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Resumo 

 

Neste artigo, procuramos contribuir para o debate em torno de fake news a partir da noção 

de era do hyperjournalism, defendida por Bolin (2014). Com essa proposta, deslocamos 

o debate das ferramentas ou soluções disponíveis para evitar a propagação de notícias 

falsas em sites de redes sociais para uma reflexão sobre as condições de emergência desse 

fenômeno. Questionamos se é em torno das oposições entre verdade e mentira, entre 

investigação jornalística ou falta dela, que poderemos avançar nessa discussão e 

sugerimos que a discussão da veracidade não pode ser separada da discussão da 

autoridade. 
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Introdução 

 

Em 2016, a Oxford Dictionaries escolheu a expressão post-truth como palavra 

do ano 2016. Definida como adjetivo “relativo a ou denotando circunstâncias em que 

fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública que os apelos à 

emoção e às crenças pessoais”3,.a pós-verdade com frequência aparece como sinônimo 

de fake news – como ficaram conhecidas as notícias falsas especialmente após sua 

divulgação no Facebook durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos – no centro de 

debates e eventos de jornalismo. Esses debates (Zuckerman, 2017; Boyd, 2017; Caplan, 

2017), além de iniciativas como o Google News Lab4, que estabeleceu “Confiança e 

Verificação” como um de seus quatro focos de atuação; e recentes atualizações do site de 

rede social Facebook5, estão em grande parte direcionados para o desenvolvimento de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutorando em Comunicação na Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Ciências da 

Comunicação pela Universidade de São Paulo (ECA-USP). E-mail: seanemelo@gmail.com 
3 Tradução livre do original: “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in 

shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief” (POST-TRUTH, 2017) 
4 Disponível em: https://newslab.withgoogle.com/about. Acesso em: 15 Jul. 2017. 
5 Cf. MOSSERI (2017). 
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ferramentas e soluções que evitem a propagação destes conteúdos e seus impactos nos 

processos políticos.  

Neste artigo, pretendemos contribuir para a discussão por outro caminho, isto é, 

pela reflexão sobre as condições de emergência do fenômeno. Para isso, partimos de uma 

análise de Bolin (2014) sobre a autonomia do campo jornalístico na televisão sueca. 

Segundo o autor, quando tomamos o jornalismo como um subcampo do campo de 

produção cultural, que consegue impor sua lógica e suas regras a partir do 

estabelecimento da entrevista como prática profissional; da ocupação, por jornalistas, de 

posições externas ao campo; e da institucionalização da formação jornalística, podemos 

entender a imbricação entre jornalismo e entretenimento para além da visão que enfatiza 

sobretudo a dependência econômica do campo jornalístico em detrimento da autonomia 

necessária para a prática profissional séria, comprometida com a função de informar o 

cidadão para o exercício da democracia.  

Ainda que Bolin esteja analisando pontualmente o contexto televisivo sueco, 

suas reflexões são importantes para pensar que a relação entre jornalismo e 

entretenimento, amplamente denunciadas como um esvaziamento ou contaminação do 

primeiro pelo segundo, também podem ser reflexos de disputas nas quais o jornalismo 

conseguiu impor a sua lógica e expandir a sua área de atuação. Assim como na TV pode-

se observar métodos e linguagens inicialmente desenvolvidos no âmbito da prática 

jornalística figurarem nos mais diversos formatos televisivos, do talk show ao reality 

show; as pesquisas que têm demonstrado que o aumento do consumo de notícias partindo 

de sites de redes sociais (no Brasil, por exemplo, 66% do consumo de notícias digitais 

acontece assim) podem ser um indicativo não apenas do crescimento desses sites, mas, 

também, da importância do jornalismo para engajar usuários na produção e circulação de 

informações.  

Após justificarmos a abordagem das fake news dentro da lógica do 

hyperjournalism, poderemos, enfim, indagar quanto às consequências dessa influência do 

jornalismo sobre outros subcampos de produção cultural para a autoridade jornalística. 

