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1. Introdução
A discriminação racial se configura como fenômeno que gera o aumento da
vulnerabilidade de sujeitos específicos. Racismo, em conjunto com outros fatores, é
um marcador que agrava a vulnerabilidade de populações negras, povos e
comunidades tradicionais.
É imprescindível um maior conhecimento da realidade vivenciada por este segmento
populacional, público prioritário da política de Assistência Social, principalmente no
que se refere ao impacto dos fenômenos de discriminação, no aumento das suas
vulnerabilidades, riscos e violações de direitos sociais. Este maior conhecimento
passa pela identificação destes sujeitos e a consequente investigação das
especificidades de suas situações de vida. Nesta perspectiva, é fundamental que os
sistemas de informação possuam campos para o registro de dados sobre raça-cor e
etnias e, além disso, é preciso que esses campos sejam efetivamente preenchidos e
que esse preenchimento seja feito da forma correta.
Ancorada nesta concepção ético-política, a presente orientação técnica visa propor
ações para melhorar o preenchimento dos dados concernentes à raça-cor e etnias
no Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais (SIGPS) pelas equipes dos
serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte
– SUAS/BH.
Importante ressaltar que esta Orientação Técnica atende ao Plano Municipal de
Promoção da Igualdade Racial, Resolução do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial (COMPIR) Nº 01/2019, que segue em anexo, tendo por base
deliberações de conferências, o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), e a
Política de Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Lei 9.934/2010). Vinculada à
Subsecretaria de Direitos de Cidadania – SUDC, a Diretoria de Políticas de Reparação
e Promoção da Igualdade Racial – DPIR, é responsável pela elaboração e
implementação das ações estabelecidas no referido Plano, em conjunto com os
demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte. Neste sentido, constitui
compromisso da Subsecretaria de Assistência Social (SUASS) aprimorar o
preenchimento do quesito raça/cor/etnia no SIGPS, cujos procedimentos são
materializados nesta Orientação Técnica que contou, para a sua elaboração, com a
interlocução com a DPIR.
Ainda que o quesito seja denominado no SIGPS como “cor ou raça”, conforme
nomenclatura adotada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), seguindo o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, será aqui
denominado quesito raça/cor/etnia. A inclusão da etnia visa explicitar a dimensão
cultural que também se faz presente na expressão desta identidade. Neste sentido, a

5

inclusão do conceito de etnia teria sua razão de ser por considerar a ancestralidade e
a partilha de uma cultura comum1. Todavia, esse ainda é um debate vivo na
academia e nos movimentos sociais, pois a etnia remete também a diferentes povos,
sejam os diferentes povos indígenas sejam os povos africanos, enquanto a raça
remeteria a uma situação comum de discriminação vivida por todos os descendentes
de africanos nos países em que ocorrem conflitos raciais 2.
Finalmente, ressalta-se que, a devida efetivação do compromisso da SUASS na coleta
das especificações de raça/cor/etnia no módulo de cadastro do SIGPS requer, para
além de orientar a trabalhadora e ao trabalhador do SUAS-BH sobre a importância do
preenchimento dos campos em questão, o monitoramento desta ação, visando
verificar se houve melhora efetiva do preenchimento. O monitoramento será realizado
pela Gerência de Vigilância Socioassistencial da Diretoria de Gestão do SUAS.

2. Justificativa
O registro da informação sobre raça/cor/etnia, povos e comunidades tradicionais é
uma ação que busca dar visibilidade aos fenômenos e contextos sociais vivenciados
pela população negra, indígena, cigana e quilombola. A correlação das variáveis
raça/cor/etnia com variáveis socioeconômicas como, por exemplo, renda, local de
moradia, nível de escolaridade, dentre tantas outras, pode ajudar a identificar
potencialidades, a elucidar a vivência de vulnerabilidades e riscos sociais e a apontar
para possibilidades de superação.
A não identificação de cidadãs e cidadãos encobre os impactos das discriminações
em suas vidas, não permitindo que o poder público dimensione corretamente o
problema e formule políticas mais eficientes e eficazes. Portanto, a coleta destes
dados resulta na demonstração da necessidade imperiosa de políticas públicas que
considerem as especificidades da população negra e de povos e comunidades
tradicionais.
Para tanto, é indispensável que o quesito raça/cor/etnia e os quesitos sobre povos e
comunidades tradicionais estejam presentes nos formulários dos órgãos públicos em
geral, bem como seja realizada a coleta de dados de acordo com o que preveem as
1

