
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011

Dos Trending Topics para as bancas: um estudo do Caso “CALA BOCA 
GALVAO” no Twitter e na capa da revista Veja 1

Gabriela da Silva PEREIRA2

Vanessa da SILVA3

Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR

RESUMO

Esse artigo tem por objetivo analisar de que maneira o Twitter, rede de microblogging 
que  alcançou  grande  popularidade  no  Brasil  em  2010,  vem pautando  os  meios  de 
comunicação de massa do Brasil. O trabalho pretende, portanto, comprovar que não são 
apenas os meios de comunicação que pautam os temas discutidos nos 140 caracteres do 
microblogging, mas sim, que esse ciclo de informação se inverteu. Inversão esta que 
pode ser explicada por meio da hipótese do Agenda-setting, que nesse caso, é utilizada 
ao contrário (de receptor para emissor). Exemplificaremos o trabalho, a partir de uma 
analise  de  caso  do  episódio  que,  por  influência  do  microblogging  Twitter, ficou 
conhecido como  Cala Boca Galvão, fomentando uma ampla cobertura dos meios de 
comunicação. 
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1. Considerações Iniciais

A invenção da internet provocou uma revolução nos meios de comunicação 

chamados de tradicionais. O rádio, a televisão, os jornais e as revistas impressas, face à 

velocidade da informação e para atender a demanda do público vêem-se assujeitados a 

uma reformulação  das antigas  percepções  de comunicação,  sendo ao jornalismo e à 

produção de notícias acrescidos os aparatos tecnológicos da cibercultura. 

Com a  criação  do ciberespaço,  de  acordo com Lévy (1999),  outros  são os 

contornos da comunicação,  instaurada,  então,  por meio do modelo todos – todos. A 

internet cria uma possibilidade de interação nunca antes vista, qualquer cidadão pode 

produzir  material  e  publicar  na rede,  dissolvendo,  assim,  os  limites  entre  emissor  e 

1Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VI Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado de 02 
e 06  de setembro de 2011
2 Estudante de Graduação 4º ano do curso de Jornalismo da UEL, email: gabymatao@gmail.com 
3 Estudante de Graduação 4º ano do curso de Jornalismo da UEL, email: vanessajornal@yahoo.com.br  
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receptor.  E é  a  partir  dessa perspectiva  de alterações  e inovações,  que os meios  de 

comunicação passaram a questionar  o fazer  notícia-  um conceito  que sempre  esteve 

muito  bem  delineado.  Quais  seriam  os  rumos  e  estruturação  da  notícia  e  da 

comunicação a partir da nova “república eletrônica”? Ela mudaria de fato a cultura de 

produção de notícias pelos meios convencionais?

Muitos estudiosos encarregaram-se de responder a esses questionamentos. Para 

Barber  (1999),  por  exemplo,  a  tecnologia  apontava,  antes  de  tudo,  como  um 

instrumento num espaço de mudanças profundas que deveriam ser esperadas. De acordo 

com Cervi e Vieira (2010, p.3), “a afirmação pode ser transposta para os processos de 

produção noticiosa”, apontando, assim, para a modificação da estrutura de produção de 

comunicação até então conhecida.

Diante  desse  quadro  e  a  fim  de  buscar  uma  abordagem  e  definição 

esclarecedora sobre a transformação da cobertura midiática a partir da cibercultura é 

necessário,  a  priori,  investigar  o  cenário  de  elementos  para  a  construção  do 

agendamento da mídia.  Para isso, considerar-se-á o contexto de desenvolvimento da 

cibercultura, a hipótese do Agenda Setting postulada nos anos 70, pelos pesquisadores 

Maxwell McCombs e Donald Shaw, a contextualização do microblogging Twitter e, por 

fim, uma   analise  do  caso  Cala  Boca  Galvão4,  episódio  que  por  influência  do 

microblogging Twitter, fomentou uma ampla cobertura dos meios de comunicação. 

