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INTRODUÇÃO
O presente trabalho situa, em primeiro plano, a dimensão ontológica da educação, examinando a origem de sua relação com o trabalho. Num outro momento analisa a natureza da educação em sua dimensão ética. Por fim, ressalta-se a categoria da educação como complexo social e mediação fundamental no desenvolvimento do ser social.
Estudos dessa natureza são importantes não para limitar-se a um trabalho de exegese ou de reiteração das importantes concepções atuais na área educacional, sobre a relação trabalho/educação. Contudo, propõe-se aprofundar o debate acerca da educação em suas origens ontogenéticas; percurso através do qual tornou-se possível discuti-la como mediação fundamental no processo de desenvolvimento do gênero humano, portanto, existe como complexo social que guarda estreita relação com a categoria da ética.
Assim, foi preocupação desta investigação, colocar em relevo a perspectiva ético-ontológica de Georg de Lukács numa fundamentação ao complexo social da educação. Entretanto, trata-se de aproximações à questão fundamental: a partir de algumas das considerações ontológicas de Lukács, discutir a real natureza da relação educativa dos homens e com a realidade material e social. 
A educação não se constituiu tema central de Lukács. Porém, em seus fundamentos sobre a ontologia e considerações sobre a ética, a educação aí se encontra presente, incontestavelmente. 
A partir desses pressupostos, pôde-se analisar o complexo social da educação, bem como inferir sobre as suas origens e a sua especificidade enquanto categoria social, em sua relação com o trabalho, bem como situa-la no conjunto da praxis humana, destacando sua ineliminável dimensão ética na luta pela efetivação da liberdade humana.

1- CONSIDERAÇÕES ONTOLÓGICAS SOBRE O COMPLEXO SOCIAL DA EDUCAÇÃO 

A afirmação segundo a qual a Educação remonta às origens do próprio homem, em resposta às suas necessidades, constitui uma completa abstração, se não se reconstituem os reais fundamentos sobre os quais se apóia essa constatação.
Nessa perspectiva, as análises que seguem serão apoiadas nas considerações ontogenéticas de Georg Lukács. As questões sobre o complexo da educação fundam-se sobre a tese cardeal do autor em foco: as manifestações humanas implicam, sempre, uma proporcionalidade direta entre a subjetividade humana e o seu enraízamento no mundo objetivo (TERTULIAN, 1980, p.188). 
Lukács afirmou no Capítulo sobre o “Trabalho” de sua Ontologia (1981) que, cada manifestação da subjetividade humana se encontra condicionada de múltiplas maneiras pelas suas relações com a realidade objetiva. Então, por mais elementar que seja uma atividade humana, esta surge sempre como resposta aos problemas surgidos no curso do processo de produção e reprodução da existência; a atividade, ela mesma, na maioria das vezes, só pode efetivar-se, partindo-se de uma observação atenta, por parte do sujeito, das propriedades causais objetivas da realidade, embora a repetição de determinadas ações, prescinda dessa obrigatoriedade.
Assim posto, através de suas atividades teleológicas (fim, projeção, intenção), o homem torna-se um ser sempre capaz de interromper as séries causais naturais (causalidade, objetividade natural) e introduzir, no determinismo natural, uma nova ordem, a objetividade social. Submete o movimento da matéria (natureza e sociedade) às suas intenções; todavia, para materializar realmente seus desejos, o homem deve sempre se apoiar sobre um conhecimento, o mais aproximativo possível, a respeito dos objetos existentes no seu campo de ação. 
O autor ainda ressalta a resistência objetiva, posta pela densidade e opacidade do real, às iniciativas humanas. Nessa questão, a relação teleologia/causalidade (projeção do sujeito e materialidade natural e social)11 Segundo Lukács (1981), estrutura categorial de toda práxis humana: teleologia, fim, projeção humana e a causalidade, a própria objetividade natural e social.

