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Internet abriga fofocas de ricos e famosos   
 
Fofoca e intriga. Os dois verbetes são sinônimos de mexerico, que, na opinião do 
psicólogo e professor da universidade de Know (EUA) Frank McAndrew, tem a função 
de informar quem está ao seu lado para poder conviver de acordo com seus 
interesses. 
 
A internet é o maior depósito de informações da vida alheia. Sites abrigam fofocas de 
ricos e famosos, festas de turmas de faculdades, com blogs que narram as baladas de 
forma caliente, além de fotos de câmeras indiscretas. 
 
A seção Fofoca do site Universo da Mulher (www.universodamulher.com.br) traz 
notícias e fotos da vida pessoal de artistas. Babado (babado.ig.com.br) permite buscar 
sobre celebridades por nome ou por imagem. O Fuxico (ofuxico.uol.com.br) é dividido 
em várias seções e tem links para colunas de Falcão e Kledir. 
 
Mais sofisticado, o Glamurama (www.glamurama.com.br), da jornalista Joyce 
Pascowitch, permite ao curioso ver galeria de fotografias de eventos na cidade de São 
Paulo e ler notas curtas. 
 
Com design bem-humorado, a página Cineart (www.cineart.com.br) traz na seção 
Fofoca (acessível ao encostar o mouse nos copos de refrigerante) notícias de 
celebridades, como Drew Barrrymore e Mariah Carey. O fundo da tela dessa seção traz 
um dos cartazes do filme "Janela Indiscreta", de Alfred Hitchcock. 
 
Na Folha Online (www.folha.com.br), acesse Ooops!, do colunista Ricardo Feltrin, e 
confira os bastidores do mundo artístico. Em Mix Brasil (www.mixbrasil.com.br), 
confira a Central de Notícias sobre o mundo GLS. 
 
A versão on-line da revista "People" (www.people.com) conta detalhes de artistas. 
Em inglês, o jornal sensacionalista britânico "The Mirror" tem vários colunistas 
dedicados a comentar a vida alheia. Um exemplo é a 3AM (www.mirror.co.uk/3am), 
escrita a seis mãos. Outra seção de fofocas do britânico "The Sun" está em 
www.thesun.co.uk/section/0,,4,00.html, que traz a coluna Bizarre. 
 
Várias personalidades movem processos quando fotos sem autorização prévia são 
publicadas na imprensa. É o caso da atriz Catherine Zeta-Jones, que está processando 
a revista "Hello!". Leia mais em 
entertainment.sympatico.ca/news/stories/reuters/2003-04-25T113048Z01N25180884 
RTRIDST0PEOPLE-PEOPLE- DOUGLAS-DC.html. 
 
A maledicência também pode ser mortal. Um mexerico sobre a vida do cineasta 
japonês Juzo Itami o teria levado a se suicidar em 1998. Em 
www.igutenberg.org/exteri19.html, leia detalhes sobre os efeitos da publicação de um 
semanário que trazia fotos do cineasta de 64 anos ao lado de uma jovem com menos 
de 30 anos. 
 



No site História por Voltaire Schilling, há um artigo que aborda o falatório da 
criadagem na Rússia czarista e os encontros ao anoitecer, presididos pelo mordomo ou 
governanta,para fazer cochichos 
(www.terra.com.br/voltaire/artigos/diana2.htm#inicio).  
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