Apenas para evitar alguma interpretação equivocada, é importante ressaltar que o fato de explicitar o
componente cultural da identidade étnico-racial não implica em desconsiderar que a discriminação racial parte do
fenótipo (cor da pele), como argumenta Oracy Nogueira ao afirmar que o preconceito racial no Brasil seria de
marca, isto é, levaria em consideração a aparência e não a ascendência, como ocorre nos Estados Unidos. Estas
questões têm sido muito debatidas recentemente por conta da discussão a respeito do público-alvo dos
programas de cotas. O acesso às cotas se dá em função da cor da pele e não apenas em função de uma
ascendência negra ou pertencimento cultural.
² Vale lembrar que se as categorias do quesito BRANCO, PRETO, PARDO e AMARELO remetem à cor, a categoria
INDÍGENA (que só veio a figurar no CENSO/IBGE a partir de 1990) remete a povo ou etnia.
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normas legais, respeitando a autodeclaração dos sujeitos (Convenção 169 OIT,
promulgada pelo Decreto 5.051/2004).
No SUAS-BH, o registro destes dados ocorre majoritariamente por meio do SIGPS.
Todavia, nos cadastros de cidadãs e cidadãos, os dados sobre raça/cor/etnia e povos
e comunidades tradicionais ainda requerem aprimoramento para o preenchimento
adequado. É urgente o aprimoramento e qualificação para que se tenha dados mais
precisos sobre este segmento populacional fomentando e potencializando a garantia
efetiva dos direitos sociais.
O levantamento dos dados sobre o preenchimento do campo no SIGPS demonstra
que, nos cadastros de usuárias e usuários vinculadas/os aos serviços atuais, há o
preenchimento de 80,4% de alguma das categorias de raça-cor, ao passo que em
7,5% foi assinalada a opção “sem informação” e em 12,1% o campo não foi
preenchido. Ainda que os dados gerais demonstrem um nível de preenchimento
importante, quando são verificados os dados por serviço, é possível constatar que o
preenchimento não é homogêneo, pois há serviços com preenchimento superior a
90% e enquanto outros têm o preenchimento inferior a 40%. O que demonstra a
necessária avaliação e monitoramento por unidade do SUAS/BH, quanto aos registros
das informações necessárias e a responsabilidade dos agentes públicos.
Neste contexto, algumas situações específicas ao preenchimento do campo no SIGPS
devem ser consideradas. Como mencionado, o preenchimento dos campos ocorre por
autodeclaração, isto é, a identidade é pessoal, cabendo apenas ao sujeito se definir.
Atribuir a outro, que não a própria pessoa, este poder de identificá-la, pode redundar
em equívoco ou até mesmo em discriminação, se a intenção for invisibilizá-la.
Um ponto de atenção diz respeito ao número elevado de crianças e adolescentes
atendidos nos diversos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
É necessário estabelecer, para esse público, a partir de qual idade usuárias e
usuários já teriam condições de se autodefinir no que se refere à identidade
étnico-racial.
Outra questão importante a ser considerada é a realização do cadastro da cidadã
ou d o cidadão sem que estejam presentes. Isso pode ocorrer, por exemplo, no
caso do preenchimento de informações pela Central de Vagas 3. Em casos como este,
seria importante que o cadastro fosse completado posteriormente.
Para um alinhamento conceitual e normativo faz-se necessária uma interlocução
contínua entre a SUASS com suas diretorias, com a SUDC e suas respectivas
Diretorias de Reparação e Promoção da Igualdade Racial, de Políticas para a
3

A Central de Vagas, instituída pela PORTARIA CONJUNTA SMPS/SMAAS Nº 001/2012, organiza o acesso ao
acolhimento institucional e familiar no município.
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População LGBT e Políticas para as Juventudes, da Subsecretaria de Direitos de
Cidadania, visando possibilitar uma maior compreensão destas temáticas e a adoção
de conceitos e procedimentos adequados de registro e coleta de dados, a fim de se
levar em conta as situações específicas de cada serviço e os direitos de cidadãs e
cidadãos que vivenciam situações de preconceito e discriminação.
Por fim, ressalta-se a importância da disponibilidade de ações de capacitação e
apoio técnico continuados às trabalhadoras e aos trabalhadores do SUAS sobre a
temática dos direitos humanos, fenômenos de discriminação e seu impacto no
aumento das vulnerabilidades, riscos e violações de direitos sociais para a
disseminação da relevância do preenchimento destes campos e da forma correta de
coletá-los.

