


Ludwig Andreas Feuerbach

Suas principais obras são:

Da razão, una, universal, infinita (1828);

Pensamentos sobre morte e imortalidade (1830);

Sobre a crítica da filosofia positiva (1838);

Crítica da filosofia hegeliana (1839);

A essência do cristianismo (1841);
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SENTENÇAS

Quando a moral se baseia na teologia, as coisas mais 
imorais e injustas podem ser justificadas e impostas.

O homem é aquilo que come.

As característica de Deus são as características do 
homem.

As religiões nos diferenciam dos animais.



SENTENÇAS

Os princípios e pensamentos do homem são os princípios 
e pensamentos de seu Deus.

O homem vale tanto quanto seu Deus.

A religião é a infância da humanidade.

O verdadeiro ateu é o que não acredita no homem.

O homem afirma em Deus o que nega em si mesmo.



SENTENÇAS

Deus é a medida da tua inteligência.
-

O homem criou Deus à sua própria imagem.
-

O coração de Deus é o coração do homem.

O Deus que se revela na natureza é a natureza mesmo se 
revelando.

A unidade é estéril, o dualismo é fecundo.



(Uem 2019)  A Filosofia ocupa um papel crítico no pensamento do jovem Marx. 

Trata-se da crítica ao estado não democrático e da crítica à religião, como se 

observa na Introdução de sua obra de 1844, Sobre a crítica da filosofia de 

Hegel. A respeito do pensamento político de Marx, assinale o que for correto. 

01) Marx se insurge contra a monarquia prussiana e trabalha para a constituição de 

um Estado de Direito na Prússia.  

02) Marx rompe com os hegelianos de esquerda ao defender uma democracia 

radical.  

04) Ao colocar a Filosofia a serviço da História sua tarefa principal é desmascarar a 

autoalienação humana.  

08) A crítica de Marx à religião não sofreu influência dos estudos de Feuerbach 

sobre o cristianismo.  

16) A religião é o ópio do povo em uma sociedade opressora e desprovida de 

cidadania.  



(Uem 2019)  A Filosofia ocupa um papel crítico no pensamento do jovem Marx. 

Trata-se da crítica ao estado não democrático e da crítica à religião, como se 

observa na Introdução de sua obra de 1844, Sobre a crítica da filosofia de 

Hegel. A respeito do pensamento político de Marx, assinale o que for correto. 

01) Marx se insurge contra a monarquia prussiana e trabalha para a 

constituição de um Estado de Direito na Prússia.  

02) Marx rompe com os hegelianos de esquerda ao defender uma democracia 

radical.  

04) Ao colocar a Filosofia a serviço da História sua tarefa principal é 

desmascarar a autoalienação humana.  

08) A crítica de Marx à religião não sofreu influência dos estudos de Feuerbach 

sobre o cristianismo.  

16) A religião é o ópio do povo em uma sociedade opressora e desprovida de 

cidadania.  



(Uem 2009) Na obra A Essência do Cristianismo, Feuerbach faz uma
crítica à religião cristã. Para ele, o homem aliena sua essência na religião,
pois os seres humanos se esquecem de que foram os criadores da
divindade e invertem a relação quando acreditam que foram criados pelos
deuses. Assinale o que for correto.

01) Para Feuerbach, o verdadeiro fundamento do homem é apenas ele
mesmo; assim, o único fundamento absoluto de todo pensamento
humano é o homem como razão, como vontade, como coração.

02) A teoria da alienação religiosa de Feuerbach ofereceu uma
contribuição importante à filosofia política, particularmente à de Marx.

04) Feuerbach critica a religião, todavia aceita a teologia, pois acredita
que ela pode nos conduzir a um conhecimento racional da essência de
Deus.

08) A crítica de Feuerbach à alienação religiosa levou Marx a aderir à
filosofia existencialista de Feuerbach.

16) Quando Marx declara que a religião é o ópio do povo, ele concorda
com Feuerbach que a religião é uma alienação; para Marx, a religião
amortece a combatividade dos oprimidos e dos explorados, porque lhes
promete uma vida feliz no futuro e no outro mundo.



(Uem 2009) Na obra A Essência do Cristianismo, Feuerbach faz uma crítica à
religião cristã. Para ele, o homem aliena sua essência na religião, pois os seres
humanos se esquecem de que foram os criadores da divindade e invertem a
relação quando acreditam que foram criados pelos deuses. Assinale o que for
correto.

01) Para Feuerbach, o verdadeiro fundamento do homem é apenas ele mesmo;
assim, o único fundamento absoluto de todo pensamento humano é o homem
como razão, como vontade, como coração.

