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Ele é o primeiro galã negro em papel de 
protagonista nas telenovelas brasileiras. 
C o m ele, Lázaro ocupa um espaço que já 
pertenceu a atores como Tarcísio Meira , 
Francisco Cuoco e, mais recentemente, José 
Mayer. Sua presença nesse posto simbóli
co, com a inevitável carga de polêmica que 
acarreta, reflete as m u d a n ç a s profundas 
que estão em curso não apenas na televisão, 
mas no interior da sociedade brasileira. Os 
negros estão ocupando novos lugares. 

Desde que a novela estreou, há um mês, 
o premiado ator baiano, de 32 anos, virou 
assunto nacional. Muitos gostaram de vê-
lo interpretando um negro como nunca 
se havia visto na TV. Ao mesmo tempo, 
passaram a circular no Twitter comentá
rios agressivos sobre o que é percebido por 
outros como sua inadequação para o papel. 
"Só na novela para o Lázaro Ramos ser galã", 
diz um deles. "Colocar Lázaro Ramos como 
garanhão da novela, isso que eu chamo de 
desespero", diz outro. Alguns comentár ios 
são abertamente racistas: "O Lázaro virou 
galã pegador pela política de cotas". Como 
a audiência de Insensato coração segue firme 
nas médias das últimas novelas do horár io 
- em torno de 35 pontos no Ibope -, e a no
vela provoca 54% mais de visitas a seu site 
da internet do que suas duas antecessoras 
imediatas, esse tipo de rejeição parece ser 
localizado. Isso foi comprovado por uma 
pesquisa exclusiva da Retrato Consultoria 
& Marketing, realizada na semana passada 
entre 200 telespectadores de Insensato co
ração no Rio de Janeiro. 

Lázaro é aprovado no papel de galã pela 
vasta maioria dos espectadores: 66,8% 
dizem que n ã o se surpreenderam com 
a escolha do ator negro para o papel de 
André Gurgel (leia o quadro ao lado). "É 
interessante que, na divisão entre homens 
e mulheres, eles se dizem mais surpresos 
com um ator negro fazendo esse papel", 
afirma João Carlos Pires Ramos, coorde-

nador de projetos da Retrato. "A aprovação 
feminina é mais forte, o que é importante 
na formação de um galã." É verdade que a 
consulta teve um alcance limitado. Foi feita 
apenas no Rio, com uma amostragem rela
tivamente pequena de espectadores, e não 
reflete necessariamente a opinião do bra
sileiro sobre o assunto. Também é verdade 
que a desaprovação média ao personagem, 
em torno de 30%, não é irrelevante. A vasta 

maioria aprova, mas alguns parecem i n 
comodados com o que veem na TV. É evi
dente, p o r é m , que o resultado comprova o 
sucesso do novo galã negro. 

O que isso significa? No contexto do Bra
sil de 2011, o personagem interpretado por 
Lázaro pode ser ainda mais importante do 
que parece - e, de alguma forma, antecipa-
tório. Encontrar um negro empresár io ou 
executivo de sucesso ainda é difícil. Eles são 
poucos, sobretudo quando se tem em vista 
que 51% dos 200 mi lhões de brasileiros 
se identificam como negros ou pardos no 
Censo. Mas essa é a fotografia do topo da 
pi râmide. Quando se olha para a base, em 
busca de sinais de m u d a n ç a , percebe-se 
um forte movimento de ascensão econô
mica e social dos negros. "O personagem 
do Lázaro Ramos é um teste interessante 
para o momento em que o Brasil vive", diz 
Monica Gr in , professora de história con
t e m p o r â n e a da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e autora do livro Raça: um 
debate público no Brasil. 

Nos úl t imos 15 anos, com a estabilidade 
econômica , o aumento do emprego e o 
acesso à educação , d iminu iu a desigual
dade social no Brasil . A classe m é d i a se 
tornou mais negra, seu poder de consumo 
se mutiplicou e criaram-se oportunidades 
concretas de ascensão em massa. De acor
do com dados do IBGE, em 2009, entre os 
negros, 28% cursavam o ensino superior. 
Dez anos antes, eram 7,5%. Entre os par
dos, em 1999 eram 8%. Em 2009, 31%. 
Segundo uma pesquisa do economista 
Marcelo Néri , da Fundação Getulio Vargas 
do Rio de Janeiro, a taxa de crescimento 
de renda dos negros entre 1998 e 2008 foi 
o t r iplo da registrada entre brancos no 
mesmo per íodo , em um cálculo feito com 
base na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicí l ios (Pnad). Atualmente, mais 
da metade dos negros brasileiros (53,5%) 
pertence à classe m é d i a (tem renda • 





superior a R$ 1.500). "A universalização 
da educação, desde 1998, cr iou uma ge
ração mais inst ruída, portanto com me
lhor remuneração", diz Néri . Nesse ritmo, 
afirma ele, brancos e negros el iminariam 
as diferenças sociais em 20 anos: "Claro, 
essa é uma previsão otimista". 

É provável que o caminho que leva à 
r edução da desigualdade seja mais lon
go. Sobretudo porque a m u d a n ç a a fazer 
é enorme. Quando se olha para a fração 
dos brasileiros mais privilegiados - o 1% 
mais rico da população -, 1,8% se dizem 
negros e 14,2% pardos. Esses porcentuais 
dobraram nos úl t imos dez anos, mas ain
da são baixos. "Vivo me perguntando se 
o negro está realmente ascendendo", diz 
Emanoel Araújo, de 70 anos, curador do 
Museu Afro-Brasil , de São Paulo. Ele foi 
responsável pela reestruturação que trans
formou a Pinacoteca da cidade em um dos 
pontos turísticos mais importantes do país. 
"Gente como eu, Pelé e Lázaro Ramos, infe
lizmente, são casos únicos." Talvez seja mais 
apropriado t ra tá- los como exceções. No 
livro Racismo à brasileira, o an t ropólogo 
americano Edward Telles afirma que, nos 
lugares mais ricos de São Paulo, a popula
ção negra não chega a 16%. Na Zona Sul 
do Rio, não mais que 15%. Mas, embora 
ainda causem algum estranhamento, es
sas exceções estão se tornando aos poucos 
mais comuns, mais visíveis - e deixando 
de ser apenas exceções para representar aos 
poucos uma tendência social. 

Tome o caso da família Pastana. Morado
res de Alphaville, condomínio nobre de São 
Paulo, eles sempre precisaram explicar que 
sua fonte de renda não vem do esporte ou 
da música. "Meu pai nunca foi atleta, mas 
sempre acham que negro bem-sucedido é 
jogador", diz a publicitária Poliana Pasta
na, de 24 anos, filha do publicitário Viní
cius Pastana, de 50. Na escola, ela diz que 
sempre conviveu com olhares estranhos. 

"Nunca me trataram mal, mas eu sentia 
algo diferente, era uma das únicas negras 
na classe", diz. "Ainda somos poucos." Um 
negro bem-sucedido, quando olha para 
o lado, dificilmente vê outros na mesma 
condição. Mas eles existem. 

O paulistano José Marcos Oliveira, de 
47 anos, foi escolhido há um ano para co
mandar as operações da Blue Coat Systems 
no Brasil. C o m escritórios em 36 países, 
a empresa americana atua na área de tec
nologia, criando formas seguras e rápi 
das de transmitir dados em rede. Fi lho 
de feirantes, com quatro i rmãos, Oliveira 
estudou em escola públ ica e passou em 
duas faculdades: engenharia qu ímica na 
Oswaldo Cruz e filosofia na Universidade 
de São Paulo. Aos 19 anos, pouco depois 
de começar os dois cursos, Oliveira decidiu 
partir para o Canadá. Sem saber falar inglês 
e na companhia de um amigo, passou por 
apuros, mas conseguiu entrar no curso de 
ciência da computação e comunicação de 
dados na Faculdade Umber, em Toronto. 
Isso definiu sua vida. 

Ele voltou ao Brasil, retornou aos E U A 
para fazer pós-graduação na Universidade 
da Califórnia em Santa Bárbara e trabalhou 
por 14 anos numa multinacional canaden
se, a Nortel. Oliveira fala com cautela tanto 
de racismo quanto de ascensão. "Quando 
você começa a ganhar promoções, algumas 
pessoas se perguntam: 'O que ele está fa
zendo aqui?'. Não sei o que as leva a pensar 
assim, talvez seja a sensação de que eu não 
pertencia àquele lugar", diz ele. O isola
mento t a m b é m é frequente. Em palestras 
profissionais, ele ergue a cabeça e constata 
que é quase sempre o único negro no re
cinto. Mas Oliveira acredita que os filhos, 
um rapaz de 25 anos e uma moça de 18, 
t êm pela frente um cenário bem diferente 
do que ele teve. "A geração deles parece que 
simplesmente n ã o se importa mais com 
preconceito", afirma. "Uma boa ideia tem 



muito mais chances de ser aceita. N ã o i m 
porta se quem a teve foi um negro." 

A dificuldade de ascensão social dos ne
gros brasileiros tem explicação na história. 
Desde a Colônia , eles formam a base da 
p i râmide social brasileira. As mudanças só 
começa ram a ocorrer, muito lentamente, 
mais de 100 anos depois que a escravidão 
foi abolida. Mas o acanhamento da econo
mia do país e seguidas décadas de inflação 
empobreceram as classes sociais mais bai
xas, onde a maioria dos negros sempre se 
inseriu. Nos Estados Unidos, por oposição, 
a classe média negra é antiga. Desde que 
a escravidão acabou, em 1860 - quase 30 

anos antes do Brasil -, os homens livres se 
organizaram em pequenos comércios, ofe
receram serviços como barbeiros ou sapa
teiros e, aos poucos, professores. Cem anos 
depois, o movimento pelos direitos civis 
dos negros acabou com a segregação e lhes 
deu maior espaço na educação e na políti
ca. Hoje, a classe média negra é uma força 
socioeconômica e cultural poderosa. Em 
2008,20% dos negros americanos tinham 
diploma de curso superior (19% a mais 
do que em 2000.) O porcentual de negros 
com casa própr ia e renda anual acima de 
US$ 75 m i l (R$ 120 mil) cresceu, no mes
mo per íodo, de 13% para 18%. Atores ne

gros como W i l l Smith e Morgan Freeman 
estão entre os mais populares e bem pagos 
de Hollywood - um caminho desbravado 
pelo comediante Bi l l Cosby. Nos anos 80, 
ele estrelou na TV um programa sobre uma 
família negra que foi o de maior audiência 
da década. 

No Brasil, a televisão está repetindo algo 
que tem feito seguidamente nos úl t imos 
anos: empurrar os limites do debate social, 
ao colocar em cena situações antes trata
das como tabu. Os relacionamentos inter-
raciais causaram polêmica pela primeira 
vez em 1984, na novela Corpo a corpo. 
Marcos Paulo e Zezé Motta formaram um 
par romântico. Alguns capítulos depois que 
o romance dos dois decolou na novela, o 
ator começou a receber em sua secretária 
eletrônica insultos por beijar uma negra. 
"Na época, li gente dizendo que, se tivesse 
de beijar uma negra horrorosa como eu, 
lavaria a boca com água sanitária todo dia", 
diz Zezé. Ela foi parar no analista. "Quase 
pirei", diz. Marcos Paulo t a m b é m lembra 
esse momento ruim: "A gente passou por 
uma barra pesada, mas foi bom, pois con
seguimos romper uma barreira". 

As coisas melhoraram imensamente des
de então. A presença de Lázaro como galã 
do horário nobre, sem que o mundo venha 
abaixo, demonstra isso com toda a clareza. 
O historiador Joel Rufino, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, diz que o André 
Gurgel de Lázaro quebra um tabu e mexe 
com o senso comum das pessoas, que não 
estão acostumadas a ver um negro agindo 
e falando como ele faz na novela. Seria um 
caso de estranhamento, mais que de ra
cismo. Duplo estranhamento, na verdade. 
Primeiro, porque o lugar do personagem 
não é um "lugar de negro" na sociedade. 
Historicamente, os personagens negros nas 
novelas são pobres ou injustiçados. Segun
do, porque n inguém o discrimina, não se 
fala de sua cor. Ele não precisa encarar as • 



questões raciais. O autor de Insensato co
ração, Gilberto Braga, diz que fez isso de 
propós i to . "André Gurgel é um pegador 
metido. N ã o é necessário que o públ ico 
simpatize com ele", afirma Braga. 

No Brasil, onde o n ú m e r o de atores ne
gros é pequeno, poucos poderiam abraçar 
um personagem difícil como André Gurgel. 
Não foi por acaso que Lázaro foi escolhido. 
Cada degrau da escalada profissional de 
Lazinho, como é chamado pelos amigos, foi 
amparado por trabalhos únicos. Tornou-se 
conhecido em 2002, pelos prêmios recebi
dos pelo filme Madame Satã, em que vivia 
o papel- t í tu lo : o l endár io transformista, 
malandro e capoeirista que fez história no 
Rio na década de 30. Nos anos seguintes, 
br i lhou novamente no cinema, em filmes 
como Carandiru, Meu tio matou um cara 
e O homem que copiava. Na televisão, era 
um dos atores da série cômica Sexo frágil, 

em que atores homens interpretavam per
sonagens masculinos e femininos. Em seu 
primeiro trabalho importante em novelas, 
concorreu ao prêmio Emmy, o Oscar da te
levisão americana, com o anti-herói Fogui-
nho, de Cobras&lagartos (2006). Em Duas 
caras, foi herói da favela e fez par romântico 
com a rica e branca Debora Falabella - um 
amor inter-racial que o público aprovou. A 
credibilidade de Lázaro para encarar papéis 
polêmicos era clara. 

Luiz Lázaro Sacramento Ramos nasceu 
em Salvador, na Bahia, filho de mãe empre
gada doméstica e pai operário. Aos 15 anos, 
levado por colegas de escola, assistiu a uma 
peça do grupo Bando de Teatro Olodum, 
formado apenas por negros. Apaixonou-
se pela ideia de ser ator. No dia seguinte, 
fez um teste e foi aprovado, apesar de, até 
aquele momento, só aceitarem maiores de 
idade. Ao mesmo tempo que fazia um cur
so profissionalizante de patologia, amplia
va sua experiência teatral. Trabalhava n u m 
hospital para ajudar a mãe, que sofria de 
uma doença degenerativa que lhe tirou os 
movimentos até sua morte, há dez anos -
pouco antes que o filho se tornasse famoso 
em terr i tório nacional. U m a rotina dura, 
superada pela disciplina, uma das maiores 
qualidades de Lázaro, segundo quem já tra
balhou com ele. Instintivo e empenhado, 
não demorou a ganhar destaque. Em 2000, 
o diretor João Falcão escalou quatro atores 
baianos para sua peça A máquina. Lázaro 
era um deles. Os outros três eram Wagner 
M o u r a (até hoje seu melhor amigo), V l a 
dimir Britcha e Gustavo Falcão. O sucesso 
abriu portas para todos. 

André Gurgel é um novo desafio para 
Lázaro. Para in terpre tá- lo , teve aulas de 
design, assunto pelo qual se encantou. 
Quando consegue, faz aulas de boxe numa 
academia no Mor ro do Cantagalo, no Rio 
de Janeiro. Ganha boa forma e agilidade. O 
personagem aparece n u m momento espe
cial. Sua mulher, Taís, está no quinto mês 
de gravidez. O bebê, ainda sem nome, será 
um menino. No fim do ano passado, lan
çou seu primeiro romance, o livro infantil 
A velha sentada, que fala sobre crianças que 
ficam o tempo todo em frente ao computa
dor. Lázaro fala pausadamente. O sotaque 
baiano é marcante - ao contrár io de quan
do ele está em cena. Lázaro diz que nun
ca percebeu essa m u d a n ç a de linguagem. 
Agora, quer cuidar de seu personagem com 
todo o cuidado - do mesmo jeito, ele afir
ma, que faz com tudo em que se envolve. 
O resultado já é um sucesso. • 

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 666, p. 86-92, 21 fev. 2011.




