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Introdução 

 

A pessoa branca não assume as marcas que a racializaram. Isso é um projeto de 

poder que é uma relação ontológica e ética com o outro baseada na hierarquização e 

dominação. Quem assume a posição privilegiada, social e culturalmente, é o sujeito branco, 

enquanto todos que lhes são diferentes são colocados em posição subalterna. A construção 

identitária e social da pessoa branca é chamada branquitude e é esta posição um reflexo do 

sistema escravocrata que fundou o Brasil colonial e tem suas consequências no Brasil de hoje.  

A branquitude é uma posição confortável que concede privilégios para as pessoas 

brancas. Para sustentar essa posição e esses privilégios, é necessário que a pessoa branca seja 

não-marcada e naturalizada. Em uma sociedade que nasce de um projeto colonial, racista e 

escravocrata, as pessoas brancas acabam herdando privilégios e, por mais que não sejam 

algozes no sistema racista, tornam-se pessoas fora de rota, fora do alvo racista.  

A invisibilidade branca é um projeto de poder que hierarquiza e subalternizada 

pessoas, histórias e lutas. Surge assim o problema que orienta este trabalho: como a 

invisibilidade branca estrutura conforto e privilégios em um sistema racista? O objetivo geral 

é compreender como a invisibilidade branca estrutura conforto e privilégios em um sistema 

racista. Os objetivos específicos são: i) caracterizar a invisibilidade branca e seus 

desdobramentos racistas e ii) identificar como uma posição confortável e de privilégios é 

construída em um sistema racista.  

Trata-se de uma revisão bibliográfica que se utilizou do método explicativo. No 

presente trabalho é possível aproximar-se de uma discussão sobre racismo e suas 

consequências sociais a partir dos estudos sobre branquitude acrítica. O estudo aponta para a 
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naturalização e posição não-marcada dos corpos brancos como condição de sustentação de 

lugares privilegiados e que racializa os corpos diferentes dos corpos brancos. O conforto e os 

privilégios da pessoa branca são herança colonial de um sistema escravocrata e racista que 

ganha novas formas na contemporaneidade.  

 

Referencial teórico 

 

O racismo é um problema branco 

 

 Assumimos aqui a posição epistemológica de afirmar o racismo como um problema 

criado exclusivamente pelos sujeitos e sujeitas brancos e que afeta diretamente a população 

negra e outras populações não-brancas. Quando Memmi nos provoca sobre a imagem do 

colonizador, conseguimos nos deslocar epistemologicamente em uma posição antirracista e 

somos convidados a discutir o racismo entre as pessoas brancas. Diz Memmi (2000, p. 37): 

A alguns às vezes ainda agrada representar o colonizador como um homem 

de grande estatura, bronzeado pelo sol, calçado com botinas, apoiado em 

uma pá – pois ele gosta de pôr mãos à obra, fixando seu olhar ao longe no 

horizonte de suas terras; entre duas ações contra a natureza, ele se devota aos 

homens, cuida dos doentes e difunde a cultura, um nobre aventureiro, enfim, 

um pioneiro.  

Essa imagem logo é desfeita pelo pensador. Ele afirma que a causa que mobilizou o 

colonizador, dentre tantos motivos, é a dimensão econômica: “Seu exílio, na verdade, é de 

base econômica: o do novo-rico que corre o risco de ficar pobre” (MEMMI, 2000, p. 39). Ele 

é conhecedor de seus interesses e produz para justificá-los narrativas que roubam qualquer 

traço de dignidade humana do outro. É assim que Memmi (2000, p. 42) o chama de 

“usurpador”. Fundamentalmente, ele chega a um país estrangeiro, cria um espaço para si e 

ainda toma o dos habitantes; ainda outorga para si privilégios espantosos, negando direitos 

básicos aos habitantes locais. Injustamente, ele se faz “um privilegiado e um privilegiado não 

legítimo” (MEMMI, 2000, p. 42).  

