo da reforma. Depois de ter mostrado que a consciência de Deus 
nada mais é do que a consciência da espécie, que o homem deve ultrapassar 
os limites de sua personalidade, só nos resta esperar que todos se convertam 
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à verdade, pois o necessário ponto de inflexão da história75 já ocorreu. 
Assim como a qualidade dos predicados permanece imutável, a verdade 
está encerrada na natureza como o ouro na preciosa mina. Descoberta, a 
tarefa é persuadir e educar. 

Observamos em geral as doutrinas que não atribuem à praxis o papel 
de conformar a verdade darem muita ênfase à pedagogia. Dado o estoque de 
verdades originárias, seja ele eterno ou vinculado à época, o importante é 
por certo apreendê-lo, tê-lo como norma das boas ações. Desse modo, o 
processo de educação não afeta o corpo primitivo de verdades, os valores 
deste ou daquele mundo, que permanecem inalteráveis e alheios ao esforço 
dos educandos. Não se trata de chegar à consciência da situação e da classe 
por meio de sua organização efetiva, de tal maneira que essa consciência, 
paralela à nova estruturação, passe a constar como novo fator da realidade, 
mas, antes de tudo, de o aluno ser guiado pelo mestre e pela escola, 
depositários do bem e da verdade, a fim de ser possuído pela ideia que, 
pouco a pouco, como mancha de tinta, iluminará e explicitará os recessos 
rebeldes da matéria. Feuerbach nos dá um excelente exemplo dessa posição. 
Primeiramente, para ele educação significa objetivação e exteriorização de 
si próprio (Selbstentäusserung), de sorte que quem vive na consciência do 
gênero transforma seu ser em público e para o outro.76 Depois, como a 
espécie, embora infinita no seu gênero, possui fronteiras que a delimitam e 
distinguem das outras, viver na consciência do gênero implica em reconhecer 
os limites intransponíveis da condição humana. Em outras palavras, a 
educação de um lado comporta a exteriorização e por conseguinte a 
superação das fronteiras individuais e, de outro, a conformação às leis dos 
homens e do mundo. “Falta ao sentimento (e portanto à religião) o elemento 
da educação, o princípio nórdico da autoexteriorização. O espírito clássico, o 
espírito da educação, é o espírito objetivado que se limita por leis e determina 
o sentimento e a fantasia pela intuição do mundo, pela necessidade, pela 
verdade da natureza das coisas. Em lugar desse espírito aparece com o 
cristianismo a subjetividade ilimitada, desmesurada, excessiva e sobrenatural 
– princípio que em sua essência íntima se opõe ao princípio da ciência e da 
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educação”.77 Volta portanto à medida clássica, à liberdade como consciência 
de nossas limitações e como contemplação do mundo.78 

6. Negatividade e razão 

O caráter absoluto da diferença, da verdade e da realidade nos conduz 
ao estudo da negação. Que lugar lhe resta quando aceitamos esse seu caráter? 
Como cada determinação há de ser uma negação? 

Convém iniciar nossa análise insistindo ainda mais na independência 
e na autonomia de cada determinação. “O que é tem em si necessariamente 
um prazer, ama-se com todo o direito. Se deploras que se ame, então 
censuras que seja. Ser significa afirmar-se, asseverar-se, amar-se”.79 Cada 
objeto desfruta assim de seu ser em toda plenitude, residindo a prova de seu 
valor, de sua legalidade e de sua necessidade no simples fato de existir. 
Chegamos por outro caminho ao problema da perfeição da essência, com 
que nos defrontáramos ao resumir o primeiro capítulo da Essência do 
Cristianismo. Cada ser, cada essência basta-se a si mesmo, consiste numa 
infinidade em e para si cuja excelência seria ridículo negar. Tudo encontra 
seu próprio valor dentro de si mesmo e distingue-se do outro pelo simples 
fato de existir, “a diferença é o fundamento da existência (Dasein)”.80 Isso 
posto, na medida em que o existente implica na diferença e, por conseguinte, 
comporta uma referência ao outro, cada determinação essencial é em si 
mesma negação do outro: ser significa não ser outro. 

