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RESUMO 

 

 

A expansão do acesso à internet e às informações dispostas na rede contribui para 

aumentar a audiência dos grandes portais de conteúdo variado. De notícias de economia 

a fofocas, passando por esporte e prestação de serviços sociais, essas plataformas 

alimentam vorazmente aquilo que Guy Debord classificou como sociedade do 

espetáculo. O objetivo deste estudo é mostrar como o portal Globo.com diagrama sua 

página principal e distribui o ―espaço nobre‖ entre suas macroeditorias – G1, Esportes e 

Entretenimento -, muitas vezes dando maior destaque a assuntos de menor relevância e 

abrangência – mas que darão mais cliques – em detrimento de outros com real 

importância e pertinência. Da mesma forma, demonstra a influência de uma boa 

imagem na concorrência interna por espaço na ―capa‖ do portal e na renovação das 

chamadas, além de apresentar as alternativas encontradas pelos editores das 

macroeditorias para publicar o conteúdo sensacional, atrair audiência e iniciar uma nova 

onda de navegação.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

 Trabalhado pelo francês Guy Debord em 1967, o conceito de sociedade do 

espetáculo, que dá nome ao ensaio mais famoso do autor, mostra-se extremamente 

contemporâneo mesmo mais de quatro décadas após sua publicação. Agora, a 

contemplação e exaltação do ―ter‖ e do ―parecer‖ em detrimento do ―ser‖, criticadas 

pelo ensaísta como frutos da sociedade capitalista consumista, são exponencializadas 

pela Era Digital, em que a internet encarrega-se da rápida disseminação de informações 

e conteúdos. 

 Na grande rede, esse conteúdo espetacularizado funciona como chamariz e 

captor de atenção dos internautas, que são bombardeados com a pluralidade de ofertas. 

Uma vez atraídos pelas imagens ou links chamativos, os leitores iniciam ondas de 

navegação e incorporam um ciclo de retro-alimentação, em que as matérias sensacionais 

recebem destaque por gerarem audiência, e recebem audiência por terem recebido 

destaque no momento da diagramação. 

 O objetivo deste estudo é demonstrar o tratamento dado pelo portal Globo.com 

(www.globo.com), pertencente às Organizações Globo, ao conteúdo espetacularizado, 

analisando o layout da página inicial e a distribuição do ―espaço nobre‖ entre as 

macroeditorias G1, Esportes e Entretenimento, assim como as diferentes formas 

encontradas pelos editores destas para publicar este tipo de matéria. Com base em dados 

coletados no período de 03/02/2010 a 29/04/2010, será trabalhada a hipótese de que o 

veículo valoriza o conteúdo sensacional em detrimento de matérias de cunho social, 

mesmo que estas sejam de maior relevância e produzam impacto na população.  

 Em análise quantitativa, os destaques foram divididos em três categorias, de 

acordo com a o tamanho das manchetes na ―capa‖ do site. Um gráfico mostra quantas 

matérias de cada macroeditoria ocuparam cada espaço durante o período de coleta. A 

análise qualitativa, baseada em critérios pessoais e arbitrários da autora, demonstra a 

presença significativa do conteúdo espetacularizado entre as cinco matérias mais lidas 

do dia, disponíveis em ranking listado na parte de baixo na página inicial do portal.  

Além destes números, também serão apresentados depoimentos do diretor geral 

da Globo.com, Juarez Queiroz, do chefe de reportagem do Globoesporte.com, André 

Amaral, e do editor de Futebol Internacional Thiago Dias, um dos responsáveis pelo 



Blog Brasil Mundial FC, página de grande audiência e uma das principais vias de 

publicação de conteúdo espetacularizado do site. 

A ideia de analisar o conceito de sociedade do espetáculo e sua aplicação prática 

no portal Globo.com surgiu da experiência profissional da autora no site 

Globoesporte.com, em que trabalhou por dois anos como estagiária, redigindo matérias 

e diagramando páginas. Os relatórios de audiência diários mostravam em números o que 

era comentado pelos próprios jornalistas: que notas espetacularizadas, muitas vezes com 

apuração rasa e que se resumiam a uma foto grande com legenda ou que envolviam 

mulheres com pouca roupa, eram disparadas as mais lidas, enquanto matérias especiais, 

com apuração exaustiva, recebiam poucos visitantes.  

Para ter uma percepção mais completa, a observação foi aberta para outras áreas 

do portal, de maneira que fosse possível comparar o tratamento nas diferentes seções e 

da página principal aos links das macroeditorias. O conhecimento do funcionamento da 

empresa foi essencial para compreensão de determinados aspectos, assim como para a 

avaliação crítica das metodologias empregadas na execução do trabalho jornalístico. 

O segundo capítulo deste estudo – Internet, um espetáculo! - começa com um 

breve histórico da internet, retratando desde o surgimento da plataforma com uso 

restrito a fins militares nos Estados Unidos até a implantação da tecnologia no Brasil e 

às novas funções da web, como sua utilização através de redes sociais. Na sequência, o 

espetacular é apresentado como fator de captação de atenção dos internautas, 

extremamente útil para mantê-los navegando link a link e para renovar constantemente 

as manchetes das homepages. 

Ainda nesta segunda parte, é apresentado o objeto de estudo, a Globo.com, 

assim como os resultados das análises realizadas a partir da coleta de dados, com 

gráficos ilustrativos. Na sequência são expostas algumas das características da Web 2.0 

mais presentes no site, como multimidialidade, hipertextualidade e interatividade. 

Demonstra-se também que, com base na ―cartilha‖ de heurísticas do dinamarquês Jakob 

Nielsen, esses recursos são associados às ferramentas disponíveis no site para 

potencializar as percepções dos internautas em relação ao espetáculo, além de torná-los 

participantes ativos do processo de produção de conteúdo através de colaborações, 

possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico e ao cada vez mais fácil acesso das 

pessoas a estes meios. 

No terceiro capítulo – Primeiro ato: o Entretenimento disputa o papel principal - 

são destacadas as principais vias de publicação do conteúdo espetacularizado da 



Globo.com: as páginas do EGO, responsável pela cobertura de celebridades, do 

programa Big Brother Brasil, que só fica no ar na época em que o reality show é exibido 

– meio pelo qual é possível interagir com os participantes e com o apresentador Pedro 

Bial, além do site de fotos sensuais Paparazzo, que fotografa famosos, principalmente 

mulheres, sem periodicidade fixa. Além de apresentar essas três vertentes, o capítulo 

mostra como os links para essas áreas do site são camuflados em meio à produção 

jornalística, sem qualquer diferenciação tanto no aspecto visual quanto no texto de 

chamada, mesmo que o link seja atemporal, como no caso do Paparazzo, e todo o 

restante da página apresente notas factuais, constantemente atualizadas com novos 

desdobramentos.  

Ainda nesta parte é mostrada como a imagem tem papel capital no fenômeno 

descrito por Guy Debord. Usadas intensivamente na página inicial do site para atrair os 

olhares do público, as imagens (que podem ser fotografias ou mesmo frames) podem ser 

tanto ilustrativas como informativas, como no caso das foto-legendas. Este recurso, 

inclusive, é apontado como altamente vinculado às matérias sensacionais, visto que a 

imagem pode centralizar toda a informação, sendo acompanhada por poucas linhas de 

texto, quase sempre de significado redundante à fotografia. 

O quarto capítulo – Segundo ato: entre a aberração e o glamour esportivo – 

mostra como as macroeditorias G1 e Esportes lidam com o conteúdo espetacularizado. 

É apresentada a editoria Planeta Bizarro, sucesso de audiência e que emplaca em média 

duas matérias entre as cinco mais lidas do dia, apesar do conteúdo ser praticamente todo 

reprodução de publicações estrangeiras, sem qualquer relação com o cotidiano 

brasileiro. Neste ponto é estabelecido um paralelo com a obra ―Comunicação do 

Grotesco‖, de Muniz Sodré, explicando porque as aberrações exercem tanto fascínio e 

despertam a curiosidade do público, seja através da crítica, da sátira, ou do absurdo, 

provocando estranhamento e catarse, mas contribuindo enormemente para os números 

positivos da audiência. 

Na parte que se refere ao Esporte é exposta a faceta de celebridade dos atletas 

que, assim como astros da música e do cinema, agora vivem da imagem e de contratos 

publicitários milionários. A mídia é citada como uma das responsáveis pela 

transformação do ideal do Barão Pierre de Coubertin em mercado para exploração de 

marcas após a consolidação do capitalismo como principal modelo econômico vigente, 

da mesma forma que exalta os campeões até transformá-los em heróis e modelos a 



serem seguidos, hipnotizando o público com a tecnologia dos replays, câmeras lentas e 

de ângulos antes inimagináveis.  

O capítulo retrata ainda a disseminação de notícias sobre a vida particular dos 

atletas, abordagem que atualmente recebe holofotes e repercute com igual ou maior 

intensidade do que o desempenho profissional dos esportistas. Quatro exemplos são 

citados, seguidos da audiência relativa às principais matérias publicadas na editoria de 

esportes: as polêmicas envolvendo o atacante Neymar, do Santos; a troca de acusações 

entre o atacante Ronaldo Fenômeno, atualmente no Corinthians, e um travesti após 

noitada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em abril de 2008; o escândalo armado 

pela então noiva do atacante Adriano, na época do Flamengo, em frente a um baile funk 

em favela da Zona Norte do Rio de Janeiro; e o envolvimento do goleiro Bruno 

Fernandes, também do Flamengo, no desaparecimento da modelo Eliza Samúdio, mãe 

de um filho do jogador. 

O capítulo mostra como a adoção de novas tecnologias potencializou a difusão 

das matérias do Globoesporte.com e como a associação com redes sociais levou o dia a 

dia dos jogadores de futebol para as páginas de seus respectivos clubes na Série A do 

Campeonato Brasileiro. Por fim, é apresentada a alternativa do site para a publicação de 

conteúdo espetacularizado de forma diferenciada do restante da produção do site: os 

blogs Brasil Mundial FC e Meio de Campo postam sobre coreografias engraçadas, 

momentos de descontração dos atletas, campanhas publicitárias, novos penteados e 

chuteiras, etc. 

Além de deter-se na análise prática de produção, este trabalho dialoga com 

diversos autores acadêmicos. Além dos já citados Guy Debord, Jakob Nielsen e Muniz 

Sodré, são utilizadas citações e referências de Walter Benjamin em ―A obra de arte na 

era da reprodutibilidade técnica‖; Pierre Bourdieu em ―Sobre a televisão‖; Manuel 

Castells em ―A sociedade em rede‖; João Freire Filho em ―Sociedade do espetáculo 

revisitada‖ e ―Mídia, Estereótipo e representação das minorias‖; Steven Johnson em 

―Cultura da interface‖; Ben Singer em ―Modernidade, hiperestímulo e início do 

sensacionalismo popular‖; Nelson Traquina em ―Ser ou não ser notícia‖; Raquel 

Recuero em ―Redes sociais na internet‖, dentre outros. 

 

 

 

 



 

 

2. INTERNET, UM ESPETÁCULO! 

 

 Universo em constante expansão, a internet constitui um meio altamente 

propício para proliferação e desenvolvimento da expressão comunicacional, incluída aí 

a tendência de transformar a apresentação das informações que circulam na Web em 

espetáculo. Sem limitação de espaço, a rede permite que o sensacional ganhe ainda mais 

vida em seus domínios. Numa via de mão dupla, usufrui de seus atrativos, captando a 

atenção dos internautas, cada vez mais ávidos por informações, mas ao mesmo tempo 

com olhares mais dispersos. Com perspectivas animadoras quanto ao crescimento tanto 

de oferta quanto de demanda, a internet vê no espetáculo a solução para não apenas 

atrair o público, mas para mantê-lo entretido com o conteúdo disponibilizado à distância 

de um clique.   

 

2.1- Primeiro sinal - um breve histórico da internet 

 

A internet surgiu no contexto da Guerra Fria, quando Rússia e Estados Unidos 

formavam blocos político-ideológicos antagônicos e viviam uma corrida armamentista. 

Pelo temor a um possível ataque dirigido a seus sistemas de dados, uma organização 

norte-americana especializada em serviços militares (conhecida como ARPA – 

Advanced Research and Projects Agency) desenvolveu uma rede nacional de 

computadores, a Arpanet, em 1969. O objetivo era descentralizar as informações para 

que não houvesse perda total de fluxo e de arquivos caso uma das bases fosse atingida. 

 Mesmo diluindo-se a polarização mundial frente à ideologia dos dois países, 

ficou o uso da tecnologia para fins acadêmicos. Uma década mais tarde, a expansão da 

internet havia sido tão significativa (em 1975 existiam cerca de 100 sites) que o sistema 

já não suportava tantos usuários. O governo americano investiu na criação de backbones 

(em português, espinha dorsal – esquema de ligações centrais de um sistema de alto 

desempenho) para que fosse possível dar vazão ao enorme fluxo de dados em 

circulação. Assim, empresas particulares também entraram no negócio
1
. 

                                                 
1
 Dados do Network Wizard Internet Domain Survey, disponível em < 

http://www.mit.edu:8001/people/mkgray/net/net-history.html>   



            Uma nova revolução técnica aconteceu em 1989, quando o engenheiro inglês 

Tim Berners Lee desenvolveu o World Wide Web, uma nova linguagem de computação 

para a documentação de projetos, possibilitando a criação de sites com interface mais 

dinâmica, individualizada e intuitiva. O primeiro navegador com interface gráfica surgiu 

quatro anos depois, com o nome de Mosaic. Na década de 90, vários outros navegadores 

(browsers, em inglês) foram criados, com destaque para o Internet Explorer (IE) e o 

Netscape Navigator (atualmente gerenciado pela Mozilla Foundation), primeiros a 

despontarem. Atualmente, além do IE (comercializado pela Microsoft), Firefox (criado 

pela Mozilla Foundation) e Google Chrome (desenvolvido pelo Google) são os mais 

utilizados em todo o mundo. Segundo a firma americana Net Applications 

(www.netmarketshare.com), que realiza pesquisas de mercado online para empresários, 

em julho de 2010 todas as versões do IE juntas possuíam 60,74% do mercado; o Firefox 

22,91%, o Chrome 7,16%. Safari 5,09%, o Opera 2,45%.
2
 

 No Brasil, em 1991, a internet despontou nas universidades através da Rede 

Nacional de Pesquisas (RNP), em operação subordinada ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT). Mais tarde, em esforço conjunto com o Ministério das 

Telecomunicações, o MCT decidiu implantar uma rede global integrada. Surgiu então 

um backbone nacional de uso misto (comercial e acadêmico), cuja previsão era de ter 

um ponto de presença em cada capital do pais. Três anos depois, a Embratel lançou um 

serviço experimental, para no ano seguinte iniciar de fato a exploração comercial do 

setor. A partir do ano 2000, a evolução foi exponencial: primeiro surgiram os 

provedores gratuitos, como o discador IG. Em 2001, as conexões se tornaram ainda 

mais velozes com o surgimento da banda larga, transmissão de dados via satélite. Três 

anos mais tarde, já era possível usufruir do acesso sem fio à Internet (Wireless).
3
 

 De acordo com avaliação feita pelo Ibope Nielsen Online (www.ibope.com.br) 

no início de junho deste ano
4
, o Brasil atingiu a marca de 67,5 milhões de pessoas com 

acesso à internet no último trimestre de 2009. Este número leva em conta os usuários 

                                                 
2
 Resultados da pesquisa e gráfico comparativo disponíveis em 

<http://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?qprid=1&sample=32,>, acessado em 13 de 

setembro de 2010. 
3
 Dados disponíveis em < http://homepages.dcc.ufmg.br/~mlbc/cursos/internet/historia/Brasil.html> 

4
 Resultado da pesquisa divulgado em matéria publicada no site G1 em 10 de fevereiro de 2010, 

disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1484777-6174,00-

ACESSO+A+INTERNET+CHEGOU+A+MILHOES+DE+BRASILEIROS+EM+DEZEMBRO+DE.htm

l> 



com mais de 16 anos que tiveram contato
5
 com a rede em qualquer ambiente – 

domicilio, escola, trabalho, lan house etc.  

