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Resumo 

Este estudo busca examinar a credibilidade jornalística no ambiente web, considerando que 

as características desse meio não privilegiam a checagem das informações. Para tal, foi 

utilizado como objeto de pesquisa o caso “Cala Boca Galvão”, ocorrido durante a última 

Copa do Mundo, e os seus desdobramentos na internet. Através da Análise do Discurso 

(AD) de linha francesa, com especial atenção às formações discursivas, buscou-se a 

reflexão sobre os deslizamentos de sentido que ocorrem nos discursos na internet e que 

demonstram a tensão existente entre dois valores importantes para o campo jornalístico: a 

credibilidade e a velocidade. A pesquisa discute como a velocidade, que caracteriza o meio, 

ao mesmo tempo consegue abalar e reestabelecer a credibilidade jornalística. 
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1. Introdução 

O processo do fazer jornalístico foi se transformando drasticamente nas últimas 

décadas. Um repórter que, em 1950, passava dias em função de uma pauta, hoje, com as 

mudanças tecnológicas, precisa publicar seu texto às vezes em minutos. Se por um lado a 

tecnologia facilita o trabalho do jornalista, por outro, traz algumas dificuldades. 

Principalmente em relação à checagem de dados. As novas mídias sociais alteraram a forma 

e a velocidade com que as notícias são veiculadas.  

Este estudo discute se a credibildade é afetada no ambiente web considerando a 

velocidade de apuração que é exigida do repórter hoje. Para tal, foi analisado o caso “Cala 

Boca Galvão” e os seus desdobramentos na internet. Para isso, utilizou-se a Análise do 

Discurso (AD) francesa, com especial atenção ao conceito de formação discursiva (FD), a 

fim de entender os deslizamentos de sentido presentes nos discursos da web referentes a 

esse caso. O objetivo é compreender se as características do ambiente virtual, como a 

instantaneidade, afetam ou não a credibilidade do discurso jornalístico.   
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2. A internet e suas características 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não pouparam esforços para o 

desenvolvimento de tecnologias que garantissem a segurança das informações. O governo 

queria proteger dados estratégicos, de forma que, caso alguma base fosse atacada, não 

afetasse o restante da cadeia de defesa. Era necessário um modelo de segurança que 

permitisse que um ponto da cadeia conseguisse ser independente. Para tal, criou a Agência 

de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos EUA, que foi 

responsável pelos primeiros passos do que se tornou a internet.  

Criada inicialmente para fins militares, a ARPA passou a desempenhar outro papel no 

pós-guerra. Concentrado na busca por uma forma segura de comunicação, o governo dos 

EUA incentivou pesquisas que visassem à comunicação entre os computadores. A criação e 

o desenvolvimento da internet só foram possíveis graças a essa política e à opção por um 

sistema de fonte aberta, onde a tecnologia seria acessível a todos. 

No início da década de 1990, um novo salto tecnológico alterou a forma como as 

pessoas passaram a lidar com os computadores: a criação de um aplicativo que organizava o 

teor dos sítios da internet por informação. Um sistema que permitia fácil localização das 

informações procuradas. Surgia o www. Sua invenção ocorreu num dos principais centros 

de pesquisas físicas do mundo, o Centre Européen pour Recherche Nucleaire (CERN), em 

Genebra. O www foi inventado por um grupo de pesquisadores chefiado por Tim Berners 

Lee e Robert Cailliau. Castells (2002) diz que os pesquisadores se basearam no trabalho de 

Ted Nelson que, em 1974, publicou um estudo chamado Computer Lib. “Nelson imaginou 

um novo sistema de organizar informações que batizou de “hipertexto”, fundamentado em 

remissões horizontais” (CASTELLS, 2002, p. 88). Utilizando-se desta premissa, Berners 

Lee e seus colegas utilizaram novas tecnologias adaptadas ao mundo da multimídia, 

oferecendo uma linguagem audiovisual ao aplicativo. A partir daí, a humanidade passou a 

viver cada vez mais em torno das tecnologias de informação, que foram sofrendo 

modificações com o passar do tempo.  

