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Resumo 

O presente trabalho discute boatos na rede e os fenômenos das redes sociais, os memes. 

Abordando o caso da menina Luíza Rabello e toda a repercussão em torno da mesma.  A 

proposta do artigo é fazer uma análise do TV que tornou a menina um meme de sucesso 

dentro e fora das redes sociais. Tendo em vista que o VT analisado é um comercial de 30” e 

não viral para internet. Com objetivo para realização de uma pesquisa qualitativa acerca das 

características dos fenômenos na rede foi feito um levantamento bibliográfico referenciando 

Raquel Recuero com conceitos sobre as redes sociais, Muniz Sodré e Raquel Paiva com os 

estudos sobre boatos na rede. 
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Boato na Rede e Memes 

 

A frente de seu tempo, já dizia Mark Twain, “a mentira pode viajar por meio mundo 

enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos”. Mark disse isso um século antes da 

internet e não estava errado. 

O público e a imprensa tem algo chamado de pacto de credibilidade que vem 

sendo abalado pelo funcionamento da mídia. Porém, cabe à imprensa garantir ao cidadão a 

credibilidade de sua palavra, garantindo a sua liberdade de expressar-se publicamente, que é 

construída a partir da ética e da moral do profissional. Foto era para representar um fato, 

porém até a fotografia está perdendo creditos como incontestável verdade, isso porque as 

montagens com imagens digitais estão ficando cada vez mais reais. 

Na ética do idealismo as pessoas deveriam estar preocupadas com o bem-estar das 

outras pessoas, mas não é isso o que acontece muitas vezes, o que acontece é a ética 

relativista que depende da “bússola” moral de cada indivíduo. Por esse motivo, acima da 
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ética e moral do profissional, está a ética da empresa. Um jornal, revista ou site, não podem 

perder a credibilidade de seu público dando informações sem fundamentos, por mais que 

aconteça muito com organizações que dependem das chamadas “fofocas” para chamar 

atenção da publicidade que paga por audiência, leitura das notícias. Esse tipo de empresa 

tem pensamento individualista exatamente como a ética relativista. Um interesse público 

amplo e vital deverá estar sendo atendida para justificar o uso de informações pessoais, 

fotografias não autorizadas, cobertura jornalística indesejada para que não surjam acusações 

de invasão de privacidade uma vez essa pessoa sendo pública ou de interesse público. Da 

mesma forma, há relatos de revistas sociais que deixaram de publicar furos artísticos para 

não acabar com vidas pessoais e imagem de artistas de grandes nomes, ou seja, essa 

organização usa da ética ideológica pensando no próximo. 

Diferente do jornalismo, o profissional de relações públicas e publicidade devem 

ter uma autorização para a utilização da imagem e dados de clientes e funcionários, no 

contrário, essa ação resultaria em uma apropriação indevida de imagem pessoal. Houve um 

caso recente em que a empresa Chemical Bank of New York se apropriou de imagens de 30 

funcionários para uma campanha publicitária com o objetivo de humanizar a imagem do 

banco. Sem a autorização de nenhum dos funcionários, todos eles entraram com uma ação 

judicial contra a empresa alegando apropriação de imagem para fins comerciais. Ao utilizar 

foto de um funcionário para um folheto de marketing, dado pessoal como parte de um 

projeto de pesquisa, sempre se deve obter permissão a fim de evitar a aparência de 

inadequação ou processos judiciais. O profissional de relações públicas desenvolve 

atividades em que envolve pesquisa sobre a eficácia das estratégias de marketing e da 

percepção e avaliação das mensagens das campanhas por parte do público, esses 

profissionais devem estar cada vez mais atentos à possibilidade de exploração antiética de 

dados pessoais. Mesmo os jornalistas, não possuem imunidade total para coletar 

informações, porém os políticos eleitos, líderes comunitários, celebridades e outras “figuras 

públicas” têm menos capacidade para alegar invasão já que os mesmo se colocaram 

voluntariamente em uma situação da notoriedade. Mas na divulgação da notícia as 

informações devem atender o interesse público. 

