
As 5 Maiores Gafes  

Relembre as 5 maiores gafes e erros no Brasil e no Mundo. O que era para ser 

uma coisa, acabou acontecendo algo inesperado.  

5º: Estreia da Dança dos Famosos 2015

 

Na estreia da Dança dos Famosos, em Agosto de 2015, no programa do 

Faustão da Rede Globo, o apresentador Faustão cometeu uma gafe logo na 

abertura.  

Após a apresentação dos artistas participantes desta temporada, passou um 

vídeo com os vencedores das edições anteriores. Mas dois nomes ficaram de 

fora do vídeo: Juliana Didone e Robson Caetano, vencedores de 2007 e 2006, 

respectivamente. Os dois estão na Rede Record atualmente; Juliana Didone 

como atriz e Robson, comentarista esportivo. Mas com o texto na mão 

diferente com o do vídeo, Faustão falou o nome da Juliana, mas a mesma não 

apareceu no telão. Indignado, Faustão, ao vivo, reclamou por que pulou a 

Juliana Didone. 

O público percebeu e publicaram na rede social: "Pularam a Juliana Didone = 

tá na Record, Faustão", escreveu o usuário @yeashualcb no Twitter. 

Essa é um exemplo das inúmeras gafes do apresentador Faustão. Quem é fã 

do programa já está acostumado! 



4º: Carnaval de 2015

 

No carnaval de 2015 no Rio de Janeiro, a Carla Prata que desfilou de 

Cleópatra, pela escola União da Ilha, cometeu uma gafe que foi bem 

repercutida nas redes sociais após uma entrevista. 

Carla Prata diz na entrevista que tentou fazer o seu máximo na apresentação e 

deixar a fantasia à altura da Cleópatra para deixá-la bem feliz. No entanto, 

Carla esqueceu que Cleópatra foi a Rainha do Egito que vivei há mais de 2 mil 

anos.  

3º: Oscar 2013 

 

Na 84º edição do Oscar, a premiação mais aguardada do cinema, todos ficam 

na expectativa de saber qual foi O Melhor Filme, O Melhor Artista, A Melhor 

Trilha Sonora e outros.  



A Estatua de Ouro tão cobiçada e desejada pelos artistas, e os espectadores 

ansiosos pela premiação e para ver os melhores discursos e performances. 

Ocorre uma cena de filme, a Jennifer Lawrence protagonizou umas das 

maiores quedas do Oscar, caiu na escada indo para a premiação.  

2º: Campanha do Ministério da Justiça 

 

O Ministério da Justiça lançou uma campanha alertando o perigo do consumo 

excessivo de álcool. Contudo, a campanha usou frases erradas e o conselho, 

que era a intenção, pareceu mais um incentivo (ou justificativa) ao estupro de 

mulheres. 

A frase: “Bebeu, perdeu” neste contexto com a mulher, foi mal empregada. E o 

Governo teve que pedir desculpas pela campanha. 

1º: Coroação da Miss Universo 2015

 

No Miss Universo 2015, realizado dia 20/12 em Las Vegas (EUA), o 

apresentador Steve Harvey anunciou a Miss Colômbia, Ariadna Gutiérrez, 

como vencedora e foi coroada. Após, toda a comemoração da plateia e da 

candidata, em que ela acenava para o público ainda, o apresentador se 



aproximou e disse: “Ok, pessoal... eu tenho que pedir desculpas”, mas ninguém 

conseguiu entender o que ele dizia pela euforia que estavam. 

O comunicado que houve um erro e a Miss Colômbia, na verdade, era a 

segunda colocada, foi anunciado no alto-falante. No momento, todos se 

espantaram e até acharam que fosse uma brincadeira do apresentador Steve 

Harvey, já que é comediante, mas ao se explicar que a verdadeira vencedora 

do Miss Universo era a filipina Pia Alonzo Wurtzbach. 

A Miss Universo 2014, também colombiana - Paulina Vega –  teve que retirar a 

coroa da Ariadna e coroar a filipina Pia. Que situação! Porém, de acordo com o 

ditado, tem males que vem para o bem. A Colômbia Ariadna Gutierrez será 

lembrada e prestigiada por um bom tempo, como uma verdadeira Miss 

Universo 2015. 

 

 


