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INTRODUÇÃO: 

Uma das dimensões mais destacadas das análises sobre os ciclos de governos federais do Partido 

dos Trabalhadores (2003-2016) diz respeito à crescente reação negativa de parte majoritária da classe 

média a esses governos, o que foi expresso pelo afastamento eleitoral em relação às candidaturas do PT, 

por massivas manifestações de rua em favor da deposição de Dilma Rousseff e pelo surgimento de novos 

grupos e movimentos político-sociais antipetistas (SINGER, 2018; BOITO JR., 2018; CAVALCANTE e ÁRIAS, 

2019; CARDOSO, 2020). Esta pesquisa teve por objetivo contribuir com esse debate acadêmico ainda em 

curso, valendo-se de hipóteses e argumentos já formulados, mas que ainda não atingiam em maior 

profundidade a repercussão desse processo em uma atividade típica de classe média. Nosso recorte, 

portanto, foi a análise da reação de médicos e associações médicas das regiões Sudeste e Nordeste do 

Brasil ao Programa Mais Médicos (PMM) iniciado pelo governo federal de Dilma Rousseff no contexto 

das manifestações de junho de 2013. 

Nas próprias manifestações de 2013 e em declarações, documentos e eventos nos anos 

seguintes, sobretudo a chegada de médicos cubanos no contexto do PMM, foram recorrentes os sinais 

de, no mínimo, insatisfação e, no máximo, aberta resistência ao programa por parte de médicos em 

várias regiões do Brasil. A partir disso, a pesquisa se propôs a lidar com as seguintes perguntas-eixo: qual 

a extensão, de fato, da reação negativa e da consequente resistência da categoria de médicos ao PMM? 

Para explicar essa recusa, é adequado, seguindo a literatura da área, trabalhar com a hipótese mais geral 

de apego à ideologia meritocrática por parte dos médicos? Quais fatores internos à prática da medicina 

no Brasil que ajudariam a explicar a reação contra um modelo distinto de atuação desta categoria? 

Sabe-se que o Programa tinha como objetivo principal atrair médicos para regiões brasileiras com 

baixos índices socioeconômicos e de desenvolvimento humano, afastadas dos grandes centros urbanos 
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e que contavam com condições muito precárias para o atendimento das necessidades básicas da 

população, visando reduzir a desigualdade na distribuição de profissionais de saúde, insumos e 

infraestrutura nas diferentes localidades do país, além de fortalecer os serviços de Atenção Básica à 

Saúde (ABS) em detrimento da medicina especializada. Partindo desse pressuposto, buscamos 

compreender se – e quanto – alguns desses princípios poderiam ter afetado o julgamento dessa 

categoria de trabalhadores quanto à mencionada política pública, devido à possibilidade de ter sido 

interpretada como uma ameaça ao controle total sobre o processo de trabalho médico (SCHRAIBER, 

1993 apud GONÇALVES et al., 2017), à hipótese de rejeição à prerrogativa da permanência de médicos 

estrangeiros no Brasil e, principalmente – e extremamente vinculado a esta última – ao caráter 

meritocrático do comportamento político e ideológico da profissão médica, visto que os cooperados 

(médicos cubanos trazidos ao Brasil pelo Programa) não haviam passado pelos mesmos rituais, processos 

seletivos e provas classificatórias que consolidavam a percepção de merecimento dos brasileiros. Vale 

ressaltar que utilizamos perspectivas materialistas de análise de Marx e Décio Saes, majoritariamente, 

para que pudéssemos compreender a articulação complexa entre comportamentos e posicionamentos 

diferentes, mas com possíveis regularidades entre os indivíduos e as entidades analisadas. Buscamos 

entender o quanto essas condições de existência de agentes da mesma classe (média) e categoria 

profissional/situação de trabalho (médicos) influenciaram nas variações nas avaliações de políticas 

públicas no contexto histórico mencionado e como elas podem oscilar de acordo com os valores morais 

e econômicos que são envolvidos e, possivelmente, abalados. 