Jornalistas, relações públicas, publicitários e profissionais de marketing possuem 

valores fundamentais, um código de ética, onde enfatizam a honestidade, a transparência, o 

respeito, a minimização de danos e a prestação de serviço ao público, mas os profissionais 

da comunicação, independente de por que eles estejam usando os canais da mídia, aspiram 
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a ter uma coisa: credibilidade. Por ela, comunicadores procurando informar sobre eventos 

dignos ou tentando vender um produto como uma campanha publicitária, se preocupa em 

ser visto como uma fonte de informação confiável. Sendo assim, se seu público alvo 

acredita que o comunicador seja desonesto, enganador, sem preocupações com o bem-estar 

do próximo, não obterá nenhuma razão contundente para que o mesmo dê atenção a sua 

mensagem. 

Também há ética na publicidade. Os profissionais do setor de publicidade e 

marketing são obrigados a defender princípios éticos, na qual há padrões que são muito 

necessários e devem abarcar uma ampla variedade de práticas. Por exemplo, foi feita uma 

pesquisa sobre a atitude de estudantes universitários em relação ao apelo sexual na 

publicidade, assim, estudantes relativistas não sentiam grandes incômodos com essas ações 

e estudantes do sexo feminino, independente do nível de relativismo, afirmam que o uso do 

mesmo na publicidade é antiético. “Os publicitários devem levar em conta as implicações 

morais do conteúdo da publicidade durante o processo de planejamento, não após uma 

campanha ter sido lançada” (Maciejewski, 2004, p. 103). Uma das estratégias utilizadas 

pela publicidade para seduzir toda uma comunidade é com a utilização dos membros mais 

vulneráveis, crianças.  

O merchandising em programas de televisão, filmes de Hollywood e outros 

conteúdos de entretenimento são veículos para produtos que rende um lucro de mais de 

50%. Foi descoberta essa estratégia quando em 1982 um alienígena bonitinho devorou balas 

Reese’s Pieces no filme E.T. de Steven Spielberg, em que o aumento de balas foi de 65% 

em três meses. Depois disso, Hollywood começou a buscar negócios de merchandising com 

agentes corporativos e hoje em dia centenas de empresas fazem acordos com produtores de 

cinema e de televisão.  

Vivemos em um mundo de alta tecnologia, ou seja, transmissão de vídeo em tempo 

real, de mensagens instantâneas, do compartilhamento de arquivos e isso leva a pessoas 

publicarem em rede a respeito de qualquer coisa com fundamento ou não. Essa nova 

geração trás apenas manifestações recentes de questões éticas muito antigas como 

honestidade, fraude e transparência. 

Com a internet, um usuário consegue identificar em segundos fontes cruciais de 

informações enquanto antes da internet levavam dias para a realização do mesmo com 

precisão. Os jornalistas sempre estiveram acostumados a ter suas opiniões questionadas, 

mas com a era da interatividade, essa ação acontece com maior objetividade e ferocidade.  
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Com essa rápida resposta do público, em 2003 o conselho editorial do 

DallasMorning News lançou um blog que oferece aos leitores a oportunidade de terem um 

breve panorama dos debates e decisões dos membros do conselho quanto às posturas 

editoriais a serem adotadas, essa estratégia dobrou o numero de leitores do ano de 2004 

para o ano de 2005 com aumento significativo de e-mails enviados ao conselho por parte do 

público. 

 

Os 10 mandamentos da ética do computador
5
 

1. Não usarás do computador para prejudicar outras pessoas. 

2. Não intervirás no trabalho de outras pessoas no computador. 

3. Não bisbilhotarás os arquivos do computador de outras pessoas. 

4. Não usarás o computador para roubar. 

5. Não usarás o computador para falso testemunho. 

6. Não copiarás ou usarás o software pelo qual não tenhas pagado. 

7. Não usarás os recursos dos computadores de outras pessoas sem autorização ou 

compensação apropriada. 