02) A teoria da alienação religiosa de Feuerbach ofereceu uma contribuição
importante à filosofia política, particularmente à de Marx.

04) Feuerbach critica a religião, todavia aceita a teologia, pois acredita que ela
pode nos conduzir a um conhecimento racional da essência de Deus.

08) A crítica de Feuerbach à alienação religiosa levou Marx a aderir à filosofia
existencialista de Feuerbach.

16) Quando Marx declara que a religião é o ópio do povo, ele concorda com
Feuerbach que a religião é uma alienação; para Marx, a religião amortece a
combatividade dos oprimidos e dos explorados, porque lhes promete uma vida
feliz no futuro e no outro mundo.

As afirmativas [04] e [08] estão incorretas. Marx não adere à filosofia de
Feuerbach. De fato, ainda que tenha se utilizado da noção de ideologia, seu
pensamento está baseado também em uma crítica às teses de Feuerbach. Vale
ressaltar que Feuerbach possui uma visão da religião que o leva a considerar a
teologia como uma antropologia.



(UFSM 2014) - O filósofo alemão Ludwig Feuerbach (1804-1872) afirmou a tese
materialista de que o “homem é aquilo que come”. Uma concepção semelhante
foi defendida posteriormente por Karl Marx.Qual(is) da(s) asserção(ões) a seguir
expressa(m) corretamente essa ideia materialista no pensamento de Marx?

I - A exploração do trabalhador pelos donos dos meios de produção é mantida pela
consciência de classe.
II - A classe dominante tem como fim último a tomada do poder através da ação do
proletariado.
III - As relações econômicas determinam a consciência do homem como ser social.

Está(ão) correta(s)
a)apenas I.
b)apenas III.
c)apenas I e II.
d)apenas II e III.
e)I, II e III.



(UFSM 2014) - O filósofo alemão Ludwig Feuerbach (1804-1872) afirmou a tese
materialista de que o “homem é aquilo que come”. Uma concepção semelhante
foi defendida posteriormente por Karl Marx.Qual(is) da(s) asserção(ões) a seguir
expressa(m) corretamente essa ideia materialista no pensamento de Marx?

I - A exploração do trabalhador pelos donos dos meios de produção é mantida pela
consciência de classe.
II - A classe dominante tem como fim último a tomada do poder através da ação do
proletariado.
III - As relações econômicas determinam a consciência do homem como ser
social.

Está(ão) correta(s)
a)apenas I.
b)apenas III.
c)apenas I e II.
d)apenas II e III.
e)I, II e III.



(Uem 2010) “Etimologicamente a palavra alienação vem do latim
alienare, alienus, ‘que pertence a um outro’. Alius é o outro. Portanto, sob
determinado aspecto, alienar é tornar alheio, transferir para outrem o
que é seu”. (ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando:
introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003, p. 45). Em relação
à citação, assinale o que for correto.

01) Karl Marx considera que a alienação acontece numa forma de divisão
social do trabalho em que o produto do trabalho deixa de pertencer a
quem o produziu.

02) Para Ludwig Feuerbach, o homem aliena-se na religião, pois o homem
religioso confere ao ente sobrenatural sua própria essência e qualidades,
como se fossem atributos do ser sobrenatural.

04) Autores expoentes da teoria crítica, tais como Theodor W. Adorno e
Herbert Marcuse, afirmam que, na sociedade capitalista, as necessidades
são artificialmente estimuladas, sobretudo pelos meios de comunicação
de massa, os quais levam os indivíduos a consumirem de maneira
alienada.

08) A arte abstrata é alienada, pois perpetua os paradigmas da concepção
estética clássica, fundamentada nos princípios aristotélicos da mímesis.

16) O taylorismo e o fordismo são formas de organizar o processo de
trabalho que permitem acabar com a alienação do trabalhador.



(Uem 2010) “Etimologicamente a palavra alienação vem do latim alienare, alienus, ‘que
pertence a um outro’. Alius é o outro. Portanto, sob determinado aspecto, alienar é tornar
alheio, transferir para outrem o que é seu”. (ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P.
Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003, p. 45). Em relação à
citação, assinale o que for correto.

01) Karl Marx considera que a alienação acontece numa forma de divisão social do
trabalho em que o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu.

02) Para Ludwig Feuerbach, o homem aliena-se na religião, pois o homem religioso
confere ao ente sobrenatural sua própria essência e qualidades, como se fossem
atributos do ser sobrenatural.

04) Autores expoentes da teoria crítica, tais como Theodor W. Adorno e Herbert
Marcuse, afirmam que, na sociedade capitalista, as necessidades são artificialmente
estimuladas, sobretudo pelos meios de comunicação de massa, os quais levam os
indivíduos a consumirem de maneira alienada.