Relacionando esse processo evolutivo com o universo jornalístico, é possível lembrar 

do que Cornu (1994, p. 362) diz sobre o repórter. Ele é fundamental para o 

desenvolvimento do processo comunicacional. “O jornalista é observador, é intérprete. É 

também narrador. Lança seu olhar sobre os factos. Põe inteligência e convicções a serviço 

de sua compreensão”. E, como tal, utiliza-se das formas de linguagem que dispõe – como as 

presentes na internet – para transmitir o conhecimento à sociedade de massa. Mais do que 
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técnica ou linguagem, a internet possui características específicas, que devem ser tratadas 

com atenção pelas pessoas em geral e, particularmente pelos jornalistas. Escrever para web 

não é o mesmo que produzir um texto para o papel, fotografar, ou produzir uma matéria de 

televisão. Lévy (1996, p. 39) diz que “o leitor de um livro ou de um artigo no papel se 

confronta com um objetivo físico sobre o qual certa versão do texto está integralmente 

manifesta”. O leitor mais apreensivo pode anotar nas margens, recortar, colar, tirar xerox, e, 

ainda sim, o texto inicial estará lá, preservado. O mesmo não ocorre no computador. 

Apesar do caos que parece ser a organização de uma narrativa não linear, o conteúdo 

na internet rompe com a barreira da temporalidade, criando novas possibilidades de 

interação. Nele, o espaço-tempo é diferente do mundo real. Pode-se ler e escrever emails, 

trocar informações e até mesmo entrar em comunidades virtuais. É possível, ainda, 

conversar com uma pessoa do outro lado do mundo. Essa interrelação se dá num mundo 

virtual, sem presença física, através de uma não-presença. 

No mundo digital, a distinção do original e da cópia há muito perdeu 

qualquer pertinência. O ciberespaço está misturando as noções de 

unidade, de identidade e de localização. Os vínculos podem remeter a 

endereços que abrigam não um texto definido mas dados atualizados em 

tempo real: resultados estatísticos, situações políticas, imagens do mundo 

transmitidas por satélite... Assim, como o rio de Heráclito, o hipertexto 

jamais é duas vezes o mesmo. (LÉVY, 1996, p.48) 

 

É cada vez maior a dependência por este meio, que alterou significativamente a forma 

de interrelação humana e o fazer jornalístico. Mcluhan (1971, p. 23) diz que “[...] o meio é a 

mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma das ações e 

associações humanas”. A internet é esse novo meio através do qual muitas pessoas se 

comunicam e que hoje faz parte da rotina dos jornalistas.  

 

3. A credibilidade e a velocidade no jornalismo 

Quando uma pessoa compra um jornal ou assiste à televisão, quer se informar sobre o 

que está ocorrendo naquele momento. Para ela, a princípio, a notícia é verdadeira e 

corresponde à realidade.  Isso ocorre porque, segundo Soster (2006, p. 7), “passou-se a 

acreditar, cada vez mais, que informações isentas de opinião eram reflexos da realidade e 

tinham, portanto, mais credibilidade”. É nessa crença, como diz Berger (2003), de que 

existe uma superposição entre o real e o texto jornalístico, que reside a credibilidade da 

imprensa. Entretanto, a notícia será sempre uma versão. “Esta concepção abala a prática 

jornalística, pois, se é assimilada, deixa de reivindicar a imparcialidade ou a neutralidade na 
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passagem do acontecimento para o editado e reconhece a notícia como construção de um 

acontecimento pela linguagem” (BERGER, 2003, p.19).  

O jornalista escreve a partir de observações, de entrevistas feitas e de dados colhidos. 

Essas primeiras informações têm que ser averiguadas e checadas antes de ser publicadas. 

Nesse processo, sempre há interpretação por parte do profissional. Sponholz (2009, p. 21) 

diz que a palavra chave para a objetividade – quando o termo é compreendido com relação 

à procura da realidade – não é neutralidade, mas sim investigação.  

O jornalismo não consegue ouvir todas as fontes com o rigor que uma investigação 

científica ou um processo judicial requer. Sponholz (2009) define o fato basicamente como 

um dado cru, um recorte da realidade ou declarações descritivas. Para a autora, uma 

declaração não é por si só verdadeira, pois ela nem sempre corresponde à realidade. Berger 

(2003) lembra que a imprensa constrói a credibilidade na verdade de uns ou outros. “A sala 

de redação do jornal pode ser apreciada como uma metáfora da luta do campo do 

jornalismo, cujos agentes têm por ofício produzir sentidos, ou seja, veracidades que dizem 

respeito a outros campos” (BERGER, 2003, p.28). Quando falamos do jornalismo, portanto, 

estamos nos referindo à produção de sentidos através da linguagem. Mas, apesar de o 

jornalismo nunca conseguir “apanhar” a realidade por meio da linguagem, para o campo 

jornalístico, a credibilidade – relativa a essa sobreposição entre o real e a linguagem –, 

como diz Berger (2003), ainda é seu principal capital.  

