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“DR. DICLOFENACO” E O TRABALHO ABSTRATO 

Rafael Rossi
1
 

 

“[...] É necessário romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação 

de uma alternativa educacional significativamente diferente.”  

István Mészáros 

 

Introdução 

  

O presente texto é instrumento através do qual problematizamos e socializamos a 

experiência que tem sido construída com os educandos do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo na UFMS em Campo Grande – MS no trabalho desenvolvido com a disciplina de 

“Sociedades Camponesas” durante o segundo semestre de 2014. O curso está estruturado em 

03 áreas: Ciências Humanas e Sociais; Linguagens e Códigos e Matemática. Os educandos 

participam tanto de disciplinas de núcleo básico (ofertadas a todas as áreas) quanto de 

disciplinas específicas. A metodologia que estrutura esta licenciatura - que é um curso regular 

da UFMS e não um projeto temporário - é a Pedagogia da Alternância que funciona em 

“Tempo-Universidade” e “Tempo-Comunidade”, ou seja, tanto os educandos se deslocam até 

a universidade para ter aulas, quanto nós docentes desenvolvemos atividades pedagógicas nos 

diversos territórios camponeses presentes no Mato Grosso do Sul.  

 Uma característica comum de todos os educandos desta licenciatura é o fato de 

camponeses, militantes e trabalhadores possuírem vínculos intrínsecos com o campo e se 

relacionarem de modo direto e indireto com todas as conflitualidades inerentes à questão 

agrária na atualidade, com o avanço do agronegócio em sua ligação íntima com o modo de 

produção capitalista e a luta de classes entre capital e trabalho. Deste modo, 

fundamentalmente, tratam-se todos – apesar da ampla diversidade cultural que apresentam – 

da classe trabalhadora, relacionam-se de modo conflitivo com o capitalismo, estão inseridos 

em relações sociais de produção antagônicas aos posicionamentos burgueses e, em muitos 
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casos, se organizam em movimentos sociais camponeses com projetos e propostas de 

superação qualitativa da ordem societária dominante.  

Do ponto de vista teórico temos a necessidade em desenvolver reflexões que permitam 

explicitar a centralidade ontológica, a centralidade política e a centralidade ontológica do 

trabalho na transição do capitalismo ao socialismo com base nas reflexões de Marx (2004); 

Lukács (2012); Lessa (2012) e Tonet (2008). Isto implica num amplo processo de formação 

para compreender o trabalho enquanto categoria fundante do “mundo dos homens” que possui 

a função social
2
 de estabelecer o intercâmbio orgânico do homem com a natureza para 

transformá-la e obter os bens para atender as necessidades humanas (centralidade 

ontológica). Além disso, é preciso compreender (para além desta centralidade ontológica) as 

formas sociais concretas que o trabalho adquire em cada modo de produção, ou seja, entender 

que com a passagem da sociedade escravista para a feudalista houve a superação do trabalho 

escravo pelo trabalho servil e deste pelo trabalho abstrato na sociabilidade burguesa 

(centralidade política do trabalho). Portanto, a superação do capitalismo rumo ao socialismo, 

rumo à emancipação humana deve também implicar na superação do trabalho abstrato pelo 

trabalho associado do qual nos falava Marx em que há o controle livre, consciente, coletivo e 

universal do intercâmbio orgânico do homem com a natureza e dos homens entre si 

(centralidade ontológica do trabalho na transição do capitalismo ao socialismo). 

 Feitas essas considerações, discutimos neste texto, o debate e a reflexão sobre o 

trabalho abstrato – tal como abordado pela ontologia marxiana. Para atingir o objetivo em 

explanar sobre esta experiência, dividiremos o texto em mais duas partes: em um primeiro 

momento apresentamos a discussão feita de trabalho abstrato e o envolvimento dos 

educandos; já no segundo momento apresentamos nossas considerações finais no intuito de 

explicitar a necessária consideração das contradições do modo de produção capitalista na 

análise das lutas históricas do campesinato em seu processo de resistência e recriação, 

enquanto elementos relevantes para serem levados em consideração na pesquisa e discussão 

da Educação.  