 presente no processo de trabalho passa a lançar luzes sobre como ocorre tal resistência às intenções humanas; assim, para uma compreensão de qualquer outro nível de atividade humana, há que se pressupor a centralidade da categoria trabalho como modelo paradigmático.
Sempre segundo Lukács, faz-se necessário ter como pressuposto o fato de que, a partir do trabalho, pela primeira vez, se estabelece uma verdadeira relação sujeito-objeto (telos-causalidade). Não somente um objeto em face de um sujeito, mas também um sujeito autônomo defronte a objetividade. A autoconstrução da subjetividade e o desenvolvimento progressivo das capacidades humanas estão em relação direta com os atos humanos de manipulação e de dominação sobre a realidade objetiva. Pode-se com isto afirmar que cada uma das propriedades da subjetividade humana está sempre marcada pela antecedência de atos práticos que lhe deram origem.
As explicações ontológicas do autor nos indicam que o complexo social da educação é constituído como uma das capacidades subjetivas do homem, nascida no curso do processo de produção e de reprodução da sociedade. Surge, para o ser social, como um caso específico de relação sujeito/objeto e, por que não dizer, como uma forma social evoluída e particularmente modificada da relação primária sujeito/objeto, originada a partir do ato de trabalho.
Tais esclarecimentos remetem à questão: qual é origem ontológica do complexo social da educação? Pode-se afirmar que a origem do complexo social da educação tem a mesma base ontológica do aparecimento das expressões espirituais humanas, isto é, surge como expressão das capacidades humanas e da necessidade de domínio sobre realidade, surgidas em uma certa etapa do desenvolvimento histórico-social. Entretanto, pela dificuldade de explicações precisas sobre como e quando o complexo social da educação se diferencia, progressivamente, de outras atividades espirituais, registre-se, porém, que sob essas bases, as afirmações de Lukács prolongam os pressupostos  afirmados em sua ontologia: a práxis educativa do homem foi precedida de um longo devir histórico e que houve, certamente, uma “pré-história” de sua aparição, bem como uma estratificação progressiva de suas qualidades constitutivas, até suas formas evoluídas (ad quem), já cristalizadas, existindo de forma autônoma na sociabilidade.
 No caso de sua ontogênese, portanto, deve-se procurar suas linhas gerais de desenvolvimento, localizando o tecido social no qual surgiram seus momentos cruciais de avanços e de retrocessos ou como foi se desenvolvendo também como resultado das mutações decisivas ocorridas no “devir-humano” dos homens, analisando-a como manifestação da práxis espiritual dos homens, sempre compreendendo a práxis educativa como categoria historicamente determinada, e produto da relação sujeito/objeto. 
 Só quando os imperativos práticos da existência humana passaram a exigir uma generalização crescente de conhecimentos adquiridos através das ações, pode-se inferir que, do ponto de vista ontológico, a educação se apresenta como complexo social, com seus traços característicos e existindo de forma mais ou menos homogênea. A partir daí estão dadas às condições para seu pleno desenvolvimento categorial. Desta mesma particularidade, também se origina a gênese da ciência, embora esta última se desenvolva a partir de um sistema de conhecimentos predominantemente mais autônomo e homogêneo.
De tais considerações, conclui-se que, a partir de sua origem, o complexo social da educação assumiu uma dada função social específica no conjunto da práxis humana; inicialmente, obedeceu à exigência prática de atuar na generalização dos conhecimentos, bem como na sua purificação de todo traço de subjetividade, de forma a fornecer à reflexão humana, da maneira mais adequada possível, elementos sobre as propriedades da matéria, bem como informações sobre as relações existentes entre os fenômenos.