3. Objetivo
Aprimorar, qualificar, padronizar e orientar gestoras, gestores, trabalhadoras e
trabalhadores do SUAS-BH sobre o preenchimento dos campos no cadastro do
cidadão e da família no SIGPS referentes aos quesitos raça/cor/etnia e pertencimento
a povos e comunidades tradicionais, com vistas a dar visibilidade ao público prioritário
e possibilitar ações de enfrentamento à discriminação étnico-racial.

4. Principais referências conceituais e normativas relacionadas aos
processos de discriminação
População Negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas,
conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição
análoga (Lei nº 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial).
Povos Indígenas: descendentes das populações que habitavam o país ou uma região
geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais
e políticas, ou parte delas; é considerado indígena aquele que se autoatribui esta
identidade e assim é reconhecido por seu povo. (Convenção 169 OIT, promulgada pelo
Decreto 5.051/2004).
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos,
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto nº 6.040/07 -
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Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades
Tradicionais).
Comunidades Quilombolas: grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida (Decreto nº 4.887/2003 - Regulamenta o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
Comunidades Ciganas: “...uma das principais características dos povos ciganos é
que sua condição é dada pela hereditariedade, ou seja, há vínculo de parentesco entre
os membros do grupo e eles se organizam, na maior parte das vezes, em torno da
família e da comunidade. Em maior ou menor grau, quase todos os povos ciganos
compartilham o sentimento de não pertencer a um único lugar e dão valor à liberdade
de deslocamento. Os ciganos estão presentes em quase todas as regiões do mundo.
No entanto, pode-se dizer que são povos e não apenas um povo, já que, por razões
históricas, foram se diferenciando em relação à língua, a hábitos e a práticas
religiosas e costumes (Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e
Específicos, Cadastro Único para Programas Sociais, 1ª edição - Brasília, 2012).
Povos Tradicionais de Matriz Africana: são povos e comunidades “com vínculo a
uma casa de tradição de matriz africana – chamadas casa de terreiro. Esse espaço
congrega comunidades que possuem características comuns, tais como a
manutenção das tradições de matriz africana, o respeito aos ancestrais, os valores de
generosidade e solidariedade, o conceito amplo de família e uma relação próxima
com o meio ambiente. Dessa forma, essas comunidades possuem uma cultura
diferenciada e uma organização social própria, que constituem patrimônio cultural
afro-brasileiro” (Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e
Específicos, Cadastro Único para Programas Sociais, 1ª edição - Brasília, 2012).
Quesito cor ou raça: é a pergunta que consta nas pesquisas, estudos e
levantamentos do IBGE – para identificar a cor/raça/etnia do respondente de modo a
viabilizar estudos sobre a desigualdade racial. As categorias de cor/raça/etnia
adotadas pelo IBGE são PRETO, PARDO, INDÍGENA, AMARELO e BRANCO. As
mesmas categorias têm sido adotadas pelas pesquisas acadêmicas e pelos órgãos
públicos para que haja comparabilidade das informações.
Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que
tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em
igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos
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político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou
privada (Lei nº 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial).
Desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição
de bens, serviços e oportunidades, na esfera pública e privada, em virtude de raça,
cor, descendência ou origem nacional ou étnica (Lei nº 12.288/10 - Estatuto da
Igualdade Racial).
Desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que
acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais
(Lei nº 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial).
Ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela
iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da
igualdade de oportunidades (Lei nº 12.288/10 - Estatuto da Igualdade Racial).
Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e
econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição Federal
e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações
(Decreto nº 6.040/07 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de
Povos e Comunidades Tradicionais).
Racismo institucional: fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço
profissional e adequado às pessoas com certos marcadores grupais de cor, cultura,
origem étnica ou regional; o que caracteriza esse tipo de racismo é que ele extrapola
as relações interpessoais e ocorre à revelia das boas intenções individuais,
implicando o comprometimento dos resultados de planos e metas de instituições,
gestões administrativas e de governo (Caderno de Textos Básicos do Seminário
Nacional de Saúde da População Negra, Brasília, agosto, 2004).