 

                                                             
2 Função social aqui se dá no mesmo sentido atribuído por Tonet ao nos explicar o que se trata uma abordagem 
histórico-ontológica, ou seja, uma abordagem que se preocupa em buscar – na análise de qualquer atividade 

humana – a origem, a natureza e a função social que ela desempenha na reprodução social, isto é: “função social 

significa a função que determinada atividade humana, determinada dimensão social tem na reprodução social” 
(TONET, 2007, p. 05).  
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O trabalho enquanto categoria fundante do ser social 

 A disciplina “Sociedades Camponesas” possui como objetivo geral: “Desenvolver, a 

partir do debate teórico e dos exemplos práticos da questão agrária, uma análise que permita 

aos educandos/as compreender as diversas e conflitantes proposições teóricas e políticas 

sobre o debate do campesinato e da agricultura familiar, articulando esta reflexão à 

expansão do agronegócio e do capitalismo”. Sendo assim, no momento em que discutimos a 

recriação e a luta do campesinato no Brasil, temos a necessidade em considerar o debate sobre 

a dialética do trabalho desenvolvida numa perspectiva marxista.  

 Debatemos a categoria trabalho a partir das contribuições realizadas por autores de 

suma relevância para este debate como: Mészáros (2002); Marx (2004); Lessa (2012) e Tonet 

(2008). Contudo, também articulamos nesta reflexão coletiva as experiências de luta e 

resistência vivenciadas pelos próprios educandos em suas relações com o trabalho tanto de 

primeira ordem, quanto de segunda ordem como Mészáros nos explica, isto é: discutimos a 

respeito do trabalho enquanto atividade vital e fundante do ser social numa abordagem 

ontológica; quanto o trabalho abstrato tal como imposto e estruturado pela sociabilidade 

capitalista.  

 Aliás, essa é uma reflexão importante também em ser refletida na Educação do Campo 

já que muitos educandos são camponeses que desempenham uma relação de trabalho de 

segunda ordem como forma de garantirem o desenvolvimento de um trabalho de primeira 

ordem dentro de seus lotes – no caso de assentados rurais. A respeito disso, concordamos com 

Fonseca e Thomaz Jr. (2011) quando entendem que o trabalho camponês e o trabalho 

assalariado não fazem com que os sujeitos deixem de serem camponeses, mas sim que a partir 

do trabalho assalariado, estes camponeses podem manter seu modo de vida:  

Sugerimos que, através da realização do trabalho no lote, se constrói uma relação de 

trabalho de primeira ordem, na qual o assentado tem o controle do processo 

produtivo e se reconhece como trabalhador no seu trabalho. No entanto, isso não 

ocorre quando ele se torna assalariado e vende sua força de trabalho às empresas de 
manutenção e plantio de eucalipto, nas quais a precarização e subordinação está 

diretamente ligada ao trabalhador e à realização do trabalho. Desse modo, este 

sujeito passa por relações de segunda ordem quando está trabalhando como 

assalariado e, quando retorna ao Assentamento e vai trabalhar em seu lote, ele se vê 
em uma relação de primeira ordem. (FONSECA e THOMAZ JR, 2011, p.99) 

Esse fato permite compreender como o agronegócio e o capitalismo, de modo geral, 

subordinam o trabalho desenvolvido pelo campesinato, dentre outros elementos que 
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poderíamos debater através da contribuição da teoria da renda da terra desenvolvida por 

Marx. Com isso, precisamos lembrar que o atual modo de produção capitalista em que 

vivemos possui uma enorme variedade de contradições que não estão disponíveis de 

entendimento a todos. Aliás, essa é uma das premissas básicas de constituição e construção da 

ideologia
3
 capitalista, “mãe” de todas as outras ideologias burguesas: a ideologia do 

agronegócio, a ideologia da educação corporativa empresarial, a ideologia da privatização etc. 

O velho Marx já nos ensinava, por sinal, a relação do capitalismo com o ocultamento 

intencional de suas desigualdades e contradições quando, por exemplo, afirmava que: “toda 

ciência seria supérflua se a forma da manifestação – a aparência – e a essência das coisas 

coincidissem imediatamente” (MARX, 1985, Livro III, Tomo II, p. 271).  

