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Resumo 

O (tele)jornalismo é hoje uma forma de produção de conhecimento. Sua capacidade de 
estar ao vivo e em tempo real exibindo os fatos com imagens e sons em movimento, 
trazendo o mundo para dentro de uma “caixa” no ambiente interno das casas dos 
cidadãos segue lhe conferindo a possibilidade de estabelecer uma relação quase de 
intimidade com a sociedade. O telejornalismo, assim, constituiu-se como o espaço de 
exibição do verossímil, do que mobiliza a vida cotidiana das pessoas. E esta natureza 
não mudou com as transformações tecnológicas, aprimorou-se na medida em que o 
telejornalismo segue produzindo conhecimento e contribuindo para o debate público, 
através da informação, da oferta de notícias visibilizadas em maxi e mini telas. Assim, é 
premente discutir informação e desinformação e os processos de (des)credibilização da 
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notícia no telejornalismo. Diante desta importância temática é que este Volume 14 da 
Coleção Jornalismo Audiovisual da Rede de Pesquisadores em Telejornalismo, 
intitulado Qualificação da informação telejornalística: propostas teórico-
metodológicas de combate à desinformação, apresenta as discussões e resultados da 
pesquisa em rede que reúne pesquisadores de 14 universidades brasileiras preocupados 
em pensar (epistemológica e metodologicamente) o enfrentamento e o combate da, via 
telejornalismo, desinformação. Para além disso, as pesquisas em rede desenvolvidas em 
2021-2022 pela TeleJor visam também propor possíveis estratégias de qualificação da 
notícias produzidas para multitelas e exibidas em multiplataformas. Esta coletânea está 
dividida em dois eixos. O primeiro, Qualidade como princípio e nos fazeres, traz cinco 
capítulos que discutem o telejornalismo e as relações que se estabelecem entre o que se 
faz e o como se faz, do ponto de vista teórico-metodológico, a partir da discussão entre 
desinformação, credibilidade, as entrevistas e as fontes, os valores notícia e os valores 
crença, memória social, a qualidade e os processos de verificação. No segundo eixo do 
livro, intitulado Para qualificar o jornalismo nas telas, cinco capítulos trazem à 
discussão temáticas que se articulam em torno da preocupação teórica dos termos e 
processos. Assim, apresenta debates sobre deserto de notícias na perspectiva de gênero, 
da estética e da narrativa, formatos como conceitos de qualidade, a relação do 
telejornalismo com a desinfodemia e o ecossistema midiático à luz da tétrade 
mcluhaniana.  
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