No entanto, conforme Lukács, os acontecimentos da história desencadeiam, também, interpretações baseadas em suposições subjetivas. A magia e a religião (TERTULIAN, 1980, p.196) representam exemplos privilegiados, dessa “dominação” espiritual humana sobre a realidade, em que os elementos subjetivos e transcendentes de interpretação dos fenômenos exteriores predominam na consciência humana; ou seja: imagina-se que um poder transcendente, subjetivo, decide sobre a divergência ou a convergência dos acontecimentos exteriores. Neste contexto, o complexo da educação constitui-se também como um prolongamento original destas formas subjetivas de interpretação do mundo, inauguradas pela magia e pela religião.
Em seu desenvolvimento, a educação tende para um dos pólos da relação sujeito/objeto e como complexo do ser social atua como mediação fundamental na busca de um equilíbrio desta relação. Compreende-se então que o complexo da educação tem seu lugar no mundo, tanto na mesma linha ontogenética das origens da ciência (conhecimentos desantropormorfizantes), quanto aliada às interpretações predominantemente subjetivas, antropormorfizantes (a exemplo da magia, da religião, da arte etc). Somente quando se estabelece uma relação dialética equilibrada entre a objetividade e a subjetividade, o reflexo do mundo passa a reunir condições necessárias à sua organização como esfera espiritual e sob a forma de complexo social da educação, como esfera categorial autônoma.
O complexo social da educação só pode se desenvolver, a partir do momento em que ocorre uma certa “autonomização” de diferenciadas formas de expressão espirituais da realidade. Lukács (TERTULIAN, 1980: p.199) registra o aparecimento, na Antiguidade, de um fenômeno em que a “autonomização” de diversas formas espirituais se mostrou bastante sensível, acusando, no mesmo tecido social, a presença de uma mistura de indiferenciadas formas intermediárias de atividades espirituais. Este fato autoriza a afirmação de que o pleno desenvolvimento da Educação (não a sua origem),como complexo categorial parcial do ser social, teve na Antiguidade, o seu solo histórico-social. Assim, subjetividade “antropormorfizante” e objetividade “desantropormorfizante” constituem os dois pólos que balizam o complexo da educação.

ONTOGÊNESE DA EDUCAÇÃO

Desde os atos mais elementares de trabalho empreendidos pelos homens primitivos, há a necessidade de observação, de auscultar os segredos da matéria. Sob o ritmo do trabalho, se acompanhava uma dosagem de esforços e uma necessidade crescente de domínio humano sobre seu próprio corpo, bem como sobre o objeto de trabalho. A gênese do ato de observação da matéria, como comportamento especificamente humano, surge como um fenômeno pertencente, prioritariamente, ao trabalho, existindo nele, como em nenhuma outra atividade. Aqui, trata-se ainda, da observação presente no plano da pura atividade utilitária e, neste particular, nada pode ser antecipado sobre a observação como objeto da práxis educativa propriamente dita; entretanto, já nesse nível, surge como efeito, a necessidade subjetiva de generalização dos resultados dessa observação humana, presente em cada ato de trabalho. 
Na ação dos homens sobre a natureza, a observação dos segredos da matéria também reforça, simultaneamente, a consciência de si humana, através do sentimento de segurança que se origina com o sucesso alcançado na realização dos objetivos de trabalho. A atividade utilitária contribui no desprendimento da observação humana de sua função originária, como instrumento de práticas mágicas e ritualísticas, chegando a ter uma relativa autonomia, ao se referir à evocação de ações práticas anteriores coroadas de êxito no processo de trabalho; a partir daí, a observação humana passa a ter condições de se constituir como uma manifestação autônoma da relação prática utilitária que lhe dera origem.
Tal observação, como uma forma de reflexo da realidade, mas ainda sem um corpo de mediações que lhe dêem expressão, passa a funcionar, pouco a pouco, de maneira progressivamente autônoma; mas somente quando a observação da matéria, surgida de um dado procedimento de trabalho, utiliza-se da evocação de experiências passadas, e se faz telos de uma nova ação, pode-se dizer que ela existe como produto autônomo da reflexão humana. Então, originada de prática utilitária do homem no mundo, a constante observação dos segredos da matéria é incorporada pela consciência humana e, gradativamente, pode passar a ser mediada pelo complexo social da educação. Isto é: a observação perde sua significação puramente utilitária, logo que a percepção do real passa a exigir a evocação de experiências humanas anteriores bem-sucedidas.