8. Não te apropriarás da produção intelectual de outras pessoas. 

9. Levarás em consideração as consequências sociais do programa que criares ou 

do sistema que projetares. 

10. Usarás o computador sempre de maneira que assegure a consideração e o 

respeito pelos seus pares humanos. 

 

A tecnologia é de acessibilidade universal, todos têm acesso a internet hoje em dia 

com a inclusão digital, e essa universalidade leva os comunicadores a ignorar ou minimizar 

a exigência ética da transparência. Seu alto campo de alcance, caráter instantâneo, faz com 

que surjam os “fakes”: identidades falsas na internet com a intenção de, geralmente, 

enganar outros usuários. Apesar disso, blogueiros e empresas de marketing lucram com os 

públicos online potencialmente, isso, pois essas empresas pagam uma taxa a esses 

blogueiros para que escrevam favoravelmente sobre determinado produto ou serviço. É com 

o merchandising nos cinemas ou programas de TV, mas a critica adverte que essas relações 

levantam questões sobre o que é propaganda paga e o que é um comentário independente.  

                                                
5
 Fonte: Computer Ethics Institute (http://www.brook.edu/ITS/CEI/CEI_HP.HTM). 
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Ocultar que alguém está pagando por uma postagem significa deixar de cumprir as 

obrigações morais do comportamento transparente. Sendo assim, é considerado publicidade 

e os autores de tais blogs devem deixar claro aos seus leitores para que não acreditem que 

estão obtendo uma informação impessoal. “Quando as pessoas deixam de acreditar em 

alguma coisa, o risco não é de que passem a acreditar em nada, e sim de que acreditem em 

qualquer coisa” (CHERTESTON, 2010, p.98). 

O dano causado por meios de comunicação, mídias, por conta de seu conteúdo ser 

falso ou ofensivo resulta na violação da confiança. Os blogs permitem que jornalistas se 

relacionem com seu público, enquanto empresas jornalísticas discutem os riscos que esse 

meio representa. Advogados advertem que ainda é possível que as leis de calúnia e 

difamação se apliquem às trocas mais informais caracterizadas pelas discussões que 

ocorrem frequentemente em postagens de blogs, especialmente se o blogueiro tiver vinculo 

com alguma empresa jornalística. Mesmo tais riscos, diversas empresas incentivam seus 

jornalistas a expressas suas ideias em seus blogs com o objetivo de maior contato com os 

leitores, porém dentro de um limite que não exponha a empresa jornalística, nem a 

credibilidade do jornalista. Os relações públicas devem ser muito cautelosos ao utilizar 

qualquer informação geradas a partir de bancos de dados, pois o público, consumidores e 

membros da mídia são extremamente sensíveis às questões de privacidade. Com isso, é 

preciso de uma atenção especial com a utilização de dados que possam se vistos como 

altamente privados, pois a utilização do mesmo sem uma reflexão aprofundada quanto a sua 

inadequação, facilmente provoca uma reação negativa, impondo uma ameaça na 

credibilidade profissional, surgindo um quadro de crise. 

Com todos os contras a respeito da internet, redes sociais, a mesma também ajuda 

muito aos jornalistas. Por exemplo, Patrick Lee Plaisance conta um caso de um massacre 

em um campus universitário em VirginiaTech em abril de 2007 em que os editores do 

jornal do campus divulgaram uma lista de mais de 10 vítimas, tomando a frente de muitos 

canais da mídia nacional. Os estudantes usufruíram do facebook atrás de homenagens, 

status, e por telefone e internet confirmaram as informações a respeito das vítimas. Muitos 

não quiseram dar entrevistas, queriam privacidade no caso, mas muitas pessoas entendiam 

que esse caso transcendia as pessoas envolvidas, afinal, foram 32 pessoas mortas dentro de 

um campus universitário e a população precisava saber o que estava acontecendo. E da 

mesma forma que esse veículo de comunicação auxilia aos jornalistas, ajuda também a 

outras profissões a monitorarem seu público, o que dizem tanto para o bem como para o 
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mau, aproximação com o da organização com seu público, fixação de sua imagem, 

notificações, divulgações, gerenciamento de crise e risco na comunicação, em fim, a 

internet, redes sociais, blogs, são ferramentas muito úteis para muitas empresas manter 

relacionamento com seu público em tempo real, sendo de extrema importância um 

funcionário destinado a essa função para que a ferramenta de resultados. Não adianta ter a 

ferramenta, ela precisa estar sempre atualizada, respondendo as questões de seu público 

alvo e afastando a possibilidade de boatos. 