 No que diz respeito à banda larga, porém, o país tem números ainda bastante 

modestos. Apenas 5,6% da população têm acesso à internet rápida, enquanto o mesmo 

serviço, na Coréia do Sul, por exemplo, atinge 32,8% das pessoas.
6
 

 A expansão do uso da internet por todo o planeta é resultado direto da 

diversificação das atividades desenvolvidas através da rede. Se em um primeiro 

momento a plataforma mostrava-se interessante sob o aspecto militar-estratégico e 

intelectual, ramificações permitiram que a rede se tornasse suporte para o 

desenvolvimento de novos paradigmas de relações sociais e comerciais que, por sua 

vez, abriram um leque de possibilidades quase infinito. Atualmente, qualquer empresa 

de médio ou grande porte possui e-mail e/ou página sobre seus serviços, muitas vezes 

com oferta online e entrega de produtos.  Surgiu o e-commerce, que aumentou 

exponencialmente o número de empresas que não possuem mais sede para compra 

física, como é o caso da americana Amazon (www.amazon.com). 

 No que tange à questão social, a criação de chats e programas como MSN (que 

possibilitam a comunicação instantânea, muitas vezes com recursos como webcams), 

além de redes sociais, como Orkut (www.orkut.com) e Facebook (www.facebook.com), 

ampliou drasticamente o perfil dos internautas, que vêem nelas uma forma de superar 

barreiras físicas e se conectar a outras pessoas que tenham acesso à rede a partir de 

qualquer lugar do mundo.  

Essa expansão do uso das tecnologias digitais gerou mudanças nas estruturas 

sociais, criando novas dinâmicas através da formação de comunidades virtuais, onde 

ceder ou não ao determinismo tecnológico está diretamente relacionado ao acúmulo de 

capital social de um indivíduo. Com a mediação com computador, esses novos nós 

ampliam a conexão entre indivíduos, alterando também as organizações e mobilizações 

sociais reais. (RECUERO, 2009) 

 

 

 

                                                 
5
 Por contato entende-se acesso a qualquer site, e-mail ou plataforma que dependa de conexão com a 

internet para ser visualizada. 
6
 Resultado da pesquisa divulgado em matéria publicada no site G1 em 10 de fevereiro de 2010, 

disponível em <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1484777-6174,00-

ACESSO+A+INTERNET+CHEGOU+A+MILHOES+DE+BRASILEIROS+EM+DEZEMBRO+DE.htm

l> 



2.2- Segundo sinal: busca pela atenção do espectador 

 

 

Mesmo com a televisão recém saída de sua fase embrionária e talvez sem sonhar 

que uma tecnologia como a internet pudesse surgir em alguns anos, Guy Debord 

descreveu em 1967 um modelo ainda contemporâneo. Com a super valorização de 

signos e imagens, o conteúdo do livro ―A Sociedade do Espetáculo‖ apenas precisa 

incluir as novas plataformas de publicação e divulgação, mas a idéia central do texto 

contribui para a análise dos conteúdos midiáticos de forma praticamente inalterada. 

O universo digitalizado do século XXI potencializou todas as percepções acerca 

do espetáculo. Se a contemplação do objeto em detrimento da compreensão da própria 

existência e dos próprios desejos já era notável há mais de quarenta anos, essa 

deferência tornou-se ainda mais banalizada com o advento da internet e a ampliação 

exponencial dos espaços de exposição de conteúdo.  

Na grande rede a transformação de tudo em mercadoria subverte as necessidades 

sociais, provocando uma ruptura muito mais drástica do que acontece em outras mídias. 

O ―poder de comunicação instantâneo‖ descrito por Debord agora é fato, traduzido em 

tempo real, e permite uma ascensão muito mais consistente e abundante do espetáculo 

como sentido e estrutura narrativa.  

 

Sem dúvida, a pseudo-necessidade imposta no consumo moderno não 

se opõe a nenhuma necessidade ou desejo autêntico, que não seja, ele 

próprio, modelado pela sociedade e pela sua história. Mas a 

mercadoria abundante está lá como a ruptura absoluta de um 

desenvolvimento orgânico das necessidades sociais. A sua 

acumulação mecânica liberta um artificial ilimitado, perante o qual o 

desejo vivo fica desarmado. A potência cumulativa de um artificial 

independente conduz em toda parte à falsificação da vida social. 

(DEBORD, 1992: 39) 

 

 

Se em um primeiro momento a internet era restrita a militares e acadêmicos, a 

expansão da rede permitiu o acesso de leigos – todos que a buscassem. No início, 

apenas os mais afortunados tinham acesso à nova tecnologia. Com o passar dos anos, o 

ambiente digital tornou-se progressivamente mais acessível às demais camadas da 

sociedade, configurando um público ainda mais diversificado. Tal fenômeno pode ser 

comprovado pelo crescimento das taxas de navegação entre as classes C, D e E
7
. 

                                                 
7
 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pertencem à Classe A indivíduos com 

renda superior a 30 salários mínimos; à Classe B, aqueles com renda entre 15 e 30 salários mínimos; na 



Segundo pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC – www.cetic.com.br) com resultados divulgados em abril de 

2010, o número de domicílios com computador no país cresceu 12% apenas nos últimos 

dois anos e o número de acessos residenciais superou, pela primeira vez desde 2007, o 

número de acessos em centros de internet paga (cafés ou lan houses).
8
 

Com tanta pluralidade, o desafio de manter os internautas navegando link a link, 

através de micro porções de conteúdo, torna-se ainda maior. Em comum, apenas o fato 

de que os internautas não têm tempo a perder e não se satisfazem facilmente. Assim, 

uma gama maior de artifícios precisa ser explorada. Não importa a ordem ou a 

profundidade do tema, desde que haja atrativos suficientes para gerar um novo clique, 

que por sua vez desencadeará uma nova onda de navegação. 

No caso do jornalismo, pode ser observada uma grande mudança em relação ao 

perfil noticioso de outras mídias. Sem limitação física ou temporal, a internet pode dar-

se ao luxo de publicar tudo e mais um pouco, abrangendo uma gama muito maior de 

assuntos, muitos dos quais certamente ficariam de fora em uma publicação impressa, 

por exemplo, por questões de espaço e prioridade editorial. Matérias com animais e/ou 

com personagens em países estrangeiros
9
, sem qualquer relação ou consequência direta 

na vida do brasileiro, não mereceriam espaço na sessão ―Mundo‖ de um jornal em nosso 

país, mas encontram destaque nos portais de internet, por exemplo. 

No universo online, o leitor deseja manter-se informado a todo instante, seja 

qual for o tema. Ele julga importante estar atualizado com tendências, em contato com 

qualquer possível tópico de discussão. Abre-se uma imensa janela para explorar o 

curioso, o atípico e o bizarro, absorvendo conteúdos extremamente diversificados, que 

em outros veículos poderiam até ser julgados como indicadores de uma queda de 

qualidade editorial.  

O dever de um site é atrair e fidelizar a atenção do internauta. A notícia funciona 

como uma isca, ou uma mercadoria, um produto oferecido pela indústria cultural, e o 

essencial é manter a oferta abastecida, mesmo que isso acarrete em desvio ou 

                                                                                                                                               
Classe C, o ganho mensal vai de seis a 15 salários mínimos; a Classe D recebe vencimentos entre dois e 

seis salários mínimos; Classe E, por sua vez, tem renda até dois salários mínimos.  
8
 Resultados disponíveis em< http://www.nic.br/imprensa/releases/2010/rl-2010-06.htm> e 

<http://www.cetic.br/usuarios/tic/2009/analise-tic-domicilios2009.pdf> , acessando em 13 de agosto de 

2010. 
9
 Exemplo de matéria sem relevância para o público brasileiro, que certamente não seria publicada em um 

jornal impresso em nosso país, mas que recebeu grande destaque na Globo.com, disponível em: 

<http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2010/11/em-show-cobra-de-43-metros-morde-rosto-de-

menino-nos-eua.html> 



indefinição editorial (MEDINA, 1988). O cenário jornalístico sofre, assim, uma 

mutação: adapta-se a especificações comerciais, mais seduzindo o leitor do que 

atendendo a uma busca qualitativa por apreensão de conhecimento. Diversos artifícios 

são usados para captar olhares e mantê-los seduzidos. Matérias sensacionalistas ou 

fúteis ganham maior visibilidade, buscando satisfazer o apetite e a curiosidade do 

público, em detrimento de análise em profundidade ou informações de cunho social. É o 

conteúdo espetacularizado, que surpreende o espectador a todo o momento, 

emocionando-o de alguma forma, sempre mantendo-o preso ao contexto (DEBORD, 

1992).  

Essa nova dinâmica permite a comparação feita por Thais de Mendonça Jorge 

entre as redações e as redes de fast food. No artigo ―Macdonaldização no jornalismo, 

espetacularização da notícia‖, a comunicadora ressalta a homogeneidade de ingredientes 

e nomes de pratos nas lanchonetes, da mesma forma que as matérias, atualmente, se 

apresentam de forma repetida e sequencial, sem individuação qualitativa. 

 

Trabalha-se ao mesmo ritmo e com a mesma idéia de temporalidade, 

espacialidade e quantificação. É a previsibilidade e o condicionamento 

do público para a pressa, o imediatismo, o desejo de saciedade 

instantânea. O fast food afasta-se da gastronomia e se aproxima da 

engenharia, distancia-se da diferença e se avizinha da repetição, 

minimiza o processo para valorizar os resultados. (JORGE, 2008: 29) 

 

Tamanha quantidade de informação a custo quase zero faz com que a relação 

tempo-leitura torne-se cada vez mais compulsiva. Muitas vezes sem critérios para 

selecionar adequadamente o que vale a pena pinçar nesse meio, o internauta tenta passar 

os olhos por tudo, mas detêm-se pouquíssimo tempo na mesma página (MORO, 

2008)
10

. Desta forma, não demonstra interesse em ler matérias mais profundas, que 

necessitem uma maior reflexão e atenção para que o conteúdo seja absorvido e 

compreendido. Assim, temas mais densos vinculados aos campos da economia e da 

política, por exemplo, por mais relevantes que sejam, com influência direta na vida das 

pessoas, são deixados de lado, dando lugar a outros que certamente exigirão muito 

menos concentração e esforço intelectual para que haja perfeito entendimento. 

É notório que temas menos sedutores, mais áridos, não deixam de ser 

publicados, e continuam disponíveis para as pessoas que tenham interesse em buscá-los 

na rede. Entretanto, o caminho até as informações mais qualificadas pode ser um pouco 
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 Disponível em < http://gebe.eci.ufmg/downloads/313.pdf>. Acessado em 13 de agosto de 2010 



mais longo, visto que atalhos e grandes manchetes costumam privilegiar os tópicos de 

maior acesso, independentemente da relevância que tenham. Como exemplo, uma 

notícia publicada no dia 6 de outubro sobre a queda de ações da Petrobrás, que derrubou 

a Bovespa e investidores estrangeiros. Apesar da importância da informação para o 

mercado financeiro, ela só era encontrada na página de economia do Globo.com, nosso 

objeto de estudo. Para chegar até ela, era preciso entrar no portal, passar pela 

macroeditoria G1, clicar na página de economia e, enfim, na manchete. Com este longo 

caminho, só lê a matéria quem já procura por ela, um público específico. Dificilmente 

alguém a leria por acaso. 

A função da página inicial (também chamada de ―capa‖ em um portal) equivale 

a de uma primeira página de um jornal. Ambas resumem o que há de mais importante 

na edição (no caso da internet, dentre as matérias que estão no ar no momento), atraindo 

a atenção do leitor e despertando sua curiosidade para ler também o conteúdo que não 

está tão em evidência assim. A diferença é que, enquanto uma leitura rápida na primeira 

página de um jornal permite que o leitor tenha contato com uma breve síntese da 

maioria das manchetes, no mundo online as páginas se assemelham demais a tablóides, 

com amostras reduzidas de conteúdo. Tão reduzidas e de contextualização tão rasa que 

muitas vezes obrigam o internauta a dar mais de um clique para poder conseguir 

entender o que está sendo noticiado. No dia sete de março de 2010, por exemplo, o 

título ―Laranjas correm e ganham prova‖ 
11

 só podia ser compreendido quando o 

usuário clicava no link para a matéria que abordava o resultado de uma disputa do 

programa Big Brother Brasil, da Rede Globo.  

Os editores partem da premissa de que o público é fiel e está sempre atualizado e 

conectado em busca de novidades. Privilegia-se a ―instantaneidade e a quantidade de 

notícias‖ em detrimento da contextualização e do aprofundamento. (SANTOS, 2005). 

Cria-se uma necessidade de constante atualização, em um movimento de 

retroalimentação dependente, ditado mais pelo fluxo característico da mediação, com a 

renovação incessante do que está no ar, do que pela função precípua do jornalismo.  

Como em qualquer meio, ilustrações valorizam as matérias. O uso intensivo e 

extensivo da imagem será detalhado mais adiante, mas é vital citá-la como ícone de 

captação da atenção. Uma boa imagem guia o olhar, funcionando como um ímã, de 

forma muito mais eficiente do que uma boa manchete. Como não é necessária a 
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 Disponível em <http://www.globo.com>, acessado em 7 de março de 2010. 



utilização de fotos com alta resolução (visto que não é meio impresso), frames (cada um 

dos quadros de uma projeção, também conhecido como fotogramas) conseguem dar 

conta do recado. 

A partir daí é instaurado um ciclo vicioso. A notícia que rende mais cliques 

ganha destaque no layout da página. Assim receberá um número crescido de visitantes, 

enquanto uma matéria que fica ―escondida‖ 
12

 está praticamente fadada a ter baixa 

audiência. O que provoca pequeno fluxo de acessos é noticiado, mas não recebe os 

mesmos holofotes, mesmo que muitas vezes o assunto contido seja relevante. 

Nesse ponto vemos como os editores desempenham um papel central. Eles são 

gatekeepers
13

, desempenhando o papel de porteiros que selecionam as informações que 

entram ou não no veículo. Têm o poder de decidir o que deve ou não ganhar destaque, 

hierarquizando o conteúdo na página. Os editores são pessoas de confiança do veículo - 

estão sempre alinhados com as diretrizes comerciais e ideológicas da empresa. 

 

São responsáveis não só pela excelência das informações dentro de 

áreas específicas de conhecimento, como também pela política 

editorial da empresa. Portanto, o olhar do editor, cargo definido como 

interface técnica e administrativa da direção do jornal na redação, está 

afeito aos interesses da empresa e inevitavelmente contaminado pela 

responsabilidade institucional do lugar. (LUZ, 2005: 11) 

  

 No webjornalismo, o editor tem o perfil funcional um pouco modificado em 

relação aos colegas de outras mídias. A necessidade de manter os sites constantemente 

atualizados gera certo afrouxamento dos critérios de noticiabilidade
14

, permitindo que 

matérias que não mereceriam espaço em outras plataformas conquistem destaque no 

meio digital. Tudo pela necessidade de estampar sempre o novo, o mais atual, mesmo 

que não seja tão impactante quanto uma notícia mais ―velha‖. 
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 Entende-se por matéria escondida aquela que necessita de mais de dois cliques para ser encontrada. 

Mesmo as matérias da capa do site, mas que não ficam no primeiro scroll (necessitam que a barra de 

rolagem seja movimentada para serem vistas), também podem ser consideradas escondidas. 
13

 A teoria do gatekeeper surgiu em 1949 em estudo David Manning White, da Universidade de Boston, e 

no Brasil tem Nelson Traquina como referência. O conceito sofre duras críticas por considerar que apenas 

a ação pessoal do jornalista, através de escolhas arbitrárias e subjetivas, define o que é ou não notícia, sem 

levar em conta o aspecto social. 
14

 Critérios de noticiabilidade, também conhecidos como valores notícia, são, segundo Traquina, critérios 

que diferenciam os acontecimentos e fatos do dia a dia daqueles que merecem tratamento jornalístico. Um 

acontecimento será tanto ou mais noticiável quando maior o número dos valores que possuir. São alguns 

deles: freqüência (tem se repetido em determinado espaço de tempo), amplitude (atinge/interessa a um 

grande número de pessoas), significância (trará conseqüências e desdobramentos futuros), consonância 

(algo novo que pode ser inserido em história passada), composição (para manter o equilíbrio em meio à 

diversidade de assuntos), personalização (referência a ícones da sociedade/pessoas públicas), entre outros.   



