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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo principal analisar de que maneira as ações realizadas pelo Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do 
Ministério Público de Pernambuco contribuíram para enfrentamento do racismo institucional nos anos de 2003 a 2004 e 2015 a 2016. Esse 
recorte foi realizado com o intuito de verificar a efetividade do Grupo com relação ao que se propunha inicialmente e na atualidade. Para atingir o 
objetivo geral da pesquisa foram elaborados objetivos específicos com o intuito de verificar que condicionantes gerou a necessidade da criação do 
Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco, identificar que entraves o Grupo de Trabalho desafiou na busca 
pelo enfrentamento do racismo institucional naquela instituição nos anos citados, compreender de que forma se estabelece o processo do 
racismo institucional, além de compreender qual a importância da criação de grupos de trabalho em instituições públicas e privadas na busca pelo 
enfrentamento do racismo institucional. O aporte-teórico metodológico teve por base uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem 
bibliográfica e netnográfica de natureza qualitativa. A revisão bibliográfica foi realizada através de pesquisas em livros, artigos, periódicos e 
páginas eletrônicas contidas nos meios de comunicação e de mídia digital. A análise dos materiais consultados concluiu que as ações do GT 
Racismo do MPPE têm obtido resultados satisfatórios no que se refere ao enfrentamento do racismo institucional através de ações em parceria 
com outras instituições governamentais. Através de reuniões, audiências públicas, seminários, palestras, oficinas e rodas de diálogo no Ministério 
Público de Pernambuco e em outras instituições, o GT Racismo buscou entre 2003 e 2004 e 2015 e 2016, realizar o enfrentamento ao racismo 
institucional. As conclusões deste trabalho apontam para a necessidade da criação de outros GT’s em instituições públicas e instituições privadas 
que fortaleçam a luta contra o racismo institucional, que promovam o empoderamento da população negra e o reconhecimento e a valorização 
de sua identidade étnico-racial e sua cultura. Considero que a implantação de grupos de trabalho de combate ao racismo em instituições públicas 
e privadas é de suma importância para o enfrentamento ao racismo institucional, posto que essa ação colabora com a desconstrução de 
estereótipos e de preconceitos relacionados à população negra, seus valores, costumes, crenças e religiosidade e às demais características da 
população negra, além de viabilizar ações que incentivem a inclusão social da população negra em espaços de poder e em postos de comando, 
contribuindo com a emancipação social, o empoderamento dos cidadãos negros e consequentemente a igualdade racial de fato. No tocante à 
implantação de grupos de trabalho que tratem da questão racial nas instituições governamentais, a exemplo do GT Racismo do MPPE, analiso que 
seja essencial para a luta pela igualdade racial, pois a criação de mecanismos que levem o Estado e a sociedade a desconstruírem o ideário de que 
há grupos étnico-raciais superiores e inferiores, colabora para a efetivação da democracia plena. A pesquisa evidencia ainda a importância da 
continuidade do trabalho do GT Racismo, pois, embora alguns resultados tenham sido obtidos a partir do trabalho do MPPE/GT Racismo, muito 
há por se fazer, pois o racismo por ser estrutural no Brasil, perpassa todas as instituições brasileiras, excluindo e prejudicando substancialmente a 
população negra. Por fim avalio que, o enfrentamento ao racismo institucional se concretiza através da criminalização do racismo, mas acima de 
tudo a partir da educação, o que envolve principalmente a desconstrução de estereótipos racistas através da escola, de campanhas publicitárias, 
dentre outros meios desenvolvidos pelo Estado e por suas diversas instituições, meios esses que possibilitem a reflexão dos cidadãos sobre os 
malefícios do racismo.
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