Para tanto, é preciso que a mobilidade e a infinidade de trocas entre as atividades puramente utilitárias e aquelas incorporadas pelo complexo social da educação, passem por um período histórico de decantação bastante longo. Constitui-se, contudo, uma impossibilidade de ordem teórica e prática rastrear como as descobertas do trabalho primitivo possibilitaram a generalização de alguns conhecimentos e de como, através do complexo social da educação, foram incorporadas como habilidades e conhecimentos pertencentes à práxis humana. 
Nesta questão, pode-se, contudo, inferir que a Educação, desde suas origens, tem a função social de conservar a objetividade do mundo em-si na consciência e, neste particular, assume simultaneamente a função de ampliar as capacidades subjetivas na apreensão do real. Surge com a função de ser mediação na apreensão e generalização de conhecimentos sobre a realidade objetiva, sob a perspectiva de domínio sobre a realidade segundo as exigências humanas.
As posições teleológicas (as intenções humanas) que se efetivam através da práxis educativa (sujeito/materialidade/sujeito) consubstanciam, então, a práxis humana espiritual e por isto, se diferenciam das práxis entificadora de objetivações econômicas (práxis laborativa/posições teleológicas primárias: sujeito/objeto; teleologia/causalidade). No caso do complexo social da educação, através da práxis pedagógica, são mobilizados os seguintes elementos na efetivação das intenções humanas: teleologia, subjetividade, causalidade posta e novamente subjetividade (posições teleológicas secundárias).
 A práxis educativa se realiza através de uma circularidade de movimento entre o sujeito, o objeto e novamente o sujeto; entre o conhecimento de si e o conhecimento do mundo. A partir desta base, torna-se possível um equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade, ou seja: as relações da subjetividade, na práxis educativa, em contato com a objetividade, obtêm como termo final um crescente enriquecimento da subjetividade. 
  Assim, constitui, precisamente, um nível mais espiritual e consciente do próprio processo de trabalho, surgindo ligada ao comportamento humano de auscultação da matéria, presente em todo ato de trabalho. No trabalho, existe uma relação prática, direta, entre o sujeito e a realidade objetiva, enquanto que na Educação, a relação homem/natureza é muito mais mediatizada, envolvendo, prioritariamente, relações intersubjetivas (homem/homem), como forma de apropriação, pelo sujeito, das diversas formas de objetivação humana (material, social, espiritual), tendendo a fixar a relação do homem com a realidade, na forma de conhecimentos generalizados, como elementos indispensáveis às futuras objetivações.
 A partir de uma posição teleológica primária que caracteriza o trabalho (relação homem e natureza) desencadeiam-se outros tipos de posições teleológicas. Destacam-se, aqui, as posições teleológicas secundárias, ou aquelas que, em vez de buscar diretamente a transformação da natureza, têm por objetivo, influenciar na escolha das alternativas a serem adotadas por outros indivíduos, visando convencê-los a agir numa determinada direção.
No caso da práxis educativa (teleologia secundária: relação homem/homem), o princípio ontológico presente na estrutura do trabalho também permanece válido: nenhum empreendimento humano tem chance de êxito, se não leva em conta as séries causais objetivas. Mas, na dinâmica operante na práxis educativa, a obrigatoriedade do contato com a realidade objetiva far-se-á mediada pela subjetividade. Aqui, o sujeito se constitui o próprio telos da praxis educativa.
Nessa condição, utilizando a própria expressão de Lukács (1981, Vol. II: 152), a Educação diz respeito àquele conjunto de atividades humanas, presentes nos confrontos dos sujeitos entre si e destes com a objetividade. A Educação surge como categoria social, como expressão da subjetividade, funcionando como mediação entre os indivíduos e a sociedade, na acumulação, organização, apropriação e na transmissão de conhecimentos, tanto quanto como mediação no enriquecimento das experiências sociais que têm suas raízes na atividade prática.