METODOLOGIA: 

Para o desenvolvimentos dos objetivos, o trabalho utilizou duas técnicas de pesquisa. Primeiro, análise 

documental do posicionamento das associações médicas brasileiras, nacionais e estaduais em relação à 

conjuntura política dos últimos anos e sobre o Programa Mais Médicos especificamente. Essa análise se valeu das 

informações publicadas nos portais de internet dessas entidades (CFM, Cremesp, Cremerj, Cremepe e Cremeb), 

mas também na pesquisa detalhada das menções ao PMM e às associações em jornais de grande circulação 

nacional e regional, como Folha de São Paulo (SP), O Globo (RJ), Jornal do Commércio (PE) e A Tarde (BA). 

A segunda abordagem foi constituída por entrevistas semiestruturadas com supervisores e tutores do 

PMM do estado de São Paulo. Isso significa que as dinâmicas apresentaram ambientes estruturais não formais, 

observação sistemática e roteiros formulados previamente, porém abertos e adaptáveis, de forma que a 

entrevistadora pôde conduzir o processo como uma conversa (LIMA, 2016), contando com perguntas-eixo que 

questionaram os aspectos mais fundamentais da formação médica, as identidades que a profissão envolve, como 

se deu a relação dos médicos entrevistados e suas equipes com os profissionais cubanos, se notaram 
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transformações significativas na estrutura dos hospitais e no atendimento à população com a implementação do 

PMM, quais foram as principais críticas – de caráter moral ou econômico – ao programa etc. Devido à pandemia 

da COVID-19, os contatos foram feitos por plataformas online, como o Google Meet. 

RESULTADOS: 

Os resultados da pesquisa podem ser divididos em duas partes: aqueles obtidos por meio de 

análise documental e aqueles provenientes das entrevistas, que são, simultaneamente, contraditórios e 

complementares entre si. 

Inicialmente, é valido destacar que a pesquisa documental nos forneceu resultados que 

comprovavam nossas hipóteses iniciais, visto que a maioria dos portais das Entidades Médicas (exceto 

CREMEPE) se posicionava contra o Programa Mais Médicos, tanto em editais coletivos quanto em artigos 

de opinião pessoal encontrados. Os motivos apresentados para a rejeição foram diversos: inúmeros 

profissionais argumentaram que o Brasil já possuía médicos em número suficiente para atender as 

demandas da população e o que realmente faltava era investimento na saúde nas áreas remotas para 

estimular os brasileiros a atuarem nessas cidades, problema que seria intensificado pela falta de uma 

carreira de médico de Estado no país. Outro ponto extremamente recorrente nos artigos de opinião e 

nas notícias foi a não obrigatoriedade da submissão ao Exame Revalida por parte dos médicos 

estrangeiros atuantes no Programa, principalmente cubanos, alegando-se desconfiança quanto a 

qualidade de seus serviços. Somaram-se a isso acusações de populismo e autoritarismo por parte do 

Governo de Dilma Rousseff, que não consultou as Entidades Médicas acerca das medidas instauradas - 

atitude interpretada como ameaça à sua autonomia e à democracia – e suposições de que o PT buscava 

financiar a ditadura cubana ou isentar as prefeituras dos gastos com saúde, transferindo-os às contas 

federais. Por último, taxaram o PMM de “emergencial e ineficiente” deixando claro a sua irrelevância. 

Durante a etapa das entrevistas, os resultados coletados foram bastante distintos destes, mas 

semelhantes entre si. As opiniões coletadas foram majoritariamente favoráveis ao Programa Mais 

Médicos, possivelmente devido ao conhecimento dos entrevistados acerca do funcionamento interno 

da política pública – todos os participantes eram tutores ou supervisores desta. Caracterizaram-na como 

bem planejada, extremamente eficiente e necessária para levar provimento médicos às regiões 

necessitadas e fortalecer a Medicina de Saúde da Família no Brasil através da Atenção Primária, de forma 

que todos os eixos propostos pelo PMM foram atendidos e trouxeram inúmeros impactos positivos para 

a população, segundo sua visão. Ao serem questionados acerca do posicionamento da categoria como 

um todo sobre o tema, afirmaram que o Programa foi extremamente malvisto, criticado e rejeitado pela 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

grande maioria dos profissionais da área, principalmente por aqueles que atuavam na medicina privada, 

clínica e especializada. Disseram que a qualificação cubana foi constantemente criticada, que houve 

grande disseminação de fake News, que os cooperados foram acusados de “roubarem a reserva de 

mercado dos brasileiros” e que o fator meritocrático, relacionado ao Revalida, esteve bastante presente. 