08) A arte abstrata é alienada, pois perpetua os paradigmas da concepção estética
clássica, fundamentada nos princípios aristotélicos da mímesis.

16) O taylorismo e o fordismo são formas de organizar o processo de trabalho que
permitem acabar com a alienação do trabalhador.

A questão nos remete ao conceito marxista de alienação no sistema capitalista, que
corresponde ao processo de separação e estranhamento da parte em relação ao todo.
Nesse sentido, todas as afirmações estão de acordo com este conceito, com exceção de
[08] e [16]. A afirmação [08] é absurda, enquanto que a afirmação [16] refere-se a
modelos de produção que são expressão da máxima alienação do trabalhador. Este, ao
exercer sua atividade de maneira mecânica e repetitiva, não só aliena o seu trabalho, mas
também o seu fruto deste trabalho.



(Uem 2012) “Ao instaurar a ruptura entre mythos [mito] e lógos [razão], a cultura ocidental provocou

um acontecimento desconhecido em outras culturas: o conflito entre a fé e a razão, que se manifestou

desde muito cedo, já na Grécia antiga” (CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática,

2011. p.332).

Sobre as relações entre fé e razão, assinale o que for correto.

01) Para enfrentar os questionamentos que a filosofia, através da razão, impõe à fé, a religião elabora

uma ciência do conhecimento de Deus, isto é, a teologia, segundo a qual o conhecimento de Deus

ocorre por meio da razão.

02) Ludwig Feuerbach considerou a religião como uma expressão da essência transcendental do

homem, todavia, condenou a teologia que, segundo ele, deve ser substituída por uma antropologia

da religião.

04) Santo Agostinho considera a fé e a graça como os únicos meios de aproximar-se de Deus e

condena a teologia pela prepotência em querer conhecê-lo através da razão.

08) O deísmo é uma reação à religião revelada. Afirma a existência de um Deus, cujo caráter é uma

força, uma energia inteligente, imanente à natureza e que pode ser conhecido pela razão.

16) Epicuro considerou que a religião não passa de uma fabulação ilusória que os homens criaram por

medo da morte e das forças da natureza.



(Uem 2012) “Ao instaurar a ruptura entre mythos [mito] e lógos [razão], a cultura ocidental provocou

um acontecimento desconhecido em outras culturas: o conflito entre a fé e a razão, que se manifestou

desde muito cedo, já na Grécia antiga” (CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Editora Ática,

2011. p.332).

Sobre as relações entre fé e razão, assinale o que for correto.

01) Para enfrentar os questionamentos que a filosofia, através da razão, impõe à fé, a religião

elabora uma ciência do conhecimento de Deus, isto é, a teologia, segundo a qual o

conhecimento de Deus ocorre por meio da razão.

02) Ludwig Feuerbach considerou a religião como uma expressão da essência transcendental

do homem, todavia, condenou a teologia que, segundo ele, deve ser substituída por uma

antropologia da religião.

04) Santo Agostinho considera a fé e a graça como os únicos meios de aproximar-se de Deus e

condena a teologia pela prepotência em querer conhecê-lo através da razão.

08) O deísmo é uma reação à religião revelada. Afirma a existência de um Deus, cujo caráter é

uma força, uma energia inteligente, imanente à natureza e que pode ser conhecido pela razão.

16) Epicuro considerou que a religião não passa de uma fabulação ilusória que os homens

criaram por medo da morte e das forças da natureza.

Dentre as afirmativas desta questão, somente a [04] é incorreta. Santo Agostinho foi o mais importante

filósofo e teólogo do Cristianismo Primitivo, sendo referência teológica para a Igreja até os dias

atuais. Além disso, ele nunca desconsiderou a importância da razão humana para o conhecimento de

Deus, tendo desenvolvido, a partir da teoria platônica da reminiscência, uma forma de conceber a

iluminação divina que torna o homem capaz de conhecer as verdades do mundo e, em certa medida,

de Deus.



(Uem 2011) A Filosofia apresentou como debate político, ao longo da história, as
questões da liberdade do indivíduo na sociedade, teorizando a finalidade do
Estado e das instituições sociais. Sobre a natureza do debate filosófico acerca
das questões políticas, assinale o que for correto.

01) Em virtude da defesa da Igreja católica, a fundação do Estado Moderno de
Direito é essencialmente dogmática, já que os teóricos da Idade Média faziam da
união dos planos humano e divino a exigência central do republicanismo.

02) O debate político em torno dos ideais liberais e socialistas se dá no interior de
questões religiosas, pois nem John Locke nem Thomas Hobbes desvinculam o
debate político das questões metafísicas e morais.

