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A perda de um ícone 
 
Aos 50 anos de idade, o rei do pop acumulou recordes difíceis de serem ultrapassados. Em 40 
anos de carreira, Jackson conseguiu vender mais de 750 milhões de discos em todo o planeta, 
sendo que o seu álbum de maior sucesso (Thriller, de 1982) entrou para a história como o 
mais vendido de todos os tempos, com aproximadamente 100 milhões de cópias 
comercializadas. Ao longo da carreira, ele acumulou a conquista de 25 Grammys e 7 American 
Music Awards e recebeu 8 Guinness World Records pelos incríveis números alcançados com a 
venda de discos e a colocação de suas canções nas paradas de sucesso. Chegou a assinar um 
contrato de US& l bilhão com a gravadora Sony. 
 
O cantor se preparava para começar uma turnê de 50 shows na Inglaterra, cujo início estava 
previsto para o dia 12 de julho adiado por pedido do próprio cantor. A turnê seria organizada 
pela empresa AEG Lave e os primeiros shows aconteceriam no auditório 02, em Londres. Como 
os fãs do astro já haviam esgotado os ingressos para praticamente todas as apresentações, a 
organizadora poderá sofrer perdas de até € 348 milhões após a divulgação da morte do cantor, 
já que seria obrigada a devolver o dinheiro a todas as pessoas que adquiriram os ingressos. 
 
O popstar chegou a acumular uma fortuna de US$ 400 milhões apenas com as receitas 
provenientes de shows, de merchandising e da associação de sua imagem com alguns 
produtos e marcas. Tendo sua trajetória marcada por uma polêmica e conturbada vida 
pessoal, chegou a ficar anos afastado dos palcos, respondeu a dois processos por abuso sexual 
(dos quais foi inocentado)  e acabou acumulando uma dívida avaliada em US$ 24,5 milhões. 
 
O cantor foi garoto-propaganda da Pepsi na década de 80 e início dos anos 90, quando o 
refrigerante lançou o famoso slogan "A escolha da nova geração", criado pela BBDO. 
 
O astro completaria 51 anos no dia 29 de agosto. Lançado na carreira musical ainda criança, 
em 1969, Jackson integrava o conjunto The Jackson Five, formado por ele e seus irmãos. No 
início da década de 70, o cantor lançou-se em carreira-solo pela gravadora Motown, chegando 
ao auge da fama e do sucesso em 1979 com o lançamento do álbum Off the Wall. O cantor 
lançou dez álbuns em toda a sua carreira. O último foi Invincible. em 2001. 
 
A notícia da morte do popstar Michael Jackson em Los Angeles, vítima de parada cardíaca, 
dominou o noticiário global assim, que os primeiros rumores ganharam força. Enquanto as 
gigantes da mídia norte-americana CNN, ABC e Fox News não confirmavam a informação, 
coube ao site do TMZ — programa de TV especializado na cobertura da rotina das celebridades 
— cravar o acontecimento em primeira mão (ler box), pouco depois da l hora da tarde da 
quinta-feira, 25 — o fuso horário entre Los Angeles e Brasília é de quatro horas a menos. 
Cinquenta minutos antes, o TMZ já havia noticiado com exclusividade o ataque cardíaco e a 
chegada de Jackson ao hospital. 
 
A demora para o surgimento de novas fontes que endossassem a morte do astro causou uma 
corrida dos fas e curiosos à internet. Os sites Google e Twitter chegaram a ficar fora do ar, 
com a sobrecarga de usuários buscando e divulgando informações nas horas seguintes. Ambos 
sofreram com lentidão e falhas no sistema. O Twitter registrou média de 5 mil "tweets" 
(mensagens) por minuto. pico de atividade do serviço desde as eleições norte-americanas do 
ano passado, segundo seus proprietários. 
 
Boa parte da imprensa mundial só passou a confirmar a morte quando, uma hora mais tarde, 
o Los Angeles Times sustentou a versão do TMZ. Emissoras de televisão e rádio passaram a 
transmitir programação especial com a história e os hits do mais bem-sucedido dos Jackson 
Five. Em sua edição da sexta-feira, 26, o LA Times estourou foto do cantor na capa. O New 
York Times também reservou seu mais nobre espaço para o astro pop, sob a chamada: "Uma 
estrela idolatrada e perseguida, Michael Jackson morre aos 50". O NYT citou que "para sua 



legião de fãs, Michael era o Peter Pan da música pop, o menino que se recusava a crescer (...), 
mas que agora se foi para sempre". 
 
No Brasil, a morte foi manchete principal dos jornais Folha de S. Paulo, Zero Hora, Jornal do 
Brasil, Estado de Minas, A Tarde, Correio do Povo, Extra, Agora S. Paulo e Correio Braziliense. 
O Estado de S. Paulo e O Globo também abriram espaço de destaque em suas primeiras 
páginas (ler quadro'). Na TV, o assunto prevaleceu nos telejornais e programas especiais. O 
Jornal Nacional do dia 25 cravou sua maior média deste ano, com 38 pontos de audiência e 
60% de participação. 
 
COBERTURA EUROPEIA 
 
Já era tarde da noite no Velho Continente quando a notícia veio à tona na web. Com as 
informações ainda escassas, a cobertura nos principais periódicos da região teve tons épicos. 
Alguns, como o The Guardian, não conseguiram publicar a notícia em suas primeiras tiragens. 
 
"Michael Jackson: a morte de um ídolo planetário", estampou o Lê Monde. O El Pais seguiu a 
mesma linha ao destacar que "o coração do pop parou de bater às 12h26, horário de Los 
Angeles (...)- Um infarto agudo tirou a vida do maior monarca da música pop de todos os 
tempos, um autêntico fenômeno cultural e sociológico". 
 
Na sexta-feira, 26, as versões online dos polêmicos The Sun (inglês) e Bild (alemão) 
especularam sobre as causas da morte. O tablóide inglês afirmou que os shows que realizaria 
em Londres teriam colocado o astro pop sobre extrema 
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