Somaram-se a essas justificativas, segundo os entrevistados, opiniões racistas, xenofóbicas e misóginas 

- muitas vezes disseminadas pelo próprio CFM e sendo aceitas pelos indivíduos da categoria – e uma 

forte reação baseada no “antipetismo” que, inclusive, contribuiu para a construção de um “fantasma do 

comunismo” em torno do PMM, atrelado a um preconceito imperialista e colonialista frente a 

profissionais advindos de um país socialista e americano. Por último, vale acrescentar que os médicos 

participantes tocaram em questões como o abalo do modelo biomédico capitalista dominante no Brasil 

com a chegada dos cubanos, assunto que será comentado adiante. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: 

É indubitável que a meritocracia é um dos dispositivos ideológicos mais clássicos presentes na 

classe média, já que por meio dela é possível justificar a manutenção de privilégios e sua posição no 

processo produtivo com base em esforço e empenho, desconsiderando aspectos históricos, sociais, 

políticos, culturais e econômicos que possam influenciar na disposição dos indivíduos nessa dinâmica. 

No caso analisado, ao que parece, essa ideologia foi utilizada como pretexto para justificar opiniões 

racistas e xenofóbicas dos profissionais que criticavam o PMM – e o próprio PT, cuja mandato abalou 

mecanismos de justificação do mérito como fator primário para ascensão social - demonstrando que a 

crítica possuía um caráter moral e não qualitativo, referente à qualidade do serviços cuja crítica era 

infundada. 

Além disso, nota-se, mediante perspectiva materialista de análise, que a medicina participa 

diretamente da manutenção do modo de produção capitalista – é responsável pela reprodução da força 

de trabalho que tem como substrato o corpo do trabalhador e produz mais-valor por meio da indústria 

farmacêutica e da sua própria venda de força de trabalho – de forma que os médicos se tornam 

proprietários de seu trabalho e de seu monopólio. Trabalhamos com a hipótese de que essa percepção, 

baseada na autoridade e autonomia médicas, foi consideravelmente abalada pelos princípios da política 

pública, principalmente por ter sido instaurada sem diálogo prévio com a categoria, além de ter 

implementado alterações na formação médica, estimulado o trabalho em equipe e sugerido mudanças 

sobre a forma de se exercer a medicina no Brasil, o que pode ter influenciado o juízo de valor formulado 

sobre essa situação. 
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As conclusões obtidas por meio deste trabalho mostraram que a categoria médica se posicionou, 

majoritariamente, contra o PMM, exceto por uma pequena parcela, concentrada na Medicina de Saúde 

de Família e Comunidade. Essa distinção se faz bastante importante, visto que explicita a diferença entre 

a medicina privada, regida pelo capital, que atua como elemento de aceitação da ordem, fornecendo 

explicações biológicas e comportamentais para o adoecimento, ocultando determinações sociais e, 

muitas vezes culpabilizando a vítima por seus sintomas e aquela baseada na Atenção Primária à Saúde, 

focada nas necessidades essenciais do ser humano, no tratamento preventivo e determinada a realizar 

questionamentos a respeito do sistema que ocasiona os problemas de saúde. Pode-se afirmar, com essa 

pesquisa, que o Programa abalou momentaneamente esse modelo biomédico capitalista e orientado 

para o lucro operante nos grandes centros do Brasil, com a introdução da medicina preventiva e baseada 

no trabalho em equipe dos cubanos, de forma que a categoria médica, inserida na classe média - e cujo 

o próprio processo de formação é desde o início coerente com os objetivos do modo de produção 

capitalista transmitindo a eles uma visão de mundo, um conjunto de valores e uma ideologia coerentes 

com o sistema (Albuquerque, 2009, p.40), que estimulam comportamentos baseados na liberdade (de 

mercado), na propriedade privada, na competitividade, na meritocracia e consequentemente na 

manutenção de seus privilégios por “merecimento” – prontamente se opôs à medida com uma enorme 

variedade de justificativas, algumas reais e outras formuladas com o intuito de invalidar o Programa e 

proteger o status quo que garante sua posição social no processo produtivo e de reprodução do capital. 
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