TRABALHO: FUNDAMENTO ONTOLÓGICO DA ÉTICA E DA EDUCAÇÃO

Lukács concebeu o trabalho como a forma originária (Urform) e modelo (Vorbild) de toda práxis humana, portanto, fundamento da ontologia do ser social. A análise ontológica do trabalho em Lukács explicitou a forma básica da relação do sujeito com o objeto (telos e objetividade/ sujeito e materialidade), ressaltando a reciprocidade existente em todo agir humano entre as necessidades humanas e a liberdade de escolha: relação essencial no desenvolvimento do gênero humano22 Em Lukács (Vol. III, 1981:44-45), o gênero humano é a síntese da individualidade e da generalidade da espécie humana. É o critério de referência do desenvolvimento humano, por isto a síntese do desenvolvimento da personalidade do indivíduo particular, situado historicamente, e do desenvolvimento da humanidade como um todo.

. 
Nesse percurso realçou a diferença existente entre a práxis laborativa e a práxis social. O trabalho como Urform indica a impossibilidade de supressão da relação entre ser social e a natureza orgânica e inorgânica na caracterização unitária de homem (ser biológico e ser espiritual). 
Para Lukács, o trabalho constitui momento determinante da reprodução do ser social no seu complexo (ser social e natureza). Ao mesmo tempo, indica o “salto ontológico” do “gênero mudo” da natureza (animais) para o ser social, desencadeando, em suas origens, o processo de autocriação humana no desenvolvimento de um mundo cada vez mais social (afastamento das barreiras naturais), isto é, a conversão progressiva, a partir do trabalho, da natureza em produtos sociais.
Conforme o autor, o trabalho como Vorbild é o modelo de toda praxis social, porque a relação entre teleologia e causalidade, que é específica e originária do trabalho, também encontra-se atuante em outros campos da práxis humana. Lukács destacou mesmo que, “entre o modelo e sua variante sucessiva, muito mais complexa, existe uma relação de identidade e não identidade” (LUKÁCS, 1981, Vol. I: 76); ou seja: a práxis social tem na estrutura do trabalho seu modelo (e base genética), embora não se confunda com ele. 
Diferentemente do ato do trabalho, na práxis social os resultados das intenções humanas, acarretam conseqüências muito mais imprevisíveis. Entre um fim (telos) projetado pelo sujeito e as causalidades postas por ele em movimento, intervém muitas incertezas nos resultados de suas ações, do que no trabalho. Na práxis social, o sujeito jamais tem condições de controlar todos os desdobramentos de suas ações; o resultado final pode aparecer, até mesmo, contrário às intenções originais do sujeito, pois sempre dependem (se... então) de fatores atuantes em determinadas circunstâncias (histórico-social, econômicas, naturais etc) os quais prevalecem sobre as intenções individuais.
Conforme Lukács, o ser social é composto por dois pólos: o indivíduo e a sociedade, existindo em indissolúvel relação de interdependência e de reciprocidade. Na relação entre o indivíduo e a sociedade, se expressam duas categorias fundamentais na compreensão da Ética enquanto categoria social: a alienação e a objetivação. 
O inter-relacionamento sujeitos/objetos, relação desencadeada somente a partir do trabalho, esclarece ainda, de um lado, a presença do novo (produtos sociais inexistentes na natureza) e, de outro, o resultado do empenho humano para dominar a realidade. Traduz, portanto, a forma de expressão própria da individualidade humana sobre a objetividade social. Nesse particular, o trabalho foi concebido por Lukács como esfera ontológica originária da capacidade humana de exprimir-se sobre a objetividade. 