2. Coletividade, interação e internet: quem agenda quem?

De acordo com Levy (1999), a palavra ciberespaço foi cunhada em 1984 pelo 

escritor William Gibson, a partir do romance Neuromance.  Na obra o termo, utilizado 

ainda hoje por usuários e criadores das redes digitais, designava o universo das redes 

sociais como palco de conflitos mundiais.  Contudo, a definição tem significados mais 

amplos e que auxiliam na compreensão das mudanças da comunicação e da informação 

a partir da internet.  Segundo o estudioso, a cibercultura situa-se como:

(...)  o  espaço  de  comunicação  aberto  pela  interconexão  mundial  de 
computadores  e  das  memórias  dos  computadores.  (...)  Esse  novo  meio  tem 
vocação  em  sinergia  e  interfacear  todos  os  dispositivos  de  criação  de 
informação, gravação, de comunicação e de simulação. (LEVY, 1999, p. 86)

4 O episódio que ficou conhecido como Cala boca Galvão será destrinchado mais adiante.
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Partindo dessa definição de espaço aberto, pode-se inferir, sem dúvida, que a 

internet e o ciberespaço revolucionaram as formas de comunicação até então existentes, 

passando  por  diversas  modificações  que  possibilitaram e  possibilitam a  inserção  de 

novas ferramentas e de aumento do número de usuários da rede. Assim, a criação de 

ferramentas  online  de  interação  entre  pessoas  e  a  mudança  na  hierarquia  emissor  e 

receptor, permitem que qualquer pessoa possa publicar um conteúdo, reestruturando o 

conceito de produção de notícias.

Mas, as alterações da internet vão adiante. A partir das novas possibilidades 

trazidas  pela  cibercultura,  observa-se  distinções  no  comportamento  dos  usuários  da 

internet em relação a usuários das mídias tradicionais, esses buscam pela informação de 

modo ativo, procurando os dados de seu interesse e potencializando-se como usuários 

ativos. Nesse sentido, o ciberespaço pode influenciar seus usuários, que frequentemente 

buscam informações com grau de incerteza, formando um agendamento da mídia ou 

agenda setting.

Os meios de comunicação, a partir da hipótese da Agenda- Setting ou hipótese  

de agendamento, de acordo com Wolf, sempre influenciaram o receptor a longo prazo, 

assim os assuntos abordados e agendados pela mídia, acabavam  por pautar o que o 

público iria falar em suas conversas, quais seriam suas preocupações e discussões. No 

entanto, esse agendamento começou a inverter-se a partir do ciberespaço com as mídias 

online oferecendo material  e informação aos meios tradicionais, sendo incorporada à 

produção de notícias, nova fonte de informação oficial.

Para Cervi e Vieira (2010, p.7), esta transformação representa “maior agilidade 

no levantamento de informações para alimentar pautas. Porém, isso não garante uma 

melhoria na qualidade do noticiário”. Presos à agilidade da informação, sem conhecer a 

intencionalidade  da  fonte  e  na  tentativa  da  publicação  do  conteúdo  antes  dos 

concorrentes,  muitos  meios  de  comunicação  acabam  por  publicar  uma  notícia  sem 

verificar as fontes e a veracidade da informação; algo que pode incidir em erros graves, 

como explicitaremos adiante com a análise do caso Cala Boca Galvão.
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3. Twitter: “What’s hapenning?”

De acordo com Zago (2009), o  microblogging Twitter , no ar desde julho de 

2006, alcançou popularidade em março de 2007 pela agilidade de suas postagens5, com 

no máximo 140 caracteres cada uma. Distinguindo-se dos já conhecidos blogs, sites sem 

delimitação de espaço e com publicação de conteúdo em ordem cronológica, o  Twitter 

pode ser comparado a um SMS – Short Message Service, Serviço de Mensagens Curtas 

- que são utilizados em telefones celulares. 

A partir da pergunta o que você está fazendo, o Twitter obteve uma legião de 

usuários,  sofrendo  no  primeiro  semestre  de  2008,  problemas  técnicos   e  constantes 

saídas do ar em decorrência de seu rápido crescimento e  carência de infra-estrutura do 

site.  Entretanto,  as  dificuldades  logo  foram  sanadas  e  o  site  se  popularizou 

mundialmente,  sendo  atualmente,  a  ferramenta  de  microblogging  mais  popular  em 

escala global 6.