Constituem-se todos os colonizadores em privilegiados, seja em maior ou menor 

grau (MEMMI, 2000).  Dos colonizados, extraem direitos e usurpam existências. A relação 

colonialista e colonizado se estabelece em um segmento único: o racismo. Isso porque “o 

racismo resume e simboliza a relação fundamental que une colonialista e colonizado” 
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(MEMMI, 2000, p. 107). Ao dizer o lugar e sorte do colonizado, o colonialista estabelece seu 

próprio lugar de privilégio na sociedade. Sua atitude racista será construída em três 

momentos: i) quando descobre e põe em evidência as diferenças entre ele e o colonizado; ii) 

quando valoriza suas diferenças em detrimento do colonizado e iii) quando leva essas 

diferenças ao absoluto, afirmando-as definitivas e fazendo de tudo para sê-las (MEMMI, 

2000).  

No Brasil, final da década de 1960, Guerreiro Ramos chamou de patologia branca a 

utilização do negro como objeto de pesquisa de pesquisadores e pesquisadoras brancos. Isso 

assegurava a brancura de tais pesquisadores, visto que ao exaltar os traços brancos europeus, 

os pesquisadores e pesquisadoras acabam por estruturar o racismo em suas frentes de 

pesquisa. Diz Guerreiro Ramos (1995, p. 220) sobre a colonização escravagista:  

A minoria dominante de origem européia recorria não somente à força, à 

violência, mas a um sistema de pseudo justificações, de estereótipos, ou a 

processos de domesticação psicológica. A afirmação dogmática da 

excelência da brancura ou a degradação estética da cor negra era um dos 

suportes psicológicos da espoliação. 

Herdamos, acolhemos e construímos então, afirmações e narrativas sobre as pessoas 

negras para justificar a nossa falsa superioridade branca. Nosso cotidiano foi construído a 

partir desse lugar privilegiado, que é a posição branca. Assim, o negro e a negra são tomados 

como objeto de pesquisa ao invés de sujeitos de pesquisa. É pois, um posicionamento de 

perpetuação do racismo. É preciso inverter essa ordem e aprendermos com sujeitos e sujeitas 

negros que outras narrativas sobre o mundo são possíveis e necessárias. Compreendendo isso, 

interessante é, percebermos que o racismo seja considerado um problema ocidental e branco e 

que os sujeitos e sujeitas brancos possam questionar seus privilégios, assim como o modo em 

que continuam, mesmo que inconscientemente, a perpetuar tal atrocidade.  

Guerreiro Ramos (1995, p. 220) afirma que: “O patológico surge das permanências 

desses dogmas após a Abolição, quando se produz uma situação de absorção quase que 

completa da minoria branca, por um ‘processo de miscigenação e de capilaridade social”. A 

patologia branca reside no fato de eximir-se das vantagens do sistema escravagista e de 

reafirmar uma identificação do branco com os critérios europeus, até porque a ideia de raça 

branca europeia não é a mesma vista daquele território colonizador. O pensamento de 

Guerreiro Ramos (1995) ainda é dirigido para uma análise de classe e raça como nascidas, 

conjuntamente, na história da escravidão no Brasil. Essa análise justifica as desigualdades 
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sociais. Estudar tais fenômenos isoladamente, como fizeram pesquisadores e pesquisadoras 

brancos até então, é tentar esconder os privilégios conquistados e usurpados.   

Assim, a discussão da branquitude e de seus privilégios insere-se em um contexto de 

compreensão maior sobre o racismo e sobre a formação da identificação das pessoas brancas, 

bem como pode ser uma categoria de análise histórica, social e cultural que responsabiliza 

diretamente os sujeitos que se beneficiaram do sistema escravagista, de modo que: 

A branquidade3 é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades 

estruturadas na dominação racial;  A branquidade é um ‘ponto de vista’, um 

lugar a partir da qual nos vemos e vemos os outros e as ordens nacionais e 

globais; [...]; A branquidade é comumente redenominada ou deslocada 

dentro das denominações étnicas ou de classe; [...];  Como lugar de 

privilégio, a branquidade não é absoluta, mas atravessada por uma gama de 

outros eixos de privilégio e subordinação relativos; estes não apagam nem 

tornam irrelevante o privilégio racial, mas o modulam ou modificam; A 

branquidade é produto da história e é uma categoria relacional. Como outras 

localizações raciais, não tem significado intrínseco, mas apenas socialmente 

construídos. Nessas condições, os significados da branquidade tem camadas 

complexas e variam localmente e entre os locais; além disso, seus 

significados podem parecer simultaneamente maleáveis e inflexíveis 

(FRANKENBERG, 2004, p. 312 – 313). 