De acordo com Zelizer (1992, p. 11), a autoridade jornalística diz respeito à “capacidade 

dos jornalistas de se afirmarem como porta-vozes legitimados e confiáveis dos eventos 

da ‘vida real’”, e, como argumenta a autora, essa capacidade não está institucionalizada 

como parte da profissão. Antes, a autoridade jornalística é fruto da capacidade dos 

jornalistas de utilizar os códigos de conhecimento coletivo. Uma vez que o jornalismo 
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apresenta a característica de não ser uma profissão tão formalizada, que funcionaria como 

uma comunidade interpretativa, a utilização de métodos e linguagens jornalísticas em 

outros gêneros de produção cultural desvinculados do compromisso com a verdade e com 

objetivos distintos do jornalismo não dificultaria a afirmação de sua autoridade? Esta é a 

questão que desdobramos a seguir. 

 

Fake news 

 

Em artigo publicado no site da transmissora alemã Deutsche Welle, Zuckerman 

(2017) disserta sobre os diversos sentidos da expressão fake news. Ainda que, à primeira 

vista, a expressão aparente ser autoexplicativa, referindo-se simplesmente a “notícias 

falsas”, a complexidade do cenário contemporâneo, seja político ou midiático, coloca em 

cena outras compreensões possíveis. Zuckerman aponta três delas: 1) no primeiro sentido, 

fake news são entendidas como fatos reais que não mereciam tanta atenção quanto 

receberam; 2) a expressão também aparece como sinônimo de propaganda, especialmente 

de propaganda política: “weaponized speech that mixes truthful, deceptive and false 

speech, and is designed explicitly to strengthen one side and weaken the other” (2017, 

s/p); 3) por fim, fake news também pode ser uma forma de designar o que o autor chama 

de disinformatzya, isto é, falsas notícias que não possuem a intenção de convencer alguém 

de algo, sim, de poluir os meios de comunicação e gerar suspeitas em relação a 

confiabilidade das empresas de comunicação em geral. 

Alcott e Gentzkow (2017, p. 213) optam por uma definição instrumental de fake 

news para selecionar seu corpus de análise que enfatiza sua intencionalidade, a 

possibilidade de verificação e seus efeitos. Para eles, a expressão define notícias 

intencionalmente falsas, cuja falsidade pode ser comprovada, destinadas a enganar o 

leitor6. Os autores também tomam o cuidado de separar as notícias que cumprem esses 

requisitos de seus “primos próximos”. 

 

Our definition rules out several close cousins of fake news: 1) unintentional reporting 

mistakes, such as a recent incorrect report that Donald Trump had removed a bust of 

Martin Luther King Jr. from the Oval Office in the White House; 2) rumors that do 

not originate from a particular news article; 3) conspiracy theories (these are, by 
definition, difficult to verify as true or false, and they are typically originated by 

people who believe them to be true); 4) satire that is unlikely to be misconstrued as 

                                                
6 “[N]ews articles that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers” (ALCOTT e GENTZKOW, 
2017, p. 213). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

factual; 5) false statements by politicians; and 6) reports that are slanted or 

misleading but not outright false (in the language of Gentzkow, Shapiro, and Stone 
2016, fake news is “distortion,” not “filtering”) (ALCOTT e GENTZKOW, 2017, p. 

214). 

 

Nesta citação, observamos a diversidade de formas com que notícias – ou, para 

ser preciso, textos que imitam o estilo jornalístico – podem deixar de atender aos critérios 

profissionais do jornalismo na sua relação com a verdade, no sentido estrito de 

correspondência com os fatos. 

Selecionamos as contribuições dos pesquisadores acima mencionados com o 

objetivo de sublinhar exatamente a diversidade discursiva em torno da definição de fake 

news. Por ora, acreditamos que não é necessário optar por qualquer uma das definições, 

porém, é imprescindível ressaltar um fato que perpassa todo esse debate: a referência aos 

sites de redes sociais. Assim, ainda que possamos recuperar diversos exemplos de 

mentiras na história do jornalismo, não podemos confundir qualquer notícia falsa com as 

que estão no centro dos debates, desde a última eleição presidencial nos Estados Unidos. 

De forma que a diminuição das barreiras para entrada na indústria midiática 

proporcionada pela internet e o crescimento no uso de sites de redes sociais (ALCOTT e 

GENTZKOW, 2017), notadamente Facebook, devem ser vistos como condições de 

possibilidade para que se possa falar de notícias falsas como um fenômeno cuja relevância 

é crescente.  