Não há forma mais radical de se opor à teoria aristotélico-tomista da 
analogia do ser. Não mais se trata de colocar o ser enquanto ser no topo da 
hierarquia do universo e fazer dos outros modos de objetividade reflexos cada 
vez mais pálidos do ser absoluto, não mais se trata de explicar o movimento 
como a realização de uma carência, de uma privação específica que cada 
essência encerraria como forma degradada do ser; muito ao contrário, não 
havendo diferença entre negação e privação, cada ser é um pequeno mundo 
infinito, existe com o mesmo direito que o ser supremo e a coisa mais reles. 
Ou melhor, no que respeita à existência tudo existe com o mesmo valor. 
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No interior de cada essência a existência se define pela emersão dos 
predicados, pela força produtora que neles se determina. “Ser não é um 
conceito universal e separável das coisas. Ele é uno com o que é. É apenas 
pensável de modo mediato através dos predicados que fundam a essência de 
uma coisa. Ser é a posição (Position) da essência. O que é minha essência é 
meu ser”.81 O que quer dizer que a essência como sujeito não possui 
realidade numênica alguma, tudo o que que é esgotando-se na ostentação de 
suas determinações. “A necessidade do sujeito reside unicamente na 
necessidade do predicado. Tu és um ser somente como ser humano, a certeza 
e a realidade de tua existência residem apenas na certeza e na realidade de 
tuas propriedades humanas. O que o sujeito é reside somente em seu 
predicado, o predicado é a verdade do sujeito, o sujeito é unicamente o 
predicado existente e personificado. Sujeito predicado distinguem-se apenas 
como a existência da essência”.82 Igualando-se a essência à existência, nada 
mais normal do que a essência definir a existência, a humanidade, o 
homem. As diferenças aparentes que em geral se apontam provêm tão - 
somente da variação dos nossos pontos de vista, pois ou pensamos os 
predicados a surgir dos indivíduos, ou os tomamos como determinações já 
prontas a decorrer no tempo. Além do mais, na qualidade de predicado da 
essência cada determinação possui a universalidade originária que a 
transforma de imediato em objeto da razão. Entre o sensível e o inteligível 
não há no fundo outra diferença do que aquela provocada pela variação de 
perspectiva. Já sabemos que o sensível é, em suma, o que limita e corta as 
asas da imaginação a fim de se impor como o verdadeiro e o racional, de 
sorte que a diversidade entre ambos tem origem, em última instância, numa 
ilusão psicológica. Tanto é assim que a abstração consiste unicamente no 
processo de isolar e exteriorizar as determinações do sujeito sem que, 
contudo, haja a passagem do sensível para o inteligível como se entre 
ambos ocorresse uma diferença radical no que respeita às formas de 
objetividade. “Abstrair quer dizer colocar a essência da natureza fora da 
natureza, a essência do homem fora do homem, a essência do pensar fora 
do ato do pensamento”.83 A ordem do sensível é a mesma ordem do 
inteligível, ambas exprimem uma só realidade. Na medida porém em que a 
fantasia isola os predicados do sujeito real, isto é, toma as determinações 
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em si sem ligá-las à essência, cada predicado se transforma já num 
pensamento abstrato, já numa impressão sensível que não revela a natureza 
das coisas. A diferença entre o sensível e o inteligível é da ordem do 
conhecimento e não do ser. 