 Por isso os sites ligados a conglomerados de comunicação cujos veículos já têm 

credibilidade construída ao longo dos anos junto ao público, e as páginas como o 

Wikileaks (http://wikileaks.org), que admitem apenas material verificado, destacam-se 

como preferenciais entre os internautas. Transmitem, ao menos na teoria, um conteúdo 

―filtrado‖, com critérios mínimos de relevância e correta checagem antes da publicação 

do conteúdo. 

 

2.3– Terceiro sinal: o espetáculo na Globo.com  

 

Por definição, portal é uma página que centraliza informações variadas e abriga 

outras páginas, hospedando-as em uma plataforma comum. (COLLINS, 1999). Os sites, 

geralmente ligados e bancados por organizações comerciais, possuem, de forma 

personalizada, ferramentas de busca para agilizar a localização de dados, além de acesso 

a conteúdos especializados: suporte a decisões, negócios, processamento cooperativo, 

de conhecimento, entre outros. O gerenciamento e a distribuição desses conteúdos 

podem ser feitos internamente ou para o ambiente externo à empresa (DIAS, 2001). 

Neste formato, a Globo.com
15

 foi criada em março de 2000 e hoje abriga mais 

de 500 páginas, entre produções próprias ou de parceiros. Desenvolvido inicialmente 

para abarcar a produção dos jornais
16

, revistas, rádios e canais de televisão das 

Organizações Globo em uma nova plataforma, o site passou a desenvolver seu próprio 

conteúdo já no primeiro ano no ar, adaptando-o aos novos meios sem deixar de lado as 

conexões com os demais braços do conglomerado a que pertence. 

O próprio slogan do site reforça a ideia de um portal que reúne um grande 

volume de informações, oriundo de diversas fontes: ―Absolutamente tudo sobre 

esportes, notícias, entretenimento e vídeos‖. Curiosamente, apesar de ser líder nas 

categorias notícia, esporte e entretenimento
17

, é apenas o sétimo maior portal 

brasileiro
18

. Isso acontece porque outros concorrentes
19

, como MSN, UOL e Terra 
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 Disponível em <http://www.globo.com>  
16

 O jornal O GLOBO possui versão digital desde 1996. Com a criação da Globo.com, sua página passou 

a ser hospedada no novo endereço. Atualmente, está disponível em < http://www.oglobo.globo.com>  
17

 Informação fornecida pela assessoria de imprensa do próprio portal. 
18

 Pesquisa divulgada pelo Ibope Nielsen em setembro de 2009. Resultados disponíveis em 

<http://www.osnumerosdainternet.com.br/ibope-nielsen-aponta-sites-de-maior-audiencia/> 
19

 Entende-se por concorrentes os demais portais de conteúdo da internet, sendo Terra 

(http://www.terra.com.br) e UOL (http://www.uol.com.br) os principais rivais da Globo.com, em termos 

de produção de conteúdo,  na busca pela audiência. O site da TV Bandeirantes (http://www.band.com.br) 

possui estrutura semelhante, mas não representa ameaça na disputa pelo público.  A Rede Record, por sua 

vez, apresenta duas páginas: o portal de notícias R7 (http://www.r7.com), lançado em 2009 e em 



possuem em seus domínios serviços de e-mails mais populares, além de oferecerem 

arquivos para download, banco de dados de letras de música etc. 

 

A partir de 2000, as empresas jornalísticas e as baseadas em parcerias 

com as empresas internacionais de telefonia estrategicamente optaram 

por deixar de ter uma presença passiva na internet - com a simples 

reprodução do conteúdo impresso - para tornar-se um portal. E, 

consequentemente, a noticia foi deslocada do centro focal sob o qual 

sempre esteve e passou a ser vista como ―algo mais‖, quase um 

brinde, um produto informativo que também oferece diversão. 

(FERRARI, 2004: 79) 

 

Toda a produção própria da Globo.com é enquadrada em três macroeditorias, 

criadas em 2005: G1, para notícias; Entretenimento e Esportes. As três vertentes 

editoriais abrangem dezenas de sub-editorias que devem atender à pluralidade do 

público, segmentando o conteúdo.  

O uso das cores é fundamental para a leitura na Globo.com. Sendo utilizado o 

fundo branco desde uma reforma de layout realizada em 2008, três cores básicas dão os 

primeiros indícios do enquadramento editorial: as chamadas (destaques nas páginas 

como manchetes) das matérias do G1 são em letras vermelhas; as de Esportes, em 

verde; as de Entretenimento, em laranja. No alto da página há ainda uma indicação para 

a sessão de vídeos do site, em azul. A cor, porém, não é relacionada ao conteúdo 

jornalístico no restante da página. À direita, é utilizada ocasionalmente em chamadas 

comerciais. O contraste dos links com o fundo da página e a associação entre cores e 

áreas do site tornam a navegação mais intuitiva, simplificando os caminhos do usuário 

(NIELSEN & MOLICH, 1990). 

O objetivo central deste estudo é mostrar a espetacularização de matérias e o 

destaque que estas ganham na página inicial da Globo.com, muitas vezes em detrimento 

de outras de cunho social. Para este trabalho foram coletados dados da plataforma no 

período de 03/02/2010 a 29/04/2010. Em um primeiro momento são feitas duas análises 

quantitativas com os números obtidos na pesquisa. Uma mostrando como as editorias 

dividem o espaço da ―capa‖ do site, independentemente do tamanho da chamada, e 

outra com as sub-divisões dos destaques por relevância visual.  

                                                                                                                                               
expansão, e outra página apenas com a programação da emissora (http://www.rederecord.r7.com), com 

informações sobre grade horária e atrações. Esse segundo caso também se repete no endereço eletrônico 

do canal SBT (http://www.sbt.com.br).  

 



 A Figura 1 apresenta a distribuição ―bruta‖ das editorias. Nela, observa-se um 

equilíbrio, com um número geral de matérias pouco maior do G1 (39%) em relação a 

Esportes (29%) e Entretenimento (32%).   

 

Figura 1 – Distribuição “bruta” das editorias do site 

 

 

Como nem todas as chamadas possuem o mesmo tamanho e relevância 

hierárquica, foi feita uma divisão por destaques
20

 (principal, secundário e terciário), 

como pode ser observado no Anexo 1. A nomenclatura utilizada para padronizar esta 

divisão é baseada nos nomes dos próprios destaques no publicador (programa de 

computador que permite que as notícias produzidas sejam disponibilizadas no site na 

internet) utilizado pela empresa. A exceção são os bullets (pequenos links que 

complementam ou estão correlacionados com uma matéria de maior relevância) que, 

por poderem ser incluídos abaixo de qualquer destaque, mas possuírem tamanho 

reduzido, são considerados terciários. 

Quando se faz esta classificação, a página de notícias mostra-se predominante no 

destaque principal, como pode ser observado na Figura 2. Cerca de 85% das matérias 

eram do G1, contra apenas 9% de Esportes e 6% do Entretenimento.. Nas chamadas 

secundárias há maior equilíbrio, mas os links vermelhos ainda são mais numerosos: 

41% contra 38% de verde e 21% de laranja. Nos títulos terciários, o Entretenimento 

possui mais da metade do conteúdo: 51% contra 28% de notícias e apenas 21% de 

Esportes.  Vale destacar que, durante os quatro dias de desfiles dos grupos especiais das 
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 Entende-se por destaque o espaço destinado a uma matéria, que varia de acordo com a relevância da 

manchete. O tamanho da fonte do link também obedece a essa hierarquia, enquanto as cores, na 

Globo.com, indicam a editoria a que pertence à nota.  



escolas de samba de Rio de Janeiro e São Paulo, as matérias de Entretenimento não 

apenas estiveram no destaque principal como monopolizaram a página inicial. Em 15 de 

fevereiro de 2010, inclusive, toda a ―capa‖ era composta por matérias da macroeditoria 

(Anexo 2), o que reforça o dito popular de que, durante o Carnaval, nada mais importa 

no país. 

 

Figura 2 – Distribuição das editorias de acordo com os destaques 

 

 

A distribuição das editorias também reflete a concorrência interna dentro do 

Portal. Em matérias cujo conteúdo não está restrito a apenas uma editoria, G1, Esportes 

e Entretenimento ―brigam‖ entre si para publicar primeiro e conseguir espaço na capa. 

Uma vez que o internauta clique na matéria, alimentará a audiência da macroeditoria 

correspondente e terá acesso a outras notas desta mesma seção.  

Essa é, inclusive, uma discussão interna entre os jornalistas: como definir a que 

editoria pertence uma matéria? Até que ponto as fronteiras entre os temas são definidos 

ou permeáveis o bastante para fazê-los circular por entre as editorias? Um bom 

exemplo, que será esmiuçado no quarto capítulo, refere-se à notícia de que o goleiro 

Bruno Fernandes, do Flamengo, estava sendo acusado de ser o responsável pelo 

sequestro e assassinato de Eliza Samúdio em junho de 2010. O caso envolvia um 

esportista, mas tratava-se de uma questão policial. Assim, recebia cobertura simultânea 

de G1 e Esportes. A situação torna necessária uma integração grande entre os editores 

para que não haja desperdício de força de trabalho, com as duas partes correndo atrás 

das mesmas informações. Porém, ao mesmo tempo, as duas seções correm contra o 

relógio para conquistar uma nova manchete na capa, mais espaço para atrair os olhares 

do leitor. 



Em ―Sobre a Televisão‖, o sociólogo francês Pierre Bourdieu faz uma reflexão 

sobre como os jornalistas escrevem para seus pares e não para o público (circulação 

circular da informação), e lançam falsos olhares críticos uns sobre os outros, muito mais 

atentos aos índices de audiência e à valorização da própria credibilidade no mercado do 

que com a produção noticiosa em si. Os editores preocupam-se apenas em questionar 

onde a notícia deve ficar, e não se deveria haver uma gama tão vasta de editorias, com 

tantas subdivisões, para um conteúdo que, infelizmente, é produzido de forma quase 

homogênea.  

Para saber o que se vai dizer, é preciso saber o que os outros disseram. 

Esse é um dos mecanismos sobre os quais se gera a homogeneidade 

dos mecanismos propostos. Se o Libération faz sua primeira página 

sobre tal acontecimento, o Le Monde não pode ficar-lhe indiferente, 

mesmo que pronto a se demarcar para marcar a distância e conservar 

sua reputação de altivez e seriedade. Essas pequenas diferenças às 

quais, subjetivamente, os jornalistas atribuem tanta importância 

mascaram as enormes semelhanças. (...) Essa espécie de jogo de 

espelhos refletindo-se mutuamente produz um formidável efeito de 

barreira, de fechamento mental.  (BOURDIEU, 1997:32-33) 

 

Mesmo um maior destaque não garante que a matéria esteja entre as cinco mais 

lidas do dia, em ranking exibido no pé da página principal da Globo.com. Durante o 

período em que as amostras foram coletadas, apenas três manchetes principais 

vermelhas (do G1) estiveram entre essas de maior audiência: o terremoto no Chile que 

matou mais de 800 pessoas em fevereiro; o julgamento do casal Nardoni no ―caso 

Isabella‖, no final de março; e as fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, que tiraram 

as vidas de centenas de pessoas e deixaram milhares de desabrigados no início de abril. 

O ―caso Isabella‖ é um exemplo bastante singular. A morte da menina de cinco 

anos, jogada da janela do prédio em que o pai, Alexandre Nardoni, morava com a 

madrasta, Anna Carolina Jatobá, causou comoção nacional em 2008. As evidências na 

cena do crime e os depoimentos controversos do casal, indiciado como suspeito de 

assassinato, atraíram a atenção do país inteiro, gerando grande expectativa em torno do 

desfecho das investigações. 

O volume de material produzido foi tão grande que uma editoria
21

 foi criada 

especialmente para o caso: uma página completa com desdobramentos das 

investigações, opiniões de peritos criminais, depoimentos de familiares, fotos e 

reconstituições reunia tudo sobre o assunto (Anexo 3).  

                                                 
21

 Disponível em <http://g1.globo.com/sao-paulo/caso-isabella>, acessado em março de 2010. 



Durante os cinco dias de julgamento, quase dois anos após o falecimento de 

Isabella, filas se formaram na porta do Fórum de Santana, em São Paulo. Para manter o 

internauta atualizado sobre o movimento no entorno do Fórum ou a respeito das 

apresentações de acusação e defesa, o G1 optou por uma cobertura em tempo real 

através de um blog
22

, cujo link era chamado no destaque principal do portal da 

Globo.com até horas após a condenação do casal Nardoni pelo crime. No dia seguinte, 

todas as cinco matérias listadas entre as mais lidas do G1 tinham relação com o 

julgamento.  

De acordo com Guy Debord, a super valorização de signos e imagens, além da 

contemplação do objeto em detrimento da compreensão da própria existência e dos 

desejos pessoais caracteriza a espetacularização. Um levantamento qualitativo, feito 

com base nas mesmas amostras colhidas entre 03/02/2010 a 29/04/2010 mostrou como 

o ranking das cinco mais lidas encaixava-se neste quadro, a exemplo do 

sensacionalismo
23

 em torno do ―caso Isabella‖. A análise subjetiva levou em 

consideração a relevância das matérias e as subeditorias a que pertenciam, pois mesmo 

que as matérias das mesmas macroeditorias sejam identificadas por cores, é possível 

perceber uma diferenciação. Em vermelho (cor das notícias), pode haver tanto uma 

matéria sobre a nova política cambial (Economia), quanto uma nota sobre um novo 

recorde de maior número de cachorro-quentes comido por minuto (Planeta Bizarro). Em 

Esportes ainda não há uma editoria equivalente a Planeta Bizarro, específica para 

matérias que registrem fatos inusitados nas competições, ou que retratem bastidores. 

Quaisquer informações sobre a vida de um atleta fora de campo ou quadra ainda são 

relacionadas à modalidade praticada pelo mesmo.  

Na lista dos conteúdos mais acessados do G1, 52% dos textos era 

espetacularizado; em Esportes, 30%. Na produção de Entretenimento, 100% das 

matérias mais lidas são espetacularizadas. Em nenhuma data havia destaque para 

matérias de cultura e artes, em teoria editorias também cobertas pelo site. Havia apenas 

matérias das sub-editorias EGO, que cobre o universo de artistas e pessoas famosas, e 

Big Brother Brasil, com notícias sobre o andamento do programa de televisão de 

mesmo nome. 
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  2.4 – Começa o espetáculo – e o poder do hiperlink 

 

 

Com tanta oferta promovida pelas transformações tecnológicas e sociais, o 

consumidor recebe estímulos cada vez mais fortes para que se sinta suficientemente 

motivado a clicar em um determinado ícone. Para isso, a web 2.0 oferece um escopo 

significativo de recursos, como a multimidialidade, a hipertextualidade, e a 

interatividade. 

 

2.4.1- Multimidialidade 

 

O conceito de web 2.0 emergiu na virada do milênio como uma tendência 

renovadora na comunicação digital, a partir do surgimento de um público participativo, 

que buscava maior interação e integração com o conteúdo. Desde então, a rede passou a 

se transformar, de forma a satisfazer essas necessidades, permitindo novas explorações 

sensoriais, inclusive. (ANTOUN, 2008.) 

Por ser braço de um mesmo conglomerado de comunicação, a Globo.com leva 

vantagem sobre a concorrência: reúne conteúdos de diversas mídias na mesma 

plataforma. Além do texto, fotos, áudio e sobretudo vídeos enriquecem o produto final 

oferecido ao consumidor, que é alimentado com atualizações 24 horas por dia, sete dias 

por semana. Essa concentração de diversos formatos de apresentação em um mesmo 

ambiente, conhecida como multimidialidade, torna a narrativa webjornalística mais 

completa e plural. 