 

Era do hyperjournalism 

 

Em um artigo publicado em 2014, que estuda a imbricação entre jornalismo e 

entretenimento na televisão sueca, Bolin utiliza o referencial teórico de Bourdieu para 

demonstrar como as relações de poder no campo jornalístico são mais complexas do que 

fazem parecer outros estudos, utilizando o mesmo referencial, que focaram 

excessivamente nos constrangimentos econômicos na prática jornalística (BOURDIEU, 

1997; CHAMPAGNE, 2005).  

Opondo-se ao que chama de tese da comercialização, – segundo a qual mudanças 

no rádio e na televisão seriam consequência das demandas do mercado que privilegiam o 

entretenimento em todas as áreas de cobertura, incluindo o debate político – Bolin 

defende que o campo jornalístico enquanto subcampo de produção cultural se tornou mais 

autônomo, no sentido de ter autonomia para determinar as regras do jogo.  
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Para chegar a essa conclusão, o autor analisa três mudanças no campo 

jornalístico sueco: 1) a emergência da entrevista como o principal método jornalístico nos 

anos 1970, responsável por alterar o status do jornalista de alguém que retransmitia fatos 

que chegavam à redação via telegramas e telefonemas para alguém que realmente 

produzia notícias a partir do seu trabalho ativo; 2) Mudanças nas políticas de recrutamento 

no rádio sueco nos anos 1950. Até 1945, o princípio de recrutamento da Swedish Radio 

(SR) foi guiado pelo grau de escolaridade acadêmica. Com o aparecimento da TV e a 

expansão da companhia, nos anos 1950, jornalistas consagrados da mídia impressa 

nacional passam a ser contratados para atuar no rádio e na TV, como repórteres locais, 

jornalistas esportivos, bem como apresentadores de programas de entretenimento. 3) 

Institucionalização da formação em Jornalismo nos anos 1960, a partir da criação ou 

expansão de cursos superiores, que contribuíram para a consagração e produção da doxa 

do campo, isto é, do conhecimento comum aos integrantes do campo jornalístico. 

Bolin argumenta que cada uma dessas mudanças vai contribuir para o aumento 

do número de jornalistas na televisão sueca, ocupando cargos relacionados ou não com a 

profissão. Mais do que o aumento desses profissionais em outras áreas de atuação, o 

cenário sueco, em termos de demografia, número de empreendimentos midiáticos e de 

cursos de jornalismo, permite que o autor possa descrever um campo jornalístico 

relativamente uniforme, no qual a maior parte de seus integrantes compartilha os mesmos 

conhecimentos. A partir dessas observações, o autor defende que os constantes 

atravessamentos entre jornalismo e entretenimento, por exemplo, quando um jornalista 

ocupa a função de apresentador de reality show ou quando um programa humorístico 

imita o estilo jornalístico, não demonstram necessariamente que o entretenimento é 

privilegiado em detrimento da informação séria, mas, pelo contrário, demonstram que o 

campo jornalístico consegue impor sua lógica, seus métodos (principalmente a entrevista) 

e seu texto para outros subcampos de produção cultural. 

Para utilizarmos a análise de Bolin como uma proposta que pode contribuir para 

a reflexão sobre o fenômeno fake news, precisamos fazer algumas observações e 

ressalvas. Em primeiro lugar, não ignoramos a especificidade da análise do autor, que se 

refere ao cenário midiático televisual da Suécia. No entanto, das três mudanças 

ressaltadas nesse trabalho como “caminhos” para a autonomia jornalística, pelo menos 

duas delas podem ser observadas mais ou menos globalmente, a saber, a introdução da 

entrevista com o principal método e a institucionalização do treinamento jornalístico. 
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Sobre a introdução e legitimação da entrevista, o trabalho de Schudson (1994) 

que se propõe a traçar um panorama histórico dessa técnica no jornalismo norte-

americano, já reafirmava sua importância para o campo: 

 

The interview is the fundamental act of contemporary journalism. Reporters rely 

overwhelmingly on interviews; according to a study of Washington reporters in the 
1980s, journalists depend so heavily on interviews that they use no documents at all 

in nearly three-quarters of the stories they write (SCHUDSON, 1994, p. 565). 