A branquitude é esse lugar por onde as pessoas brancas modulam suas narrativas e 

constroem suas relações com o outro. Pensando o Brasil escravagista, evidentemente que a 

branquitude recebeu todos os privilégios possíveis de um sistema econômico que dizimou 

vidas e histórias humanas. Então, aos brancos e brancas, um só caminho será possível dentro 

da branquitude: ou a branquitude crítica ou acrítica.  

Cardoso (2010, p. 46) nos diz: “A branquitude crítica refere-se ao indivíduo ou grupo 

branco que desaprovam publicamente o racismo. Enquanto que a branquitude acrítica refere-

se a branquitude individual ou coletiva que sustenta o argumento em prol da superioridade 

racial branca”. É justamente pensando na branquitude acrítica que iremos elaborar algumas 

considerações no próximo tópico. Tais considerações nascem da percepção dos estudos sobre 

branquitude acrítica e como ela perpetua e se aproveita dos privilégios herdados do sistema 

escravagista, não redimensionado os efeitos perversos da usurpação que fundamentou sua 

posição econômica, social e cultural.  

 
3 O termo branquidade é utilizado por Ruth Frankenberg no seu artigo A miragem de uma branquidade não-

marcada. O termo pode ser sinônimo para branquitude. Diferente apenas ao afirmar o caráter dinâmico e não 

estático da branquidade. Entende que a identificação é sempre uma construção discursiva e não permanente, 

enquanto a identidade, mais relacionada à branquitude, pode tornar-se uma compreensão mais paralisada. Aqui, 

entretanto, não estamos interessados em uma discussão sobre identidade e identificação, mas sobre a formação 

do das pessoas brancas e do seu caráter não-marcado, invisível e naturalizado.  
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Continua a nos alertar Cardoso (2010, p. 51) que a “branquitude acrítica que não 

desaprova o racismo, mesmo quando não admite seu preconceito racial e racismo a 

branquitude acrítica sustenta que ser branco é uma condição especial, uma hierarquia 

obviamente superior a todos não-brancos”. É assim que a branquitude acrítica irá conservar, 

justificar e, principalmente, reescrever acontecimentos trágicos na sociedade.  

Uma das características da branquitude acrítica é sua questão com a morte dos não-

brancos. Ora, ela deseja e tenta legitimar toda situação de morte, seja ela real ou simbólica, de 

pessoas não-brancas (CARDOSO, 2010). Ela se localiza como uma expressão do 

“pensamento racista da ultradireita” (CARDOSO, 2010, p. 64). Ainda se coloca em 

“discursos contra a população imigrante”, assim como “quando se expressa de maneira 

extrema, pratica extermínios, quando age de forma mais branda, procura se inserir no jogo 

democrático propagando discursos racistas dissimulados de nacionalistas” (CARDOSO, 2010, 

p. 65).  

 

Análise e discussão 

 

Vivemos em um país que tem suas estruturas assentes em ideologias brancas. Mesmo 

o Brasil sendo um país onde a maior parte da população é negra, ainda assim, há uma 

tentativa de retorno às origens coloniais e escravocratas. As estruturas sociais brasileiras são 

brancas e criaram um sistema de branqueamento das políticas, das culturas, da economia e das 

instituições que asseguram as leis.  

     Esse sistema de branqueamento vem desde o tempo da colonização, onde os senhores 

de engenho não se importavam com a cultura dos africanos e africanas escravizados que 

vieram pra o Brasil, impondo a sua cultura de forma brutal. Mesmo depois da abolição os 

negros e negras tiveram que enfrentar mais preconceito e racismo, pois agora mesmo estando 

livre não viam como seres humanos, mas como objetos de trabalho ainda dando prioridade 

para os imigrantes brancos. 

    Mesmo nos dias atuais, vemos que o racismo ainda é estruturante em nossa sociedade, 

basta ver que os pretos e pretas, os pobres e as pessoas que habitam as periferias são os que 

mais sofrem com a consequência de uma sociedade que foi escravista e insiste em ser racista. 