Um único meio pode invocar os sentidos do homem de forma integrada, 

combinados em uma modalidade discursiva única e cada vez mais holística (abordagem 

que defende o entendimento integral dos fenômenos, em que as propriedades do todo 

não podem ser explicadas separadamente). Enquanto lê uma matéria, o internauta pode 

ativar o box de vídeo com uma reportagem sobre o mesmo tema, abrir uma galeria com 

fotos que contam uma história imagem a imagem, ou ainda ouvir o plantão da rádio 

sobre o assunto em tempo real.  

 Essa convergência de mídias ocorre de forma ímpar na internet. Com todo o 

conteúdo disponível ao alcance das mãos, o usuário escolhe o que agregará maior 

conhecimento. O indivíduo tem o poder de decidir a ordem em que irá (e se irá) acessar 

as informações complementares, da mesma maneira que pode interromper uma 

exposição para iniciar outra a qualquer instante. Ele é quem controla o contato que terá 



com cada mídia, tendo uma experiência singular, visto que cada indivíduo pode optar 

por uma sequência de acesso diferente. 

 O uso dos vídeos, especificamente, é o carro chefe da Globo.com, o diferencial 

em relação aos outros sites. Todo o material exibido na grade horária que é produzido 

pela Rede Globo, como seus telejornais e novelas, é disponibilizado no endereço 

eletrônico. Uma parte do conteúdo das notícias é de livre acesso, enquanto é preciso ser 

assinante do portal para ter movimentação irrestrita e poder assistir ao conteúdo de 

vídeos na íntegra, por exemplo. Há também a produção própria, em que as subeditorias 

usam suas equipes para produzir conteúdo exclusivo para internet, seja este material 

factual ou editorial, sem qualquer relação com a programação da emissora. 

 

  2.4.2 - Hipertextualidade 

 

 A hipertextualidade é necessária para ―costurar‖ as informações, que na rede 

aparecem de forma fragmentada, em uma estrutura não linear, com novas notas 

publicadas ao mínimo desdobramento de um mesmo caso. Para manter a corrente de 

informação e segurar o internauta em seu domínio, o site faz uso intensivo de uma 

ferramenta conhecida como ―Saiba Mais‖. Um box, que pode aparecer no canto 

esquerdo ou inferior da matéria, reúne toda a produção (supostamente ou minimamente) 

relacionada com aquela que está sendo lida no momento. Nessa ―caixinha‖, ficam 

listados os títulos das matérias que, quando clicados, redirecionam o internauta para 

uma nova página, quase nunca fechando a página anterior. O leitor pode percorrer todos 

os ―pedaços‖ da notícia que desejar sem perder o vínculo inicial. 

Há também os links simples, em que uma palavra em destaque redireciona o 

endereço eletrônico quando clicada. Este artifício possui o mesmo princípio técnico, 

mas é bem mais comum, e pode ser encontrado em qualquer tipo de site, mesmo com 

estrutura relativamente rudimentar, como a de blogs, em que os assuntos relacionados 

são conectados apenas por nuvens de tags (espécie de rótulos que separam as postagens 

por categorias determinadas, facilitando a busca por material do mesmo assunto. As 

nuvens de tags hierarquizam esses temas, quase sempre os organizando por ordem 

alfabética ou pela frequência em que o conteúdo é marcado com a mesma legenda. 

Neste último caso, o tamanho da fonte é proporcional ao número de conteúdos 

relacionados ao termo no site). 



Aparentemente ―inocente‖, o layout é um dos grandes responsáveis por esses 

instintivos cliques em sequência e pela navegação quase automática em busca da 

satisfação do conhecimento ou da curiosidade. Essa simplicidade de interação com o 

usuário forma um conjunto de princípios que define uma estratégia cognitiva para 

minimizar a complexidade dos processos de tomada de decisão.  

Essas ―regras‖ foram primeiramente pensadas e difundidas pelo dinamarquês 

Jakob Nielsen (1994), que desenvolveu heurísticas baseadas na experiência e no 

planejamento de determinado projeto. O bom funcionamento dessa cartilha permite que 

o usuário navegue através das páginas virtuais sem interrupções, reconhecendo os 

padrões utilizados na interface, de forma que seja possível reconhecer os signos e 

compreender os caminhos ao invés de memorizá-los. A linguagem deve ser acessível, 

com conceitos sempre familiares, para que o usuário intuitivamente navegue pelo 

sistema, numa relação que torne a interface digital mais próxima do mundo real do 

navegador. Da mesma forma, as heurísticas de Nielsen facilitam a identificação de erro 

e as possíveis ―saídas de emergência‖, com fácil reversão das ações.  

Nielsen também destaca a importância de sempre fornecer ao internauta um 

feedback (retorno) sobre o status do sistema. E, apesar de possuir caminhos fixos e 

claramente identificáveis, que podem ser seguidos por passos concretos, a página deve 

ser flexível e disponibilizar atalhos para os mais experientes, pessoas que utilizam o 

endereço eletrônico com frequência.  

O autor destaca como o desenvolvimento estético e o design mostram-se ímpares 

nesse processo. Uma interface simples evita a profusão de informações irrelevantes, 

indesejadas ou raramente necessárias. Com menos ícones à vista, a possível ocorrência 

de erros é minimizada, e as etapas são mais claramente definidas. Segundo Steven 

Johnson, entretanto, não existe a possibilidade de eliminação total de falhas durante o 

percurso. 

A história da inovação tecnológica é uma história de acidentes felizes 

e erros brilhantes. Mas sugere também as dificuldades perceptivas que 

decorrem de uma proximidade muito grande com a tecnologia 

emergente. À medida que evoluem, as máquinas tendem a produzir 

versões espectrais de si mesmas, cortinas de fumaça, pistas falsas. 

(JOHNSON, 2001: 136) 

 

Nielsen salienta ainda a importância da realização de avaliações heurísticas para 

identificar falhas nos programas, e propõe soluções para uma melhor e mais eficiente 

navegabilidade. Na última mudança de layout das páginas das macro e subeditorias da 



Globo.com, diversos testes foram realizados para revelar eventuais dificuldades que a 

nova disposição das ferramentas do site poderia apresentar. Com base no feedback dado 

pelos avaliadores, muitos dos quais não haviam recebido nenhum treinamento formal 

sobre usabilidade, alguns ajustes puderam ser feitos antes das páginas irem 

definitivamente ao ar.  

Esse ―não pensar‖ da navegação instintiva, comercialmente tão útil aos portais 

de internet, pode ser associado às criticas feitas à indústria cultural pelos intelectuais da 

Escola de Frankfurt, na Alemanha, nas décadas de 1950 e 1960. Pensadores como 

Theodor Adorno e Max Horkheimer acreditavam que a transformação do consumidor 

em ser passivo, apesar da satisfação imediata do prazer, significava quase uma proibição 

da atividade intelectual, já sem espontaneidade.  

 

O prazer congela-se no enfado, pois que, para permanecer prazer, não 

deve exigir esforço algum, daí que deva caminhar no âmbito das 

associações habituais. O espectador não deve trabalhar com a própria 

cabeça; o produto prescreve toda e qualquer reação: não pelo seu 

contexto objetivo – que desaparece tão logo se dirige à faculdade 

pensante – mas por meio de sinais. Toda conexão lógica que exija 

alento intelectual é escrupulosamente evitada. (ADORNO, 2002, p. 

31)  

 

A produção em massa, assim como o já citado compromisso com a lucratividade 

empresarial no círculo de decisão editorial, acarretaria em uma homogeneização, tanto 

dos temas e assuntos como dos gostos, em escala global, o que reforçaria a exploração 

ideológica e financeira e geraria indivíduos alienados e com acesso limitado a um 

conteúdo de baixa qualidade. 

 

2.4.3 - Interatividade 

 

A terceira ferramenta da web 2.0 que se destaca na Globo.com é a interatividade, 

que permitiu uma inversão do fluxo informacional. Se em um primeiro momento a 

internet apenas reproduzia aquilo que a televisão exibia antes, a rede passou a alimentar 

a TV (no caso em questão, a TV Globo), possibilitando um contato de mão invertida 

com os espectadores, agora também produtores de conteúdo. 

Todos os programas da emissora possuem endereço eletrônico na internet e, 

durante as transmissões, apresentadores convocam os espectadores a participarem de 

enquetes, enviarem perguntas para os convidados, fazerem denúncias e sugerirem 

pautas. Alguns programas tiram proveito dessa ferramenta esporadicamente, enquanto 



outros são sempre nutridos por elas, como é o caso das transmissões esportivas. A 

participação dos internautas é estimulada, tanto por texto quanto por vídeo, e exibida a 

cada jogo ou competição.  

Em entrevista à Revista Meio & Mensagem, em julho de 2007, o diretor geral da 

Globo.com, Juarez Queiroz, enfatizou a importância da convergência de mídias e 

transformação do perfil do produtor para o desenvolvimento da internet e a remodelação 

das antigas plataformas. 

 

Vamos olhar a internet como mídia, ou de que forma enriqueceu 

outras mídias, como a televisão. Se olharmos a grade da TV GLOBO, 

por exemplo, temos vários cases de sucesso. Há conectividade no 

Faustão; no Big Brother Brasil, um fenômeno com 150 milhões de 

público; com a participação do público no jornalismo através do 

recurso do ―Você Repórter‖ etc. Estou olhando para a TV depois do 

desenvolvimento dessa estratégia de comunicação. Houve uma 

integração muito maior, não só na TV, como também em jornal e 

rádio. O futuro passa por aí também. E há todas as novidades 

chegando também na distribuição, seja pelo iPhone, iPad, etc. 

Estamos sendo muito bem sucedidos nesse sentido.
24

 

 

Há endereços eletrônicos fixos para receber essas contribuições
25

. No caso 

específico do G1, há uma página inteira de conteúdo produzido por internautas
26

, apenas 

mediada pelos editores. São textos, vídeos e fotos, que podem ser exibidos somente 

nesta seção, ou em outras editorias e veículos das Organizações Globo, sem qualquer 

remuneração para o autor, que recebe apenas o crédito. 

 Esse fenômeno só é possível graças ao desenvolvimento de tecnologias como 

máquinas fotográficas e, sobretudo, aparelhos de telefone celular, além da maior 

acessibilidade desses bens. De acordo com a Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações), o Brasil já possui mais aparelhos de telefone celular do que 

habitantes
27

. Com gravadores e câmeras em mãos, qualquer pessoa se torna produtora 

de conteúdo, podendo registrar flagrantes que seriam perdidos em outra época.  

Um exemplo interessante de como esses arquivos ganharam espaço ocorreu no 

dia seis de abril de 2010, quando os moradores do Rio de Janeiro ficaram ilhados após 

uma noite inteira de forte chuva, a maior da história da capital fluminense. Dezenas de 

imagens foram gravadas pelos cidadãos retratando os desafios enfrentados por aqueles 
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que ficaram ilhados em locais que temporariamente inacessíveis a equipes de quaisquer 

emissoras
28

. Após serem filtradas, dezenas destas imagens foram exibidas durante a 

programação, inclusive no Jornal Nacional
29

, um dos principais programas de notícias 

da televisão aberta brasileira, mesmo com qualidade de imagem bastante inferior a do 

equipamento profissional utilizado pela emissora. Márcio Gomes, jornalista e 

apresentador da casa, também fez uma reportagem com seu telefone celular
30

 a caminho 

do trabalho, e o material foi exibido no noticiário acima citado. 

 A interatividade também é feita através dos blogs
31

. Muitos jornalistas possuem 

páginas hospedadas no site, sejam elas vinculadas a algum programa de cuja produção 

eles participem, temático ou não. Neles, relatam bastidores de reportagens, comentam 

matérias e declarações de autoridades e recebem os comentários e sugestões dos 

internautas, que sofrem moderação. Além do endereço fixo, ocasionalmente aparecem 

em links dentro de matérias que estejam relacionadas com as postagens mais recentes. 
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3. PRIMEIRO ATO – O ENTRETENIMENTO DISPUTA O PAPEL PRINCIPAL 

 

 Altamente valorizado pelos editores por atrair a atenção dos internautas, o 

conteúdo espetacularizado ganha maior projeção. Com produtos próprios, o portal 

Globo.com coloca-os no mesmo patamar da notícia, sem sequer estabelecer 

diferenciação visual. Dividindo o mesmo espaço físico, as produções do Entretenimento 

não apenas captam olhares, mas disputam cliques e acirram a concorrência interna com 

as demais editorias. 

 

3.1 – EGO, Paparazzo e Big Brother 

 

Os três maiores responsáveis pelo conteúdo espetacularizado da Globo.com 

pertencem a Entretenimento
32

: são as páginas do programa Big Brother Brasil
33

, EGO
34

 

e Paparazzo
35

.  

Big Brother é um programa televisivo idealizado pela produtora holandesa 

Endemol, especializada em reality shows, e consiste no confinamento de participantes 

em uma casa cenográfica, vigiada 24 horas por dia por um circuito de câmeras. A única 

janela de contato dos brothers, como são chamadas as pessoas confinadas, é através do 

apresentador, que apenas conduz provas, gincanas e conversas, sem lhes dar qualquer 

pista do que acontece no mundo exterior. A primeira temporada do programa foi 

realizada nos Países Baixos, e o sucesso fez com que o formato fosse comercializado 

para emissoras de todo o mundo. Os direitos de exibição da versão brasileira, conhecida 

como Big Brother Brasil (BBB), foram adquiridos pela Rede Globo, que levou a 

primeira edição ao ar em 2000. Desde então, o produto é exibido todo ano entre os 

meses de janeiro e março. O canal por assinatura Multishow, pertencente à emissora 

carioca, exibe flashes durante a grade horária, e o Première Show acompanha a rotina da 

casa em tempo integral.  

O fenômeno de audiência da televisão repete-se na internet. Na página do Big 

Brother hospedada na Globo.com, os espectadores podem ver o perfil dos participantes, 

acompanhar os últimos acontecimentos e participar de votações interativas propostas na 

televisão. Para os assinantes do portal há ainda a possibilidade de ver as imagens de 
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câmeras exclusivas colocadas em locais estratégicos da casa e acompanhar festas e 

shows que acontecem no programa em tempo real. O sucesso desse conteúdo é tão 

grande que a audiência do programa é contabilizada em separado da macroeditoria 

Entretenimento. Isso ocorre porque os números são assustadoramente mais elevados do 

que os das demais editorias e, como o programa fica no ar durante apenas três meses, 

caso os índices fossem contabilizados juntos, haveria uma considerável queda de 

público no restante do ano
36

.  

 A arrecadação milionária que a Rede Globo consegue através de propagandas 

nos intervalos e da exposição de marcas durante o programa também é expansiva à 

internet. As ―notícias‖ sobre o BBB, publicadas com intervalos de aproximadamente 20 

minutos entre uma e outra, servem de teasers (técnica de marketing usada para chamar 

atenção dos consumidores) e estimulam os internautas a permanecerem conectados à 

espera de uma nova atualização, da mesma forma que destaca os benefícios dos 

assinantes, incitando as pessoas a também adquirirem o pacote.  

Com tantos interesses comerciais envolvidos, o conteúdo relacionado ao 

programa mobiliza a editoria de Entretenimento. No período em que o reality show fica 

no ar, a maior parte do conteúdo da macroeditoria é relativa a ele. No portal, as notas 

mais ―relevantes‖ (leia-se aqui as que contêm acontecimentos polêmicos, brigas e novos 

relacionamentos) recebem grande destaque na área nobre da capa do site, em detrimento 

de notícias realmente significativas e informativas, de conteúdo jornalístico pertencente 

ao ―mundo real‖.  

Para Guy Debord, é justamente essa não-relação com a realidade que atrai a 

atenção do público. Segundo ele, nossa sociedade prefere a cópia ao original, a 

representação ao fato deveras vivenciado. 