5. Orientação sobre o preenchimento do cadastro ou atualização de
informações das usuárias e de usuárias e usuários do SUAS/BH a partir
da perspectiva de raça/cor/etnia
A seguir são descritas as orientações de acesso ao cadastro do cidadão e cadastro da
família para a inserção dos dados sobre raça/cor/etnia e povos e comunidades
tradicionais.
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5.1 Registro da informação de raça/cor no cadastro do cidadão
5.1.1 Pesquisa do cidadão
Para que seja realizado o cadastro do cidadão é necessário realizar uma pesquisa
verificando se o mesmo já se encontra cadastrado, evitando que seja gerada
duplicidade. Na aba “Cidadão” da tela “Pesquisas >> Cidadão” existem as opções a seguir:
Figura 1 – Pesquisa cadastro do cidadão

Neste cenário, informar pelo menos três entre os cinco campos da pesquisa: nome,
data de nascimento, nome da mãe, sexo e município de nascimento, e acionar o botão
“Pesquisar”.
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5.1.2 Cadastro do cidadão
-

Feita a pesquisa do cadastro do cidadão e sendo identificada ausência de cadastro,

será possível realizar o cadastro clicando no botão “Novo”, que aparece logo após a
pesquisa.
Figura 2 – Cadastro do cidadão

Ao clicar no botão “Novo” abre-se uma nova tela onde o trabalhador ou
trabalhadora deverá preencher as informações do cadastro, na aba “Identificação da
Pessoa >>, considerando importante que todos os campos sejam preenchidos.
-

Figura 3 – Cadastrar cidadão – Aba identificação da pessoa
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Segue a figura do campo obrigatório do quesito cor ou raça:
Figura 4 – Cadastrar cidadão – Aba “Identificação da pessoa” – Preenchimento dos campos

A coleta do quesito raça/cor/etnia ocorre por autodeclaração, isto é, cabe à cidadã ou
ao cidadão declarar a qual raça/cor/etnia pertence. Assim, a pergunta sobre a
declaração de raça/cor/etnia deve ser realizada no momento do preenchimento do
cadastro ou no momento do atendimento.
A pergunta a ser feita é “qual é sua raça ou cor?”.
Ler as opções BRANCA, PRETA, AMARELA, PARDA E INDÍGENA, mas não ler a opção
“sem informação”.
Muitas vezes, devido às próprias situações de discriminação vivenciadas ou em
função da disseminação da ideologia do “embranquecimento”, a usuária ou o usuário
pode se negar a responder ou demonstrar não compreensão da questão ou, ainda,
definir-se a partir de categorias de raça/cor/etnia distintas das opções. Nestes casos
proceder de acordo com o que segue:
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•

Informar que estas são as categorias adotadas pelo IBGE e pelos órgãos públicos
e que a usuária ou usuário deve se identificar comum a das listadas. Enfatizar
que cabe somente à usuária ou ao usuário responder e não à técnica ou ao
técnico porque o importante é como a pessoa se vê ou como se identifica;

•

Reler as opções sempre que necessário.

Não responder para a usuária ou o usuário, em hipótese alguma (verificar no item
“Observação” abaixo o procedimento que será adotado no caso de crianças e
adolescentes ou quando o cadastro é realizado por apenas uma pessoa da família
não estando as outras presentes).
Havendo quem prefira se declarar negro ou negra, explicar que os pretos e pardos
formam a população negra e que estas duas categorias são somadas na fase de
análise dos dados e que, dessa forma, a identidade da pessoa será contemplada.
Havendo algum questionamento sobre o motivo pelo qual a Prefeitura de Belo
Horizonte quer saber a raça-cor da usuária ou usuário, ver folheto do “Qual é a sua
cor/raça?” anexo a essa Orientação Técnica. O folheto visa informar à cidadã e ao
cidadão que a coleta deste dado visa aprimorar os serviços da Prefeitura de Belo
Horizonte para que planejem ações mais adequadas ao perfil do público atendido.
A opção “sem informação” só deve ser assinalada em situações excepcionais.