Ao falarmos em “mídias complementares” não podemos incluí-la nas regras de 

produção de veracidade, uma vez que essas regras fazem parte de um campo técnico do 

jornalismo que aprenderam cedo que a credibilidade é a única moeda verdadeira que 

possuem. Por exemplo, se uma celebridade assina um blog, se essa assinatura é a única 

garantia da veracidade, logo, esse blog não tem garantias. Porém, existe o jornalismo na 

qual pessoas enviam fotos, vídeos, contam histórias da qual participaram do caso em 

questão, e se o jornalista não analisar com muita cautela antes de publicar, pode estar pondo 

em risco a credibilidade da empresa como já aconteceu, por exemplo, com a Times da Índia 

ao publicar uma foto de uma pororoca ocorrida há dois anos da época acreditando ser uma 

foto da tsunami. Essa forma de obter informações não é da mais segura, pois muitas pessoas 

podem enviar notícias erradas como aconteceu no caso acima, mas muitas vezes ajudam ao 

repórter que não presenciou o momento. 

O que consolidou o ambiente de boato foi o excesso de informação em circulação, 

ou a disposição, e a falha na apuração. É um ambiente onde as notícias circulam de maneira 

muito acelerada e qualquer rumor na rede eletrônica pode ser respaldada por milhares de 

“acessos” perdendo limites e freios. A soma das distancias entre os nós virtuais, ou seja, a 

intercessão onde as redes se cruzam, forma o grau de proximidade e desse modo um blog 

que possui um alto grau de proximidade está mais conectado, mais central, na rede que os 

demais. Essa medida é de importância para redes bastante conectada e propícia para a 

propagação de boatos. A internet permite o anonimato, sendo assim, a fraude é algo 

extremamente fácil de ser realizada permitindo copiar dados sem grandes esforços. 

Hamelink diz que “a velocidade da comunicação digital não cria novas formas de 

imoralidade, mas permite que se cometam atos imorais de uma forma tão rápida que quase 

nem se percebe”. Os valores éticos na comunicação na chegada da internet não mudam, não 

substitui as nossas prioridades de justiça, de minimização de dano, de autonomia, a 

transparência e equidade. Algumas empresas alvo de muitos boatos, como a Rede Globo, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

têm um espaço em seu site chamado de “boatos e alertas” na qual conforme os boatos 

ganham força, eles desmentem em uma nota informando a verdade. São tantos os boatos 

que surgem na rede, que já existem diversos sites especializados em desvendar as mentiras.  

Segundo Sibilia (2003) o “imperativo da visibilidade” é o que acontece na nossa 

sociedade atual, a necessidade de exposição pessoal. Esse termo decorre da interseção entre 

o público e o privado para ser uma consequência direta no fenômeno globalizante.  É 

preciso ser “visto” para ser lembrado no ciberespaço. Muitas vezes a própria pessoa pública 

escreve em suas redes sociais frases polêmicas para ser lembrado pela mídia, gerar boatos e 

depois se explicarem, dizer que não era bem o que quis dizer. 

“Boato: Notícia anônima que corre publicamente sem confirmação” (Dicionário 

Aurélio – século XXI). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é crime boatos em 

rede a respeito de candidatos ou partidos influenciando o eleitor e o e-mail é a prova 

material do crime. Tanto o autor do boato como quem o compartilha serão rastreados 

através de seus IP’s e estarão sujeitos as devidas punições como multa e prisão preventiva 

por calúnia, difamação para fins eleitorais ou não, atacando candidatos, vantagem ilícita em 

prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou qualquer 

outro meio fraudulento.  