04) A importância do projeto de Ludwig Feuerbach para a filosofia da época é seu
profundo apego ao cristianismo de Hegel, razão pela qual defendeu, na Essência
do Cristianismo, a tese espiritualista de que o Estado é o poder de Deus em
nossas mãos.

08) Para Karl Marx, não basta reivindicar a liberdade sem tomar decisões
históricas e efetivas, capazes de controlar os meios de produção e formar a
consciência de classe dos trabalhadores.

16) São conceitos fundamentais do marxismo os conceitos de fetiche da
mercadoria, alienação política, ação política transformadora e emancipação
humana.



(Uem 2011) A Filosofia apresentou como debate político, ao longo da história, as
questões da liberdade do indivíduo na sociedade, teorizando a finalidade do Estado e das
instituições sociais. Sobre a natureza do debate filosófico acerca das questões políticas,
assinale o que for correto.

01) Em virtude da defesa da Igreja católica, a fundação do Estado Moderno de Direito é
essencialmente dogmática, já que os teóricos da Idade Média faziam da união dos planos
humano e divino a exigência central do republicanismo.

02) O debate político em torno dos ideais liberais e socialistas se dá no interior de
questões religiosas, pois nem John Locke nem Thomas Hobbes desvinculam o debate
político das questões metafísicas e morais.

04) A importância do projeto de Ludwig Feuerbach para a filosofia da época é seu
profundo apego ao cristianismo de Hegel, razão pela qual defendeu, na Essência do
Cristianismo, a tese espiritualista de que o Estado é o poder de Deus em nossas mãos.

08) Para Karl Marx, não basta reivindicar a liberdade sem tomar decisões históricas e
efetivas, capazes de controlar os meios de produção e formar a consciência de classe dos
trabalhadores.

16) São conceitos fundamentais do marxismo os conceitos de fetiche da mercadoria,
alienação política, ação política transformadora e emancipação humana.

Somente as alternativas que fazem referência a Marx e ao marxismo são corretas. A
afirmativa [01] é absurda e anacrônica. A afirmativa [02] é falsa, entre outras coisas,
porque o debate entre liberais e socialistas diz respeito ao pensamento político moderno,
sem qualquer defesa de ideais religiosos. Por fim, a afirmativa [04] é falsa porque
Feuerbach considerava que a religião correspondia a uma forma de alienação.



(Ufu 2018) “[....] Nós colocávamos – e éramos obrigados a colocar – a ênfase principal, antes de mais nada,
em derivar de fatos econômicos fundamentais as ideias políticas, jurídicas e as demais noções ideológicas e
as ações por elas desencadeadas. [...] A base dessa ideia é uma concepção vulgar da causa e do efeito como
polos opostos de forma rígida”.ENGELS, F. Carta a Franz Mehring, Londres, 14 de julho de 1893. In: Cartas
filosóficas e outros escritos. São Paulo: Grijalbo, 1977. p. 42-44.

A justificativa da posição teórica de Engels na citação acima teve por objetivo advertir sobre os riscos do
materialismo histórico

a) se distanciar do materialismo de Feuerbach.

b) deixar de ser determinista.

c) se aproximar do idealismo hegeliano.

d) deixar de ser dialético.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia]

O materialismo histórico é, essencialmente, dialético. Isso significa que parte de uma compreensão do
mundo como oposição entre a tese e a antítese, produzindo uma síntese. O ponto que Engels enfatizava era
justamente a necessidade de se manter essa forma de pensamento para que este não se tornasse
ideológico.

[Resposta do ponto de vista da disciplina de História]

Em função da Revolução Industrial, o século XIX foi caracterizado por uma intensa luta de classes na Europa
entre a burguesia (detentora dos meios de produção) e operário (que nada possuía, portanto, vendia sua
força de trabalho). Essa dinâmica histórica contribuía para reforçar a ideia, para Marx e Engels, de que a
história é dialética e os fatores econômicos (infraestrutura) determinam a política, religião, arte, pensamento
(superestrutura). Marx transformou a Dialética idealista de Hegel em uma Dialética materialista.



• As teorias socialistas marcaram a produção filosófica do 
século XIX. Extremamente heterogênea, esta produção 
apresentou propostas distintas, partidas das obras e 
autores diferenciados; dentre estes autores, podemos 
citar Ludwig Feuerbach (1804-1872). Sobre a obra de 
Feuerbach, é CORRETO afirmar que

• A) reflete exclusivamente sobre a condição de 
submissão do operariado europeu.
B) utilizou o conceito de alienação de Hegel para aplicá-
lo na defesa da tese do ateísmo.
C) não sofreu críticas por parte de Marx e Engels.
D) dialogou com o pensamento conservador católico.
E) fez uma crítica da razão em moldes pós-modernos.



