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Formas de sistematização das sociologias das 

relações raciais no Brasil

Resumo

Ao longo da sua formação como pesquisadores e docentes, 

os acadêmicos que trabalham com relações raciais assimi-

lam uma história canônica da produção desse campo. Com 

algumas variações, essa produção é habitualmente orga-

nizada em torno de uma narrativa que se inicia com a re-

cepção do racismo científico no Brasil, passa em seguida 

para a formulação da abordagem culturalista e da tese da 

“democracia racial” e segue para as rupturas que finalmen-

te conduziram ao reconhecimento e investigação de pa-

drões de racismo e discriminação no Brasil. Este artigo 

apresenta uma síntese dessa história para em seguida 

interrogá-la sob diferentes ângulos e perspectivas. Para tal, 

apoia-se em intérpretes da sociologia e historiografia das 

relações raciais visando apontar como determinadas reo-

rientações teóricas e metodológicas no campo e mudanças 

sociais de âmbito nacional e internacional estão conecta-

das a diferentes interrogações lançadas sobre o fenômeno 

do racismo no Brasil. 
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Abstract

Throughout their training as researchers and teachers, 

academics working with race relations assimilate a ca-

nonical history of the production in the field. With some 

variations, this production is usually organized around a 

narrative that begins with the reception of scientific racism 

in Brazil, then goes on to formulate the culturalist ap-

proach and the thesis of ‘racial democracy’ and, finally, 

mentions the ruptures that led to the recognition and in-

vestigation of patterns of racism and discrimination in 

Brazil. This article presents a synthesis of this history and 

then interrogates it from different angles and perspectives. 

To achieve this objective, it turns to interpreters of the 

sociology and historiography of race relations to reveal how 

certain theoretical and methodological reorientations in 

the field, along with national and international social 

changes, are connected to the different questions raised 

with regard to the phenomenon of racism in Brazil. 
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