Muitas pessoas julgam o ser humano ainda pela cor da pele. Os brancos continuam sendo uma 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



6 

 

posição privilegiada. Os negros e negras são marginalizados e estigmatizados por sua cor, sua 

raça, sua etnia.  

 Em uma sociedade pós-escravatura, a cor da pele importa. Se observamos, os sujeitos 

brancos não são marcos, como são marcados os sujeitos negros. Um branco dificilmente será 

marcado como sujeito de ameaça. Repetimos: a cor da pele importa. Não se vê um sujeito 

branco sendo estigmatizado por sua cor. Um sujeito negro é ameaça, é o sujeito da violência, 

agressivo e que transgride o estado de civilidade. Isso porque a cor branca é um privilégio, 

enquanto os negros e negras são tomados como raça inferior, brutal e demonizada. 

É preciso compreendermos uma posição epistemológica que sustenta o racismo. Essa 

postura é a supervalorizada ideia da raça branca. Essa raça, que não se conhece como raça, 

mas que faz de todos os diferentes de si como raça, carregou para a si a missão civilizatória e 

salvífica de levar o progresso, a ordem e a civilização em territórios distantes do seu. A 

imagem criada para si mesmo foi de um colonizador que abriu mão de seu conforto, de seus 

costumes e tradições, para lançar-se em terras longínquas e colonizá-las a fim de que os 

nativos pudessem também chegar à condição humana. 

Nos mostra Memmi (2000) que a imagem do colonizador foi sempre construída por 

ele mesmo, assim, ele assumiu certos signos, como o cuidado, o pioneiro, um nobre 

aventureiro, um elevado homem que estima a cultura, a religião e a política como formas 

humanas de progredir e iluminar a vida. Nos propõe Memmi (2000) que esta imagem seja 

desfeita. Ela fez parte de um imaginário que enalteceu o trabalho colonial, mas que perpetuou 

a imagens dos povos colonizados como selvagens, bárbaros e em estado de natureza.  

Para justificar seus atos racistas, o colonizador necessitou reinventar sua posição 

social através de imagens como essas que ele mesmo criou. Essencialmente, o colonizador é 

um grande usurpador que destruiu histórias, conhecimentos, existências, corpos e afetos; 

destruiu economias, organizações políticas, religiões e instituições que orientam o sentir, o 

saber e o pensar de diferentes povos. Com o colonizador, a dignidade humana foi destruída.  

Esse mesmo colonizador é um privilegiado, além de usurpador. Ele, de modo cruel, 

violento e injusto, tomou para si privilégios não legítimos; apropriou-se de corpos, de 

linguagens, de conhecimentos, de riquezas, de terras e de culturas. E sobre tudo isso construiu 

uma imagem de ser humano preocupado em salvar os povos colonizados do estado de 

selvageria.  
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A relação social entre colonizado e colonizador pode ser expressa em uma assimetria 

de poder que estabelece o racismo como condição fundante das práticas culturais de ambos. 

Pretendemos dizer com isso que, o colonizador – sujeito branco, privilegiado e usurpador – 

necessitou recorrer à inferiorização dos outros por meio do conceito de raça. Ele começa a 

marca os corpos, as tradições, os costumes, as culturas e as histórias e essas marcações se 

perpetuam nas estruturas sociais e culturais. Os contextos simbólicos formam relações sociais 

marcadas e pautadas na inferiorização dos sujeitos negros.  

É justamente isso que coloca o sujeito negro em posição de um ser marcado. As 

consequências dessas marcas é a invisibilização dos sujeitos brancos. Com a ideia de 

invisibilização afirmamos que os sujeitos brancos não são marcados. São naturalizados como 

o sujeito superior, civilizador, cultural e socialmente legítimo na legislação das gramáticas de 

mundo e de vida. Para além dele, apenas os sujeitos marcados pela raça.  