 
A realidade considerada parcialmente reflete em sua própria unidade 

geral um pseudo mundo à parte, objeto de pura contemplação. A 

especialização das imagens do mundo acaba numa imagem 

autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio. O espetáculo em 

geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do 

não-vivo. O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é 

simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção 

existente. Ele não é um complemento ao mundo real, um adereço 

decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as 

suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou 

consumo direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo 

presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente 

da escolha já feita na produção, e no seu corolário — o consumo. A 
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forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das 

condições e dos fins do sistema existente. (DEBORD, 1992: 10) 

 

 

Além do espaço diário ocupado pelo conteúdo espetacularizado, talvez a maior 

prova até hoje do valor dado ao Big Brother e de sua importância mercadológica na 

internet ocorreu na 10ª edição do programa, exibida em 2010. Na televisão, a média de 

audiência durante toda a temporada foi de 30,7% pontos, enquanto a grande final 

(realizada no dia 30 de março) teve prévia de 40 pontos com picos de 43,5 e share
37

 de 

60,8%. No quesito votação, bateu o recorde mundial do programa, ultrapassando a 

marca de 154 milhões de votos computados por internet e telefone somados (dados do 

Ibope). Na web, a edição decisiva foi acompanhada por um blog em tempo real, e a 

vitória do lutador Marcelo Dourado foi chamada no destaque wide do portal, utilizado 

somente em ocasiões excepcionais (disponível no Anexo 3). Horas antes, a manchete 

principal do site havia sido ocupada pelo depoimento de um dos envolvidos em 

importante escândalo político: o ―mensalão‖, do partido Democratas, e por uma nova 

proposta de divisão dos royalties do petróleo feita por senadores de Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. Mesmo assim, as matérias referentes ao programa, relatando tanto a 

expectativa dos concorrentes ao prêmio de R$ 1,5 milhão quanto contendo 

retrospectivas da edição, ocupavam a maior parte da página (Anexo 5).  

Transformados em celebridades instantâneas, os participantes dos reality shows 

recebem cobertura jornalística como os demais artistas, ganham página própria no EGO 

e destaque em sites concorrentes, além de posarem para o Paparazzo, que serve como 

trampolim para novos contratos com revistas do gênero. 

Encarregado de qualquer publicação que envolva artistas, quase sempre sem 

relação alguma com a atividade profissional desenvolvida por estes, mas sim sobre suas 

vidas particulares, o EGO engloba quase toda a macroeditoria Entretenimento quando o 

Big Brother não está no ar. É o carro-chefe tanto em volume de produção quanto em 

espaço na capa do portal.  

O menu possui dez páginas: primeira página, notícias, fotos, famosos, ego teen, 

eventos, beleza, vídeos, paparazzo e horóscopo etc. Nelas é possível ver perfis dos 

famosos: nome completo, data de nascimento, idade e signo, além de fotos, últimas 

notícias, lista de famosos relacionados e enquete com opinião dos internautas a respeito 

da pessoa. Há, inclusive, um ranking dos artistas mais buscados no site. 
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É interessante destacar como o perfil dos personagens da imprensa de 

celebridades é completamente diferente daquele dos anos 80 e início dos 90. Como 

relatam Raquel Paiva e Muniz Sodré no livro ―Cidade dos Artistas‖, as colunas sociais 

do passado mostravam ícones da sociedade que atingiam esse status por terem 

sobrenomes tradicionais e recursos financeiros. Agora, basta estar no lugar certo, na 

hora certa. 

Importa mesmo virar imagem, aparecer para parecer famoso, ainda 

que isto seja efêmero como uma bolha de sabão. O principio de tudo é 

simular euforia, e, principalmente, esquecer o simulacro da vida como 

telenovela ou vice-versa. (...) A temática do antigo colunismo social, a 

das festas e estilo privilegiado de vida, não desapareceu de todo, mas 

perdeu a atração exercida no passado. Os personagens da coluna têm 

agora a ver com a mídia ou com situações suscetíveis a passar pelo 

crivo da midiatização, tais como festas, eventos esportivos da moda, 

flagrantes da vida de cantores populares etc. Passou-se 

definitivamente do sobrenome importante para o status midiático. 

(PAIVA & SODRÉ, 2004: 23-28) 

 

O reflexo dessa nova realidade no EGO pode ser observado apenas pelo número 

de celebridades com página individual (como no modelo anteriormente citado): do 

estilista Alexandre Herchcovitch às mulheres-fruta (Mulher Melancia & Cia - que 

aparecem catalogadas pelo nome próprio seguido do nome artístico), passando por 

filhos de artistas e ex-participantes do Big Brother Brasil, 739 nomes estão 

cadastrados
38

 no site. 

Para realizar uma cobertura tão extensa, a editoria investe na produção 

quantitativa em detrimento da qualitativa, e os critérios de noticiabilidade são bastante 

abrangentes. Qualquer imagem que surja em uma agência fotográfica, mesmo que 

retrate apenas um passeio na orla ou compras no shopping, vira notícia. Em muitos 

casos, sem qualquer apuração, as fotos vão ao ar apenas com uma breve descrição 

daquilo que qualquer um pode notar ao observar a foto com um pouco de atenção. O 

texto torna-se redundante e raramente acrescenta algo novo. 

Hospedada no EGO, o Paparazzo
39

 é uma página de ensaios fotográficos 

sensuais. Possui arquivo permanente e, de tempos em tempos, mas sem regularidade 

específica, recebe novas fotos. Inicialmente criada para receber modelos de ambos os 

sexos, praticamente só clicou modelos femininos no último ano. A exceção (até outubro 

                                                 
38

 Número de páginas existentes em 12 de outubro de 2010 
39

 Palavra da língua italiana que designa fotógrafos que clicam pessoas famosas sem autorização e 
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de 2010) foi o engenheiro agrônomo Eliéser José Ambrósio
40

, que participou da edição 

2010 do programa Big Brother Brasil.  

Os modelos escolhidos estão sempre em evidência na mídia, independentemente 

de terem trabalhado ou não profissionalmente no ramo. Basta ser belo e comentado. A 

personal trainner Joana Machado
41

 é um bom exemplo. A loira tornou-se famosa após 

uma briga pública com o noivo, o ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira 

Adriano, e estampou diversas capas de revistas de celebridades. Foi fotografada pelo 

Paparazzo, e a maioria dos ensaios tem títulos associados ao namorado famoso, como 

―Veja o que só o Imperador (apelido de Adriano) viu‖ e ―O verdadeiro Império do 

Amor‖, em referência ao apelido da dupla de ataque do Flamengo, que também contava 

com o jogador Vagner Love, no primeiro semestre de 2010. 

Assim como acontece em outras áreas do portal Globo.com, o Paparazzo oferece 

benefícios para os assinantes. Apenas eles têm acesso a todos os ensaios fotográficos 

(cinco, média), a vídeos de bastidores gravados pela produção com o making of e 

entrevista completa com o modelo. As páginas restritas têm como título ―Só para quem 

pode‖. Ao usuário comum está disponível, além das fotos, um bate-bola rápido, com 

perguntas do tipo ―parte do corpo preferida, filosofia de vida‖ etc. Também é possível 

baixar wallpapers das celebridades clicadas e enviar cartões para amigos, divulgando a 

página. 

Dentre as três editorias citadas neste item, Paparazzo é a única que, por não ser 

factual, mantêm manchetes no portal por um período maior sem ficar ―velha‖. Quando 

permanece um período mais longo sem fotografar ninguém, o site às vezes ―requenta‖ 

(reedita) material, mostrando fotos inéditas de ensaios passados. 

 

3.2 - Editorialização camuflada  

 

Assim como todo o conteúdo pertencente à macroeditoria Entretenimento, a 

produção dos três sites apresentados no item anterior é destacada em letras laranjas no 

portal da Globo.com. E, apesar de Big Brother e Paparazzo serem produtos comerciais, 

não há qualquer distinção visual entre seus links e os das matérias jornalísticas. O 

mesmo acontece com o material produzido sobre as novelas da Rede Globo, em que 
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notas são destacadas com os nomes dos personagens, sem distinção sobre o que é real e 

o que é ficção. Ocorre uma editorialização camuflada, e o conteúdo exclusivamente 

espetacularizado posa no mesmo patamar da notícia. 

Para Guy Debord, a alienação contida nessa mescla entre real e espetáculo é 

comum e necessária para a sobrevivência de ambas as partes. Segundo o escritor 

francês, a transformação da percepção é consequência natural da sociedade 

contemporânea e não fere quaisquer limites.  

 
 Não se pode contrapor abstratamente o espetáculo à atividade social 

efetiva; este desdobramento está ele próprio desdobrado. O espetáculo 

que inverte o real é produzido de forma que a realidade vivida acaba 

materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo 

em si mesma a ordem espetacular pela adesão positiva. A realidade 

objetiva está presente nos dois lados. O alvo é passar para o lado 

oposto: a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo no real. Esta 

alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente. 

(DEBORD, 1992: 10) 

 

Em um jornal impresso ou televisivo, o leitor/espectador identifica o que é 

conteúdo jornalístico, produto e publicidade mais facilmente, apesar de consumir a 

publicidade muitas vezes sem querer (compra-se um periódico pelas informações 

contidas nele, não pela publicidade ali impressa, apesar da estrutura econômico 

financeira ser determinante para a manutenção da empresa). Isso porque as áreas 

destinadas à publicidade ainda são mais claramente demarcadas e visualizadas. No caso 

dos impressos, os anúncios geralmente aparecem em boxes, com letras e cores que se 

distinguem do padrão das notícias. Na televisão, são veiculadas apenas durante os 

intervalos dos noticiários
42

. 

No portal Globo.com também há espaço reservado à publicidade. Mas, como os 

produtos citados muitas vezes pertencem ao próprio conglomerado de comunicação, o 

tratamento por eles recebido destaca-se dos demais: a produção caseira ganha muito 

mais projeção, pronta para receber mais cliques e desencadear uma retroalimentação 

sequencial. Assim, com a navegabilidade induzida pelo editor, o internauta ―compra‖ o 

pacote: junto com a notícia vem uma onda de produtos pipocando diante dos olhos.  

O discurso, nestes casos deliberadamente diferenciado para valorizar os bens 

materiais, foi objeto de estudo de Paulo Freire. Para o educador pernambucano, todo 
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objeto de fala possui traços ideológicos que comprometem a parcialidade e a 

neutralidade, sendo impossível que o homem dissocie as necessidades mercadológicas 

dos pilares jornalísticos. 

 

O compromisso, próprio da existência humana, só existe no 

engajamento com a realidade, de cujas águas os homens 

verdadeiramente comprometidos ficam molhados, ensopados. Ao 

experienciá-lo, num ato que necessariamente é corajoso, decidido e 

consciente, os homens já não se dizem neutros. A neutralidade frente 

ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o 

medo que se tem de revelar o compromisso. Este medo quase sempre 

resulta de um compromisso contra os homens, contra sua 

humanização, por parte dos que se dizem neutros. Estão 

comprometidos consigo mesmo, com seus interesses ou com os 

interesses dos grupos aos quais pertencem. E como este não é um 

compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível. 

(FREIRE, 1981: .9) 

 

O refinamento de como esse assédio ao leitor é feito, entretanto, evoluiu 

bastante. Atualmente, o site utiliza o discurso interativo para atrair o internauta, 

fazendo-o sentir-se atuante e participativo. Um exemplo interessante a ser citado foi o 

tratamento dado ao capítulo do dia 12 de outubro da novela Passione, exibida de 

segunda a sábado, às 21h, pela Rede Globo. Um personagem central da trama seria 

assassinado e, para despistar a imprensa e deixar os espectadores curiosos, o autor 

Sílvio de Abreu escreveu a morte de cinco personagens diferentes, devidamente gravada 

pelos atores envolvidos. Nas 24 horas que antecederam a exibição da cena correta, a 

Globo.com sustentou diferentes manchetes como ―Quem morrerá em Passione? Opine!‖ 

e ―Diana e Gerson são ‗salvos‘ pelo autor. Quem morre?‖. Ao clicar no link, o 

internauta podia assistir a um pedaço de cada uma dessas gravações e votar em quem 

ele achava que iria deixar a história.  

De acordo com o mesmo princípio, as chamadas para o Paparazzo e para as 

votações e enquetes do Big Brother se destacam bastante porque, diferentemente do 

hardnews (conteúdo factual, do dia a dia), predominante na capa e no restante do site, 

podem permanecer em evidência no topo da página por até três dias, enquanto todas as 

outras matérias, consideradas ―velhas‖ para internet, são trocadas em questão de horas. 

Mesmo assim, não é raro que os títulos sejam trocados, assim como as fotos. Com a 

chamada renovada, a questão temporal é parcialmente disfarçada, e o internauta é 

atraído por um signo ainda desconhecido. O estímulo para clicar no link é mais uma vez 

reforçado. 

 



3.3 – Exploração da imagem – a vez a foto legenda  

 

Segundo definição do dicionário Aurélio, imagem é um processo de reprodução 

visual de um objeto ou pessoa através de espelho, instrumento de óptica, pintura, 

escultura ou desenho, pelo qual as idéias também podem tomar formas mais sensíveis. 

À invenção um método de reprodução que utilizava uma chapa sensível no interior de 

uma câmara escura dotada de um dispositivo óptico deu-se o nome de daguerreotipia
43

, 

em homenagem ao inventor francês Louis-Jacques Daguerre. Posteriormente, com a 

evolução tecnologia e a possibilidade de reprodução, o produto derivado do processo 

recebeu o nome de fotografia. (ALVES & MASSEI, 1989) 

Segundo contam os autores acima citados, no início as fotografias eram 

essencialmente retratos familiares, restritos apenas aos cidadãos mais afortunados da 

sociedade. As cópias eram raríssimas, de forma que o produto final era quase tão único 

e exclusivo quanto uma obra de arte talhada à mão. Com o desenvolvimento de 

dispositivos mais leves, modernos e baratos, os fotógrafos passaram a retratar não 

somente pessoas, como também a cidade e o cotidiano. Uma nova vertente comercial 

foi aberta, e esses profissionais passaram a usar as publicações impressas para estampar 

as imagens, então multiplicadas. Esse novo atrativo alavancou as vendas dos periódicos 

e, posteriormente, passou a ser utilizado também em panfletos de propaganda. 

Para o ensaísta alemão Walter Benjamin, essa reprodução experimentou uma 

aceleração tão imensa que atingiu o nível da palavra oral, já que o olho poderia se 

adaptar muito mais rapidamente do que a mão aprenderia a pintar. Desta forma, a 

fotografia multiplicada perderia sua aura, seu status inicial de obra de arte, por não ter 

mais unicidade. 

O surgimento das agências de fotografia potencializou ainda mais esse 

fenômeno. Com um banco de dados à disposição de inúmeros clientes ao redor do 

mundo, essas empresas fornecem um único material, que será adquirido e exibido 

repetidamente em diversos locais do mundo. Apesar do produto não ser exclusivo, a 

relação tem grande compensação financeira e logística para as publicações, visto que sai 
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muito mais barato e é menos trabalhoso do que enviar um profissional próprio para 

cobrir eventos em países estrangeiros. (HUMBERTO, 1993) 

Antes posada, a fotografia valorizada passa a ser a do flagrante, que capta o 

deslize, o inusitado, o que o olho nu não conseguiu reparar em uma fração de segundo. 

Ao invés do quase ritual realizado até o início do século passado, agora se exalta o 

clique furtivo, muitas vezes despercebido pelo retratado. Os paparazzi, termo italiano 

pelo qual ficaram conhecidos fotógrafos de celebridades que as seguiam nas ruas, 

viraram moda e ditam o ritmo dessa nova dinâmica. 

Com a ascensão e consolidação de sites de famosos na internet brasileira, alguns 

deles sendo versões online de publicações impressas, caso da Revista Quem, da Editora 

Globo, a foto passou não apenas a integrar as matérias, como a sintetizar o conteúdo. 

Foram institucionalizadas as foto-legendas. Segundo o glossário de jornalismo do Jornal 

―O GLOBO‖
44

, foto-legenda é uma ―pequena matéria, de no máximo 20 linhas, usada 

para explicar ou destacar foto‖. Na prática e no dia a dia do portal Globo.com, o número 

de linhas é bastante inferior, com a imagem sendo a atração principal e ocupando quase 

todo o espaço físico da nota. 

