
                                                                             

 

FICHA TÉCNICA  

PROJETO RACISMO INSTITUCIONAL: CONHECER PARA ENFRENTAR 

 

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGIA INICIATIVA ESTRATÉGICA 

Promover a defesa da 
cidadania 

Reestruturar e aperfeiçoar o 
combate à discriminação 

racial e de gêneros 

Elaborar e implementar projeto visando a 
realização de campanhas sobre a 
temática da discriminação racial e de 
gêneros. 

EMENTA DO PROJETO 
 

 

O projeto Racismo Institucional: Conhecer para Enfrentar é uma atividade do Programa de 

Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do MP da Bahia (Ato 544/2014) e na esteira do 

trabalho já desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público sobre a temática.  Este 

projeto traz recorte de trabalho voltado ao diagnóstico e enfrentamento do racismo institucional no 

âmbito Ministério Público do Estado da Bahia, com a utilização de diversas estratégias para atingir o 

seu escopo de elevar os níveis de consciência de membros, servidores e colaboradores sobre o 

problema e de propor e fomentar ações de enfrentamento do racismo institucional no âmbito 

interno com o envolvimento da comunidade.  

 

 

 

 

 

 



                                                                             

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 
 

O projeto justifica-se pelos seguintes fatores: 

1- O recorrente preconceito de ordem étnica e racial na sua forma institucionalizada que se 

constitui num modo insidioso de violação dos Direitos Humanos;  

2- A escassez de políticas públicas com vistas a eliminar a discriminação racial em todas as suas 

formas; 

3- A necessidade de implantar ações afirmativas para o exercício dos direitos humanos em 

condições de ampla igualdade, inclusive no fomento ao comprometimento dos sistemas 

estadual e municipal de ensino com a efetiva mudança proposta pelas Leis 10.639/03 e 

11.645/08 para incluir a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afrobrasileira e 

indígena no Ensino fundamental e médio (ver ENEM); 

4- A desigualdade de oportunidades para a população negra nas esferas econômica, política, 

social e cultural; 

5- O difícil acesso ao sistema de Justiça pela população negra em todo o país e principalmente no 

Estado da Bahia; 

6- A baixa sensibilização dos órgãos e servidores do Sistema de Justiça para as questões do 

racismo institucional e a criminalização da juventude, principalmente a negra; 

7- A necessidade de articulação do sistema de Justiça para o enfrentamento do racismo 

institucional e na implementação de ações institucionais que assegurem o enfrentamento ao 

extermínio da juventude negra. (Protocolo de Intenções nº 01/2013, de 29 de outubro de 

2013 entre o CNMP e UNIÃO FEDERAL através da SEPIR); 

8 - A necessidade de conscientizar os membros, servidores e colaboradores do MP para o 

diagnóstico e enfrentamento do racismo no âmbito interno do Ministério Público da Bahia 

interagindo com os movimentos de luta pela igualdade racial. 

 

 

 

 



                                                                             

Referências legais: 

- A Lei nº 13.182, de 06/06/2014 que institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à 

Intolerância Religiosa do Estado da Bahia; 

- Decretos nºs 15.353, de 08/08/2014 (reserva de vagas à população negra em concursos e 

processos seletivos simplificados), 15.670, de 19/11/2014 (Aprova regulamentos do Sistema 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial – SISEPIR e do Sistema de Financiamento das Políticas de 

promoção da Igualdade Racial – SEFPIR) e 15.671, de 19/11/2014 (regulamenta o Título II do 

Capítulo III da supracitada Lei, que trata sobre os Direitos Fundamentais). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