“ § 4o  Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou 

vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou 
que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido 

político ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

§ 5o  Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou 

vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou 

que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido 

político ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)”. 

 

Os boatos surgem de diversas maneiras como uma foto maldosa, um falso 

comentário em redes sociais, programas de TV e revistas de fofoca, falta de informação ou 

desejo de acrescentar informação e ate mesmo uma frase fora de contexto ganhando força 

ainda mais rápido na internet. Um twitter de humor queria testar em quanto tempo se 

propagaria uma notícia sem nenhum fundamento até ficar nos top dos Trending Topics
6
. 

Em 9min a notícia tinha sido comentada em todo o mundo a respeito da morte de um 

artista. Por mais que esse tipo de boato sempre surja no twitter, as pessoas não têm o habito 

de verificar fonte, procurar em sites jornalísticos de credibilidade para ter certeza da 

informação antes de acreditar e passar a informação à diante. Há casos de boatos em que o 

                                                
6 Trata-se de uma lista em tempo real das frases mais publicadas no Twitter pelo mundo todo. 
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autor coloca site, e-mail e telefone como referência, mas da mesma forma ninguém checa e 

da mesma maneira a mentira continua em circulação. Com esse exemplo, ficam claro como 

muitos boatos surgem na internet e ainda com maior rapidez quanto mais famosa e pública 

for a pessoa. Porém, não são só os famosos os alvos de boatos. E-mails de correntes, 

prêmios caso repasse, doação de dinheiro para alguém doente, com links para clicar, em 

fim, são sempre boatos propagados ano pós ano enganando pessoas, fazendo a circulação de 

vírus e etc. Existiu um boato bem famoso que dizia que um programa de ursinho que todos 

tinham em seus computadores era um vírus na qual nenhum antivírus era capaz de detectar, 

sendo assim, sugeria pesquisar o arquivo dando todos os passos caso contrário o 

computador seria destruído, quando na verdade era um programa da Windows totalmente 

inofensivo. 

A reputação de uma pessoa, segundo Goffman, seria a consequência de todas as 

impressões dadas desse indivíduo. Selecionam-se pessoas em quem confiar através de sua 

reputação, por mais que o mesmo seja um julgamento de outras pessoas a respeito de suas 

qualidades. Na internet mensura-se a reputação a partir do número de seguidores em redes 

sociais ou leitores em blogs, porém não é só isso, é também o que os outros blogueiros e 

leitores pensam a respeito. Um simples boato pode acabar com a reputação de uma pessoa, 

blogueiro ou página na internet, dependendo da dimensão da notícia e de sua gravidade, é 

comum tal mentira prejudicar um indivíduo.  

Para mensurar a velocidade de um boato nas redes sociais, podemos usar um 

experimento do sociólogo Stanley Milgran (1956) que teve por objetivo observar o grau de 

separação entre as pessoas. No experimento ele enviou uma determinada quantidade de 

cartas a diversos indivíduos de forma aleatória, solicitando que tentassem fazer com que 

chegasse a um determinado alvo e caso a pessoa não conhecesse o alvo, era para enviar a 

alguém que poderia ser mais próximo a essa pessoa. No experimento de Milgran era para 

provar o quanto o “mundo é pequeno”, e assim como muitas cartas chegaram a seu destino 

final, mesmo passando por pequenos grupos de pessoas, um boato por não ter um 

destinatário final se propaga a ainda mais pessoas rapidamente.  