Em artigo recente
45

, Jakob Nielsen destaca que fotos informativas, que mostram 

pessoas reais (e não ―pessoas genéricas‖) e agregam conteúdo e valor ao texto, além de 

captarem olhares dos internautas, enquanto fotos meramente ―decorativas‖ são 

ignoradas. Nessa dinâmica, o tamanho da foto e a disponibilização de diferentes ângulos 

também são referências positivas, visto que o usuário gosta de vistas alternativas e 

imagens mais detalhadas. 

Na foto-legenda, a imagem é protagonista, centraliza informações e chama 

muito mais atenção que o texto. As palavras, de modo geral, se limitam a escrever o que 

qualquer observador atento pode concluir desde que conheça o sujeito retratado. Walter 

Benjamin, em ―A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica‖, caracteriza 

este fenômeno como limitador da interpretação. 

 

Ela (a imagem) deriva de duas circunstâncias, estreitamente ligadas à 

crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as 

coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão apaixonada 

das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de 

todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 
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irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto 

possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução. Essas 

fotos orientam a recepção num sentido predeterminado. A 

contemplação livre a lhes é adequada. Elas inquietam o observador, 

que pressente que deve seguir um caminho definido para se aproximar 

delas. Ao mesmo tempo, as revistas ilustradas começam a mostrar-lhe 

indicadores de caminho - verdadeiros ou falsos pouco importa. Nas 

revistas, as legendas explicativas se tornam pela primeira vez 

obrigatórias. É evidente que esses textos têm um caráter 

completamente distinto dos títulos de quadro. (BENJAMIN, 1990: 4–

7) 

 

 As foto-legendas ajudam os editores da Globo.com a renovarem constantemente 

as chamadas dos sites. Eles também opinam e, com grande frequência, interferem no 

trabalho da editoria de arte em busca de melhores imagens para que haja maior 

integração com os títulos, atraindo mais a atenção de quem navega pelas páginas. 

Sabem que uma cena impactante pode captar o olhar bem mais rapidamente do que 

várias linhas descritivas, com uma eficiência maior do que qualquer outra informação 

em texto. 

 Na opinião do chefe de reportagem do Globoesporte.com, André Amaral, o uso 

da foto legenda deve ser dosado. Entretanto, o jornalista não considera que esse novo 

perfil reflita um trabalho preguiçoso, em que se põe a foto no centro das atenções para 

que uma apuração precária não fique tanto em evidência. 

 

O público do portal não acessa apenas para se manter informado. 

Acessa porque quer se entreter. E certos assuntos que cobrimos 

simplesmente não precisam de mais texto do que uma legenda. Se o 

EGO mostra uma artista dançando na escola de samba, ninguém quer 

saber porque ela está lá, qual a ligação dela. Querem só ver a foto da 

mulher sambando, por curiosidade. Passam os olhos e pronto. Se 

vamos mostrar o novo uniforme de um time, não precisamos de uma 

matéria grande, porque o torcedor só quer ver como é, as cores, o 

modelo. Em casos específicos, como no lançamento da nova camisa 

da Seleção Brasileira, falamos com um designer de roupas para dar 

uma explicação técnica e tal. Não é preciso uma matéria para mostrar 

o novo corte de cabelo de um jogador. A foto-legenda dá conta. A 

internet ainda está abrindo as portas para as matérias especiais, com 

apuração mais profunda, abordagem diferente.
46

  

 

 Apesar das macroeditorias G1 e Esportes usarem a foto-legenda com alguma 

frequência, Entretenimento é campeã no quesito
47

. A página considera notícia a chegada 
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de artistas a eventos, por exemplo. Assim, a foto destes na porta de casas noturnas
48

 e 

um breve parágrafo informando o local, o nome de outros VIPs presentes já é o bastante 

para publicar uma nota. Outras situações cotidianas são retratadas periodicamente, como 

idas a shows
49

, almoços ou jantares em restaurantes
50

 e compras em shoppings 

centers
51

.  

 Para a editoria, as fotos têm uma importância tão maior em relação ao texto que 

as informações não apuradas tornam-se coadjuvantes. Um exemplo interessante é uma 

foto-legenda (de 13 fotos e quatro linhas de texto) sobre um sábado de folga na praia do 

ator Caio Castro, atualmente no ar na novela Ti-Ti-Ti, da Rede Globo. Em seu momento 

de lazer, o ator foi fotografado trocando carinhos e beijos com uma moça loira, chamada 

pela matéria exatamente desta forma, apenas de ―loira‖ 
52

. O curioso é que essa foto-

legenda faz referência à outra, da semana anterior, em que o casal fora clicado tomando 

sorvete
53

. Na primeira ocasião a moça não também não fora identificada, e mesmo com 

o espaçamento de uma semana entre as publicações, permaneceu anônima, como se a 

figura de Caio Castro e o fato dele estar saindo com alguém fosse tão importante a 

ponto de ser indiferente quem é a outra pessoa envolvida. 

 Há ainda a foto-galeria
54

, espécie de álbum fotográfico em que o texto é, no 

máximo, composto por uma linha de legenda. Com frequência essa legenda traz apenas 

o nome do retratado famoso, ignorando as demais pessoas na imagem. O título do 

álbum geralmente recebe o nome do evento ou a data das fotos, e o material pode ser 

todo de um mesmo artista ou de vários presentes a uma festa, desfile etc. 

 Além das agências de fotografia, dos jornalistas do site e dos profissionais 

freelancers (que trabalham por conta própria e negociam sua produção com diferentes 

empresas), os sites de celebridades agora contam também com a ajuda indireta das 
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próprias celebridades, que tiram as fotos e postam no Twitter
55

 por conta própria. A 

presença do microblog permitiu que as redações tivessem disponíveis materiais antes 

menos acessíveis, já que muitos artistas publicam fotos em tempo real e de locais 

privados, aos quais os profissionais da imprensa não teriam livre acesso
56

.  

 O uso do Twitter para captar material de divulgação é uma via de mão dupla. 

Como os fãs podem ―seguir‖ (termo usado quando se recebe mensagens de Twitter de 

determinada pessoa) os famosos, não necessitam mais da intermediação de um veículo 

de imprensa para saber com detalhes o que o ídolo faz no dia a dia, tendo acesso a fotos 

(twitpic) e também a vídeos (twitcam). Por outro lado, páginas como o EGO também 

criaram seu próprio perfil no microblog, e centralizam ali informações sobre todas as 

celebridades. Se o internauta ―segue‖ o EGO, tem à disposição uma cartela de 

informações já triadas de vários famosos sempre com links direcionados ao site para que 

a audiência seja computada para a Globo.com. 

 Para Guy Debord, a tentativa dos artistas de mostrarem seu dia a dia em 

situações longe dos holofotes nada mais é do que um prolongamento do espetáculo de 

suas vidas, ampliando para a esfera particular a aura do sensacional. Assim, a vida 

privada se torna mais atraente e mistificada para o público. Vira objeto de desejo e 

curiosidade, e passa a ser cada vez menos possível fazer distinção entre o que é real e o 

simulacro. 

  

Na forma do indispensável adorno dos objetos hoje produzidos, na 

forma da exposição geral da racionalidade do sistema, e na forma de 

setor econômico avançado que modela diretamente uma multidão 

crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a principal produção da 

sociedade atual. A imagem social do consumo do tempo, por seu lado, 

é exclusivamente dominada pelos momentos de ócio e de férias, 

momentos representados à distancia e desejáveis, por postulado, como 

toda a mercadoria espetacular. Esta mercadoria é aqui explicitamente 

dada como o momento da vida real de que se trata esperar o regresso 

cíclico. Mas mesmo nestes momentos destinados à vida, é ainda o 

espetáculo que se dá a ver e a reproduzir, atingindo um grau mais 

intenso. O que foi representado como vida real, revela-se 

simplesmente como a vida mais realmente espetacular. (DEBORD, 

1992: 109) 
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4. SEGUNDO ATO – ENTRE A ABERRAÇÃO E O GLAMOUR ESPORTIVO 

    

Este capítulo tem como propósito mostrar como outras seções do portal 

Globo.com tratam o material espetacularizado, utilizando-o como meio de atrair 

audiência para as macroeditorias G1 e Esportes. No caso do G1, existe uma página 

inteiramente dedicada ao conteúdo sensacional, chamada Planeta Bizarro, que explora 

aquilo que é exótico e foge da ―normalidade‖. Na ponta quase extrema, a macroeditoria 

Esportes explora o lado celebridade dos atletas, cujas vidas extra-campo interessam 

tanto ou mais aos leitores do site, desde extravagâncias proporcionadas por contratos 

milionários até detalhes da vida conjugal. 

 

4.1 - Editoria Planeta Bizarro – o império do grotesco 

 

O adjetivo grotesco caracteriza aquilo que, à primeira vista, foge à normalidade, 

uma ―aberração de estrutura ou contexto‖. Pode ser o estranho, o exótico, o fabuloso, o 

macabro, ter efeito cômico ou de repúdio, mas sempre destaque à margem, pertencente 

a um mundo distanciado (SODRÉ, 1977). 

Em ―A comunicação do grotesco‖, Muniz Sodré divide o que chama de 

alienação do estado natural em duas vertentes: pode ser tanto cômico, em que a fuga dos 

padrões exerce função caricatural e crítica, ou de aberração, que provoca estranheza e 

incômodo. Ambas as formas influenciam poderosamente na imaginação coletiva, 

permitindo inclusive associações com figuras mitológicas e folclóricas, como o 

Minotauro (homem com cabeça de touro), o Curupira (entidade das matas que possui os 

pés virados para trás), entre outros.  

O conceito do que pertence ou foge à normalidade, entretanto, tem sentido 

relativo, visto que as percepções são pessoais e relacionadas à vivência e herança 

cultural de cada indivíduo. É uma questão de estereótipo estabelecido pela maioria, 

variando de acordo com o grupo dominante. As pessoas que vivem nos grandes centros 

urbanos, por exemplo, consideram fora do comum as ornamentações indígenas, com 

grandes brincos atravessados pelo rosto e pelo corpo, além das pinturas, vistas pelos 

silvícolas como componente de sua tradição.  

Segundo Sodré, a sociedade de consumo é a grande responsável por transformar 

o grotesco, qualquer que seja a vertente, em espetáculo. O exótico atrai os olhares 



curiosos, muitas vezes dispostos a pagar para ter contato com o que encara como 

fenômeno de ordem sobrenatural. Nos circos sempre há a exploração das figuras 

inusitadas, como a mulher barbada, Monga (a mulher gorila) e até mesmo anões, que 

discriminados pela sociedade, encontram no picadeiro a blindagem dos comentários 

maldosos por suas limitações físicas.  

 Para o autor, a sociedade brasileira se interessa pelo grotesco pela relação deste 

com nossa tradição popular. A prova é que o tema é recorrente nas grades de 

programação das emissoras de televisão brasileiras, seja de forma calculada e 

construída, através do exagero e da sátira em programas de humor, ou através da 

exploração do drama real de pessoas com deformidades físicas ou mentais que, apesar 

do mal-estar gerado, chama atenção do público e conquista audiência. 

 

O ethos da cultura de massa brasileira, tão perto quanto ainda se acha 

da cultura oral, é fortemente marcado pelas influências escatológicas 

da tradição popular. O fascínio pelo extraordinário, pela aberração, é 

evidente nos programas de variedades. O grotesco parece ser, até o 

momento, a categoria estética mais apropriada para a apreensão desse 

ethos escatológico da cultura de massa nacional. (...) Aqui, o grotesco 

é posto a serviço de um sistema que pretende ser exatamente a 

compensação para a angústia do individuo dos grandes agrupamentos 

urbanos. Cada organização das relações de produção engendra uma 

atmosfera psicossocial própria, que se destina em geral a perpetuar o 

seu tipo específico de relações humanas. A cultura de massa – 

frisamos: essencialmente política – é hoje o grande médium da 

atmosfera capitalista. No caso brasileiro, ela é também o espelho que 

reflete o ID e os demônios das nossas estruturas. É o espelho em que a 

sociedade se olha e se oferece como espetáculo. (SODRÉ, 1977: 38) 

  

Esse fenômeno, entretanto, não se limita à televisão, mesmo sendo o veículo em 

que está mais consolidado, com espaço fixo e público cativo. Na internet, por exemplo, 

vídeos que mostram jovens hiper talentosos com instrumentos musicais, robôs e 

invenções criativas dividem espaço com gravações de amigos espremendo espinhas 

gigantes, comendo porcarias. Apesar de tratarem-se de temas tão diferentes, todos 

mostram algo exótico, incomum, e aparecem com frequência entre os mais acessados de 

sites como o Youtube
57

. 

No portal Globo.com, o grotesco tem uma editoria própria, denominada Planeta 

Bizarro
58

. Toda variedade de esquisitices que se possa imaginar tem lugar na página. Na 

avaliação qualitativa feita no início deste estudo (capítulo 2), cerca de 80% das matérias 
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espetacularizadas do G1 eram da editoria, que emplacou em média duas notas entre as 

cinco mais lidas do dia no período de 03/02/2010 a 29/04/2010
59

. 

 O sucesso da página é curioso porque quase não há notas de casos brasileiros. A 

grande maioria do conteúdo é reproduzida de sites internacionais, sobretudo britânicos e 

norte-americanos. As páginas dos tablóides estrangeiros viram, na maioria das vezes, 

ilustração para o Planeta Bizarro, com o texto sendo mera tradução do publicado 

originalmente no exterior. ―The Sun‖, ―Daily Mail‖ e ―The Mirror‖ são algumas das 

fontes comumente exploradas. Outra boa parte do conteúdo é oriunda de material de 

agências de notícias e fotografia. Neste último caso, o uso da foto-legenda é frequente. 

 A ―cobertura‖ do site é bastante ampla. Há casos policiais inusitados, como 

pessoas presas por enviar objetos suspeitos
60

 pelo correio ou ladrões arrependidos
61

; 

frutas e leguminosas em formatos curiosos
62

; ações de marketing ―inovadoras‖
63

 e 

muitas notas envolvendo animais, desde concursos de beleza ou habilidades
64

 a atitudes 

―rebeldes‖
65

. Muitas são de mau gosto, outras tantas envolvem questões sexuais
66

, ou 

atitudes inacreditáveis tomadas por fãs
67

, que levantam questionamentos sobre sua 

veracidade, de tão absurdas que soam. 

 As matérias sobre recordes têm base para checagem de dados através do 

Guiness, o livro dos recordes
68

. Os detentores das marcas mais exóticas são bastante 

explorados na página da Globo.com, desde um chinês que caminha sobre fio elétrico em 

pernas de pau
69

 até o homem com a maior boca do mundo
70

.  Chama atenção a vontade 
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das pessoas em exporem o que poderiam ser consideradas até mesmo deformidades, 

mas tornam-se motivo de orgulho por serem sinal de unicidade e despertarem o 

interesse alheio, mesmo que inclinado para a rejeição.   

 Essa exposição intensiva é parte da massificação de estímulos, fenômeno 

vivenciado pela sociedade contemporânea desde a transição da cultura essencialmente 

rural para urbana. Em questionamento da previsibilidade da cidade moderna, esses 

fundamentos e conceitos pré-estabelecidos são postos em cheque, como o que é de fato 

feio, bonito, certo, errado. Com a modificação frequente e frenética dos hábitos e 

bombardeio de informações, os indivíduos buscam destacar-se da massa, e invertendo 

essas lógicas e estabelecendo novos valores. Os estímulos, porém, são tantos, que o 

―choque do real‖, dotado de carga emotiva muito grande e que convoca à subjetividade 

de cada indivíduo, torna-se necessário para tirar as pessoas do voyerismo passivo em 

que se encontram. É um mecanismo que supera o sensacionalismo, já decodificado e 

interiorizado pelo público, e produz catarse para atrair os olhares do público em meio à 

inércia em que se encontram (SINGER, 2001). 