Um outro valor, no entanto, acabou ganhando grande peso no fazer jornalístico, muito 

provavelmente por influência da evolução das novas tecnologias: a velocidade. O “furo” 

jornalístico sempre foi um instrumento importante para a profissão. Relatar um 

acontecimento antes e com o maior número de informações apuradas sempre foi valorizado 

pelos grandes veículos de comunicação. Entretanto, a credibilidade jornalística em muitos 

casos passou a ser colocada em segundo plano em detrimento da velocidade. Isso se 

agravou a partir das possibilidades que o ambiente web oferece. 

 Em um jornal impresso, por exemplo, uma eventual correção de uma informação mal 

apurada só pode ser corrigida na edição do dia seguinte. O que pode causar um dano para a 

credibilidade do jornal. Já no ambiente web, além de o jornalista conseguir publicar mais 

rapidamente a matéria recém apurada – pois na internet tudo é imediato –, também 

consegue corrigir mais facilmente um eventual erro de checagem. Rissoni (2006, p.6) 

afirma que na web nos “[...] ambientes caracterizados pela atividade jornalística, há sérios 

prejuízos na averiguação, pois as informações podem ser veiculadas e facilmente corrigidas, 
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não se atentando para o impacto que eventuais erros podem causar”. É essa tensão entre 

credibilidade e velocidade na web, dois valores importantes para o jornalismo,  que será 

examinada a seguir, no caso estudado.   

 

4. Análise: o caso “Cala Boca Galvão” 

O locutor carioca Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno é companheiro dos 

brasileiros nas transmissões televisivas dos jogos da Seleção Brasileira há décadas. Foi ele 

o narrador na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, onde o Brasil tornou-se 

tetracampeão mundial. Com seu estilo cheio de floreios, conquistou espaço no meio 

esportivo. Mas, com o passar dos anos, começou a aumentar o número de pessoas que não 

aceitava mais as suas gafes e bordões. Surgiram manifestações para que o narrador não 

fizesse mais as narrações pela Rede Globo. Essas opiniões foram veiculadas durante anos 

pela internet. Muitos internautas queriam literalmente que Galvão calasse a boca. 

O movimento tomou grandes proporções durante a Copa do Mundo de 2010, ocasião 

em que os internautas brasileiros deram vida mundial ao CALABOCAGALVAO. 

Compreender a repercussão e as características do caso e os seus desdobramentos no 

ambiente web, assim como os possíveis deslizamentos de sentido ocorridos –  relacionados 

aos valores de credibilidade  e velocidade – é o intuito desta pesquisa.  

 

4.1  Metodologia: Análise do Discurso (AD) 

Para compreender o fenômeno CALABOCAGALVAO no ambiente virtual, este 

estudo analisa discursos presentes na rede mundial de computadores de 10 a 23 de junho de 

2010, durante a Copa do Mundo. Para tal, foi utilizada como metodologia a Análise do 

Discurso (AD) de origem francesa. Podemos afirmar que, para a AD, a noção de discurso se 

afasta das definições comunicacionais tradicionais. Ou seja, da sequência emissor, receptor, 

código, referente e mensagem. Nesse padrão, o emissor envia uma mensagem ao receptor 

através de um código e este o interpreta. Para a AD, no entanto, a interpretação é uma 

constante, e o discurso, que é dialógico, tem no texto sua materialidade.  

“Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” 

(ORLANDI, 2000, p.15). A AD leva em conta as condições de produção da linguagem a 

partir da relação que se estabelece entre a língua e os sujeitos que falam, em situações 

específicas nas quais aquele discurso faz sentido. O caso “Cala Boca Galvão” seria uma 
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dessas situações específicas. O analista busca as regularidades na linguagem relacionando-

as à sua exterioridade. 

Partindo da consideração de Benetti (2007) de que a AD é especialmente produtiva 

para dois tipos de estudos no jornalismo – mapeamento de vozes e identificação de sentidos 

–, a análise aqui apresentada se foca tanto na compreensão dos diferentes sentidos que 

perpassam as postagens sobre o caso “Cala Boca Galvão” no ambiente web, como nas 

diferentes formações discursivas que podem ser identificadas no episódio, que 

compreendem diferentes vozes. Para se fazer a análise, portanto, é preciso, primeiro, 

compreender o que é formação discursiva (FD) para a AD.  

