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INTRODUÇÃO 

 
O PROJETO NO MPES ENVOLVEU: 

MEMBROS – SERVIDORES – ESTAGIÁRIOS – TERCEIRIZADOS  

 

O MPES possui 2.200 colaboradores 

 

Envolvidos na ação: os com acesso ao e-mail 

institucional e ao WhatsApp, aproximadamente 

1687 pessoas 



OBJETIVO GERAL 

 

 

Abordar o racismo institucional no 

âmbito do MPES, sensibilizando seus 

integrantes e apurando a existência de 

sua prática nesta organização pública 

para a elaboração de ações de 

intervenção. 



 

 

METODOLOGIA 
 

 
● OBSERVAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES DA 

MONITORIA DO CURSO DO NEAB/UFES; 

●  ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE 

INTERVENÇÃO NO MPES, COM 

AUTORIZAÇÃO DO PGJ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA 
 

 Instrumentos metodológicos utilizados:  

● Campanha de sensibilização, por meio do WhatsApp e e-

mail funcional; 

● Envio de questionário eletrônico; 

● Tratamento estatístico e análise dos dados coletados; 

● Projeto de intervenção contendo a indicação de estratégia a 

ser desenvolvida após os resultados da pesquisa; 

● Devolução dos resultados da pesquisa aos participantes. 

 

 

 



 
DESCREVER A AÇÃO - Desenvolvimento da Ação 

 CAMPANHA DIGITAL, de 24 a 27 de junho 2019, composta de: 

 

• Envio simultâneo de postagens na intranet da instituição 

antecedendo a aplicação do questionário; 

 

• Publicidade de matéria sobre o tema na revista virtual do MPES; 

 

• Questionário formulado a partir do documento padrão 

disponibilizado pelo NEAB e adaptado às especificidades do MPES, 

composto por perguntas abertas e fechadas, em múltipla escolha, 

tendo duas com possibilidade de relato descritivo, especificamente 

as que indaga se o respondente presenciou a prática ou se já sofreu 

racismo no MPES. 
 

 



Campanha de sensibilização dos participantes 



Campanha de sensibilização dos participantes 



Campanha de sensibilização dos participantes 



• 305 formulários representando 20% do total de 

colaboradores do MPES com WattsApp e e-mail 

funcional; 

• Idade: média de idade 42 anos (idade mínima 21 e a 

máxima 72 anos); 

• Com relação ao gênero 61% dos participantes que 

responderam ao formulário são do sexo feminino; 

• Quanto à autodefinição da cor 56% (170) se 

declararam brancos, 31% (96) informaram que se 

consideram pardos e 11%  (32) se consideram 

pretos;  

 

 

RESULTADOS PARCIAIS  

 

 



• Pergunta: “é exagerada a necessidade de políticas públicas específicas para negros?”: 

28% responderam sim; 

• Pergunta: “você já sofreu racismo no âmbito do MPES?”: 3% responderam que sim. 

Esse percentual compreende um total de 10 pessoas dentre a amostra da pesquisa que foi 

de 300 respondentes; 

• Pergunta: “você já presenciou racismo no MPES?”: 14% responderam “sim”, 

contabilizando um total de 43 pessoas; 

• Pergunta: “necessidade de se combater o racismo?”: 99% respondeu “sim”, o que 

significa um quantitativo de 299 pessoas. Desse total, 286 pessoas entendem que é 

difícil eliminar tal prática dos meios sociais, representando um percentual de 96%.  

 

 

RESULTADOS PARCIAIS  
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