  Assim sendo, em Lukács é a partir da estrutura ontológica do trabalho que se pode esclarecer a gênese da liberdade (as escolhas feitas pelo sujeito entre alternativas presentes no ato de trabalho), cuja estrutura básica, permanece presente em outros campos da práxis humana, como no caso da Ética, por exemplo..
Os homens, através das diversas relações educativas desencadeadas pelo processo social fazem escolhas entre alternativas que surgem em determinado contexto sócio-histórico. Podem decidir-se por valores sociais que impulsionam o desenvolvimento do gênero humano, tanto quanto o contrário. Nessa particularidade a esfera da ética torna-se mediação de uma consciência que se educa em sociedade, que se forma não como simples epifenômeno das determinações objetivas do real, mas, como possibilidade e capacidade ativa de fazer escolhas/decisões que podem traduzir autodomínio humano tanto das circunstâncias interiores, quanto de exteriores e ainda, indicar a capacidade subjetiva de fazer opção entre os valores sociais presentes em dadas circunstâncias históricas..
  No entanto, para o autor, a questão a esclarecer no campo da Ética, na qual afirmamos estreita relação com a práxis educativa, diz respeito ao processo aparentemente contraditório entre a realização de uma subjetividade histórica e socialmente condicionada e a realização de uma individualidade capaz de escolher, entre os valores em luta, aqueles que são capazes de impulsionar o desenvolvimento do gênero humano. Os valores de liberdade também englobam uma multiplicidade de significados históricos, com avanços e refluxos, que ocorrem no decorrer do desenvolvimento social. 
O importante para Lukács é a compreensão de que a noção de liberdade é sempre herdada pelos limites da vida em sociedade e embora as possibilidades para sua efetivação real, no interior sociabilidade capitalista, dependa da superação de todo tipo de exploração (do homem sobre o homem) e que seu sentido mais elevado possa ser obscurecido, este campo pode sempre ser ampliado e atualizado pela praxis humana. Decorre dessa afirmação, que a Ética só pode encontrar seu fundamento na imanência do próprio processo do fazer-se homem, no qual a educação também se inscreve como práxis social mediando o desenvolvimento do gênero humano, mesmo na particularidade da sociabilidade burguesa, pois implica a busca constante de afirmação de um ser livre e autônomo. 
Para o autor, a individualidade humana é formada através de uma crescente conscientização de pertença ao gênero humano, de uma consciência que se esforça constantemente para realizar o seu ser “para-si”, livre e autêntico. A forma de realização deste “para-si” individual é, contudo, progressivamente diversificada, originada da socialização progressiva do ser social e da dinâmica própria do processo social e, por que não dizer, do processo educativo que se estabelece entre homens e destes com a materialidade. 
Neste particular, toda determinação real da personalidade, tanto em sua riqueza como em suas formas estranhadas, isto é presa às certas circunstâncias sócio-históricas, sempre surge da realização prática do ser com seu ambiente social, das relações sócio-educativas desenvolvidas com os outros indivíduos e do intercâmbio orgânico com a natureza. 
Se a dimensão ética está contida no próprio processo de fazer-se homem, isto é, presente nas relações educativas estabelecidas no decorrer do processo histórico-social na conquista progressiva da liberdade humana, assim, constitui esfera fundamental da práxis social em sua totalidade. Não obstante, também demanda grande responsabilidade do indivíduo na escolha entre os valores em luta. Dependendo das escolhas humanas, pode-se contribuir para a conservação das situações de exploração do homem sobre o homem ou para uma transformação de determinada configuração histórica.
Nesta perspectiva, a esfera da ética também abrange um pólo educacional composto de trocas entre o indivíduo e a sociabilidade. Somente na perspectiva de atuação nesses dois pólos, individual e pessoal, abre-se uma real possibilidade de realização de uma personalidade livre e autêntica ou da efetivação da “generidade para-si”. Neste processo, a Ética33  Segundo Vitória Franco (1986: pp.148-9), a relação entre ética e ideologia tem relevante papel na interação entre o social e o individual, articulando visão de mundo e conduta prática em uma escolha decisão que reconhece como próprio dever, deveres que expressam as necessidades humano-genéricas.