Um dos primeiros a desenvolver o conceito de FD foi Foucault (1995), dizendo que 

ela se estabelece a partir de determinadas regularidades do tipo ordem, correlação, 

funcionamento e transformação. Para o autor, uma FD não desempenha o papel de uma 

figura que para o tempo e congela-se. Ela determina uma regularidade própria de processos 

temporais. Uma FD "coloca o princípio de articulação entre uma série de acontecimentos 

discursivos e outras séries de acontecimentos, transformações, mutações e processos. Não 

se trata de uma forma intemporal, mas de um esquema de correspondência entre diversas 

séries temporais” (FOUCAULT, 1969, p.82). Para Foucault, o discurso é constituído por 

um conjunto de enunciados que provém do mesmo sistema de FD. Um enunciado pertence 

a uma FD como uma frase pertence a um texto.  

Pêcheux e Fuchs (1993) tomam a noção de FD concebida por Foucault, mas a 

redimensionam de acordo com os princípios da AD, relacionando-a e submetendo-a à 

ideologia. Num primeiro momento, Pêcheux propunha que uma FD fosse "[...] um corpus 

fechado de seqüências discursivas, selecionadas [...] , num espaço discursivo [...] dominado 

por condições de produção estáveis e homogêneas" (PÊCHEUX, 1993, p.312). Nesse caso, 

a análise discursiva limitava-se a construir, ainda na visão de Pêcheux (1993, p.312), "sítios 

de identidades parafrásticas interseqüenciais". Numa segunda fase, Pêcheux começa a 

enxergar a FD de outra forma, relacionando-a com as noções de sentido e de sujeito do 

discurso como abertas, mutáveis. Pêcheux, então, passa a conceber que o sentido decorre 

das relações que os elementos linguísticos mantêm com outros elementos pertencentes à 

mesma FD, logo, ela passa a ser entendida não mais como um domínio de saber fechado. 

Dessa forma, compreende-se que as palavras, as proposições etc, mudam de sentido 

de acordo com as posições sustentadas por aqueles que a empregam. Pêcheux define como 

formação discursiva "aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
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posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina 

o que pode e deve ser dito" (PÊCHEUX, 1995, p.160). O sentido se constitui, então, "a 

partir das relações que as diferentes expressões mantêm entre si, no interior de cada FD, a 

qual, por sua vez, está determinada pela formação ideológica (FI) de que provém" 

(INDURSKY, 1997, p.32). Considerando, então, esses conceitos da AD, é possível partir 

para a análise proposta. 

 

4.2 - É hora de compreender 

O corpus para a análise deste estudo foi composto por recortes por amostragem nos 

tweets e nas notícias no ambiente virtual sobre o caso “Cala Boca Galvão”. Num primeiro 

momento, para identificar os deslizamentos de sentido que foram ocorrendo entre os tweets 

e as notícias postadas ao longo do período analisado no ambiente virtual, os discursos foram 

divididos em quatro momentos cronológicos, assim denominados: Sentido 1, Sentido 2, 

Sentido 3 e Sentido 4. As descrições desses momentos foram relacionadas com noções da 

AD e também contribuem para contar como foi o caso escolhido. 

 

4.2.1 - Sentido 1 

O dia 10 de junho de 2010, data da abertura da Copa do Mundo, foi o estopim para 

que a hashtag
4
 CALABOGALVAO chegasse aos Trending Topics

5
 do Twitter como o 

termo mais digitado no mundo. A frase foi tuitada por brasileiros cerca de 130 mil vezes
6
, 

tornando-se a mensagem mais postada na rede social de 140 caracteres em todo o mundo. 

Neste primeiro momento, os internautas queriam que o narrador literalmente calasse a 

boca. Portanto, esse era o sentido presente naquele momento. É fácil notar, nos exemplos 

elencados (figuras 1 e 2), que os brasileiros estavam numa campanha contra Galvão Bueno, 

com certa conotação de piada. Com esse exemplo é possível perceber, como diz Benetti 

(2007, p.111), que “o texto é a parte visível ou material de um processo altamente 

complexo que inicia em outro lugar: na sociedade, na cultura, na ideologia, no imaginário”.   

