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“Esta é uma corrida de revezamento, não uma maratona ou um projeto com 

data definida para acabar.“ Guia sobre a Covid-19 para as redações. Tradução: 

Abraji. 

Ser jornalista em tempos de Pandemia de Covid-19 não tem sido tarefa fácil. Os 

especialistas em cobrir a área da saúde estão estafados. Os das outras áreas, estafados 

e perdidos: o linguajar médico e científico não é simples, o que dificulta o adequado 

escrutínio de figuras de autoridades e a tradução correta dos dados para a população 

em geral. O portal de jornalismo independente journalism.co.uk publicou recentemente 

um apelo para que em tempos de crise, os jornalistas de todas as áreas fiquem ainda 

mais atentos às consequências do seu trabalho, evitando erros na cobertura e ruídos 

na comunicação altamente danosos para a saúde pública, como a disseminação de 

notícias ou declarações falsas (Green, 2020a). Em outra publicação do mesmo portal, 

Green (2020b) apresenta oito fontes confiáveis para que seus colegas de profissão 

verifiquem uma informação antes da mesma ser repassada.  



 

 

 

 

Em uma iniciativa ainda mais robusta para instrumentalizar o profissional, a 

Associação Brasileira de Jornalismo Informativo (Abraji) traduziu para o português e 

publicou em seu site o Guia sobre a Covid-19 para as redações. O Guia foi pensado, 

escrito e publicado por colaboradores voluntários do portal News Nerdery (rede de 

jornalistas de dados e desenvolvedores de mídia). Em todo o texto, os eixos autocuidado 

e cuidado com o próximo são costurados de maneira clara e objetiva, amparando o 

profissional para lidar com os percalços da pandemia e ao mesmo tempo, ser efetivo no 

seu trabalho de informar a população sem contribuir para uma piora do sentimento geral 

de caos social que vivemos atualmente.  

O Guia apresenta diretrizes para que o exercício da profissão se dê de maneira 

a levar em conta as necessidades do jornalista enquanto indivíduo, e também de sua 

equipe, de sua família (como as vivências em home office) e por fim do público que vai 

consumir seu produto de trabalho. É um material elaborado com perspicácia por seus 

autores, que perceberam as armadilhas para a saúde mental e física a que esses 

profissionais estão expostos. Em sua última página, o Guia frisa o papel social do 

trabalho do jornalista, conectando-o com as necessidades da população em geral e 

defendendo ações colaborativas como armas fundamentais na batalha contra a 

pandemia.  

O presente texto objetiva ir ao encontro do Guia, apresentando mais uma opção 

de ferramenta para ser usada nas redações (mesmo que nas virtuais) com o intuito 

dirimir o sofrimento do jornalista ao fazer seu trabalho, e como consequência, também 

garantir que seu produto seja capaz de gerar frutos relevantes e socialmente 

responsáveis na construção de um mundo melhor informado e assim, mais capacitado 

para enfrentar as questões do momento histórico atual.  

Passo 1) Convide sua equipe para um bate papo sobre a atual situação. Abra o 

documento em power point anexado a esse texto. Com todos olhando pro segundo slide, 

pergunte: quais significados, emocionais e/ou racionais, a palavra PANDEMIA trazem 

pra mim agora? Peça que todos escrevam o que vier à mente (palavras, sentimentos, 

pensamentos); é importante que sejam todos genuínos e não julgadores com o que vier 

à folha de papel. Peça que leiam o que colocaram, um por vez. Conversem a respeito, 

buscando manter a postura não julgadora e ainda mais difícil nesse momento, sem 

buscar resolver problema algum: a tarefa é simples: primeiramente deixar vir à tona os 

próprios sofrimentos, e depois, ouvir e acolher sofrimentos e preocupações alheias.  



 

 

 

 

Passo 2) Depois que todos já conseguiram expor seus sentimentos e 

pensamentos, passem para o terceiro slide. Cada letra da palavra PANDEMIA esconde 

uma outra palavra por baixo que virá à tona quando for pressionada. Escolha uma das 

letras.  Promova com os colegas uma discussão sobre como esta nova palavra impacta 

positivamente ou negativamente a sua percepção da situação atual. Pergunte se algum 

dos colegas concorda com você ou tem outro ponto de vista. Peça que cada um faça o 

mesmo com as outras letras, uma por vez. Quando todas as letras forem pressionadas 

e as palavras que vierem à tona forem discutidas, passe adiante para o próximo passo.  