 Contudo, podemos compreender as inúmeras e diversas perversidades inerentes ao 

atual modo de produção se analisarmos sua lógica de modo radical em sentido marxiano. 

Apenas 2% da população mundial, por exemplo, concentram metade de toda riqueza 

produzida, além disso, os 50% mais pobres dispõem apenas de 1% da riqueza mundial e 

aproximadamente um terço do patrimônio dos 10% mais ricos do planeta se encontra nos 

Estados Unidos da América – E.U.A.  

 No Brasil, as 15 famílias mais ricas possuem renda 10 vezes maior do que as 14 

milhões de famílias que participam do Programa Bolsa Família. Essas mesmas 15 famílias 

dispõem de uma fortuna ao redor de 270 bilhões de reais, o que corresponde a 5% do PIB 

brasileiro. Já toda renda destinada ao Programa Bolsa Família equivale a 24 bilhões de reais 

no ano de 2013, o que corresponde a 0,5% do PIB do Brasil
4
.  

 Poderíamos elencar uma série de outras contradições e desigualdades que interferem e 

se manifestam concretamente todos os dias na vida de milhões e milhões de trabalhadores. 

Entretanto, nosso objetivo foi chamar a atenção para o caráter estruturalmente desigual desta 

forma de sociabilidade burguesa. A partir da discussão da dialética do trabalho podemos 

entender como a atividade vital humana se converte, no capitalismo, cada vez mais e mais em 

uma atividade de desrealização, de reificação como diria Lukács.  

                                                             
3 Compreendemos ideologia, no sentido lukácisano, enquanto uma “forma de elaboração ideal da realidade que 

serve para tornar a práxis social humana consciente e capaz de agir” (LUKÁCS, 2012, p. 336). Para isso a 
ideologia cumpre uma função específica quando se transforma “em veículo teórico ou prático para enfrentar e 

resolver conflitos sociais, sejam estes de maior ou menor amplitude, determinantes dos destinos do mundo ou 

episódicos” (LUKÁCS, 2012, p. 337).  

4 Informações disponíveis em: < http://www.pco.org.br/nacional/a-concentrao-da-riqueza-no-brasil-segundo-a-

revista-forbes/asis,o.html> último acesso: mai. 2015.  

http://www.pco.org.br/nacional/a-concentrao-da-riqueza-no-brasil-segundo-a-revista-forbes/asis,o.html
http://www.pco.org.br/nacional/a-concentrao-da-riqueza-no-brasil-segundo-a-revista-forbes/asis,o.html
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Daí também a necessária distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato. O 

caráter útil do trabalho, em que há o intercâmbio metabólico entre os homens e a natureza é 

uma condição “eterna” na produção de bens úteis, de valores de uso. Estamos diante do 

aspecto útil e concreto do trabalho, portanto, trabalho concreto que é inerente à todas as 

formações sociais. Quanto produção, todavia, volta-se ao universo das mercadorias e de 

valorização do capital temos o trabalho abstrato no capitalismo capaz de extrair mais-valia 

tanto de atividades que desempenham o intercâmbio orgânico com a natureza (trabalho) 

quanto daquelas atividades que desempenham sua relação dos homens entre si (práxis 

educativa, por exemplo). Todas estas atividades devem proporcionar a extração da mais-valia, 

ou seja, um trabalho produtivo para o capital.  

Antes propriamente de discutirmos a especificidade do trabalho abstrato é necessário, 

contudo, entendermos a centralidade ontológica que ele possui enquanto categoria fundante 

dos demais complexos sociais no âmbito do ser social. Toda a forma de sociabilidade terá, 

nesse sentido, uma forma determinada de organização do trabalho enquanto seu fundamento, 

por exemplo: o trabalho escravo fundava a sociedade escravista e o trabalho servil fundava a 

sociedade feudal.  Com efeito, a realidade social se consubstancia num “conjunto de partes 

articuladas em permanente movimento e em permanente determinação recíproca, mas todas 

elas tendo como matriz o trabalho” (TONET, 2005, p. 10). E quanto ao mundo 

contemporâneo, marcado pela sociabilidade burguesa? Podemos afirmar que ele “está 

assentado sobre a base do trabalho abstrato, sobre a mais-valia extraída daqueles cuja 

propriedade é a força de trabalho” e que “daí surgem as classes sociais e que estas estão 

permanentemente em luta pela forma da produção e da apropriação da riqueza” (TONET, 

2005, p. 10, grifos nossos).  

