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No contexto de diversidade racial que o Brasil está inserido, dissertar, elaborar 

e discutir identidade é uma árdua tarefa que se apresenta 

contemporaneamente e, principalmente, no cenário da educação. A construção 

da identidade e cultura do estudante negro brasileiro, presente nas escolas 

públicas no nível da Educação Básica, tem sido tema nos diálogos 

pedagógicos em decorrência das dificuldades da absorção de qualificações 

positivas dessa parcela de estudantes negros. Diante disso, o objetivo geral 

deste trabalho é investigar qual é o papel dos estudos de recepção na 

formação educacional na construção de uma identidade negra na escola 

Estadual de Ensino Fundamental Dom Ferreira de Mello na cidade de Pelotas 

do Estado do Rio Grande do Sul. 

Nos estudos da recepção, no que diz respeito às manifestações 

populares, estas vão ao encontro dos estudos culturais de consumo que estão 

ligados à cultura de massas. Observa-se que nesta linha estudam-se as 

transformações das diferentes identidades sócio-culturais. Desta maneira, é 

importante que se adote um modelo de educação que abarque as questões 
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afro-brasileiras, como contraponto aos aspectos eurocêntricos que apartam as 

múltiplas origens culturais do Brasil (PRANDINI, 2012, p. 7). 

Partindo desse principio, como objetivos específicos desse estudo, 

estabeleceu-se: caracterizar a realidade social dos negros na cidade de 

Pelotas; analisar a implementação da Lei n. 10.639/2003 na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Dom Joaquim Ferreira de Mello; verificar a opinião a 

partir de uma amostra intencional dos públicos caracterizando os estudos de 

recepção; e analisar a contribuição da gestão pública na educação a fim de 

aprimorar a formação dos alunos do ensino básico por meio de entrevistas 

realizadas. Sendo assim, é possível constatar o papel dos estudos da recepção 

para inserção do individuo na sociedade. 

 

A dependência nega ao trabalho acadêmico a pertinência e a 
necessidade de pensar as relações entre concepções de 
comunicação e modelos de educação. E uma universidade que se 
negar a pensar essa relação induzirá os professores a manter a 
mesma atitude com respeito às teorias: ou o ecletismo ou a 
submissão àquilo que diga a hegemonia. (MARTÍN-BARBERO, 2004, 
p. 240). 

 

Neste contexto, ao tentar desmistificar o papel do negro na sociedade, 

notadamente influenciada por mídias diversas, os estudos da recepção tentam 

aclarar a percepção dos perfis culturais considerados ideais. Por meio da 

análises de entrevistas, nota-se neste estudo de caso como o Gestor Público 

pode ser um facilitador das ações de recepção, principalmente analisando-se 

qual é o papel da mídia na construção da identidade e como o negro enxerga-

se na sociedade através dos meios de comunicação.  

No que diz respeito às questões metodológicas do presente trabalho, 

realizam-se consultas a fontes bibliográficas e a pesquisa de campo, baseada 

em entrevistas sobre os estudos de recepção. Como ponto de partida, optou-se 

pelo método de estudo de caso acerca da Escola mencionada. Desenvolveu-se 

a técnica de pesquisa por meio de entrevistas por pautas, o que possibilitou 

maior liberdade ao entrevistado, favorecendo a coleta de dados de modo mais 

aberto (GIL, 2009, p. 112). 

Aplica-se a realização de entrevistas por meio de pautas, devido ao grau 

de complexidade e relevância do assunto. Esta forma de entrevista é 
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recomendada quando há aspectos delicados acerca da temática e propicia que 

o entrevistado fique mais à vontade para explanar com fidedignidade o que 

está sendo proposto. O entrevistador utiliza-se da pauta previamente 

estruturada, dando mais liberdade às respostas e fazendo intervenções quando 

necessário para manter-se dentro do tema em questão. 

Por fim, mostra-se a importância dos estudos de recepção para que 

possamos entender o contexto atual de consumo para a formação das 

identidades. Logo, demonstra-se o papel dos estudos de recepção na formação 

educacional e na construção de uma identidade negra na Escola em análise. 
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