em sua abrangência educativa atua enquanto mediação essencial na síntese e na generalização, em escala social, dos valores (social e individual) que expressam as necessidades humano-genéricas de liberdade.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com Lukács (1981, Vol II) o complexo da educação caracteriza um conjunto de atividades ou uma relação entre o sujeito e a objetividade que perdura pela vida toda, do nascimento até a morte. A práxis educativa pode ser caracterizada como um tipo de praxis sui generis que, somente pode ser apreendida através de uma análise de suas origens e de seu desenvolvimento como complexo (categoria) do ser social.
Faz-se necessário ressaltar que a Educação se apresenta na sociedade abrangendo duas dimensões: uma perspectiva ampla (sentido lato, educação em geral, não escolar) e uma perspectiva restrita (educação formal, escolar, ou as que se dão em instituições como igrejas, sindicatos etc). 
As análises sobre a gênese e o papel do complexo social da educação no desenvolvimento do gênero humano, desenvolvidas neste estudo, ressaltaram a ontogênese da educação em seu sentido lato. Decorre disto, que esta pôde ser definida como atividade necessária a todo processo de objetivação, apropriação e reprodução do indivíduo enquanto gênero humano. Isto não significa, contudo, que, ao se buscar a essência ontológica da Educação em sua dimensão ampla, se está pressupondo sua existência fora da história. Em Lukács, é impossível a apreensão de qualquer categoria social fora da história dos homens.
Nas argumentações sobre a educação enquanto complexo do ser social, adotamos a perspectiva ético-ontológica de Lukács, que parte da compreensão de que os homens são os únicos sujeitos responsáveis por sua história, portanto, apenas eles são capazes de atualização das possibilidades de emancipação ou liberdade humana. Para tal, na real apreensão do papel da práxis educativa no desenvolvimento do gênero humano tem-se, necessariamente, que se apoiar na afirmação lukacsiana da prioridade ontológica da realidade (objetividade) - a única instância capaz de engendrar as reais condições da passagem do gênero em-si para o gênero para-si, bem como a atualização na consciência, das possibilidades que caracterizam tal passagem.
Se na Ontologia de Lukács encontram-se os fundamentos capazes de esclarecer a especificidade de atuação dos complexos sociais no desenvolvimento do ser social é, entretanto, no campo da Ética que se viabiliza a apreensão da função social da práxis educativa, em sua radicalidade, como atividade imprescindível no desenvolvimento do gênero humano.
De um ponto de vista ontológico, a Educação traduz uma relação entre sujeitos e desses como a materialidade social e sempre se situa num dado contexto sócio-histórico, numa relação de condicionamento recíproco. Contudo, em cada momento histórico-social, assume funções sociais específicas. 
A crescente “complexificação” do ser social e a divisão da sociedade em classes passa a exigir a criação de um setor separado para se ocupar da direção do processo de apropriação dos conhecimentos que, em grande parte, é espontaneamente garantido pelas relações educativas sociais travadas entre os sujeitos. Trata-se, assim, da constituição de um campo particular da educação (a escola, por exemplo), que na sociedade capitalista é controlada como instrumento de execução de uma posição teleológica social, subordinada à valorização do capital.
Neste quadro, o complexo social da educação tenta ser controlado em nome da dominação econômica, a partir de teleologias e de locus específicos (como a escola), segundo as determinações sócio-históricas da formação social capitalista; ou seja, o complexo social da educação passa a ser controlado segundo a realidade da divisão do trabalho, das forças produtivas, das relações sociais e das formas de estranhamento (Enfremdungen) existentes. Essa situação, no entanto, não impede que o sujeito, ao apropriar-se (no sentido amplo da Educação) de conhecimentos, possa exercer certo controle sobre as causalidades (objetividade) e que venha a realizar ações e objetivações, não só no sentido da reprodução de sua situação histórica particular, mas também no sentido de atualização das possibilidades de transformação social.