Dado o espaço de que dispomos é impossível ao menos esboçar em linhas gerais toda 

a discussão que esta temática suscita, todavia, entendemos que é de suma relevância 

desenvolver uma atividade educativa que permita apreender a centralidade ontológica e 

política do trabalho, tanto para não retirar dos próprios homens o que lhe é específico e, com 

isso, cairmos possivelmente em posturas idealistas; quanto para não colocar sobre outro 

complexo social que não o trabalho o fato de ser a categoria fundante do “mundo dos 

homens”. No que diz respeito ao sistema do capital, fundado sobre o trabalho abstrato, 

podemos dizer que não é anulado a função social que o trabalho em sentido ontológico opera, 

ou seja: o intercâmbio orgânico do homem com a natureza para a produção de valores de uso. 
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Entretanto, sob a regência do capital, o trabalho irá atender aos interesses desse sistema 

sociometabólico – como Mészáros (2002) explica – e não dos homens. Este sistema implica:  

[...] pela sua própria natureza, ao mesmo tempo, a unidade e a fragmentação, 
a permanência e o movimento, a continuidade e a descontinuidade. Todos 

eles articulados em uma unidade indissolúvel, não obstante todas as 

aparências em contrário. Que a mercadoria, forma o núcleo fundamental 
desse sistema social, é marcada pelo fetichismo, ou seja, pelo fato de 

esconder, por seu próprio modo de ser, a sua verdadeira natureza, conferindo 
às relações sociais um caráter de coisa natural. Que este sistema social é 

profundamente marcado pela alienação, ou seja, pelo fato de que os 

produtos humanos, devido à forma da sua produção, se transformam em 
elementos estranhos e hostis aos próprios homens e passam a dominar a vida 

humana. Que é da natureza do sistema capitalista tornar-se tanto mais 

fragmentado, mais fetichizado, mais irracional e mais poderoso faze aos 
indivíduos, quanto mais desenvolvido for. (TONET, 2005, p. 10-11, grifos 

nossos) 

 

Na sociedade capitalista, vivenciamos a desrealização dos seres humanos. Com a 

realização do trabalho abstrato tem-se a desumanização do trabalhador. Esse processo de 

estranhamento e alienação abrange todo processo de produção. Da dominância da dimensão 

abstrata do trabalho sobre a dimensão concreta, Marx denominou o processo fetichizado da 

mercadoria que encobre as relações sociais – como a mais-valia – dos produtos e dos bens 

produzidos pela atividade alienada e estranhada.  

 Vários documentários, pesquisas, notícias e denúncias pelo mundo todo tem alertado 

para as relações precarizantes, alienadas e alienantes que se proliferam no trabalho 

contemporâneo. Um exemplo disso é a metáfora dos doutores “Diclofecanos” que aparecem 

por aí em vários ambientes trabalhistas. O “diclofenaco sódico
5
” é uma mediação indicada 

para casos de formas degenerativas e inflamatórias, artrite, espondilite anquilosante, 

síndromes dolorosas da coluna vertebral, crises agudas de gota etc. Este mesmo medicamento 

tem sido receitado constantemente em várias ocasiões a muitos trabalhadores com sérios 

problemas de saúde em que claramente outras intervenções médicas e tratamentos seriam 

urgentemente necessários. Educandos, por exemplo, relataram terem tido experiências com os 

“doutores Diclofenaco”, isto é: vários deles disseram já ter passado por situações degradantes 

e precarizantes de trabalho em frigoríficos, usinas de cana-de-açúcar e/ou celulose etc. em que 

suas saúdes foram prejudicadas e apenas fora receitado um relaxante muscular.  