Passo 3) Ainda com o slide três aberto, leia o acróstico abaixo. Faça todos 

notarem que cada nova palavra formada com uma letra de PANDEMIA* apresenta uma 

habilidade possível de ser ensinada e/ou aprimorada em grupo. 

P- estabelecer e fortalecer Parcerias e colaboração 

A- buscar novas Alternativas 

N- atentar às Necessidades individuais e coletivas 

D- atentar aos Desafios individuais e coletivos 

E- alimentar a Esperança de que o futuro pode ser melhor 

M- praticar a Moderação e a serenidade em nossas ações 

I- aceitar a existência da Individualidade de cada um, não como verdade única, 

mas como ponto de vista modelado pela ontogenia e cultura. 

A- Desenvolver respostas de Amor próprio, Amor aos entes queridos e à 

humanidade como um todo.  
  



 

 

 

 

Passo 4) Discuta com o grupo se as palavras formadas com as letras de 

PANDEMIA foram discutidas em equipe com o mesmo sentido das habilidades 

propostas no acróstico. Pergunte qual dessas habilidades cada um acredita ser 

necessário praticar mais na próxima semana. Relembre a todos que a situação é nova 

e portanto, desafiadora para a equipe como um todo; portanto, não se espera que 

todos estejam plenamente capacitados para desempenhar perfeitamente todas as 

habilidades de gerenciamento de crise possíveis. Como diz o próprio Guia: ”Esta é 

uma corrida de revezamento, não uma maratona ou um projeto com data definida para 

acabar”. Cada um está fazendo o melhor que pode nessa situação, o que inclui tentar 

ser ainda melhor no dia seguinte.  

A ferramenta conta ainda com outros slides auto explicativos, sugerindo 

atividades a serem realizadas em equipe. Isso pode ser feito semanalmente, ou com a 

periodicidade que o grupo decidir. É importante que as vivências dos slides dois e três 

sejam repetidas, mesmo que mais brevemente, antes da realização das outras 

vivências, para relembrar ao grupo o compromisso de viver esse momento de crise 

tendo em mente as habilidades - estabelecer parcerias, buscar alternativas, atentar a 

necessidades e desafios, alimentar a esperança, praticar a moderação, aceitar a 

própria individualidade e a alheia, desenvolver amor próprio e aos outros - necessárias 

para cumprir as propostas do Guia.  

Os autores se despedem na esperança de que essa ferramenta, embasada nas 

tecnologias de ensino advindas das ciências comportamentais e adaptada para o 

manejo de crise atual funcione como uma bússola, orientando a equipe da redação na 

resolução dos diversos problemas que venham a surgir, tendo sempre claro quais são 

seus valores essenciais e portanto, quais as habilidades de gerência da vida pessoal e 

profissional merecem maior atenção. 
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* Criação e divulgação da ferramenta: Kairós – Promovendo e Apoiando Mudanças Culturais 

 

Profa. Dra. Liane Dahás é Psicóloga Clínica e Experimental, Coordenadora 

Geral do DBT-Lab (Centro Paradigma) e membra do Conselho Consultivo da ABPMC.  

Prof. Esp. Inaldo Júnior é Psicólogo individual e familiar, Terapeuta e Formador 

de Voluntários do DBT-Lab (Centro Paradigma), além de idealizador da Kairós: 
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Prof. Dr. Denis Zamignani é Psicólogo Clínico, Diretor do Centro Paradigma, 

Idealizador e Coordenador Geral da REDETac, membro do Conselho Permanente da 

ABPMC. 

Prof. Dr. Candido Pessôa é Administrador e Analista do Comportamento, 

Diretor do Centro Paradigma, coordena o Mestrado Profissional do Centro Paradigma. 

Prof. Dr. Roberto Alves Banaco é Psicólogo Clínico, Diretor do Centro 

Paradigma e membro do Conselho Permanente da ABPMC. 

 



 

 

 

 

Profa. Dra. Roberta Kovac é Psicóloga Clínica, Diretora do Centro Paradigma, 

Coordena atualmente o Projeto Mobilização Paradigma (parceria da instituição com 
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