 

No Brasil, a entrevista também ocupa lugar de destaque na prática jornalística, 

como podemos observar pelos estudos de Adghirni (2002) e Sant’Anna (2007) sobre as 

fontes jornalísticas. Mais especificamente sobre o local onde surgem os grandes 

escândalos políticos nacionais, Adghirni constatou, a partir de observação etnográfica, 

que os jornalistas buscavam por informações inéditas ou exclusivas batendo “às portas 

mais altas do poder”. Adghirni ainda observa: “A cobertura política do Congresso 

Nacional em Brasília se resume a atos de palavras” (ADGHIRNI, 2002, p. 456).  

Um exemplo de como as entrevistas não fazem parte apenas da prática do 

jornalismo tradicional pode ser encontrado na história do jornalismo investigativo 

nacional. Segundo Waisbord (2000) e Fortes (2012), uma das investigações mais 

celebradas do jornalismo brasileiro foi aquela que culminou com o impeachment do 

Presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. De acordo com o quê o primeiro autor 

relata, o jornal Folha de S. Paulo e a revista IstoÉ lideraram as primeiras denúncias de 

corrupção durante a candidatura do presidente de 1989, mas não tiveram muita 

repercussão devido ao posicionamento político de IstoÉ (que havia apoiado o oponente 

de Collor, Orestes Quércia, durante as eleições) e ao fato de que as denúncias não 

implicavam uma ação direta de Fernando Collor. A repercussão teria mudado 

drasticamente após uma entrevista com o irmão do presidente, Pedro Collor, publicada 

na revista Veja. 

Quanto a institucionalização do treinamento ou formação em jornalismo, os 

primeiros cursos de jornalismo apareceram no início dos anos 1900 nos Estados Unidos. 

Na Europa, esse processo esperou pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Conforme Bolin 

(2014) aponta, muitos países nórdicos tiveram seus primeiros cursos superiores de 

jornalismo fundados entre 1950 e 1960. No Reino Unido e em Portugal, a formação 

acadêmica em jornalismo começou a ser oferecida, respectivamente, em 1970 e 1979. No 

Brasil, o Decreto de 1943 adicionou a criação dos cursos de jornalismo no ensino superior 
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às regulamentações da profissão e, com o Decreto-Lei Nº 972, de 17 de outubro de 1969, 

estabeleceu-se a obrigatoriedade do diploma de curso superior de jornalismo para o 

exercício da profissão, o que, por sua vez, teve forte papel de valorização dos cursos de 

jornalismo no país7. 

Com estes casos e exemplos, queremos pontuar a pertinência de se pensar, em 

maior ou menor medida de acordo com cada caso, em um crescimento da autonomia do 

campo jornalístico em relação a outros subcampos de produção cultural. Em sua análise, 

Bolin (2014) pensava essa disputa de poder no contexto da televisão sueca, aqui, 

queremos pensar a relação do jornalismo com os sites de redes sociais. Em síntese, 

defendemos que as redes sociais e sua crescente importância no acesso aos conteúdos 

noticiosos (54% dos usuários de 36 países afirmaram utilizar as redes sociais como fonte 

de informação, segundo a Digital News Report 2017), não representam mais uma forma 

de contaminação do jornalismo, atendendo à nova lógica econômica de disputa pelo 

clique, ainda que, de fato, a internet e os sites de redes sociais não possam ser ignorados 

na análise dos constrangimentos econômicos que as empresas midiáticas enfrentam. Não 

negamos a dependência do jornalismo em relação ao campo econômico, mas, na disputa 

com outros subcampos de produção cultural, também acreditamos que o jornalismo tem 

conseguido impor a sua lógica, penetrando em sites de redes sociais, produzindo e 

divulgando conteúdo nesses espaços, conteúdos que são satirizados e apropriados em 

produtos distintos de notícias propriamente ditas. Desta forma, percebemos as fake news 

como mais um exemplo de hyperjournalism. 

 

Autoridade jornalística 

 

Até aqui tentamos explicitar a linha de análise que nos leva a associar o 

fenômeno fake news com o crescimento da autonomia do campo jornalístico em relação 

a outros subcampos de produção cultural. A partir desse caminho, acreditamos que é 

possível lançar luzes sobre uma questão que direta ou indiretamente perpassa todo o 

debate: a autoridade jornalística. 