Compreendida a natureza da ilusão psicológica – engano que é base 
da religião e de todas as outras formas de alienação podemos dar um passo 
avante no exame de nossa questão. Imaginemos a essência ou o ser como 
uma rede infinita de predicados. Como tal, cada rede é diferente das outras 
e as nega terminantemente. O indivíduo porém está sempre a circunscrever 
na rede um conjunto de malhas com que delineia sua personalidade: “a 
característica da personalidade real é a exclusividade”.84 Isolado e separado 
da espécie, constitui-se como personalidade, como ser absolutamente 
autônomo, como o único real e existente. No entanto, não há personalidade 
que se feche sobre si mesma e perdure nessa condição. No conceito de 
sujeito está inscrita a necessidade de exteriorizar-se e de objetivar-se, de 
modo que, para preservar sua individualidade, a pessoa aliena-se na 
imaginação, transferindo e isolando na transcendência seus predicados 
imanentes. Dá-se então a primeira tomada de consciência da universalidade 
da espécie humana, a religião. O indivíduo porém não se contenta com esse 
conjunto de determinações abstratas desvinculadas de um sujeito qualquer 
e, aplicando-lhes o mesmo princípio que teve vigência durante a formação 
de sua personalidade, imagina um sujeito divino para as qualidades divinas 
do homem. “A razão fundamental que leva o homem a transformar sua 
própria essência separada num ser alheio e incompreensível é o conceito, a 
representação da autonomia (Selbständigkeit), da individualidade ou... da 
personalidade”.85 Tudo se resume portanto na ilusão do conceito e da 
representação que atribui autonomia e independência às determinações que 
de direito não as possuem, em suma, num erro de cálculo inevitável daquele 
que pretende alcançar de imediato a universalidade que se realiza 
paulatinamente na duração e na mediação. Constituída porém a personalidade 
por esse processo de abstração a que Feuerbach dá o nome de negação pela 
fantasia,86 começa a operar na transcendência a mesma exclusividade e o 
mesmo imperialismo do sujeito. Em primeiro lugar, em virtude da 
excelência da substância divina separada, tudo de bom do homem é 
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transferido para Deus. O homem se empobrece para enriquecê-lo,87 a tal 
ponto que sua existência passa a consistir no mero reflexo da existência 
divina. Todas as qualidades humanas são invertidas, o concreto torna-se 
abstrato, o sujeito sensível aparece como predicado não sensível, o princípio 
ativo transforma-se no princípio passivo, e assim por diante.88 No entanto, 
enquanto operava a negação pela fantasia, alterava-se apenas a quantidade 
do predicado, permanecendo imutável sua qualidade. Em outras palavras, a 
abstração modifica a extensão mas conserva o significado de, cada 
determinação. Enfeixados porém os predicados abstratos, por intermédio da 
reflexão, num sujeito divino, processa-se uma alteração qualitativa,89 já que 
tudo passa a provir da atividade de Deus, de sorte que da verdade da 
religião caímos no erro e na loucura da teologia e da filosofia. Na medida 
em que pretende compatibilizar na eternidade predicados que a essência 
compatibiliza na duração, Deus não pode deixar de ser um conceito 
contraditório. Do desenvolvimento dessas contradições é que Feuerbach 
pretende chegar à cabal refutação do pensamento religioso e filosófico e, 
desse modo, corroborar a primeira parte de suas análises, a que mostrava a 
identidade dos atributos de Deus com os da essência humana. 

 Convém dar relevo ao jogo da existência que opera a negação pela 
fantasia. Dada a dessubstancialização do indivíduo e transformada a 
subsistência da espécie na emersão temporal dos predicados, Feuerbach não 
tem dificuldade alguma em jogar com o conceito subjetivo de existência 
como se nada mais exprimisse do que a concentração dos predicados nesta 
ou naquela parte. De um lado temos pois a existência real, cuja prova é o 
amor, e que consome para transformar-se em essência a autonomia 
passageira dos indivíduos; de outro, a existência imaginária, fruto da 
concentração dos predicados num substrato divino, mas que comprova na 
fantasia a universalidade da espécie humana. Posta porém à margem a 
preocupação ilusória com a existência, expressão do imperialismo das 
tendências individualistas, quer de um lado quer de outro o homem está 
sempre a falar a mesma linguagem, a empregar a mesma sintaxe,90 cuja ação 
todavia não altera de fato as significações jogadas de cá para lá. No 
máximo, a fonte de onde provêm é transferida para Deus. Desse ponto de 
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vista, a negação é uma espécie de comutador que joga com as determinações 
sensíveis, ora atribuindo-lhes a concretidade da essência, ora conferindo-
lhes a excelência imaginada de Deus. De qualquer lado, porém, para onde 
elas se encaminhem, não há da perspectiva da essência progresso 
propriamente dito. No final do processo somente o indivíduo enriquece sua 
personalidade, perde suas tendências isolacionistas, rende-se por fim ao 
amor da humanidade, isto é, ao amor de sua própria essência. A nova 
riqueza exprime apenas a nova maneira de iluminar o determinado antes, de 
forma que a negação da negação, obtida pela inversão dos predicados, por 
mais que clame pelo esforço e pelo trabalho individuais, nada mais é além 
do reconhecimento da universalidade originária da espécie humana. A 
história é, no final das contas, a tarefa de os indivíduos tomarem consciência 
do que foram, são e sempre serão. 