O Twitter instaurou, em tempos onde a informação percorre um caminho curto 

entre fonte e emissor, com produção e distribuição mais ágeis e em maior quantidade, 

uma necessidade e possibilidade de acesso às notícias no momento em que os fatos 

ocorrem. Como afirma Rufino (2009):

O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, as novas possibilidades 
e a nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu que uma verdadeira 
legião  de  programas,  sites  e  mash-ups7 pudessem  proporcionar  formas 
diferentes de publicar e interagir com a quantidade colossal de mini-conteúdos 
já disponível nesse pequeno, e crescente, universo. Já se percebe que ao redor 
dessa plataforma se forma uma economia própria, onde ela própria é o início e o 
fim, o meio e o objetivo. (RUFINO apud SEIXAS, 2009, p. 45)

Dentre uma imensidão de inovações originadas pelo microbbloging, situa-se a 

possibilidade  de  compartilhamento  de  notícias,  não  somente  com  a  utilização  dos 

computadores, mas por celulares e outros equipamentos com acesso à internet. Assim 

sendo, as inovações são estabelecidas, por meio de textos publicados nas mensagens de 

5 As postagens do Twitter são intituladas tweets.
6 De acordo com declaração do presidente-executivo, Evan Williams, em um posto oficial do produto, no dia 02 de 
setembro de 2010, o site passou os 145 milhões de contas menos de cinco meses após chegar à marca de 100 milhões 
de cadastrados. Segundo Williams, o crescimento deve-se ao acesso por dispositivos móveis, que subiu 62% no total. 
Informações do site da revista INFO online (http://info.abril.com.br)
7 Um mashup é um website ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo serviço  
completo. (WIKIPÉDIA, 2009).
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140 caracteres, bem como, na inserção de links que migraram os usuários a páginas com 

conteúdos mais completos, fotos ou vídeos. 

Certamente,  o  Twitter oferece  a  seus  usuários  mais  uma  ferramenta  de 

distribuição de fatos e acontecimentos;  com acesso rápido a publicações mundiais  e 

possibilidade  de  produção  e  publicação  de  conteúdos  próprios.  Enfim,  o 

microbblonging concretiza a web 2.0, a "nova internet", fundamentada na colaboração e 

na participação pública.

 

3.1 O Twitter como agente informador

Devido  ao  seu  grande  número  de  usuários,  o  Twitter,  é  constantemente 

utilizado por empresas, com a finalidade de popularizar produtos, interagir com clientes 

e divulgar eventos. Em seus tweets, as empresas procuram redirecionar o consumidor a 

uma  página  onde  possa  encontrar  mais  informações  sobre  o  serviço  ou  produto 

oferecido, fixando dessa maneira a sua marca.  Com exemplo tem-se a Petrobrás e a 

Rede Globo de Televisão.

Assim  sendo,  a  ferramenta  tem  se  fixado  como  um  importante  meio  de 

comunicação presente nas mais distantes regiões e empregada para os mais diversos 

fins. Impressionou pelo seu poder de utilidade pública durante a cobertura midiática no 

Blecaute Elétrico de 2009 e chocou ao realizar a primeira conexão e acesso pessoal à 

internet de origem espacial. Durante o blecaute que atingiu alguns Estados brasileiros, 

possibilitou aos usuários o conhecimento das regiões atingidas pela queda de energia, 

sendo  a  maioria  dos  tweets enviados  de  aparelhos  telefônicos  móveis  e  lidos  por 

emissoras  de  rádio  que  faziam a cobertura  do fato naquele  momento.  Na cobertura 

espacial,  provou, a partir  do  twett  do astronauta  Timothy Creamer, que a tecnologia 

pode  ultrapassar  as  fronteiras  antes  existentes.  Creamer escreveu  em  sua  página  a 

mensagem: “Hello Twitterverse! We now LIVE tweeting from the International Space 

Station -- the 1st live tweet from Space!”; em português traduz-se: “Olá ‘Twitterverso’! 