Para isso, o sujeito branco executa três movimentos: o primeiro é quando ele percebe 

a diferença entre ele e o outro, mas não se percebe como diferente, apenas o outro é. O 

segundo movimento é quando ele valoriza sua constituição e inferioriza a constituição do 

outro. O último movimento é levar as diferenças ao máximo e utilizá-las para definir as 

posições sociais e a distribuição do poder na sociedade. Os sujeitos brancos, evidentemente, 

herdam toda sorte de poder e são legitimados como verdadeiros seres humanos, enquanto os 

sujeitos negros são desprovidos de sua capacidade humana e dignidade.  

Ao percebermos as gramáticas de mundo, as epistemologias e as práticas culturais 

que fundaram um Brasil colonial, não podemos deixar de denunciar a patologia branca, vista 

no final de 1960 por Guerreiro Ramos. Por patologia branca, o pesquisador negro assegura 

que o racismo fez, nas pesquisas no Brasil, colocar o negro e a negra como objetos de estudos 

e nunca como sujeitos. Assim, as narrativas colocam as pessoas negras como inferiores às 

pessoas brancas em variados níveis e contextos. O cotidiano privilegiado da posição branca se 

coloca como um modo colonial, racista e escravocrata de sentir o cotidiano e de pensar suas 

estruturas e práticas culturais. 

O patológico nisso é que, mesmo após a abolição da escravatura, esses contextos 

insistem em capilarizar as atrocidades racistas e perpetuar as imagens de uma imaginário que 

subalterniza a pessoa negra e invisibiliza a opressão dos sujeitos brancos. Essa patologia 

branca nos levar a pensar no racismo como um problema branco. O sujeito branco se coloca 
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em posição não marcada, confortável demais para sentir os problemas sociais e isenta da 

responsabilidade dos problemas racistas. Ora, mesmo  que o sujeito branco não seja racista, 

ele herda as benesses sociais construídas pela usurpação da história, riqueza e cultura dos 

negros e negras. É preciso uma posição antirracista que não perpetue essa posição branca 

confortável e distante do racismo. O racismo é sim um problema branco, mas quem sofre nos 

músculos as dores desse mal social é a pessoa negra.   

A essa posição confortável chamamos de branquitude. Pela branquitude, os sujeitos 

brancos veem o mundo de modo privilegiado porque vê de cima para baixo. A branquitude 

tem o poder de formar identificações das pessoas brancas e de naturalizá-las como sendo não 

racializadas e não marcadas. É um lugar de vantagem estrutural, um deslocamento econômico 

que herda do sistema colonial os benefícios do poder sobre o outro. Os significados da 

branquitude variam conforme os atravessamentos de classe, de gênero e de outras 

moduladores sociais.  

A branquitude ainda é um lugar onde narrativas são moduladas e as práticas culturais 

são fortemente fundadas na não-negociabilidade, ou seja, das práticas culturais e narrativas 

construídas em contextos de branquitude, não se negocia com outras narrativas e contextos 

simbólicos porque são narrativas legitimadas por grupos hegemônicos brancos que estruturam 

a fundação de Brasis coloniais e racistas. Entretanto, as lutas e resistências do povo negro 

causou rupturas e enfrentamentos epistemológicos que possibilitaram um caminho não racista 

na branquitude: é a branquitude crítica.  

Dentro da branquitude temos a dimensão crítica e acrítica. A primeira diz respeito a 

um grupo ou sujeito que desaprova publicamente e luta contra o racismo. Já a segunda é a 

sustentação da superioridade branca como condição da perpetuação dos privilégios, confortos 

e benefícios herdados do sistema escravagista. Esses privilégios são simbólicos e econômicos, 

duas dimensões importantes para manter o sujeito confortavelmente e não abrir mão de sua 

herança colonial. É justamente essa manutenção de privilégios que faz com que a branquitude 

acrítica reescreva tragédias humanas de cunho racista.  

Importa-se a branquitude acrítica com o extermínio dos sujeitos negros. A morte 

simbólica, ou real, é a extrema ação dos sujeitos formados em uma branquitude acrítica e que 

se mostra cada vez mais como uma agenda política. O sujeito negro é visto como inimigo pela 
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pessoa branca acrítica. Essa relação é necessária para poder legitimar a assimetria de poder e a 

violação de gramáticas não racistas.  

São confortos e privilégios herdados em uma sociedade escravagista que aprisiona o 

sujeito branco na sua formação identitária social. