
Steve Carell diz adeus a "The Office" após sete anos 
Fernanda Ezabella 
 
Ator encerrou participação no seriado com episódio melancólico na quinta 
 
Jim Carrey, Ray Romano e Ricky Gervais farão pontas na temporada; o texto aborda episódio 
inédito no Brasil 
 
Não é incrível quando o chefe mala vai embora? Ops, peraí, mas é Michael Scott! Entre choro e 
riso histérico, com alguns raros momentos de grande líder, o astro do seriado "The Office" se 
despediu dos funcionários da Dunder Mifflin quinta passada. 
 
Mais melancólico do que engraçado, o episódio com vinte minutos extras foi o último com o 
ator Steve Carell, que por sete anos interpretou o chefe arrogante e atrapalhado no seriado. 
 
Ele deu presentes aos colegas, como uma dentadura de brinquedo a Phyllis (Phyllis Smith) e 
uma carta de recomendação melosa a Dwight (Rainn Wilson), além de distribuir conselhos 
quase, mas quase bons mesmo. 
 
Carell deixa a turma para investir em outros caminhos na carreira, enquanto seu personagem 
deixa a firma de Scranton, na Pensilvânia, para ir morar com a noiva, a colega de repartição 
Holly (Amy Ryan), no Colorado, embora ele não tenha ideia nem do nome da cidade. 
 
A série continua, pelo menos por mais três semanas e mais uma temporada. Carell havia 
anunciado sua saída no ano passado e, desde então, especula-se sobre quem ficará no seu 
lugar. 
O comediante Will Ferrell já fez três participações como o psicótico Deangelo, gerente que 
substituiria Michael Scott. Mas, na semana que vem, deve acontecer sua passagem derradeira 
por "The Office" (seu contrato com a emissora NBC só previa quatro episódios). 
 
TIME DE ESTRELAS 
 
"O seriado tem essa interação maravilhosa de forças opostas entre Steve [Carell] e o resto do 
elenco. Eu gostaria de ver agora o elenco tomando o palco principal", disse à Folha o ator Ed 
Helms, o almofadinha simpático Andy, que ganha de presente de Michael a lista de seus 
principais clientes na firma. 
 
"Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas espero que os roteiristas resolvam celebrar o grupo 
como um todo, e não tentem apenas substituir Steve", afirma. 
 
O episódio final será em 19 de maio, mais uma vez uma versão mais longa e com um time de 
estrelas disputando o cargo de Michael Scott: Jim Carrey, Ricky Gervais, Will Arnett, James 
Spader, Ray Romano e Catherine Tate. 
 
Porém, como os salários na vida real desses comediantes são bem acima do teto da 
NBC/Dunder Mifflin, dificilmente um deles ocupará o posto na próxima temporada. 
 
"De uma vez por todas: por que [palavrão] em nome de Cristo eu tomaria o lugar de Steve 
Carell em "The Office'?", escreveu Gervais em seu blog. "Por que [palavrão] eu levantaria às 
6h da manhã, cinco dias por semana, quando ganho mais dinheiro sentado em casa de pijama 
vendo esses bobões trabalhando duro para mim?" 
 
Gervais, criador e astro da série original britânica, que só durou 12 episódios, é também 
produtor-executivo da série americana. 
 
No Brasil, o canal a cabo FX passa atualmente a reprise da sexta temporada. Os novos 
episódios serão exibidos no segundo semestre, ainda sem data certa. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 1 maio. 2011, Ilustrada, p. E6. 