Desde os resultados da última eleição presidencial nos EUA, as notícias falsas 

compartilhadas em redes sociais ocuparam lugar central no debate jornalístico. Diante 

deste cenário, desde o final de 2016, as discussões sobre fake news enfatizam ou analisam 

                                                
7 O fim da exigência do diploma de jornalista para o exercício profissional foi determinado em 17 de junho de 2009 
pelo Supremo Tribunal Federal. Para uma análise do processo, confira Lopes (2013). 
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seus efeitos e sua circulação (Alcott e Gentzkow, 2017), bem como buscam soluções para 

conter a proliferação de mais notícias falsas. 

Em abril de 2017, o Facebook disponibilizou 10 dicas para que o usuário 

identificasse notícias falsas8, uma iniciativa apoiada pela Faculdade Mackenzie, pela 

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e pelo Instituto de Tecnologia 

& Sociedade do Rio. No texto, a empresa aponta alguns aspectos que o usuário deve 

analisar antes de confiar em uma fonte de informação, que vão desde o endereço (URL) 

e a formatação dos sites, às imagens, chamadas, datas de postagem, fontes que assinam e 

especialistas citados na notícia.  

Na mesma página em que fornece as dicas, o Facebook também incluiu um link9 

com as medidas adotadas para evitar a proliferação de fake news e desinformação. A lista 

extensa de ações inclui, para citar alguns exemplos, detecção de contas falsas, mudança 

nas políticas de anúncios para impedir que sites mal intencionados possam utilizar essa 

ferramenta, estabelecimento de parcerias com organizações independentes de “checagem 

de fatos” (“independent third-party fact-checking organizations”) e participação em 

projetos como News Integrity Initiative, definida como “a global consortium focused on 

helping people make informed judgments about the news they read and share online” 

(MOSSERI, 2017, s/p).  

As iniciativas do Facebook merecem pontuação, pois resumem, em grande 

medida, os debates sobre o assunto, que tratam de mudanças em algoritmos e suas 

consequências para a indústria jornalística (CAPLAN, 2017) a investimentos em 

letramento midiático (BOYD, 2017). O que todas as alternativas apresentam em comum 

é a compreensão implícita de que é preciso proteger o cidadão e as verdadeiras empresas 

jornalísticas dos ataques do mercado de notícias falsas. No entanto, a partir do momento 

em que entendemos o fenômeno como algo que emerge também da imposição da lógica 

jornalística para outros subcampos de produção cultural, acreditamos que as alternativas 

também devem se voltar para o próprio campo jornalístico e para o que está em jogo, sua 

credibilidade ou autoridade enquanto intérprete legítimo do real. 

                                                
8Disponível em: 
https://www.facebook.com/help/188118808357379?qp_instance_log_data%5Brandomization_seed%5D=149204975

3&qp_instance_log_data%5Bos_type%5D=Windows&qp_instance_log_data%5Bbrowser_name%5D=Chrome&qp_
instance_log_data%5Bbrowser_ver%5D=57. 
9 Cf. MOSSERI (2017). 
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A autoridade jornalística se tornou tópico de crescente discussão desde o início 

das transformações ocasionadas pela era digital e sua abundância de dados e informações, 

brevemente ilustrada na citação abaixo: 

 

The New York Times delivers the news of the day. It is joined in this endeavor by 

cacophony of Twitter, the microtargeting of a neighborhood blog, Buzzfeed listicles, 
na endless stream of commentary on cable television, the vast reservoir of formally 

secret documents housed by WikiLeaks, and a multitude of other sites that also tell 

us the news of the day. In this media environment, audiences confront a bewildering 

array of news stories claiming to represent or explain the world (CARLSON, 2017, 
p. 02). 

 

A nova facilidade de acesso à indústria noticiosa e a multiplicidade de mídias 

disponíveis a qualquer momento para os usuários, levou empresários e acadêmicos a se 

preocuparem com a capacidade das mídias tradicionais em manter a sua autoridade. No 

entanto, ainda que seja um tópico frequente nas discussões sobre os desafios atuais do 

jornalismo, a autoridade jornalística permanece como um conceito de definição frágil 

(CARLSON, 2017). O ponto inicial para tratar da questão é o trabalho de Zelizer (1992) 

sobre como as narrativas dos jornalistas relativas ao assassinato de John F. Kennedy 

também serviu para que eles se afirmassem como porta-vozes autorizados do assunto.  