• As teorias socialistas marcaram a produção filosófica do 
século XIX. Extremamente heterogênea, esta produção 
apresentou propostas distintas, partidas das obras e 
autores diferenciados; dentre estes autores, podemos 
citar Ludwig Feuerbach (1804-1872). Sobre a obra de 
Feuerbach, é CORRETO afirmar que

• A) reflete exclusivamente sobre a condição de 
submissão do operariado europeu.
B) utilizou o conceito de alienação de Hegel para 
aplicá-lo na defesa da tese do ateísmo.
C) não sofreu críticas por parte de Marx e Engels.
D) dialogou com o pensamento conservador católico.
E) fez uma crítica da razão em moldes pós-modernos.



• Karl Marx foi um dos pensadores mais influentes da 
história da filosofia, possuidor de uma obra vasta, com 
repercussões nas ciências políticas, na teoria da História, 
na Economia e em vários outros campos do saber.
Tendo em vista a numerosa produção marxiana, assinale 
a alternativa em que só são nominadas obras da autoria 
de Marx.

• A) A Ideologia Alemã, Ensaios e A Sagrada Família.
B) O Capital, Assim falou Zaratrusta e O 18 Brumário.
C) A Ideologia Alemã, O Capital e Teses sobre Feuerbach.
D) O 18 Brumário, O Elogio da Loucura e A Miséria da 
Filosofia.
E) A Utopia, O Capital e Ensaios.



• Karl Marx foi um dos pensadores mais influentes da 
história da filosofia, possuidor de uma obra vasta, com 
repercussões nas ciências políticas, na teoria da História, 
na Economia e em vários outros campos do saber.
Tendo em vista a numerosa produção marxiana, assinale 
a alternativa em que só são nominadas obras da autoria 
de Marx.

• A) A Ideologia Alemã, Ensaios e A Sagrada Família.
B) O Capital, Assim falou Zaratrusta e O 18 Brumário.
C) A Ideologia Alemã, O Capital e Teses sobre 
Feuerbach.
D) O 18 Brumário, O Elogio da Loucura e A Miséria da 
Filosofia.
E) A Utopia, O Capital e Ensaios.



Acerca do atividade política de Karl Marx, marque a alternativa
ERRADA

.
A) Com uma posição política que se identificava cada vez mais com
a esquerda republicana, Marx em 1841 apresentou sua tese de
doutorado, em que analisava, na perspectiva kantiana, as diferenças
entre os sistemas filosóficos de Demócrito e de Epicuro. Nesse
mesmo ano concebeu a ideia de um sistema que combinasse o
materialismo de Ludwig Feuerbach com o idealismo de Kant.

B) Marx participou em 1875 da fundação do Partido Social
Democrata Alemão.

C) O pensamento de Karl Marx mudou radicalmente a história
política da humanidade. Inspirada em suas ideias, metade da
população do mundo empreendeu a revolução socialista, na
intenção de coletivizar as riquezas e distribuir justiça social.

D) Marx participou da fundação da Associação Internacional de
Trabalhadores. Como líder e principal inspirador dessa Primeira
Internacional, sua presença se reafirmou em 1871, por ocasião da
segunda Comuna de Paris, movimento revolucionário de que a
associação participou ativamente e em que pereceram mais de
vinte mil revoltosos.



Acerca do atividade política de Karl Marx, marque a alternativa
ERRADA

.
A) Com uma posição política que se identificava cada vez mais
com a esquerda republicana, Marx em 1841 apresentou sua tese
de doutorado, em que analisava, na perspectiva kantiana, as
diferenças entre os sistemas filosóficos de Demócrito e de Epicuro.
Nesse mesmo ano concebeu a ideia de um sistema que
combinasse o materialismo de Ludwig Feuerbach com o idealismo
de Kant.

B) Marx participou em 1875 da fundação do Partido Social
Democrata Alemão.

C) O pensamento de Karl Marx mudou radicalmente a história
política da humanidade. Inspirada em suas ideias, metade da
população do mundo empreendeu a revolução socialista, na
intenção de coletivizar as riquezas e distribuir justiça social.

D) Marx participou da fundação da Associação Internacional de
Trabalhadores. Como líder e principal inspirador dessa Primeira
Internacional, sua presença se reafirmou em 1871, por ocasião da
segunda Comuna de Paris, movimento revolucionário de que a
associação participou ativamente e em que pereceram mais de
vinte mil revoltosos.