                                                 
4
 Hashtags é a forma utilizada pelo Twitter para reunir assuntos semelhantes. São representadas pelo sinal # 

(hash). Agregam todos os tweets na mesma palavra chave. As mais utilizadas ficam agrupadas no Trending 

Topics, que são exibidas na barra lateral do microblog. 
5
 Os trending topics são os termos mais utilizados no Twitter, que são computados numa lista geral, 

atualizados a todo instante. Há uma lista de termos mundial e outra nacional, exibidas no microblog. 
6
 Conforme matéria da revista Veja de 23/06/2010. 
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Figura 1: Pedro Fabrini compara o som da vuvuzela com Galvão. 

 

Figura 2: Bruno Cunha prefere ouvir as barulhentas vuvuzelas a escutar o Galvão. 

 

4.2.2- Sentido 2 

Ao alcançar o topo da lista dos termos mais comentados no Twitter, o 

CALABOCAGALVAO despertou a curiosidade dos estrangeiros. No Brasil, a hashtag era 

de fácil entendimento, porém, para quem não estava ambientado com a língua portuguesa e 

com as transmissões da Rede Globo, o CALABOCAGALVAO era algo que não podia ser 

compreendido. Ou seja, que não fazia sentido. Dessa forma, principalmente os americanos e 

ingleses procuraram descobrir o que isso significava. Para tal, passaram a perguntar, via 

Twitter, aos brasileiros, o que era, afinal, o CALABOCAGALVAO. Furtado (2000, p. 31) 

diz que “[...] formulações diferentes quanto à sua materialidade podem apresentar um 

mesmo efeito de sentido e, por outro lado, uma mesma palavra pode receber sentidos 

diferentes, conforme a formação discursiva à qual está relacionada”. Ou seja, o mesmo 

texto fazia sentido para determinados sujeitos e não fazia para outros. 

Os brasileiros, malandramente, ao perceberem que os internautas de outros países não 

estavam entendendo as manifestações, inventaram um discurso que alterou o sentido da 

expressão. A partir daí o CALABOCAGALVAO tornou-se uma campanha imaginária para 

salvar o pássaro Galvão, que seria uma ave nativa do Brasil, que corria risco de extinção. O 

termo Calaboca significaria “salve”, e Galvão seria o nome da ave (Figura 3).  

 

Figura 3: CALABOCAGALVAO se tornou uma campanha para salvar o pássaro Galvão. 
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Orlandi (2000) explica que esse tipo de deslizamento de sentido ocorre porque a 

língua está sujeita à falhas: “É porque a língua é sujeita ao equívoco e a ideologia é um 

ritual com falhas que o sujeito, ao significar, se significa” (ORLANDI, 2000, p. 37). E foi 

esse “equívoco” de interpretação que se espalhou no ambiente virtual, criando um novo 

sentido para a frase “Cala Boca Galvão”. 

No dia 11 de junho, o fenômeno cresceu na web. O conhecido escritor Paulo Coelho 

confundiu ainda mais os internautas ao postar em seu Twitter outra explicação para o termo 

(Figura 4)
7
. A frase, de acordo com Desteffani, Malini e Possmozer (2010, p.5), recebeu 

782 retweets. 

 

Figura 4: Paulo Coelho promove uma nova mudança de sentido no termo. 

 

Mas foi o discurso da falsa campanha para salvar um pássaro que teve seu sentido 

fixado neste dia, quando o CALABOCAGALVAO foi replicado 205 mil vezes
8
. Para dar 

credibilidade à história estapafúrdia, surgiu no ambiente web um cartaz da campanha, com 

a suposta tradução da frase, em inglês: Save Galvão Birds
9
. Neste dia, o blog do Wall Street 

Journal questionou o significado da frase em português. Ou seja, um veículo jornalístico 

repercutiu o caso criado por internautas. 

O produtor audiovisual Fernando Motolese, então, resolveu fazer um vídeo sobre a 

falsa campanha. Levou aproximadamente 32 horas para produzir o material, que foi postado 

em 13 de junho num blog de humor
10

 e também no YouTube
11

. No vídeo, um narrador, o 

ator britânico Stewart Clapp, em inglês, explicava que Galvão era uma ave rara, nativa do 

Brasil, que corria risco de extinção. Suas penas eram utilizadas para fazer fantasias de 

Carnaval. Mas ainda havia uma esperança e, incrivelmente, o internauta poderia ajudar. 