Conforme mencionamos na introdução deste artigo, a autora define autoridade 

jornalística como a “capacidade dos jornalistas de se afirmarem como porta-vozes 

legitimados e confiáveis dos eventos da ‘vida real’” (ZELIZER, 1992, p. 11). Para chegar 

a essa conceituação, Zelizer analisa o status do jornalismo como profissão e questiona se 

as comunidades de jornalistas são dotadas de um corpo básico de conhecimento 

codificado. O trabalho da autora é feliz em pontuar como o jornalismo parece escapar das 

“formas institucionais do profissionalismo” (1992, p. 08), portanto, argumenta que as 

profissões podem não ser o contexto ideal para se analisar a coletividade jornalística e 

que podem oferecer uma visão restritiva relativa à autoridade. A partir dessas 

observações, o que a autora enfatiza é o caráter de disputa que perpassa a autoridade 

jornalística. Assim, ela nunca aparece como um efeito sobre o público, mas como algo 

que não é dado por garantido e é o produto de um esforço contínuo. 

No entanto, quando se fala, atualmente, das ameaças à autoridade jornalística 

diante da abundância da era digital, o que parece estar em questão é ainda uma autoridade 

com função de crença. Nossa intenção, mais alinhada com a definição de Zelizer, é tratar 
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a questão a partir dos códigos de conhecimento coletivo que estão na base da construção 

da notícia. 

Neste ponto, os caminhos que viemos traçando até aqui se encontram. De um 

lado, compreendemos do jornalismo como um subcampo de produção cultural que vem 

conquistando autonomia sobre outros subcampos; de outro, o jornalismo é visto como 

uma profissão pouco formalizada, que se fundamenta em códigos de conhecimento 

coletivo para afirmar seu trabalho e a legitimidade de realizá-lo. Em ambos, se destaca 

uma visão ampla do jornalismo como realização cultural, que vai além do texto noticioso 

e das características organizacionais de produção. É, segundo essa linha de raciocínio, 

que entendemos as notícias falsas menos como um ataque externo ao jornalismo e sua 

credibilidade, mais como a inserção de novos agentes no cenário complexo da prática 

jornalística, que envolve tecnologias, fontes de informação, anunciantes, empresas 

midiáticas, audiência, formuladores de políticas públicas e críticos. 

Por essa perspectiva, retornamos à indagação que fazíamos no início desse 

artigo: qual seria, então, a(s) consequência(s) da utilização de métodos e linguagens 

jornalísticas em outros gêneros de produção cultural desvinculados do compromisso com 

a verdade e com objetivos distintos do jornalismo? Ainda que outras respostas sejam 

possíveis a partir de abordagens distintas, a reflexão que conduzimos até agora nos leva 

a defender que a consequência das fake news, bem como de outras formas de 

hyperjournalism, diz respeito à fragilização dos códigos de conhecimento coletivos 

relativos à comunidade jornalística.  

Dessa forma, acreditamos que as propostas para o enfrentamento à propagação 

de notícias falsas em redes sociais deveriam também refletir sobre as dificuldades de 

afirmação da autoridade jornalística enfrentadas atualmente. 

 

Considerações finais 

 

A forma como se tem tentado definir o fenômeno fake news e a busca de soluções 

para ele, que foca em métodos para separar o que verdadeiro e falso, demonstram uma 

visão limitada da própria concepção de jornalismo, que não reflete a complexidade do 

jornalismo enquanto subcampo de produção cultural com capacidade de impor sua lógica 

sobre outros subcampos.  

Dito isto, defendemos que não é em torno das oposições entre verdade e mentira, 

entre investigação jornalística ou falta de investigação, que poderemos avançar na 
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discussão das fake news. Sugerimos que a discussão da veracidade não pode ser separada 

da discussão da autoridade e que, no âmago das campanhas em prol da verdade, o que se 

tenta recuperar não é algo intrínseco à notícia, não é algo que diz respeito ao dito. O que 

está em questão é o reposicionamento dos jornalistas na posição de observadores 

legítimos e confiáveis do “mundo real”.  
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