
nliteratura sobre administração 
apresenta "gestão de crise" ou 
"problema" como processo de ge

renciamento necessário para enfrentar 
situação séria e negativa, de consequên
cias prejudiciais. Trata-se de um tipo de 
gestão com horizonte temporal curto, 
muitas vezes adotado para tentar inverter 
as consequências, não para combater as 
causas. Para tanto, muitos especialistas 
orientam os profissionais a se mobilizar 
conforme capacidades de ser, saber e fa
zer da empresa em que atuam. Se o "ser" 
(os princípios da organização) está em 
equilíbrio com o "saber" (conhecimentos 
sobre gestão e negócio da empresa), então 
o "fazer" (desempenho pessoal-profissio-
nal) será ágil, eficaz e consciente. 

Em 2009, a pandemia A H1N1 sur
preendeu o mundo. A escola talvez te
nha sido uma das instituições que mais 
concentraram situações complexas de 
gestão, porque se trata de um lugar de 
grande concentração de indivíduos em 
idade de risco e, também, de partilha 
com diferentes subcomunidades. 

Todas essas facetas requerem do 
gestor capacidade para esmiuçar o coti
diano escolar, considerando cada ocor
rência partícula de um todo maior que 
traduz a cultura do estabelecimento. 

Diante do quadro de crise instala
do, muitos gestores escolares tomam 
decisões apenas voltadas às orienta
ções legais, mas a gestão deve levar em 

conta três dimensões: contextual, co
municativa e operacional. 

Na dimensão contextual, a escola 
deve enfrentar a crise retomando a ca
racterização da comunidade. É preciso 
revisar formas de seu acesso às informa
ções, hábitos de higiene e saúde, tipos de 
orientação que as pessoas buscam na es
cola e também o monitoramento das no
tícias da mídia local que chegam às fa
mílias. Todas as normas legais da área 
de saúde relativas ao tema precisam ser 
reunidas c estudadas, além de se reto
mar princípios e valores quanto à res
ponsabilidade social da instituição. A 
partir disso, deve-se traçar e colocar em 
prática um plano de contingência. 

No campo comunicativo, devem 
ser realizadas medidas para nivelar o 
conhecimento de todos, por exemplo: 
1) Disposição de cartazes em locais 

estratégicos da escola, orientan
do os procedimentos específicos de 
proteção e prevenção da doença. 

2) Reuniões com todo o corpo docente 
e outras equipes de apoio da escola, 
para compartilhar orientações de 
como agir em diferentes situações. 

3) Envio de e-mails com orientações 
detalhadas conforme necessida
des pontuais. 

4) Distribuição de normas e procedi
mentos escritos para os professores 
adotarem em sala de aula e áreas 
comuns de acesso dos alunos. 

5) Monitoramento da situação me
diante questionários aplicados na 
comunidade escolar, para coletar 
dados relativos à gripe. 

6) Apresentação, pelos professores, de 
mídia digital disponibilizada pelo 
Ministério da Saúde e Secretaria 
de Saúde do Estado, seguida de de
bate com os alunos em sala. 

7) Centralização em um funcionário 
do atendimento dos casos suspei
tos ou confirmados. 
A dimensão operacional inclui , por 

exemplo: 
• Instalação de dispenser de álcool em gel 

em todos os ambientes da escola; iso
lamento dos bicos ejetores de água nos 
bebedouros; acesso aos copos descar
táveis e estímulo ao uso individual de 
garrafas de água em sala de aula. 

• Instalação em sala de aula de kit 
contendo máscaras cirúrgicas des
cartáveis e lenços de papel. 

• Treinamento das equipes de limpe
za na incorporação de novas escalas 
e procedimentos. 

• Isolamento dos casos suspeitos em 
ambiente próprio até a chegada dos 
familiares. 

De uma crise podemos obter bons en
sinamentos. Assim, além de manter as 
ações adotadas que se mostraram eficien
tes e eficazes, em 2010, as iniciativas se vol
tam ao aperfeiçoamento gestor, incluindo 
organização do calendário escolar, com 
ampliação das férias de julho e do número 
de dias letivos como estratégia de precau
ção contra eventual caso de suspensão de 
aulas motivada por outra onda de gripe. 

O segredo da boa gestão de crise está 
em decidir com bases técnicas e agir de 
modo coordenado no tempo certo. 
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