 Nesse aspecto, o Planeta Bizarro fica devendo por se limitar à utilização de 

reproduções estáticas (fotos e printscreens
71

) e quase não explorar vídeos e sons, que 

potencializariam esse choque do real. É a única entre as 18 páginas do menu do G1 que 

não possui box de vídeo do canto direito superior da tela. Como o material é 

praticamente todo estrangeiro, também não há cadastro dos vídeos para que sejam 

colocados dentro das notas. Quando há algum registro de flagrante, por exemplo, o site 

linka (redireciona a conexão) para sites como Youtube ou do veículo de comunicação 

usado como fonte de informação. 

 

4.2 - O esporte midiatizado  

 

A prática esportiva acompanha o homem desde o início de sua existência. A 

necessidade de sobrevivência fez com que o homem desenvolvesse técnicas e se 

aprimorasse em práticas como a corrida, o arremesso e o arco e flecha, por exemplo 

(DUARTE, 2003). Mas foi na Grécia antiga que as atividades físicas começaram a ser 

exploradas como competições entre representantes de diversas cidades do país, por volta 

do ano 775 A.C. As primeiras disputas eram essencialmente atléticas, com corrida e 
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lutas, e visavam complementar a educação do indivíduo, formando-o como cidadão apto 

para proteger a pólis e ir para a guerra. Os Jogos Olímpicos do período, também 

realizados a cada quatro anos, perderam importância com a ascensão do Império 

Romano, e foram extintos no século IV A.C. por ordem do imperador Teodósio I que, 

convertido ao catolicismo, aboliu quaisquer práticas e cultos considerados pagãos 

(RUBIO, 2001).  

A competição internacional foi ressuscitada em 1896, em Atenas, por iniciativa 

do Barão Pierre de Coubertin. Dois anos antes, o francês convocou um congresso que 

instituiu a criação do Comitê Olímpico Internacional (COI), o qual presidiu após a 

realização dos primeiros Jogos. Os ideais de Courbertin eram utilizar o esporte como 

meio de integração entre os povos e difusão de práticas como cooperação e fair play 

(jogo limpo). Tanto é que o Barão dá nome a que é considerada pelo COI como sua 

mais alta honraria, medalha feita de ouro dada àqueles que demonstram o tal espírito 

esportivo em situações adversas durante as competições
72

.  

Com a ascensão e consolidação do capitalismo como principal modelo 

econômico mundial, as empresas enxergaram nas Olimpíadas um grande potencial de 

exploração de marcas. A primeira a usar a competição como propaganda espontânea de 

seus produtos foi a alemã Adidas, nos Jogos de Inverno de Melbourne, em 1956. Como 

no início do século XX os competidores ainda eram amadores e enfrentavam 

dificuldades para adquirir o equipamento necessário para a prática de suas modalidades, 

a empresa de calçados percebeu que, se cedesse tênis adequados para atletas 

considerados favoritos, as fotos e imagens de televisão dos vitoriosos teriam sua marca 

exposta, e que ainda seria associada pelo público à imagem eufórica do campeão. Muito 

mais eficiente do que a venda limitada e não direcionada para alguns poucos esportistas, 

que já acontecia desde a década de 30 (SMIT, 2007). 

Ainda segundo Barbara Smit, foi na virada da década de 50 para 60 que as 

fornecedoras de material passaram a explorar massivamente o marketing esportivo, 

fornecendo, além de calçados especiais, blusas e calções para equipes inteiras. Na Copa 

do Mundo de futebol da Inglaterra, em 1966, a Adidas acertou contrato com 15 dos 16 

times que estariam na fase final da competição. Assim, as três listras características da 
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marca apareceriam em absolutamente todas as partidas disputadas. Além disso, nesse 

período foram lançadas as primeiras linhas de roupas esportivas para não-atletas, 

expandindo o mercado para os não-praticantes de esportes, mas simpatizantes com o 

estilo de vestimenta. 

A partir dos anos 70 os contratos individuais ganharam força, e os esportistas, 

sobretudo tenistas em um primeiro momento, davam seus nomes a linhas de roupas. 

Começava ali a era dos patrocínios do indivíduo, e não apenas do atleta. Para citar 

alguns nomes famosos do futebol mundial, que atualmente concentra grande parte 

desses patrocínios, o francês Zinedine Zidane tem contrato publicitário com a Adidas 

mesmo aposentado, assim como o brasileiro Ronaldo tem vínculo vitalício com a 

americana Nike. Ambos precisam comparecer a eventos determinados pelas 

fornecedoras e não podem aparecer em público com roupas de empresas concorrentes. 

Segundo reportagem publicada pelo jornal italiano ―Corriere dello Sport‖ em outubro de 

2010, Pelé, eleito o atleta do século XX, ganha cerca de 18 milhões de dólares por ano 

em ações publicitárias, cifra superior a que recebem craques da atualidade como Kaká, 

Messi e Ibrahimovic
73

, mesmo estando aposentado dos gramados há mais de três 

décadas. 

A transformação do esporte em uma das indústrias mais rentáveis do mundo 

produziu um abismo entre a ideia esportiva de Coubertin e o modelo vigente de esporte-

espetáculo. A busca incessante por recordes e façanhas transformou os campeões em 

deuses, efeito potencializado inúmeras vezes pelo fascínio exercido pela televisão sobre 

o público, que permite o acompanhamento de eventos em qualquer lugar do mundo ao 

vivo, com detalhes em câmera lenta e reprises por todos os ângulos possíveis, os quais o 

olho humano não seria capaz de captar. Hipnotizados pelo show de performances, os 

indivíduos tornam-se máquinas de aplaudir e, de torcedores em potencial, tornam-se 

consumidores de um novo ramo comercial. (BROHM, PERELMAN, & VASSORT, 

2004) 

A intensificação dos compromissos financeiros e da pressão por resultados tanto 

em campo quanto nas vendas aumentou a carga de trabalho dos atletas que, quando não 

estão competindo, têm que expor de forma positiva as marcas a que estão vinculados. 

As imagens são trabalhadas e padronizadas, transformadas em modelos para os jovens, 

nicho de consumo chave.  
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Novas estrelas da globalização, os campeões tomaram o lugar das 

vedetes do cinema e do show business. O esportista de alto nível 

tornou-se o modelo publicitário a ser seguido, com quem a juventude 

deve se identificar. Não somente os patrocinadores constroem a 

imagem dos esportistas como produtos globalizados padrão, mas a 

globalização veicula as figuras planetárias de esportistas 

uniformizados à imagem de seus calçados: a língua comum deles é o 

jargão anglo-esportivo, seu modo de vida é homogeneizado – mesmas 

―bebidas energizantes‖, mesmos hotéis de luxo, mesmas paixões por 

carros potentes, mesmos treinamentos dementes, mesmos dopings, 

mesmo interesse pelas contas bancárias. (BROHM, PERELMAN, & 

VASSORT, 2004)
74

 

O mercado esportivo é vasto, e a demanda não apenas por produtos, mas por 

informações sobre os esportistas, é crescente, visto que todos os grandes jornais do 

mundo possuem caderno ou seção de esporte. No Brasil, a procura é tão grande que 

existem mais de 20 publicações impressas exclusivas sobre o assunto, das quais se 

destacam o histórico ―Jornal dos Sports‖ (atualmente mais pela história do que pela 

qualidade de produção), o diário Lance! (versões de Rio de Janeiro e São Paulo) e a 

revista Placar. As principais rádios e emissoras de televisão no país também veiculam 

programas do gênero. Na internet, o Globoesporte.com é o líder no seguimento
75

. 

 

4.2.1- A vida dos atletas fora de campo vira notícia 

 

Transformado em ícone, o atleta passa a despertar interesse em tempo integral, 

não apenas quanto a sua performance durante as competições. O acompanhamento dos 

bastidores atrai atenção desde os torcedores mais fanáticos, que desejam fiscalizar a 

postura dos esportistas quando não estão oficialmente trabalhando, até o público leigo, 

que só lê ou vê a matéria por curiosidade no assunto, independentemente do 

personagem. Para André Amaral, chefe de reportagem do Globoesporte.com, os 

esportistas alcançaram um status ímpar, em que os holofotes passam do resultado e do 

grupo para estrelas isoladas. 

 

Hoje os jogadores são celebridades. O Neymar é maior que o Santos. 

Não do que a instituição, mas ele atrai mais holofotes do que o time, 

dá mais audiência do que qualquer nota de jogo do clube. Pensando 

em um público mais amplo, quem não acompanha futebol não quer 

saber como foi o treino. Mas todo mundo quer saber o que ele 

                                                 
74

 Disponível em < http://mondediplo.com/blogs/three-digital-myths>, acessado em 12 de outubro de 

2010  
75

 Informação do setor de audiência do site Globoesporte.com. Número da média de audiência diária não 

foi liberado. 



aprontou, como ele com 18 anos mandou um técnico embora, qual o 

carro que comprou.
76

 

 

 O jornalista refere-se ao jovem atacante Neymar, do Santos, que foi destaque do 

clube ao lado do meia Paulo Henrique Ganso e dos atacantes André e Robinho na 

conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2010. Extremamente 

habilidoso em campo, o jogador conquistou a torcida, que pediu, em vão, que o técnico 

Dunga o convocasse para a Copa do Mundo da África do Sul. Após a transferência dos 

outros dois atacantes do Santos para a Europa e a lesão de Ganso, o jogador tornou-se a 

única estrela do plantel do clube alvinegro e passou a chamar atenção pela má conduta. 

Segundo adversários, teria dito aos rivais que podia tudo por ser milionário
77

 e deu 

chapéus (drible do futebol, também conhecido como lençol) em dois adversários em 

jogadas já paralisadas pela arbitragem, o que foi considerado provocação desnecessária 

até pelos próprios companheiros
78

. Além disso, xingou o técnico Dorival Júnior e o 

capitão de sua equipe, o zagueiro Edu Dracena, por não ter ficado satisfeito com uma 

ordem vinda do banco de reservas
79

. O episódio acarretou a demissão do treinador, que 

pedira suspensão mais severa ao craque do que a diretoria desejava, e o afastamento 

temporário do atleta da Seleção Brasileira
80

, pela qual foi destaque e marcou um gol em 

sua estreia, em amistoso contra os Estados Unidos, sob o comando do técnico Mano 

Menezes. Em matéria publicada na época, os jogadores do Santos foram comparados a 

popstars (estrelas da música pop)
81

. 

 Com mídia equivalente a de atores e cantores, os jogadores famosos passam a 

sofrer o mesmo assédio exagerado de fãs e imprensa. Passam a estampar capas de 

revistas de fofoca e a serem alvos frequentes dos paparazzi. Independentemente do 

desempenho que tenham no exercício de sua profissão, são acuados pela mídia de 

maneira que muitas vezes prestam esclarecimentos públicos sobre assuntos particulares, 

questões íntimas e até constrangedoras.  
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 Para ilustrar bem a questão, o estudo apresentará outros três casos em que 

atitudes de boleiros fora de campo tiveram grande impacto na mídia e na cobertura do 

Globoesporte.com. Todos os atletas citados tinham algum tipo de vínculo com o 

Flamengo, clube com maior torcida do Brasil
82

, segundo o Ibope
83

, e página de maior 

audiência da macroeditoria Esportes da Globo.com no período em que as matérias 

foram ao ar. São eles: a confusão entre Ronaldo Fenômeno com travestis no Rio de 

Janeiro em abril de 2008
84

; a discussão entre Adriano Imperador e a então noiva em 

uma favela do Rio de Janeiro, em março de 2010
85

; e o envolvimento do goleiro Bruno 

Fernandes no desaparecimento da modelo Eliza Samúdio, em junho de 2010
86

. 

 O atacante Ronaldo Nazário de Lima, eleito duas vezes o melhor jogador do 

mundo pela Fifa e herói da conquista do pentacampeonato mundial do Brasil na Copa 

de 2002, foi parar na delegacia na madrugada do dia 28 de abril de 2008 acusado por 

um travesti de tentativa de agressão e porte de drogas. De acordo com o depoimento do 

jogador, que na época se recuperava de lesão utilizando a estrutura física do Flamengo e 

no dia da confusão vestia uma camisa do clube, ele teria ido a um motel com o travesti 

André Albertino após uma noitada em boate da Barra da Tijuca, bairro nobre da zona 

oeste do Rio de Janeiro. Com a chegada de mais dois travestis ao local, um deles 

portando entorpecentes, o Fenômeno teria desistido do programa e oferecido pagamento 

de R$ 1 mil para cada um, acordo não aceito por André Albertino, que teria tentado 

extorquir R$ 50 mil do atleta para não levar o caso à imprensa. A matéria publicada 

pelo Globoesporte.com teve 545.802 visitantes. 

 Até hoje o artilheiro sofre com as piadas pelo episódio, que continua a render 

audiência para os veículos de comunicação, por parte das torcidas rivais e até mesmo 

por parte dos rubro-negros, que não gostaram do jogador ter acertado contrato com o 

Corinthians, time de São Paulo com a segunda maior torcida do país, ao invés de ter 

permanecido no Flamengo, onde fazia tratamento médico. As ações ofensivas vão de 
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banners
87

 e faixas até a contratação de travestis para recepcionarem o jogador no hotel 

em que a equipe fica concentrada ou no próprio estádio
88

.  

 Artilheiro do Flamengo na campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro de 

2009 após cogitar largar o esporte no início do ano, Adriano estampou as capas de 

jornais do Brasil e do mundo por um escândalo com a então noiva, Joana Machado, na 

entrada de um baile funk na favela da Chatuba, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na 

madrugada do dia 5 de março de 2010.  O atacante, que fora titular em amistoso da 

Seleção Brasileira com a Irlanda em Londres e chegara de viagem na manhã do dia 

anterior, foi surpreendido pelos gritos de Joana na entrada da quadra poliesportiva em 

que era realizada a festa no Complexo do Alemão. A personal trainer danificou o carro 

do noivo e de outros três jogadores do Flamengo, bateu boca com um deles e foi 

empurrada por Adriano, que pediu dispensa à diretoria do clube nos dias seguintes ao 

ocorrido por se dizer envergonhado com a situação. 

 A matéria foi furo de reportagem do Globoesporte.com e atingiu a marca de 

1.373.390 pageviews
89

, número superior à média de circulação diária dos cinco maiores 

jornais do país em 2009, segundo informação da Associação Nacional de Jornais 

(ANJ)
90

. Nos dias seguintes ao escândalo, o jogador teria falado em abandonar os 

gramados
91

, teve um problema com álcool revelado por um dos dirigentes do 

Flamengo
92

 e surpreendeu ao aparecer para treinar de mãos dadas com Joana Machado, 

que usava um anel de brilhantes no dedo anelar da mão direita
93

. Somadas, essas três 

matérias tiveram 2.551.264 pageviews. 
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 A confusão na favela, além de arranhar a imagem do atleta, fez com que ele 

perdesse R$ 400 mil de patrocínio que seria firmado com uma empresa de 

combustíveis, segundo informação da coluna Negócios & Cia, do jornal ―O GLOBO‖, 

publicada em 9 de março de 2010. No dia 16 de março, o jornal ―O DIA‖ publicou 

matéria que revelava que uma moto comprada por Adriano fora dada de presente à mãe 

do chefe do tráfico de drogas da favela da Chatuba, uma senhora de 64 que não possuía 

carteira de habilitação
94

. Os sucessivos escândalos pesaram na decisão do técnico 

Dunga, que não convocou o Imperador, herói do título brasileiro na Copa América de 

2007, para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul, em junho/julho de 2010. 

 O mais recente e impactante caso extra-campo relacionado a um esportista do 

Flamengo foi o envolvimento do goleiro Bruno Fernandes com o sumiço de Eliza 

Samúdio
95

. A modelo, que havia acusado o jogador de ameaça de morte em 2009 caso 

não abortasse um filho supostamente dele, desapareceu em junho de 2010, e 

telefonemas anônimos denunciaram que o jogador e outros dois amigos a teriam 

espancado e ocultado o corpo após a morte. Eliza tentava acordo com o goleiro na 

justiça para receber pensão alimentícia para o filho, que foi batizado em homenagem ao 

pai. 