A interatividade virtual proporcionou a criação de memes, que nada mais é qualquer 

coisa que faça sucesso como um desenho mal feito, uma frase, uma imagem, um vídeo ou 

ate mesmo uma pessoa e é vinculado por redes sociais e blogs. O meme precisa ser aceito 

pela internet, ou seja, ser propagado por todos em diversas situações. Os memes mais atuais 
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seriam os personagens de tirinhas como o forerver alone, a frase dita por um empresário 

“menos Luísa que está no Canadá”, 

 O termo meme, utilizado nesse contexto, faz uma analogia ao conceito criado por 

Richard Dawkins para explicar a disseminação de pensamentos, ideias ou até valores. Na 

esfera das redes sociais, segundo Raquel Recuero, 

 “O estudo dos memes está diretamente relacionado com o estudo da difusão da 

informação e de que tipo de ideia sobrevive e é passado de pessoa a pessoa e que 

tidpo de ideia desaparece no ostarcismo. Trata-se de uma forma básica de 
aprendizado social, através da imitação.” (RECUERO, 2009, p. 123). 

 

O meme pode apresenta-se nas redes sociais em formatos diferentes, desde imagens, 

vídeos ou frases.  Raquel Recuero utiliza a classificação dos memes na perspectiva de 

Dawkins, segundo a autora o que acontece nas redes sócias é o que o zoólogo classifica 

como “replicadores” que ocorre quando o valor relacionado é compartilhado com 

determinado grupo a fim de propagar uma ideia. 

 

Menos Luísa que está no Canadá 

 

Tudo começou com o anúncio (figura 1) em que o colunista social paraibano Geraldo 

Rabello fala sobre um empreendimento imobiliário e cita que convidou toda a família para 

falar da novidade, menos sua filha Luíza que até então estava fazendo um intercâmbio no 

Canadá. Bastou a frase “Menos Luíza que está no Canadá” para que um novo meme fosse 

gerado e permanecido por mais de uma semana entre os assuntos mais comentados nas 

redes sociais.  

 

Figura 1 
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O VT foi ao ar no dia 11 de janeiro de 2012 e o assunto ficou entre os mais 

comentados no Twitter em todo o país com a hashtag
7
 #LuizaEstanoCanada e também 

diversas montagens (figuras 2,3,4,5 e 6) que foram compartilhadas no Facebook. 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

                                                
7 É a palavra-chave antecedida pelo símbolo "#", que designam o assunto o qual está se discutindo em tempo 

real no Twitter. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

 

Figura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

O meme teve tanta repercussão que saiu da internet e foi até citado por artistas 

consagrados, como o cantor Lenine, que em um show na cidade de João Pessoa, agradeceu 

a presença de todos, menos de Luíza que está no Canadá. “Que maravilha, está todo mundo 

aqui rapaz, só não está a Luíza que está lá no Canadá”. Uma grande empresa de 

telecomunicações também aproveitou a popularidade da família Rabello e usou do mesmo 

insight em um anuncio (figura 2).  
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Figura 2 

No produto midiático analisado Geraldo Rabello apresenta o empreendimento 

imobiliário nos primeiros 5” ele aparece em sozinho sentado em uma sala, e ao seu lado 

uma mesa com porta retratos contendo fotos de sua filha Luíza, câmera em plano 

americano. Os próximos 15” são de apresentação dos edifícios. A partir dos 20” até os 25” 

câmera em plano geral o colunista aparece na  sala reunido com a família e diz: “é por isso 

que fiz questão de reunir toda minha família, menos Luísa que está no Canadá, para 

recomendar esse empreendimento que assino embaixo.” Câmera em plano americano nos 

próximos 2” e os últimos 3” segue caixa com informações sobre o empreendimento. 

 A volta da menina teve que ser antecipada devido a repercussão que seu nome e 

imagem tiveram. Logo em sua chegada, Luíza já cedeu entrevista para tele jornais da Rede 

Globo, gravou vários comerciais um desses para a própria empresa em que lançou seu nome 

na rede. 

  

Considerações finais 

Como podemos observar o meme “Menos Luíza que está no Canadá” surge a partir 

de um produto midiático, o que é comum. Grande parte dos memes que circulam na rede 

surgem de uma gafe ou cena inusitada do cotidiano. Com esse caso podemos ver o quanto a 

repercussão afeta na vida de uma pessoa. Nem sempre o retorno dessa exposição é positivo, 

no caso estudado a fama imediata trouxe boas oportunidades à personagem.   
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