Não haveria porém outra forma de negação? O próprio nome de 
negação pela fantasia sugere a existência de uma negação na realidade e 
encontramos de fato, espalhadas pelos livros de Feuerbach, inúmeras 
expressões que indicam uma negatividade dessa espécie. Vejamos se é 
possível a sua sistematização. Já vimos como o sensível limita, realiza e 
nega o pensamento abstrato. Sem dúvida essa oposição é a primeira forma 
da negação real: o objeto passivo impõe-se ao sujeito e o conforma. É 
provável que a negação sensível opere contra todas as outras faculdades do 
espírito, já que “o corpo é a única força negadora, limitativa, restritiva e 
constrangedora sem o qual personalidade alguma é pensável”,91 o que se 
coaduna com a doutrina de que somente a ordem do sensível em si é 
verdadeira. Diante da realidade, da verdade e da razão, a subjetividade deve 
apenas submeter-se. Não estamos porém contradizendo a tese de que 
somente o homogêneo determina o homogêneo, o sentimento o sentimental, 
a razão o racional etc.? Ou tudo é sensível, inclusive o homem? Deixemos 
entretanto de lado essas inextricáveis contradições e retomemos nossa 
análise. Nesse processo de negação o objeto torna-se sujeito, adquire o 
modo de ser do outro. Não se trata apenas do primado do homem na ordem 
do universo, mas de como pouco a pouco seu modo de objetividade passa a 
ser o padrão de objetividade de todo o resto, a realidade por excelência. 
Primeiro, inverte-se a relação sujeito-objeto, depois o conhecimento da 
coisa passa a ser mediado pelo conhecimento de outrem: “o eu fortalece seu 
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olhar nos olhos de um tu antes de suportar a visão (Anschauung) de um ser 
que não reflete sua própria imagem. O outro homem é ó vínculo entre o eu 
e o mundo. Se sou e se me sinto independente do mundo é porque me sinto 
antes dependente dos outros. Se não necessito do homem então não 
necessito do mundo”.92 E finalmente a consciência se transforma de vez no 
último objetivo avocado por todas as coisas. 