                                                             
5 Informações disponíveis em: < http://www.medicinanet.com.br/bula/1897/diclofenaco_sodico.htm > último 

acesso: mai. 2015.  

http://www.medicinanet.com.br/bula/1897/diclofenaco_sodico.htm
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 Isso não ocorre por acaso. No documentário “Carne Osso” (que refletimos com os 

educandos) de direção de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros são explícitos os abusos e 

os altos níveis de exploração que os trabalhadores de um frigorífico estão expostos. A 

insegurança em perder o emprego, ou de que algum membro da família perca o emprego, o 

receio em perder sua única fonte de renda, toda essa instabilidade com relação aos vínculos 

empregatícios em toda forma de trabalho alienado no capitalismo tem repercutido naquilo que 

alguns têm denominado como “síndrome da sobrevivência”.  

 Esta síndrome é mais uma das consequências insalubres na vida de milhões de 

trabalhadores. Quando eles se acidentam no trabalho possuem vergonha, indignação, pois, em 

muitos casos, não se sentem dignos de serem vistos em sociedade, é como se uma sensação de 

inutilidade os apoderasse. Esses quadros depressivos podem levar a uma série de vícios e 

comportamentos destrutivos como alcoolismo e uso de outras drogas.  

 Não nos iludamos com as ideologias dominantes capitalistas de que tais situações 

podem ser corrigidas com um programa empresarial de capacitação profissional ou 

valorização meritocrática dos trabalhadores. Não é possível reformar o capital ou humaniza-

lo! Por isso é sempre válido lembrar que: “O principal impedimento para embarcar na 

realização do projeto socialista, assim como a alavanca estratégica a ser firmemente 

controlada para quebrar o círculo vicioso do sistema orgânico do capital, não é poder 

repressivo do Estado – que pode ser derrubado em circunstâncias favoráveis -, mas a postura 

defensiva ou ofensiva do trabalho para com o capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 917). 

 

Considerações Finais 

  

Neste breve relato de experiência apresentamos uma síntese das discussões elaboradas 

na disciplina de “Sociedades Camponesas” em um curso de Licenciatura em Educação do 

Campo. O potencial em se refletir sobre a dialética do trabalho, numa perspectiva da 

ontologia marxiana, é uma tarefa de suma relevância em ser desempenhada permanentemente 

numa práxis educativa preocupada com uma leitura crítica da questão agrária, da educação do 

campo, do agronegócio, do campesinato e do próprio capitalismo.  
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Não acreditamos que somente a educação do campo e as lutas camponesas 

conseguirão promover a emancipação humana, como discutida por Marx. Contudo, 

dialeticamente, também não será possível uma transformação qualitativa da organização 

societária sem a contribuição dos camponeses e de toda classe trabalhadora. Por isso, há a 

necessidade em superarmos a perspectiva idealista; superando também a perspectiva 

reformista, pela análise real e concreta que entende o capital como um sistema 

sociometabólico incorrigível, irreformável e incontrolável como Mészáros (2010) nos 

explica. Nesse sentido, também precisamos superar o politicismo pela reflexão que permita 

compreender o Estado relacionado à materialidade real e concreta da sociedade e não apartada 

dela ou como se fosse capaz de desenvolver suas atividades e ações de modo neutro e 

imparcial.  

A discussão sobre a centralidade ontológica do trabalho, sua centralidade política e a 

centralidade ontológica do trabalho na transição do capitalismo ao socialismo – como Tonet e 

Lessa argumentam na esteira de Lukács e Marx – é imprescindível numa atividade educativa 

preocupada com o desvelamento crítico da realidade para além das limitações grotescas que a 

vida alienada sob o capital nos impõe. Concordamos com Lessa (2005) e reafirmamos a 

necessidade de que “reconhecer a universalidade do trabalho enquanto eterna necessidade 

humana de transformação da natureza, ao lado da historicidade do trabalho abstrato, são os 

marcos imprescindíveis para a crítica revolucionária da sociedade em que vivemos” (LESSA, 

2005, p. 27) 
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