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● 29 de janeiro de 2004
Com Stevie Wonder, John Travolta, Gayle
King e Tina Turner, que participaram do epi-
sódio comemorativo aos 50 anos de Oprah.

● 22 de junho de 2004
Com o ex-presidente Bill Clinton – progra-
ma era visto por 48 milhões de pessoas por
semana, mas audiência estava em queda.

● 27 de novembro de 2000
Com o ex-presidente da África do Sul, Nelson
Mandela – no adeus, apresentadora fez mes-
cla de monólogo com sermão de domingo.

TRAJETÓRIA

● 5 de junho de 1987
O ex-presidente Jimmy Carter com a
mulher Rosalynn – Oprah nunca faltou ao
trabalho nos cerca de 5 mil episódios.

A terceira mulher
mais influente do
mundo termina
programa criado
há 25 anos

GEORGE BURNS/REUTERS

A DESPEDIDA DE

OPRAH

Televisão. Celebridade

N aquela noite de 1982,
quando fui com uma ami-
ga franco-brasileira assis-
tir ao filme Fitzcarraldo,

quase nada conhecia da vida desse
barão da borracha peruano.

As referências a esse mestiço am-
bicioso vinham de um ensaio ama-
zônico de Euclides da Cunha, que,
em 1905, navegou até as cabeceiras
do Purus. Euclides, que era obceca-
do pela ideia do progresso e da civi-
lização, entendeu ou intuiu que a
barbárie troca de lado sem fazer
cerimônia.

Agora, ao ler um ensaio de Benja-
min Abdala (Fluxos Comunitários:
Jangadas, Margens e Travessias), co-
nheci outras facetas de Carlos Fer-
mín Fitzcarraldo. Filho de um mari-
nheiro norte-americano com uma
mestiça peruana, Fitzcarraldo mor-
reu num naufrágio em 1897, quan-
do tinha 35 anos. Mas essa vida bre-
ve não o impediu de construir um
império econômico e descobrir um

varadouro de nove quilômetros que
liga o Rio Urubamba ao Madre de
Dios. Esse istmo, que recebeu o nome
de seu descobridor, foi importante pa-
ra a circulação de pessoas e fluxo de
mercadorias. O jovem magnata ten-
tou transportar para sua propriedade
em Madre de Dios um casarão com
estrutura metálica construído por Eif-
fel. Mas como essa tentativa malo-
grou, a obra foi erguida em Iquitos.

Como tantos outros barões do “cau-
cho” peruano que enriqueceram em
pouco tempo, Fitzcarraldo foi um pre-
dador da floresta e um implacável ca-
çador de índios. Euclides narra, de
um modo tragicômico, o primeiro
contato do jovem Fitzcarraldo com
os “primitivos” machcos; depois afir-
ma que dezenas desses índios foram
dizimados por armas de fogo do “notá-
vel explorador” e seus capangas.

Lembro que naquela noite de inver-
no parisiense, eu e minha amiga Evely-
ne paramos de traduzir textos maçan-
tes e fomos ver o filme de Werner

Herzog. Os artigos na imprensa di-
ziam que nesse filme havia cenas de
Manaus e de seu maior símbolo arqui-
tetônico: o teatro Amazonas, palco de
tantas óperas e operetas durante o
fausto da borracha. Mas nesse filme,
Fitzcarraldo não é o ambicioso serin-
galista que executou, a sangue frio,
centenas de índios da Amazônia. O
sonho grandioso de Brian Sweeney

Fitzgerald, vulgo Fitzcarraldo, é cons-
truir um teatro em Iquitos. O subtítu-
lo do filme é “o preço de um sonho”.
Uma tradução mais livre e não menos
fiel seria: “o preço de uma loucura”.

Há várias cenas épicas, de deslum-
brante efeito visual, como o barco iça-
do montanha acima por centenas de
índios; ou um concerto de ópera a bor-
do desse mesmo barco, que navega

diante do porto de Iquitos, cuja popu-
lação assiste a esse espetáculo inusita-
do. O filme fala da obsessão de Fitz-
carraldo pelo canto lírico, que serve
de mediação entre a cultura do “civili-
zado” e a dos “primitivos”. Mas não
foram as sequências bombásticas e
ousadas as que mais me emociona-
ram, muito menos a expressão amalu-
cada de Klaus Kinski.

Logo no começo do filme, quando
Fitzcarraldo chega a Manaus, vi uma
das praças da minha infância e disse
isso à minha amiga. São cenas exter-
nas ou foram filmadas num estúdio?,
ela perguntou. Externas, eu disse. É
Manaus mesmo.

Pouco minutos depois, quando a
plateia ovacionava a filmagem da ópe-
ra Ernani, interpretada por Caruso e
Sarah Bernhardt, uma cena de nove
segundos me emocionou. No cinema
do Boulevard Saint-Germain, reco-
nheci meus pais no centro da tela. E
como minha mãe olhava e ria para a
tela, era como se estivesse olhando e

rindo para mim.
Voltei várias vezes ao cinema pa-

ra rever esse par de figurantes feli-
zes, e em cada sessão a saudade que
sentia deles só aumentava. Quan-
do telefonei para Manaus, minha
mãe perguntou se ela estava bem
no filme. Disse que ela era a melhor
atriz dentre os 600 figurantes.