Bastava um post no Twitter. Cada tweet com CALABOCAGALVAO geraria uma doação 

                                                 
7
 Tradução livre: Cala a Boca Galvão é a versão brasileira de um remédio homeopático SILENTIUM 

GALVANUS. 
8
 Conforme matéria da revista Veja de 23/062010. 

9
 Disponível em http://nerdskamikaze.com/wp-content/uploads/Hel-us-save-galvao-birds-Cartaz-Oficial.jpg 

10
 http://nerdskamikaze.com/cala-boca-galvao-save-galvao-birds.html 

11
 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=bdTadK9p14A. Até o dia 3 de junho de 2012, o vídeo 

havia sido assistido 1.677.735 vezes. 

http://nerdskamikaze.com/wp-content/uploads/Hel-us-save-galvao-birds-Cartaz-Oficial.jpg
http://nerdskamikaze.com/cala-boca-galvao-save-galvao-birds.html
http://www.youtube.com/watch?v=bdTadK9p14A
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de 10 centavos de dólares que seria revertido para a Fundação Galvão. O que, obviamente, 

era mentira.  

O discurso criado sobre a campanha para salvar o pássaro Galvão é repleto de 

sentidos. Além de criar um novo sentido para a frase “Cala Boca Galvão”, evidencia 

características do povo brasileiro, em particular na internet. Ocorre que, por não conhecer o 

narrador e o contexto brasileiro, os estrangeiros tiveram acesso a outro sentido. “Os 

sentidos não estão assim predeterminados por propriedades da língua. Dependem de 

relações constituídas nas/pelas formações discursivas” (ORLANDI, 2000, p. 44). E um 

primeiro sentido da frase “cala Boca Galvão” se deslizou para outro, agora falso.   

 

4.2.3 - Sentido 3 

Somente no dia 15 de junho – data da estreia do Brasil na Copa – que o 

CALABOCAGALVAO teve seu sentido inicial resgatado. O The New York Times publicou 

um artigo
12

 explicando que a história era uma brincadeira. O EL País, da Espanha, também 

deu espaço para o caso
13

, comentando que a brincadeira dos usuários brasileiros estava nos 

Trending Topics do Twitter. Ou seja, veículos jornalísticos preocuparam-se em restabelecer 

o sentido do caso, mostrando preocupação com a credibilidade, capital importante para a 

profissão.  

Na partida de estreia do Brasil, contra a Coréia do Norte, no Estádio Ellis Park, uma 

faixa com o texto “Cala Boca Galvão” foi exibida por torcedores. Ela apareceu nas 

transmissões do jogo antes que a segurança do mundial mandasse retirá-la. Durante a 

partida, a hashtag voltou a ser a mais tuitada no mundo. Assim, naquele dia, o termo foi 

replicado 210 mil vezes
14

, chegando ao seu auge. 

 

4.2.4 - Sentido 4 

Neste último momento, ocorreram desdobramentos da piada virtual do “Cala Boca 

Galvão” no Brasil. Alguns dos principais portais de comunicação online do país, mantidos 

por jornalistas, também caíram na brincadeira, deixando em segundo plano a credibilidade 

jornalística. Em 18 de junho, o blog Assuntos Criativos
15

 publicou uma imagem (Figura 5) 

                                                 
12

 Disponível em http://www.nytimes.com/2010/06/16/nyregion/16about.html?_r=2. 
13

 Disponível em http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/06/14/actualidad/1276506064_850215.html. 
14

 Conforme matéria da revista Veja de 23/06/2010. 
15

 http://www.assuntoscriativos.com.br.  

http://www.nytimes.com/2010/06/16/nyregion/16about.html?_r=2
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/06/14/actualidad/1276506064_850215.html
http://www.assuntoscriativos.com.br/
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de Bart Simpson escrevendo em uma lousa a frase I Will not tweet more 'Cala Boca 

Galvão'
16

. 

 

Figura 5: O blog Assuntos Criativos publica que haverá um episódio do Simpsons falando do caso. 

 

A ilustração foi adicionada a uma nota falsa, que afirmava que o 

CALABOCAGALVAO seria tema de um episódio do seriado Os Simpsons. O blog citava 

como fonte a agência Reuters. Entretanto, se o internauta clicasse no link, veria que não era 

verdade. O endereço apontava para o blog Assuntos Criativos. A brincadeira foi engolida 

pela imprensa que, na pressa em dar a informação, noticiou o suposto fato sem checar 

devidamente as informações. O caso foi divulgado no portal Terra (Figura 6), no site 

Vírgula
17

, no JBOnline
18

, no site de O Dia, no A Tarde online e no site UOL. Um novo 

sentido estava fixado e, desta vez, pelo discurso jornalístico. 