Estamos  agora twittando AO VIVO da Estação Espacial  Internacional  – o  primeiro 

tweet ao vivo do espaço!”.8

8 Notícia publicada na versão online do jornal o Estado de S. Paulo, do dia 22 de janeiro de 2010.
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3.2 Trending Topics

Com  uma  grande  concentração  de  usuários  conectados  no  microblogging 

diariamente,  assuntos  iguais  comentados  por  uma  maioria  entram  em  destaque  no 

Twitter com uma lista em tempo real dos nomes mais postados no site pelo mundo, são 

os Trending Topics.. Também conhecidos como TTs, o ranking vale tanto para nomes 

próprios como para as hashtags representadas pelo símbolo do sustenido (#). No recurso 

de  Trending Topics utiliza-se como padrão a abrangência mundial (worldwide), onde 

estão concentrados os tweets dos maiores participantes do site, Estados Unidos e Reino 

Unido. No entanto, é possível alterar a abrangência para o país, ou cidades de grande 

porte, como Brasil e São Paulo. 

4. Análise de Caso

4.1 “CALA BOCA GALVÃO”

No ano de 2010 ocorreu um dos eventos esportivos mais famosos em 

todo  o  mundo,  a  Copa  do  Mundo  de  Futebol.  Organizada  pela  FIFA,  Federação 

Internacional de Futebol, o campeonato está em sua décima nona edição e teve como 

sede, pela primeira vez na história, um país do Continente Africano.

Durante  um  mês,  trinta  e  duas  seleções  de  todas  as  partes  do  mundo  se 

enfrentaram com o objetivo de alcançar, no fim da competição, o título de campeã do 

mundo. Além de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, o Brasil também estava entre as 

seleções sul-americanas que garantiram uma vaga na competição. 

A abertura da 19ª Copa do Mundo deu-se no dia 10 de junho (quinta-feira) de 

2010, transmitida por redes televisivas de todo o mundo, inclusive pela maior rede de 

televisão do Brasil, a Rede Globo. A bancada de apresentação deste dia contava com a 

participação da âncora do  Jornal Nacional, Fátima Bernardes e do locutor esportivo, 

Galvão Bueno9.

9 Galvão Bueno é carioca e iniciou sua carreira em 1974 no rádio em uma emissora paulista e atualmente trabalha na 
Rede Globo como narrador esportivo. É conhecido por narrar momentos marcantes de várias modalidades do esporte 
brasileiro (automobilismo, futebol, vôlei, entre outros), entretanto, com seu modo singular de narração, não agrada a 
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No mesmo dia, mais de nove milhões de brasileiros mostraram sua insatisfação 

em relação à narração feita por Galvão Bueno nos 140 caracteres do Twitter com a frase 

“Cala Boca, Galvão”. Ainda na quinta-feira a frase se tornou um dos assuntos mais 

falados no microblogging, atingindo o topo dos Trending Topics de todo o mundo – o 

que ilustrava o descontentamento dos usuários brasileiros quanto ao desempenho do 

jornalista  na  cerimônia  de  abertura  do  campeonato.  No  entanto,  as  mensagens  de 

desagrado partiam, em sua grande maioria, apenas do Brasil, o que confundia o restante 

do  mundo.  Com o  aumento  das  perguntas  sobre  do  que  se  tratava  o  “Cala  Boca,  

Galvão”, integrantes de sites de humor e usuários com influência no Twitter, resolveram 

criar a campanha “Galvão Birds”. 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em 24 de novembro de 2010.)