Observação:
Nos serviços do SUAS-BH em que o cadastro no SIGPS não ocorre presencialmente
com a usuária ou o usuário, ou nos casos em que a usuária ou usuário possui menos
de 18 anos, faz-se necessário definir alguns procedimentos específicos para a
realização da coleta do dado:
- Caberá às Unidades de Acolhimento Institucional atualizar os cadastros realizados
pela Central de Vagas a fim de que o quesito seja devidamente preenchido;
- Em sendo uma informação autodeclarada, ela poderá ser coletada desta forma
quando se tratar de usuárias e usuários maiores de 12 anos;
- Com relação às crianças, a raça/cor/etnia será informada pelo responsável; na
situação das crianças em acolhimento institucional, caberá ao guardião, isto é, ao
dirigente da entidade;
- Caso seja constatado pela equipe técnica que, em função do desenvolvimento
psicossocial da criança, ela tenha condições de se autodeclarar, a pergunta poderá
ser feita diretamente a ela;
- No caso do cadastro do cidadão ser realizado a partir de informações prestadaspor
outro membro da família, este membro poderá declarar a raça/cor/etnia dos demais,
contando que o quesito seja atualizado quando a referida cidadã ou o referido
cidadão for atendido (a) diretamente por algum serviço do SUAS-BH.
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5.2 Registro da identificação de povos ou comunidades tradicionais
A identificação dos povos e comunidades tradicionais é feita, assim como no caso do
quesito raça/cor/etnia, por autodeclaração. Parte dos dados será informada apenas
no cadastro da/o cidadã/o e parte somente no cadastro da família, tal como segue
abaixo.
- Povos indígenas – a especificação do povo indígena é feita no cadastro da família
(aba família, item 3.1). Trata-se de especificar o povo indígena, isto é, se a família
pertenceria, por exemplo, ao povo Pataxó, Krenak, Maxakali, dentre outros. Assim,
não sendo possível realizar o cadastro da família, não seria possível haver esta
identificação; de todo modo, a identificação como indígena, independente da indicação
do povo, é feita no cadastro do cidadão;
- Comunidades quilombolas – a identificação enquanto povo quilombola só é
possível no cadastro da família (aba família, item 3.05), ela não está disponível no
cadastro da/o cidadã/o, portanto, há aqui a mesma situação que na identificação do
povo indígena.
- Comunidades ciganas – o dado pode ser informado tanto no cadastro da/o cidadã/o
quanto no cadastro da família. Em um caso quanto no outro, deverá ser assinalada
“opção especial” para que sejam apresentadas as opções. No cadastro da família
deverá ser marcada a opção família cigana. No cadastro do cidadão, há as opções
adulto cigano ou criança e adolescente cigano. Quando não houver cadastro da
família, o pertencimento à comunidade cigana deverá ser realizado no cadastro da/o
cidadã/o.
- Povos tradicionais de matriz Africana – a identificação dos povos tradicionais de
matriz Africana será feita no cadastro da/o cidadã/o na aba identificação da pessoa no
quesito religião.
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Segue abaixo o passo para registro no SIGPS:
- O registro da identificação dos povos tradicionais de matriz africana deve ser
realizado no campo obrigatório “religião”:
Figura 5 – Cadastrar cidadão – Aba “Identificação da pessoa” – Preenchimento docampo religião

- Para o registro de identificação de pessoa cigana, deverá ser assinalada “situação
especial” e, em seguida marcada a opção “criança e adolescente cigano” ou “adulto
cigano”:
Figura 6 – Cadastrar cidadão – Aba “Identificação da pessoa” – Preenchimento de situação especial
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- O registro do pertencimento à população indígena ou quilombola deve ser realizado
no cadastro ou atualização do cadastro da família, conforme abaixo:
Figura 7 – Cadastrar família – Aba família
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