 

Figura 6: Portal Terra engoliu a história
19

. 

 

Dias depois, o blog Assuntos Criativos publicou um post
20

 dando a sua versão para a 

história, questionando a ação dos repórteres, que deram a informação sem checar a 

veracidade dos fatos. No final da tarde do dia 22 de junho, o portal Terra retificou a 

                                                 
16

 Tradução livre: Eu não vou mais twittar "Cala Boca Galvão". 
17

 Disponível em http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/diversao/2010/06/21/252092-brincadeira-ou-verdade-

calabocagalvao-sera-tema-de-episodio-dos-simpsons.  
18

 Disponível em http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2010/06/22/galvao-bueno-sera-mencionado-em-novo-

episodio-de-simpsons/.  
19

 Disponível versão atualizada em http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4513597-EI12993,00.html.  
20

 Disponível em http://www.assuntoscriativos.com.br/2010/06/cala-boca-galvao-nos-simpsons.html.  

http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/diversao/2010/06/21/252092-brincadeira-ou-verdade-calabocagalvao-sera-tema-de-episodio-dos-simpsons
http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/diversao/2010/06/21/252092-brincadeira-ou-verdade-calabocagalvao-sera-tema-de-episodio-dos-simpsons
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2010/06/22/galvao-bueno-sera-mencionado-em-novo-episodio-de-simpsons/
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2010/06/22/galvao-bueno-sera-mencionado-em-novo-episodio-de-simpsons/
http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4513597-EI12993,00.html
http://www.assuntoscriativos.com.br/2010/06/cala-boca-galvao-nos-simpsons.html
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informação21, em uma matéria para a qual, desta vez, ouviu a assessoria da Fox, que negou 

o CALABOCAGALVÃO seria tema de um episódio dos Simpsons. É possível observar 

nos comentários dos internautas das notícias veiculadas pelo portal Terra que os próprios 

usuários, ao perceberem o erro, já alertavam outras pessoas de que se tratava de uma notícia 

falsa e também questionavam o trabalho jornalístico. 

 É possível perceber, portanto, observando esses diferentes deslizamentos de sentido, 

que o ambiente web, principalmente por sua característica de velocidade, se presta para a 

publicação de discursos “falsos”. Mas é essa mesma característica que possibilita a correção 

de sentidos equivocados. Quando o erro acontece em um ambiente de discurso jornalístico, 

a credibilidade acaba sendo abalada e o erro jornalístico é criticado pelos internautas. 

 

4.3 - As formações discursivas no “Cala Boca Galvão” 

Após a análise dos deslizamentos de sentido presentes no caso “Cala Boca Galvão”, 

parte-se para um segundo momento de análise, que se utiliza do conceito de formação 

discursiva (FD) para identificar as vozes (e seus papéis) presentes nos discursos sobre o 

caso na web. Benetti (2007, p. 112) afirma que “A lógica da AD nos diz que um sentido 

sempre vem representar aquilo que poderia ser dito, naquela conjuntura específica, por 

aqueles sujeitos em particular, instados ideologicamente a dizer uma coisa, e não outra”. É 

por esta razão que uma FD é definida como aquilo que pode e deve ser dito, ao contrário do 

que não pode e não deve ser dito. No caso “Cala Boca Galvão” é possível observar quatro 

mudanças de sentido bem definidas, conforme já explicado anteriormente.  

No ambiente virtual as “funções e obrigações” do jornalista e do internauta são 

diferentes, podendo representar FDs diferentes. No caso estudado, identificamos, então, 

duas FDs distintas: a formação discursiva do jornalista (FDJORN) – que se preocupa com a 

“verdade” e credibilidade – e formação discursiva do internauta (FDINT) – onde tudo é 

possível e o sentido não precisa ser controlado. Cabe ao jornalista checar todas as 

informações antes de publicar, preservando a credibilidade jornalística, que, como diz 

Berger (2003), é o principal capital simbólico da profissão. Portanto, na FDJORN, o que 

pode e deve ser dito é, teoricamente, a verdade. Pelo menos é isso que se espera.  

Já na FDINT, não existe essa necessidade do controle do sentido vinculado à verdade. 

