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RESUMO

A questão da precarização do trabalho global enfrenta a crise de sistemas ultracapitalistas, em que o liberal se capitaliza e, não raro, clienteliza a 
hegemonia do trabalho em desprestígio das classes economicamente menos favorecidas, ao passo que sistemas populistas, provocam o 
engessamento da atividade de mercado ou mesmo sucateia a atividade laboral daqueles que se capacitam para ofício especializado. Para tanto, 
surge a crítica da precarização, na medida em que a flexibilização pode configurar como um modelo ideológico liberal em prejuízo das políticas 
sociais dos trabalhadores, em face de sistemas estatais oprimidos, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento apresentado em escala mundial 
não é acompanhado pela economia, pelas políticas públicas, muito menos pela capacitação, o que gera um alto índice de desemprego. O artigo 
explana acerca das diversas relações de precarização do direto trabalhista brasileiro, a exemplo do Programa Mais Médico para o Brasil e as 
eventuais desigualdades institucionais nos contratos internacionais de trabalho dos profissionais de saúde, com ênfase à questão de Cuba. O 
modelo do Programa Mais Médico para o Brasil é usado para relacionar a precarização de trabalho médico no Brasil à desigualdade institucional 
existente na contratação desses profissionais de saúde. Os médicos de nacionalidade cubana representam a maioria dos sujeitos contratados por 
este Programa, e estão submetidos a um acordo internacional entre países, neste caso, entre Brasil e Cuba apoiado pela Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS), sendo os mesmo escolhidos como parâmetro para averiguação da distorção da isonomia como direito
fundamental que atinge até mesmo os estrangeiros residentes no País conforme assinala a Constituição brasileira. A metodologia da pesquisa é 
do tipo bibliográfica, com especialidade na legislação pátria, consignada à literatura especializada na temática, cuja abordagem é livre e 
exploratória, a partir de exame crítico dessa atuação profissional no referido Programa, cujo objetivo geral é proceder à análise da forma 
internacional de contrato no modelo ocorrido entre Brasil e Cuba no Programa Mais Médico para o Brasil para averiguar a legitimidade desta 
modalidade laboral em relação às políticas de precarização na realidade do mercado comunitarista latino-americano, ao passo que se compara a 
flexibilização (precarização) dos estados membros do Programa Mais Médicos: Brasil e Cuba, e suas relações políticas para a celebração dos 
contratos internacionais firmados por esses países e analisa, igualmente, a legalidade dos contratos internacionais do programa e respectivas 
legislações dos Estados: Brasil e Cuba, bem como a investida a eficácia dos modelos de contratos do Programa na primazia dos Estados: brasileiro 
e cubano. Trata-se ao longo da pesquisa da questão da precarização e sua problemática na ordem mundial em consonância ao referido programa, 
ao passo que se estabelece a distinção fática e institucional desse contrato internacional no âmbito dos países latino-americanos envolvidos. 
Concluindo-se pela precarização do trabalho médico no referido programa com manifesto desequilíbrio na relação jurídica desse contrato, 
inicialmente intitulado uma especialização acadêmica supervisionada com o intuito de intercambiar conhecimentos na área da saúde, onde 
profissionais participam de extensão de estudo e pesquisa através de vínculo educacional pago através de bolsas-formação.
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