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O caminho trilhado pelo dr. Deu-
sdeth do Nascimento, entre a in-
fância pobre no interior da Bahia
e o reconhecimento como refe-
rência em cirurgias de coluna,
deixou marcas em Salvador, na
Selva Amazônica e em Paris. O
ortopedista superou estigmas ra-
ciais ao mudar de cidade com a
família aos oito anos para estu-
dar em escola pública, viver em
áreas de fronteira e contrair em-
préstimos para se pós-graduar
no exterior, seguindo princípios
resumidos por ele mesmo: “Sem-
pre conseguimos ir além daquilo
que julgamos ser o limite”.

Médico respeitado, dono do
Centro Especializado da Coluna
Vertebral e presidente do conse-
lho deliberativo da Associação
Brasileira Beneficente de Reabili-
tação (ABBR), Deusdeth deixou
para trás a vida simples em São
Roque, distrito do município de
Coaraci, a 443 km da capital baia-
na, e hoje mora em um condomí-
nio fechado na orla da Barra da
Tijuca, zona oeste do Rio.

Deusdeth se esforçou para
vencer dificuldades enfrentadas
por negros no País. Apesar de
mostrar desconforto para discu-
tir o tema, o médico usa sua his-
tória como exemplo de supera-
ção. “Não se pode negar que exis-
te preconceito, mas não se pode
ficar em um muro das lamenta-
ções, porque, assim, não se che-
ga a lugar algum”, afirma. “Hoje,
me sinto confortável, sem essa
fixação com a questão racial.”

Nascido em 1948, Deusdeth es-
tudou em escolas públicas e pre-
cisou recorrer a um programa de
crédito estudantil para pagar o
curso de Medicina na Universi-

dade Católica da Bahia. No se-
gundo ano, já acompanhava ci-
rurgias e passou a morar no quar-
to dos plantonistas. Servindo ao
Exército, passou 19 meses na
Amazônia, na fronteira com Ve-
nezuela e Colômbia, e se endivi-
dou novamente para pagar o cur-
so de pós-graduação na França.

“Nada cai do céu. Se há algum
problema, você deve se esforçar
para buscar o seu objetivo.” A de-
terminação é tanta que Deusde-
th costuma se levantar às 4h30 e
entrar na sala de cirurgia às 6h,
para operações que duram até oi-
to horas. Entre reuniões na AB-
BR, o atendimento na clínica par-

ticular e visitas a pacientes, dedi-
ca à medicina 14 horas por dia.

Trajetória semelhante parece
seguir a estudante Allyne Andra-
de, de 24 anos. Formada em Di-
reito pela Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (Uerj), ela
conquistou uma vaga no vestibu-
lar pelo sistema de cotas para es-
tudantes negros e pardos. “Meu
pai não teria condições de pagar
um curso pré-vestibular ou uma
faculdade particular. Se não fos-
se pelo sistema de cotas, talvez
tivesse demorado mais.”

Durante o curso, a estudante
teve a oportunidade de partici-
par de um programa de intercâm-
bio em Kobe, no Japão, onde es-
tudou Direito Internacional, e
pagou livros e cursos de idiomas
com o dinheiro ganho em está-
gios. “É uma luta. Mesmo estan-
do em universidade pública, vo-
cê enfrenta obstáculos financei-
ros que precisa contornar.”

Para Allyne, o programa de co-
tas é uma ferramenta fundamen-
tal para aumentar a inclusão de
negros no ensino superior e pro-
porcionar boas condições de vi-
da. “Meus primos achavam que
nem sequer conseguiriam en-
trar numa universidade pública,
mas, vendo o meu exemplo, deci-
diram prestar o vestibular.”

● Evolução
Em 2008, 53,5% dos negros e
47,3% dos mestiços pertenciam
às classes A, B e C. Em 1993,
apenas 23,8% dos negros e
21,7% dos mestiços pertenciam
às classes A, B e C.

● Tamanho
Hoje, a classe média brasileira
não branca, incluindo a classe
C, a chamada classe média po-
pular, já tem 45 milhões de pes-
soas.

● Ricos
Entre os 10% mais ricos do Bra-
sil, um em quatro chefes de fa-
mília é negro ou mestiço.

● Proporções
De 1993 a 2008, a proporção
dos brasileiros que se declaram
negros ou pardos subiu de
45% para 50,1% do total. No
mesmo período, entre os 1%
mais ricos, a proporção de che-
fes de família negros ou mesti-
ços subiu de 8,8% para 15,3%.

Ascensão social traz
exemplos de superação
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53,5% dos negros
brasileiros já estão
na classe média
Pesquisa do economista da FGV Marcelo Neri também mostra
que 47,3% dos mestiços pertenciam às classes A, B e C em 2008

DEUSDETH DO
NASCIMENTO
MÉDICO ORTOPEDISTA
“Não se pode negar que existe
preconceito, mas não se pode
ficar em um muro de
lamentações”

ALLYNE ANDRADE
BACHAREL EM DIREITO
“Se não fosse pelo sistema
de cotas, talvez tivesse
demorado mais”

Inserção. Passeata no Dia da Consciência Negra: tendência de redução da desigualdade

● Esforço

Fernando Dantas

Mais da metade dos negros
brasileiros, e pouco menos da
metade dos mestiços (par-
dos), pertencem hoje à classe
média, incluindo a classe C, a
nova classe média popular.

Segundo recente levantamen-
to do economista Marcelo Neri,
do Centro de Políticas Sociais
(CPS), da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), 53,5% dos negros e
47,3% dos mestiços no Brasil per-
tenciam às classes A, B e C em
2008. Entre negros e mestiços
juntos, 48% são de classe média,
e 52% estão nas classes D e E,
mais características da pobreza.
Os porcentuais incluem tam-
bém os muito ricos, mas que são
estatisticamente pouco signifi-
cantes.