A campanha consistia em salvar uma espécie de pássaro brasileiro que estava 

em extinção,  para  isso  era  necessário  somente  postar  uma  vez  a  frase  “Cala  boca, 

Galvao”,  para gerar  a doação de 10 centavos  de dólar para o “Galvao Institute”.  A 

atitude se proliferou e fez com que sites de humor brasileiros criassem vídeos, imagens 

e “fundações” que salvariam o pássaro da total  extinção.  Além da ave,  boatos (dos 

brasileiros) no microblogging diziam que a frase era o nome da nova canção de Lady 

Gaga, cantora pop internacional.

todos os brasileiros com seus comentários e exageros nas narrações.
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4.2 Do Twitter para os jornais

Com  o  “Cala  Boca,  Galvão”  nos  Trending  Topics mundial  do  Twitter,  o 

caminho para os jornais não foi longo. No mesmo dia (10/06/2010) o portal online da 

revista Veja publicou uma nota sobre o fato.

(Disponível em: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em: 22 novembro  2010.)

A  partir  dos  questionamentos  vindos  de  todos  os  países,  alguns  meios  de 

comunicação  internacionais  publicaram  a  versão  crua  da  notícia.  Sem  apuração,  a 

campanha tornou-se real  e conquistou manchetes em jornais. Mas após cinco dias a 

piada brasileira foi descoberta e grandes jornais como o  El Pais e o The New York  

Times, esclareceram a história para quem ainda se encontrava perdido.
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(Disponível em: <http://www.elpais.com/global/ >. Acesso em: 22  novembro  2010.)

(Disponível em: <http://www.nytimes.com/ >.  Acesso em: 22  novembro  2010.)

A publicação das notícias em meios de comunicação estampa a necessidade da 

imprensa  de  informar-se  mais  rapidamente  do  que  as  redes  sociais.  Entretanto  há 

obrigação de apuração de fontes e de fatos para que o resultado seja ético e coerente. 

Neste  caso,  as  reações  expressas  no  Twitter tornaram-se  notícias,  tanto  no  âmbito 

nacional, quanto internacional; o assunto em pauta no dia posterior resumia-se em “Cala 

boca, Galvao”. É nesse ponto que se encontra características da hipótese da  Agenda-

setting, já que um assunto discutido hoje tornou-se tema de outras discussões por mais 

alguns dias. Entretanto, percebemos que o paradigma “emissor-receptor” afasta-se de 
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sua concepção inicial, uma vez que a fonte da notícia surgiu no sujeito que receberia a 

mensagem, tendo uma inversão do agendamento tradicional e refletindo que os meios 

de comunicação tem inserido o microblongging como uma fonte oficial.

Ainda com o assunto em alta, a revista brasileira Veja trouxe em sua capa o tema 

que  permaneceu  por  dias  no  Trending  Topics mundiais,  “Cala  Boca,  Galvão”.  A 

manchete  da  capa  traz  uma  observação  interessante:  “O  fenômeno  planetário  que 

engolfou o locutor da Globo na Copa mostra... a fúria do Twitter”. 

Considerações finais

A  mídia  sempre  teve  a  capacidade  de  influenciar  opiniões  e  atitudes 

configurando um agendamento do seu público. Com a chegada da televisão, os meios de 

comunicação conseguiram um alcance maior que outros veículos, além de ter suporte 

para  uma  massiva  produção  de  notícias,  logo  a  hipótese  da  Agenda-setting tomou 

maiores proporções.

Entretanto, com a popularização da cibercultura a televisão perdeu parte de seu 

público, que agora descobriu na internet, um espaço de notícias feitas por e para todos. 

Sem uma delimitação, os internautas podem produzir conteúdo e postar na rede, como 

qualquer outro meio de comunicação, configurando-se como usuários ativos.
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Como não podia ser diferente, a adesão a uma produção de conteúdos feitos 

pelos  internautas,  trouxe  uma  agilidade  à  informação.  Os  meios  de  comunicação 

tradicionais, sempre na corrida pelo furo jornalístico, não tinham mais como concorrer 

com a velocidade do ciberespaço e renderam-se a essas informações. 

A partir do estudo do caso Cala Boca, Galvão, fica evidente essa nova conduta 

da grande mídia que caracteriza-se como a inversão da hipótese tradicional da Agenda-  

Setting, transformando os blogs,  microbloggings e redes sociais em fontes oficiais de 

notícias. 
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