Esse fato confirma não somente a tese de que, ontologicamente, os resultados da Educação (enquanto práxis social) são sempre incertos, mas, também, que a educação do homem é um continuum, jamais totalmente concluído, mediando sempre a abertura de novos campos às ações humanas nas escolhas dos sujeitos. Como parte do complexo unitário do ser social, a Educação se desenvolve em meio às mesmas contradições presentes na sociedade. 
 Os conhecimentos, os valores, a cultura são continuamente transmitidos na e pela praxis educativa, isto, entretanto, ocorre sempre de modo desigual, a partir de um processo de reprodução social também desigual, que implica na incorporação, pela consciência social, de elementos do passado, do presente e do futuro, pertencentes ao movimento, igualmente contraditório, do real.
Tendo por base as considerações ontológicas de Lukács, pode-se então afirmar que, embora a Educação, como complexo de atividades que faz parte da totalidade do ser social, não possua, por si só, a capacidade de provocar uma ruptura com um determinado modo de produção, isto em nada diminui o seu papel fundamental no desenvolvimento do gênero humano; ou seja: existe uma ineliminável dimensão ética na praxis educativa, concebida no seu sentido ontológico originário de estar a serviço da satisfação das necessidades humanas e, por isso, como mediação importante nas decisões e nas ações do sujeito na luta e na conquista da liberdade.
Embora o capitalismo44 Ocorre nas condições do capitalismo: “A objetivação em condições nas quais o trabalho se torna exterior ao homem assume a forma de um poder estranho que enfrenta o homem de uma maneira hostil. Esse poder exterior, a propriedade privada, é o produto, o resultado, a conseqüência necessária, do trabalho alienado, da relação exterior entre o trabalhador e a natureza, entre o trabalhador e ele próprio. Assim, se o resultado desse tipo de objetivação é a produção de um poder hostil, então o homem não pode contemplar-se num mundo por ele criado, mas sujeitando-se a um poder exterior e privado de sentido /.../, e com isso restringe ainda mais a sua própria liberdade” (MÉSZÁROS, 1981: 141). 

 reproduza, predominantemente, momentos de negação da liberdade, não se pode afirmar que essas limitações referem-se a uma negação total dessa possibilidade, na transcendência positiva das hierarquias sociais existentes. Se de um ponto de vista ontológico pode-se afirmar que o homem é um eterno construir-se a partir da totalidade que o cerca, pode-se também afirmar que sua entificação com ser livre, não se encontra desde sempre estabelecida. Esta determinação é tarefa da praxis humana e, portanto, também da Educação. Em outras palavras, a indeterminação no existir humano também significa um dever-ser a ser efetivado no curso da história.
 A luta e a conquista da liberdade só pode efetivar-se através da praxis humana e na escolha decisão consciente sobre uma dada configuração de homem e de mundo. Assim, a tarefa de realização da liberdade não pode ser executada, senão pelo próprio homem em atendimento às suas necessidades. 
  Nestes termos, a Educação, como mediação entre o indivíduo e a sociedade, tem uma fundamental dimensão ética, na possibilidade de ser práxis capaz de filtrar experiências humanas vividas e condicionadas por um hic e nunc histórico, decantando-as através de múltiplas mediações, até atender a um nível profundo da subjetividade, lá, onde ressoa uma vox humana portadora da liberdade. 
Existe, portanto, como complexo e mediação social de valores éticos que impulsionam o desenvolvimento do gênero humano. A apropriação do conhecimento de um dado contexto histórico-social, própria da esfera da educação, nas dimensões particulares e universais, é ressaltada aqui como pré-requisito na apropriação/reprodução daquelas objetivações portadoras do gênero humano para-si, isto é, sempre existe a possibilidade de se fazerem conteúdos da práxis  social que afirma a liberdade humana. 
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