Esses números, tirados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad), mostram
uma grande evolução nos últi-
mos 15 anos. Em 1993, menos de
um quarto dos negros (23,8%) e
pouco mais de um quinto dos
mestiços (21,7%) pertenciam às
classes A, B e C. Tomados em
conjunto, apenas 22% dos ne-
gros e mestiços estavam na clas-
se média, com quase 80% nas
classes D e E.

Os números de Neri revelam
que, desde 1993, a proporção de
negros e mestiços nas classes A,
B e C cresceu cerca de 110%, en-

quanto a dos brancos expandiu-
se em 42%. “Há uma melhora di-
ferenciada dos negros e pardos
na classe ABC, já que a propor-
ção deles aumentou mais do que
a dos brancos”, observa Neri.

André Urani, sócio do Institu-
to de Estudos do Trabalho e So-
ciedade (Iets), e diretor do Insti-
tuto Natura, tem dados que mos-
tram que a proporção de negros

e mestiços, nos últimos 15 anos,
cresceu bem mais entre os mais
ricos do que entre os mais po-
bres. Assim, houve um salto de
74%, de 1993 a 2008, na propor-
ção de chefes de família negros e
mestiços entre o 1% mais rico do
Brasil, e hoje ela atinge 15%. En-
tre os 10% mais ricos, um em ca-
da quatro chefes de família já é
negro ou mestiço.

Para Urani, essa melhora rela-
tiva de renda de negros e mesti-
ços se deu antes que a política de
cotas pudesse fazer efeito. “Se,
de fato, como parece, isso não se
deve à política de cotas, então es-
tá aberto um campo gigantesco
para se investigar as determinan-
tes dessa trajetória e ter políti-
cas públicas que a incentivem.”

Tendência. Mesmo com o avan-
ço de negros e mestiços, a socie-
dade brasileira ainda está muito
longe de ser igualitária em gru-
pos raciais. Os chefes de família
negros e mestiços ainda corres-
pondem a mais de 70% entre os
pobres e indigentes, segundo a
classificação de linhas de pobre-
za de Urani.

Os dados de Urani e Neri mos-
tram, porém, que, apesar de a si-
tuação ainda permanecer ruim,
é inegável a tendência de redu-
ção da desigualdade de renda de
base racial na última década e
meia. Hoje, o País já possui uma
grande classe média não branca,

com 45 milhões de pessoas.
Os dados da série da Pnad reve-

lam que também houve, inde-
pendentemente da renda, um ex-
pressivo aumento na proporção
de negros e mestiços no total da
população brasileira de 1993 a
2008, de 45% para 50,1% do total.

As possíveis explicações para
essa mudança são uma maior dis-
posição das pessoas se identifica-

rem como não brancas (pretos e
pardos, na terminologia oficial)
nos questionários do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) e um avanço real de-
mográfico de negros e mestiços
relativamente aos brancos. Espe-
cialistas em estudos raciais, co-
mo o economista Marcelo Pai-
xão, da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), acredi-

tam que a causa pode ser uma
combinação desses dois fatores.

Em todas as faixas de renda
houve aumento da participação
de negros e mestiços, já que eles
cresceram bastante na popula-
ção como um todo. Porém, quan-
do se examina as mudanças na
distribuição de negros e mesti-
ços entre as faixas de renda, de
1993 a 2008, fica claro que aquele
aumento foi proporcionalmen-
te maior nas camadas mais ricas
da população do que nas mais po-
bres.

Assim, em 1993, os chefes de
família negros e mestiços repre-
sentavam 68% do total abaixo da
linha de indigência definida por
Urani, o que subiu para 73% em
2008. O crescimento da fatia, de
8,3%, porém, foi bem menor do
que o aumento na proporção to-
tal de chefes de família negros e
mestiços naquele período, que
foi de 23%. Já entre os riquíssi-
mos (1% mais rico da popula-
ção), a parcela de chefes de famí-
lia negros e mestiços saiu de
8,8% para 15,3%, o que significa
uma expansão de 74%.

Sucesso. ‘Nada cai do céu’, diz Deusdeth do Nascimento

Nas trajetórias do médico
Deusdeth do Nascimento
e da bacharel em Direito
Allyne Andrade, esforço
para atingir os objetivos
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Concurso cultural destinado a maiores de 18 anos e residentes no Brasil.  A inscrição é gratuita e ocorrerá entre os dias 29 de
março a 17 de abril de 2010,  sem vinculo de aquisição de  produtos /serviços do Grupo Estado.  Não poderão inscrever-se no 

Prêmio Musique funcionários, colaboradores do Grupo Estado, pessoas direta ou indiretamente envolvidas na sua organização,
bem como os parentes destes, e pessoas com as quais residam, independentemente do grau de parentesco.

O vencedor será divulgado em  08 de maio de 2010.  Confira todo o regulamento em www.estadao.com.br/musique

Realização:Apoio:

Na seção Musique,
do Caderno 2+Música,

o artista manda a letra e 
você, a música.

Crie uma melodia para a letra inédita
Planta colhe, do Arnaldo Antunes e envie
a música gravada a partir de 29 de março.

Você tem a chance de lançar a sua composição nos  
estúdios da Rádio Eldorado, na TV Estadão e no jornal 

O Estado de S. Paulo. Participe!

arroz
que se planta 
se colhe
o amor
que se planta 
se colhe
o que vai
volta um dia 
mais forte
o que fica
escondido 
explode 
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B14.




