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Resumo 

70% brasileiros consome notícias pela televisão. 67% dizem que os vídeos de notícias 
produzidos por veículos de comunicação conhecidos são mais confiáveis que os demais 
produtos audiovisuais em circulação. 56% acreditam que a TV é o principal veículo 
para acesso à informação com credibilidade. 51%, quando buscam informações na 
internet, acessam sites ou redes sociais de canais de televisão. Esses números, da 
pesquisa Inside TV 2020, produzida pela Kantar Ibope Media, evidenciam que o 
telejornalismo (por nós, da Rede TeleJor, compreendido como o jornalismo produzido 
para ser consumido a partir de uma tela, que pode ser a da TV, mas também a do celular, 
tablet ou computador) é fonte segura quando se busca informação de qualidade para a 
maioria dos brasileiros. Esse reconhecimento evidencia que os discursos colocados em 
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circulação pelos telejornais são, para nossa sociedade, seguindo Foucault, vontades de 
verdade. Dessa forma, podem ser, também, caminhos para o combate à desinformação, 
desmentindo boatos divulgados no formato de notícia e enunciando notícias confiáveis. 
Se os telejornais oferecem material submetido a processos de checagem e qualificação, 
na contramão há um crescimento exponencial da circulação de vídeos, de natureza e 
origem diversas. Conteúdos audiovisuais que são, em essência, portadores potenciais de 
um valor de verdade e se propagam de forma viral pela ação de atores não identificados 
e, muitas vezes, de agentes maquínicos. É por isso, então, que, nesse ano, a TeleJor 
volta seu olhar, através da pesquisa produzida em rede, para esse processo, analisando 
tanto a circulação de desinformação em formato de vídeo, quanto as ações de combate 
ao problema, reafirmando a importância do telejornalismo para a circulação de 
informação confiável. Nesse volume de número 15 da Coleção Jornalismo Audiovisual, 
intitulado Contra a desinformação, telejornalismo! Estratégias de divulgação de 
notícias audiovisuais de qualidade, são 17 artigos – divididos em três partes 
(“Múltiplas telas e fluxos na batalha contra a desinformação”, “Telejornalismo local e 
regional” e “O Telejornalismo e o combate à pandemia de desinformação”) - produzidos 
por 34 autores de três regiões do Brasil (Nordeste, Sudeste e Sul). Nosso objetivo com 
este volume e também com o de número 14, ambos publicados em 2022 pela Insular, é 
enunciar (e reafirmar) o Telejornalismo como o lugar privilegiado para o combate à 
desinformação. 
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