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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender as semelhanças e diferenças da gestão das escolas 

de samba e escolas de ensino e investigar o modelo de maior êxito de gestão das agremiações, para 

referir sobre a melhoria da qualidade das instituições de ensino. Para tanto, utilizamos a pesquisa 

qualitativa de caráter descritivo exploratório, fazendo investigação de campo nas duas instituições 

além de buscar fundamentação teórica principalmente em Paro (2002). Observa-se até aqui que 

existem muitos pontos em comum, mas também muitas divergências, o que acreditamos impactar 

nos resultados que serão obtidos ao final. 

Palavras-chave: Gestão. Escolas de Samba. Escolas Regulares. 

 

INTRODUÇÃO 

As escolas de samba representam um dos maiores símbolos da cultura 

popular brasileira: o carnaval. Seus desfiles grandiosos e repletos de detalhes 

técnicos, artísticos e musicais impressionam anualmente quem assiste pelos 

sambódromos locais ou nas transmissões em emissoras de tevê no mundo. 

Podemos perceber sua importância segundo o que descreve Kiffer e Ferreira (2015, 

p. 60) a partir de uma reportagem do Jornal O Globo (1953) “não fossem as escolas 

de samba, o verdadeiro espírito do Carnaval do Rio morreria. São elas que mantêm, 

ano após ano, muitas vezes com a maior dificuldade, o ritmo genuíno do samba”. 

Esse trabalho é comandado pelos presidentes de cada agremiação, que são os 

gestores das Escolas de Samba. Essa gestão é realizada de forma democrática e 

envolve trabalho contínuo, que, entre vários fatores fundamentais, exige: 

planejamento, estratégias, trabalho em equipe, organização, criatividade, disciplina 

(PONTES, [s.d]). 

Em contraste com esse cenário, as escolas regulares enfrentam um constante 

questionamento a respeito de sua qualidade - ou a falta dela. A ausência de diálogo 

entre as figuras envolvidas em seu funcionamento e os baixos índices educacionais 

colocam em xeque a figura do gestor, suas funções, bem como, sua forma de 

comando e organização e montagem do seu ano letivo. 

Numa análise geral, porém, é possível destacar que tanto a gestão das escolas de 

samba quanto das escolas regulares possuem características gerais em comum, 

como definição de estratégias, trabalho anual e aproximação da comunidade. Mas 

por quais razões uma consegue ser bem sucedida e a outra não? Como que se 

realizam esses processos? São realizados da mesma forma ou são divergentes? 

 



OBJETIVOS 

Com a finalidade de responder essas questões, essa pesquisa propõe traçar 

um paralelo entre essas instituições, identificando as divergências e proximidades 

dos modelos de cada uma e assinalando as contribuições que as escolas de 

sambas podem oferecer para a melhoria da qualidade das escolas regulares nesse 

sentido. 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa é qualitativa, com caráter descritivo exploratório 

através de investigação de campo, usando também a análise bibliográfica a fim de 

buscar um maior embasamento ao trabalho. Escolhemos como sujeitos dois 

gestores de escolas regulares, da cidade de Volta Redonda/RJ e, dois gestores das 

escolas de samba do Grupo Especial e Série A, do município do Rio de Janeiro. A 

coleta de dados se dará através de entrevistas semiestruturadas, além de 

questionários, com questões fechadas e abertas, e também, da observação da 

atuação dos gestores em suas instituições. 

CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DAS GESTÕES 

A palavra gestão, etimologicamente, tem origem nos verbos latinos gero e 

gestum, que significam: executar, gerar, exercer. No Dicionário Aurélio (ano), 

conceitua-se como "ato de gerir, gerência, administração". Portanto, é um fazer 

sistematizado. 

Podemos compreendê-la, num sentido mais amplo, como a atividade em que 

há mobilização de meios e procedimentos, utilizando também aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos, para o alcance dos objetivos de uma organização 

(LIBÂNEO, 2004). 

Na escola de samba, o processo de gestão se dá dentro da quadra, que além 

de ser a sede administrativa, também promove eventos para a comunidade e 

torcedores regularmente, alguns ensaios e apresentações oficiais, e também nos 

barracões, espaços destinados à parte plástica do desfile - alegorias, fantasias e 

adereços. 

O presidente da agremiação gerencia todas as atividades da escola, num 

sentido amplo. Para tanto, conta com a ajuda dos diretores, que são responsáveis 

por áreas específicas do desfile, como bateria e harmonia. 

Dentro das escolas regulares, o diretor assume o posto de chefe de unidade, 

responsável por todas as atividades que ocorrem. Com isso, ele absorve uma 



postura de liderança com autoridade que não é obtida por nenhum outro auxiliar, 

como orientadores e supervisores. (PARO, 2002) 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Para efeito de considerações finais, ainda que parcialmente, é possível 

afirmar que os modelos de gestão adotados pelas escolas de samba e escolas 

regulares convergem e divergem em diversos pontos, com ressalvas as 

particularidades de cada espaço. 

 Destacamos o processo de avaliação, que considera o trabalho a ser 

realizado ao longo do ano, com base num calendário pré-estabelecido. Nas 

agremiações, esse ato é feito pelo presidente e diretores, ao longo de todo ano para 

que assim, tudo esteja pronto para o desfile. Nas instituições de ensino, o 

planejamento é feito em alguns dias, antes do início do ano letivo e, em muitos 

casos, de forma unilateral: ordenado pelo diretor. 

Além disso, ambas passam por um processo de avaliação interna e externa 

frequentemente. Nesse caso, há divergências na forma que isso se dá: enquanto as 

escolas de samba fazem uma autoavaliação rotineira a respeito do andamento de 

suas atividades antes de se apresentarem para a avaliação final dos jurados, como 

forma de análise, as escolas regulares adotam como prática a avaliação como 

produto, somente ao final, e não como processo. 
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