Extraordinário exemplo da terceira fase dessa operação encontramos 
na passagem em que Feuerbach mostra como Deus é a essência alienada do 
entendimento, graças ao método usual de estabelecer um paralelismo entre 
os predicados de Deus e os da humanidade. É sintomático que o problema 
da negatividade venha a ser tratado no parágrafo da necessidade do 
entendimento como ser. “O intelecto ou a razão é finalmente um ser 
necessário. A razão é porque só a existência da razão é razão, porque se 
não houvesse razão não haveria consciência, tudo seria igual ao nada, o Ser 
igual ao não ser. Somente a consciência funda a diferença entre o Ser e o 
não ser. Somente na consciência manifesta-se o valor do Ser, o valor da 
natureza”.93 É de notar desde o início que não é pela consciência que o não 
ser vem ao mundo, essa apenas marca a diferença entre o não ser e o ser. A 
razão como ser, ou, como se dirá mais abaixo, como a soma (Inbegriff) de 
toda realidade, existe por sua própria necessidade, cada coisa encontrando 
em si mesma o fundamento próprio, pois “se não existisse existiria o nada e 
se não houvesse a razão haveria apenas a irrazão – por isso o mundo é, 
pois seria não senso que o mundo não fosse”.94 O mundo existe portanto 
pela simples impossibilidade e pela falta de sentido de que o não ser fosse: “o 
nada, o não ser é sem sentido, sem objetivo e irracional”. Volta portanto a 
Parmênides e à radical separação entre o ser e o não ser. Observe-se ademais 
que esta demonstração da existência do mundo padece do mesmo defeito da 
prova ontológica: confunde a necessidade do discurso com a necessidade de 
fato, confusão aliás de que Feuerbach se aproveitará mais adiante. No entanto, 
até agora nada se opõe à autodeterminação do ser que já conhecemos: o ser 
existe por sua própria necessidade, é perfeição em si mesmo, de sorte que 
ainda continuamos a nos mover no universo espinosano onde, desaparecendo 
a ideia de privação, cada determinação é negação. Feuerbach porém procura 
responder ao problema da origem do mundo. Se existe necessariamente por 
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si mesmo, é então absoluta necessidade e, num jogo de palavras que vicia o 
termo português “necessidade”, é ao mesmo tempo necessidade e carência: 
“o Ser é o carecimento absoluto (Bedürfnis), a absoluta necessidade 
(Notwendigkeit). Qual é o fundamento do ser que se sente, da vida? O 
carecimento da vida. Mas de quem é essa carência? Daquele que não vive. 
Um ser que vê não cria olhos, pois se já visse para que os criaria? Não, 
somente aquele que não vê necessita de olhos. Todos nós viemos ao mundo 
sem saber e sem vontade, mas viemos para que haja ciência e vontade, 
donde vem pois o mundo? Da penúria, do carecimento, da necessidade, 
mas não de uma necessidade que está em outra essência diferente dele – o 
que é pura contradição – mas duma própria necessidade e íntima, da 
necessidade da necessidade, porque sem o mundo não há necessidade e 
sem necessidade não há razão, entendimento”. 95 De um só golpe a privação 
foi introduzida. Não se trata na verdade da privação universal, do nada 
absoluto donde tudo proviria. Feuerbach insiste em não atribuir à Penia 
qualquer estatuto ontológico, embora concorde com a filosofia especulativa 
que faz da negatividade o fundamento de tudo. Isto porque no interior de 
cada essência instala-se uma privação especifica que se preenche pelo 
movimento do próprio ser determinado. “Mas a necessidade do mundo é a 
necessidade da razão. A razão, como soma de toda realidade – pois o que 
são todas as magnificências do mundo sem a luz? mas o que é a luz externa 
sem a interna? – a razão é o ser mais indispensável, o carecimento mais 
profundo e mais essencial. Só a razão é a autoconsciência do Ser, o Ser 
consciente de si, só na razão se manifesta a finalidade e o sentido do Ser. A 
razão é o ser objetivado como fim em si mesmo – o fim derradeiro de todas 
as coisas. O que é objeto para si mesmo é o ser supremo e final, o que é 
poderoso de per si é onipotente”.96 No inicio cada essência carece de si 
mesma, procurando completar no tempo as qualidades que lhe faltam. 
Dessa ótica cada essência é mônada indevassável. Há contudo seres 
superiores que integram esses sujeitos particulares no raio de sua ação, 
consumindo-os para neles se objetivar. O círculo fechado da mônada 
anterior passa então para a órbita de um ser mais potente. Como já vimos, a 
natureza se caracteriza por essa constante subordinação de um ser a outro 
sem que todavia um deles consiga firmar sua supremacia. A intervenção do 
homem entretanto destrói o relativismo natural. A razão é o sujeito absoluto 
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que tudo devassa e tudo transforma em objeto. Não obstante, o 
entendimento não se contenta em considerar todas as coisas e identificar-se 
com elas. Transforma-as em modos diversos de sua exteriorização, de sorte 
que as coisas procuram igualar-se a ele na ânsia de encontrar a objetividade 
perfeita. Tudo tende para a razão, tudo imita sua forma de ser transformada 
no padrão de qualquer objetividade. Não causa estranheza portanto a 
antropologia converter-se em ciência universal97 e o modo de vinculação 
entre as pessoas vir a ser o padrão das determinações objetivas. A relação 
opaca da causalidade dá lugar à simpatia, de maneira que cada objeto, em 
vez de agir sobre o outro de modo determinado e específico, passa a 
reconhecer-se no outro, como se o universo nada mais fosse além de uma 
multidão de coisas a se saudar. No final das contas, o logicismo hegeliano 
reduzindo todas as oposições específicas à contradição lógica foi apenas 
substituído por uma teoria da subjetividade concreta. Se o homem ocupa o 
lugar tradicionalmente atribuído a Deus na hierarquia do universo, era de 
prever-se que a antropologia se converta em moral do mundo. O ser perfeito 
e genérico do homem, descartadas as alienações passageiras e individuais, 
dirá a todas as coisas o que elas devem ser. Os jovens Marx e Engels não 
escaparam, como veremos, desse moralismo universal. 

Finalizando, resta-nos apenas lembrar que a definição da dialética dada 
por Feuerbach corresponde exatamente à interpretação que acabamos de 
expor. “A verdade dialética não é o monólogo do pensador solitário consigo 
mesmo mas um diálogo entre o eu e o tu”.98 Relacionamento portanto com 
outrem e consigo mesmo que reduz as limitações individuais e leva todos à 
apreensão da essência universal que se desdobra em cada um, mas sem 
constituir um terceiro termo ou uma terceira pessoa a superar as demais. 
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