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A falha fundamental de todo o materialismo precedente, incluindo
o de Feurbach, reside em que só capta a coisa (Gegenstand), a
realidade, o sensível, debaixo da forma do objeto (Objekt) ou da
contemplação (Anschauung), não como atividade humana sensorial,
como prática, não de um modo subjetivo. Daí que o lado ativo fosse
desenvolvido de um modo abstrato, em contraposição ao
materialismo, pelo idealismo, o qual, naturalmente, não conhece a
atividade real, sensorial, enquanto tal. Feuerbach aspira a objetos
sensíveis, realmente distintos dos objetos conceituais, mas não
conhece a atividade humana, ela própria, como uma atividade
objetiva (Gegenstandliche). Por isso, na Essência do Cristianismo
,só se considera como autenticamente humano o comportamento
teórico e pelo contrário a prática só se capta e se plasma debaixo da
sua suja e judaica forma de se manifestar. Daí que Feuerbach não
compreenda a importância da atividade "revolucionária", da
atividade "crítico-prática".
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O problema de saber se ao pensamento humano se pode atribuir
uma verdade objetiva não é um problema prático. É na prática onde
o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade, o poder, a
materialidade do seu pensamento. A discussão em volta da
realidade ou irrealidade do seu pensamento - isolado da prática - é
um problema meramente escolástico.
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A teoria materialista da mudança constante das circunstâncias e
da educação esquece que os homens fazem mudar, eles próprios,
as circunstâncias e que o educador necessita por sua vez de ser
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