Tudo pode ser dito, pois, no ambiente virtual, entre os internautas, não há necessidade de 

                                                 
21

 Disponível em http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4514863-EI12993,00-

Fox+diz+ao+Terra+que+Galvao+Bueno+nao+sera+mencionado+em+Simpsons.html.  

http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4514863-EI12993,00-Fox+diz+ao+Terra+que+Galvao+Bueno+nao+sera+mencionado+em+Simpsons.html
http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI4514863-EI12993,00-Fox+diz+ao+Terra+que+Galvao+Bueno+nao+sera+mencionado+em+Simpsons.html
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manter a credibilidade. Essa preocupação dependerá de cada sujeito. A própria 

característica deste meio de possibilitar o anonimato facilita para que esse valor – ser crível 

e verdadeiro – seja abandonado. Na web, entre internautas, pode-se chegar ao “non-sense”. 

Apesar de possuírem “funções” diferentes no ambiente virtual, FDJORN e FDINT, no 

entanto, se misturam e se confundem. O discursos destacados neste estudo, através dos 

tweetts e das notícias sobre o caso “Cala Boca Galvão”, exemplificam as formações 

discursivas FDJORN e FDINT. Apesar de diferentes, elas se unem simbioticamente e 

dialogam entre si. Surge, então, uma zona mista onde FDJORN e FDINT tornam-se 

indissociáveis (Figura 7). E é nesta mistura que pode ocorrer o equívoco jornalístico. 

 

Figura 7: Na zona de simbiose, o jornalista muitas vezes não separa o que é real do que não é. 

 

Com a análise dos deslizamentos de sentido do CALABOCAGALVAO, percebemos, 

no entanto, que é nesse mesmo espaço misto entre as duas FDs no ambiente virtual que o 

sentido original vai ser restabelecido. Isso ocorre quando os sujeitos da FDINT, ao permear 

a zona de simbiose e perceber que ocorreu o equívoco na FDJORN, tratam de utilizar todos 

os canais que dispõem para restabelecer a “verdade”. No caso específico, os comentários 

das notícias apontam o erro jornalístico para restabelecer a “verdade”.  (Figura 8). 

 

Figura 8: Num segundo momento, a zona de simbiose ajuda a consertar o equívoco jornalístico. 

 

5. Considerações finais 

O objetivo deste estudo foi analisar se a credibilidade jornalística é afetada no 

ambiente web, que tem como característica marcante a velocidade. Com a análise do caso 

“Cala Boca Galvão”, foi possível perceber que a credibilidade jornalística, principal capital 

da profissão, é sim afetada no ambiente web. Nesse mundo instantâneo, onde tudo é 

imediato, o jornalista se vê ainda mais refém do tempo. Precisa optar entre aguardar e 

checar a informação apurada ou dar a notícia sem ter certeza se ela é correta. Muitas vezes, 

no ambiente web, para não ser “furado”, o jornalista informa sem apurar. 
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Foi possível perceber, também, que as redes sociais podem ser utilizadas para 

provocar mudanças de sentido, mas também para restabelecer sentidos. Ambientes 

colaborativos, como o Twitter, são ferramentas que possibilitam interrelações entre pessoas 

de diferentes partes do mundo, constituindo uma aldeia global. Isso facilita que 

manifestações como o CALABOCAGALVAO tenham seu sentido alterado, pois os sujeitos 

desse grande ambiente nem sempre compartilham dos mesmo sentidos, mas também auxilia 

para que correções sejam feitas.  

Além disso, foi possível verificar que as formações discursivas aqui denominadas de 

FDJORN e FDINT, apesar de representarem funções diferentes, dialogam entre si no 

ambiente virtual. A interrelação dá-se de tal forma que surge uma zona mista. Esse é um 

espaço propício para o surgimento do equívoco jornalístico e, ao mesmo tempo, do 

restabelecimento da credibilidade jornalística. 

Considerando essa relação entre velocidade e veracidade das notícias, podemos 

concluir, constatando um novo papel do jornalista no ambiente web: ser um mediador entre 

os internautas, buscando a “verdade” dos fatos. É necessário que o jornalista assuma a 

tarefa de averiguar corretamente todas as informações, principalmente as postadas pelos 

internautas, antes de noticiar, pois os internautas não têm essa obrigação. O jornalista deve 

ser o mediador nesta zona de simbiose e não se deixar influenciar por ela, afim de não abrir 

mão do principal capital simbólico de sua profissão: a credibilidade.  
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