 Como o caso envolvia uma questão policial, a cobertura foi dividida entre as 

macroeditorias Esportes e G1. Tudo o que era relacionado ao processo era publicado 

pela seção de notícias, enquanto qualquer tópico envolvendo os vínculos e 

consequências no âmbito esportivo foram ao ar pelo Globoesporte.com. Oito 

repercussões do caso, como discussões sobre o afastamento ou não do atleta do grupo 

do Flamengo durante as investigações, os depoimentos sobre a participação de Bruno 

em um time de penitenciária durante a juventude e a expectativa sobre as aspirações do 

goleiro à Seleção Brasileira
96

 somaram 3.730.955 pageviews. Este estudo não teve 

acesso às matérias publicadas pelo G1, que incluem as notas da prisão de Bruno e dos 

demais suspeitos, além dos desmaios do jogador durante as audiências. Entretanto, é 

possível deduzir que, por serem mais atuais e receberem maior destaque na capa do 
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portal, as matérias do G1 sobre o desenrolar do processo provavelmente têm audiência 

ainda maior. 

 A página do Flamengo teve média de 1.528.510 pageviews por dia até outubro 

de 2010. O dado permite avaliar comparativamente o peso dessas matérias 

espetacularizadas na audiência do site. Sozinha, a matéria do escândalo de Adriano com 

a noiva na favela teve quase o mesmo número da média da soma de todas as notas 

publicadas pela editoria no período de 24 horas. Vale lembrar que a matéria da confusão 

de Ronaldo com travestis foi publicada em 2008, quando a audiência do portal 

Globo.com e da página do clube Rubro-Negro também eram menores.  

 

 

4.2.2 – Tecnologia e integração com mídias sociais 

 

 

O mercado feroz da internet no Brasil faz com que a Globo.com invista pesado 

em inovações para acompanhar as tendências que surgem na rede. O site disponibiliza 

aplicativos para iPhones e iPads, serviço de mensagens para celulares com as principais 

notícias do dia etc. A mais recente vertente para captar audiência e divulgar seu 

conteúdo é a utilização das redes sociais, como Facebook e Twitter. 

Em outubro de 2010, os acessos oriundos das redes sociais representaram cerca 

de 2% da audiência total do Globoesporte.com. Apesar do percentual ser aparentemente 

tímido, em números absolutos já é representativo
97

. Mais de 1.700 pessoas
98

 são fãs
99

 do 

perfil do site no Facebook
100

, enquanto o do Twitter
101

 tem quase 318 mil
102

 

seguidores
103

. 

Mais popular atualmente, o Twitter também virou fonte para matérias. O perfil 

do globoesporte.com segue comentaristas, jogadores e técnicos, e postagens 

consideradas pelos editores como relevantes são transformadas em notas. O conteúdo é 

bastante variado. Alexandre Kalil
104

, presidente do Atlético-MG, é um dos dirigentes 

que utiliza a tecnologia para se aproximar dos torcedores e divulgar no microblog, em 
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primeira mão, contratações e decisões da diretoria do clube mineiro. O técnico 

Vanderlei Luxemburgo
105

, atualmente no comando do Flamengo, também é adepto da 

divulgação online do que acontece durante jogos e treinamentos. 

A ferramenta, entretanto, não é utilizada apenas para comentar o trabalho no 

mundo esportivo. Os atletas, principalmente, também postam mensagens sobre sua vida 

pessoal, lugares que frequentam, pessoas que visitam. No final de outubro o meio-

campista Souza, do Grêmio de Porto Alegre, discutiu com um torcedor pela rede, e a 

diretoria do clube cogitou a restrição do uso do microblog pelo plantel.  

No Santos, as matérias espetacularizadas com base em informações do Twitter 

têm boa audiência e grande repercussão. Em agosto, jogadores do time paulista 

discutiram pela twitcam com torcedores, com ofensas mútuas
106

. Na ocasião, o grupo, 

que ficou conectado até tarde da noite e aparecia sem camisa na câmera, teve que dar 

explicações à diretoria por estar em período de concentração para uma partida
107

. Essa 

repercussão teve um total de 384.054 acessos. O Alvinegro também quase teve 

problemas com a Justiça Desportiva por uma mensagem postada no perfil do atacante 

Neymar no Twitter. Nela havia uma mensagem ofensiva ao árbitro Sandro Meira Ricci, 

que apitara um confronto entre Santos e Vitória: ―Juiz ladrão vai sair no camburão‖. O 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) cogitou a hipótese de punição ao atleta, 

mas este convenceu a entidade de que a página fora invadida e a postagem não era de 

sua autoria
108

. 

Em 2010, o Globoesporte.com incorporou às páginas dos clubes de futebol que 

disputam a Série A do Campeonato Brasileiro um box em que é possível visualizar as 

postagens mais recentes de comentaristas e editores do site, atletas e dirigentes de 

futebol em seus respectivos perfis no Twitter. A ferramenta aproxima os torcedores da 

realidade e dia a dia dos esportistas, visto que não se limita a publicar apenas as 

mensagens referentes a assuntos futebolísticos, como também fatos do cotidiano. 

Alguns atletas contam sobre suas refeições, momentos em família e de lazer, comentam 

o trânsito na cidade, programas de televisão, eventos de que participam etc. 

 

                                                 
105

 Perfil disponível em <http://twitter.com/vluxemburgo> 
106

 Disponível em < http://globoesporte.globo.com/platb/primeiramao/2010/08/02/twitcam-indiscreta-no-

santos/>, acessado em agosto de 2010. 
107

 Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2010/08/jogadores-da-

twitcam-indiscreta-terao-de-se-explicar-diretoria.html>, acessado em agosto de 2010. 
108

 Disponível em < http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2010/08/neymar-

convence-stjd-e-se-livra-de-punicao-por-comentario-no-twitter.html> 



4.2.3 - Brasil Mundial FC e Meio de campo 

 

A alternativa encontrada pelo Globoesporte.com para continuar publicando 

conteúdo espetacularizado, mas dar a este um tratamento diferenciado das demais 

notícias, foi levá-lo ao ar através de blogs. Dos 106 que estão hospedados no site
109

, 

dois se destacam na cobertura sensacional: Brasil Mundial FC
110

, moderado por três 

jornalistas da editoria de Futebol Internacional, e Meio de Campo
111

, moderado pela 

equipe de Inovação e Mídias Sociais do site. 

O Brasil Mundial FC foi criado em outubro de 2006 para falar de bastidores de 

jogadores brasileiros que atuavam no exterior e funcionar como um local para expor 

opinião e abrir debates. De acordo com o editor de futebol internacional Thiago Dias, o 

grande número de comentários ofensivos de torcedores fez com que as postagens 

opinativas ficassem cada vez mais raras por parte dos redatores, que agora incentivam 

apenas os leitores a relatarem suas percepções na parte destinada aos comentários. Ao 

mesmo tempo, o blog se apresentou como um canal para divulgar vídeos ―bizarros‖ de 

atletas estrangeiros. 

Antes de o blog ser criado, cada vídeo curioso descoberto pelos jornalistas 

gerava uma matéria, e nessa matéria era colocado um link para o site de vídeos 

Youtube, já que, por não ter os direitos autorais sobre o material audiovisual, este não 

poderia ser cadastrado como produto do site. Com a criação da página, as matérias 

passaram a linkar para o blog, que tinha o vídeo embedado (disponível na própria 

página). Hoje em dia, apenas conteúdo envolvendo jogadores brasileiros vira nota. Todo 

o resto é diretamente publicado no Brasil Mundial FC, sem matéria, diminuindo o 

número de cliques e simplificando o caminho do leitor. 

O novo formato foi iniciativa dos próprios moderadores, e o retorno positivo na 

audiência ratificou a decisão. Atualmente, o Brasil Mundial FC é o segundo blog mais 

visitado do Globoesporte.com, atrás apenas do blog de humor Bola nas Costas
112

. No 
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mês de outubro de 2010, entretanto, foi o líder do ranking com 10.505.346 pageviews, 

enquanto o segundo mais visitado teve 5.596.350 pageviews. Com material ímpar, o 

blog tornou-se referência no Brasil e em países estrangeiros. Sites concorrentes como 

Yahoo, UOL e programas de televisão como Globo Esporte, da Rede Globo, e Jogo 

Aberto, da Rede Bandeirantes, exibem com frequência os vídeos divulgados pelo blog.  

Além dos lances inusitados nos campos estrangeiros, o blog postava fotos e 

vídeos de jogadores em eventos. Mas, com a criação do blog Meio de Campo em julho 

de 2009, essa demanda e oferta de notícias espetaculares sobre os atletas passou a ser 

mediada pela nova página, deixando o Brasil Mundial FC com conteúdo mais factual, 

como vídeos de gols e comemorações criativas pelo mundo. 

Um exemplo interessante de sucesso desse conteúdo do dia a dia foram as 

comemorações inovadoras do Stjarnan, clube da Finlândia
113

. Os vídeos com as 

coreografias e atuações foram tão bem sucedidos que o site mandou um enviado 

especial para o país, e o material produzido virou uma série de matérias
114

, ao invés de 

apenas uma postagem. A repercussão foi tão grande que jogadores brasileiros que 

disputam a terceira divisão no país europeu resolveram produzir seus próprios vídeos e 

enviar para o blog. Com as dancinhas devidamente publicadas
115

, tornaram-se famosos 

na internet. 

O Meio de Campo, com média de três postagens por dia, cuida exclusivamente 

do que os atletas fazem fora do gramado. Penteados, novas chuteiras, comerciais 

publicitários e mensagens pessoais no Twitter viram conteúdo do blog. Mesmo com 

audiência ainda tímida se comparada ao Brasil Mundial FC, o Meio de Campo mostra 

sinais claros de crescimento de popularidade. De 3.832 pageviews em março de 2010, a 

página teve 940.010 pageviews em outubro (em setembro ultrapassou a marca de 

1.571.000 pageviews). 

O sucesso desse conteúdo, segundo o editor Thiago Dias, é ―culpa‖ dos próprios 

meios de comunicação, que mudaram o status dos esportistas para fomentar uma nova 

vertente da audiência. 

Os próprios sites transformaram os jogadores em celebridades. No 

Globoesporte.com, quando o assunto é bola, o conteúdo vira matéria. 

Quando trata do lado celebridade, é blog. A linha é bastante tênue, até 

mesmo sobre como é feita a cobertura na Globo.com. Tem muita bola 
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dividida com o EGO (página de celebridades do portal), e é preciso ter 

bom senso. O Ronaldo já namorou atriz, modelos, não é apenas mais 

um jogador. E aí, a matéria é de quem? E o que fazer com Larissa 

Riquelme, que não é atleta, mas foi personagem da Copa? Essa vai ser 

uma guerra eterna por disputa de espaço no Portal. Nossa cobertura 

nesse sentido ainda é exagerada, mas acho que conseguimos manter 

um equilíbrio. Chegamos a dar coisas absurdas, que no meu ver nem 

são matéria, como o primeiro jantar do Ronaldo quando ele começou a 

namorar a Bia Anthony (companheira e mãe de duas filhas do 

atacante). Era só uma foto, mas foi a primeira vez que batemos mais 

de um milhão (de audiência) em uma matéria.
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5 – CONCLUSÃO 

 

 Este estudo procurou demonstrar como o conceito de sociedade do espetáculo, 

descrito pelo ensaísta francês Guy Debord em 1967, ainda é contemporâneo e se aplica 

perfeitamente ao portal de internet – neste caso, à página da Globo.com, empresa 

pertencente às Organizações Globo. Era objetivo provar que matérias espetacularizadas 

recebiam maior destaque em detrimento de outras com cunho e maior relevância social, 

mas que não dispusessem dos mesmos atrativos visuais ou despertassem a curiosidade 

do público.  

 Assim, este trabalho apresentou o tratamento dado ao conteúdo espetacularizado 

pela Globo.com. Com base em coleta de dados realizada pela autora no período de 

03/02/2010 a 29/04/2010, pudemos observar que a ―capa‖ (página inicial) do site 

privilegia o conteúdo factual, espetacularizado e, de preferência, que disponha de 

imagem ilustrativa, seja foto ou frame. Desta forma, os links com chamadas 

sensacionais captam a atenção do internauta, que iniciará uma nova onda de navegação, 

aumentando a audiência. 

 As três macroeditorias do site (G1, Esportes e Entretenimento), entretanto, 

possuem autonomia de tratamento do conteúdo espetacularizado, com os editores sendo 

os responsáveis pela filtragem e distribuição adequada desse material nas páginas em 

que trabalham. Enquanto o Entretenimento constitui-se basicamente apenas de matérias 

que exaltam o espetáculo, como acontecimentos da vida privada de artistas, o G1 

centraliza as notas com tal característica na editoria Planeta Bizarro. Diferentemente do 

Entretenimento, as notas absurdas publicadas pelo Planeta Bizarro são em sua maioria 

reproduções de publicações estrangeiras, sem qualquer relação com a realidade 

brasileira. 

 Na macroeditoria Esportes, o conteúdo espetacularizado é publicado 

separadamente. A alternativa encontrada pelos editores do Esporte foi publicar em 

alguns blogs hospedados no site boa parte do material da faceta celebridade dos atletas, 

enquanto as notícias sobre ambiente e desempenho esportivos permanecem nas editorias 

relacionadas (modalidade esportiva praticada, clube de futebol a que pertence e 

competição em andamento). Assim, o público continua dispondo desse material (que 

segue como sucesso de audiência), mas é possível perceber a diferenciação editorial. 

 Na página inicial do portal, porém, não há qualquer espécie de diferenciação. A 

―capa‖, inclusive, tem produtos do site editorialmente camuflados entre o conteúdo 



jornalístico produzido, sem qualquer distinção visual e gráfica nas chamadas dos links. 

Desta forma, notas referentes ao programa Big Brother Brasil, às novelas da Rede 

Globo de Televisão e o link para o site de fotos sensuais Paparazzo se misturam às 

notícias do dia a dia. Vale ressaltar que, no caso das novelas, os nomes dos personagens 

das tramas compõem os títulos, o que deixa a página inicial composta tanto por 

manchetes reais quanto fictícias.  

Ao longo do trabalho, também foi possível observar a papel estratégico das 

imagens no portal, assim como do uso intensivo das foto-legendas. Nas páginas, as 

imagens servem de eficiente chamariz para captar a atenção dos internautas, ao passo 

que, nas matérias, muitas vezes são ampliadas ao máximo e centralizam toda a 

informação, acompanhadas apenas por poucas linhas, quase sempre redundantes.  A 

utilização permanente desse recurso movimenta o plantão de notícias e permite a 

constante atualização e renovação das chamadas, característica ímpar da internet em 

relação aos outros meios comunicacionais. 

Seja em qual for a editoria, a sociedade do espetáculo na internet integra um 

ciclo vicioso: as matérias com perfil sensacional ficam em lugar de destaque na página 

porque atraem olhares e cliques e geram audiência. Da mesma maneira, rendem boa 

audiência porque são destacadas pelos editores em uma área nobre da página. A 

participação deste tipo de conteúdo é tão significativa na audiência diária que sempre há 

uma nota no ranking das cinco mais lidas de cada editoria (resultados precisos no 

capítulo 2), além das quebras de recorde de pageviews de uma mesma matéria (casos de 

escândalos envolvendo os jogadores de futebol Ronaldo, Adriano e Bruno, por 

exemplo, retratados no capítulo 4). 

 A internet no Brasil foi tema de muitos ensaios e artigos científicos, mas ainda 

não há uma obra literária de referência, e a história do desenvolvimento da rede é 

insuficientemente documentada. A expectativa é que este estudo contribua para 

pesquisas mais profundas, que apontem as tendências da internet brasileira nos 

próximos anos, avaliando tanto as peculiaridades editoriais em comparação a outros 

meios, quanto observando a relação com o público, cada vez mais próxima e 

interdependente.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

LEGENDA: 

 

1 – Destaque principal 

2 – Destaque secundário 

3 – Destaque terciário 

4 – Bullet 
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