E o teu pai?
Sério como sempre, eu disse. E

bem mais careca. Mas não olhava
para a câmera, e sim para ti.

Ela riu com vontade. O riso, que
partiu da margem esquerda do Rio
Negro e chegou ao orelhão gelado
na rive gauche do Sena, era o riso
que não pude ouvir no filme.

Nunca mais vi Fitzcarraldo. Faz al-
gum tempo meus pais saíram deste
mundo, mas permaneceram na tela,
anônimos para os espectadores. Mes-
mo assim, ainda posso imaginá-los
no outro lado do espelho: essa sala
eternamente escura e silenciosa, visi-
tada pela memória dos vivos.

PETER WYNN THOMPSON/AFP

Até breve.
Agora, ela vai
se dedicar a
seu novo canal

No cinema do Boulevard
Saint-Germain, reconheci
meus pais no centro da tela

Gustavo Chacra
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Depois de 25 anos comandando
um programa todas as tardes,
Oprah Winfrey foi ao ar pela últi-
ma vez na quarta-feira. Conside-
rada a terceira mulher mais in-
fluente do mundo e segunda
maior celebridade, depois de
Lady Gaga, de acordo com a For-
bes,aapresentadoraconseguiupa-
rar parte dos Estados Unidos na
tarde desta quarta-feira para se
despedir de sua audiência – 15 mi-
lhõesdepessoas,com 13,3%daau-
diência, a maior do horário desde
1994. Agora, ela se dedicará ao co-
mando de seu novo canal a cabo,
o OWN, que leva as suas iniciais

“Não direi adeus. Direi até nos
vermos novamente”, afirmou
Oprah, chorando, no fim de seu
programa. Muitos dos presentes
também estavam emocionados.
Desta vez, ao contrário do que
ocorreu nas últimas duas déca-
das e meia, a apresentadora não
fez grandes surpresas e tampou-
co permitiu que a surpreendes-
sem. Não teve distribuição de
carro nem homens adultos con-
fessando terem sido vítimas de
pedofilia. Nenhuma celebridade
subiu ao palco para falar com ela.

Oprah optou por contar como
foram esses anos à frente do pro-
grama e se despedir de seu públi-
co, em uma mistura de “monólo-
go com sermão de domingo”,
nas palavras da comentarista de
TV do New York Times, Alessan-
dra Stanley. Também houve mo-
mentos de stand-up, quando ela
tirou sarro de suas próprias rou-
pas nos anos 1980 e 90.

Ao longo desses 25 anos,
Oprah não faltou uma vez se-
quer ao trabalho nos cerca de 5
mil episódios, em um programa
que conta com mais de 400 pro-
dutores. “Vocês (telespectado-
res) e este show foram os gran-

des amores da minha vida”, dis-
se ela. No último dia, o preço
para 30 segundos de comercial
era de US$ 1 milhão.

Seu novo canal não terá a mes-

ma capacidade da ABC, disponí-
vel em rede aberta. Ainda assim,
por cabo, a OWN estará presen-
te na residência de 80 milhões
de americanos, pouco mais de

um quarto do total da popula-
ção. Toda a programação seguirá
o perfil da apresentadora, que
também terá seu show, mas em
um formato diferente do atual.

Oprah liderou por anos o ran-
king de maior celebridade do
mundo, elaborado pela revista
Forbes. Apenas neste ano, a apre-
sentadora foi superada pela can-

tora Lady Gaga, ficando em se-
gundo lugar. Ela também é consi-
derada a terceira mais poderosa
mulher de todo o mundo, atrás
apenas de Michelle Obama e da
executiva Irene Rosenfeld, mas à
frente da rainha Elizabeth e da
presidentedo Brasil, Dilma Rous-
seff. Para completar, é a única
mulher negra a integrar a lista de
bilionários da Forbes, com fortu-
na estimada em US$ 2,7 bilhões.

Sua influência pode ser com-
provada em números levanta-
dos pela imprensa dos Estados
Unidos, como a TV pública PBS.
Cerca de 48 milhões de pessoas
assistiam ao seu programa to-
das as semanas, 55 milhões de
livros foram vendidos depois de
ela recomendar a leitura e sua
revista tem circulação de 2 mi-
lhões de exemplares/mês.

Nos últimos anos, seu progra-
ma enfrentava queda de audiên-
cia, mas sem afetar sua influên-
cia. A internet teria sido uma das
responsáveis, mas analistas não
descartam que muitas pessoas
assistiam ao seu programa onli-
ne. “Quanto mais velha, rica e
bem-sucedida ela se tornou,
mais complicado ficou se identi-
ficar com as pessoas, especial-
mente as mais jovens”, disse Je-
nice Peck, uma de suas biógra-
fas, ao comentar com jornalistas
o fim do programa de Oprah,
anunciado há mais de um ano.

Amiga do presidente Barack
Obama, Oprah, que vive em Chi-
cago, é considerada uma das res-
ponsáveis pela vitória do líder
americano sobre a atual secretá-
ria de Estado, Hillary Clinton,
nas primárias democratas em
2008. Nascida pobre no Missis-
sippi, com uma história repleta
de tragédias, Oprah se tornou pa-
ra muitos o símbolo do sonho
americano, ao superar adversida-
des para se transformar na
maior estrela da TV americana.
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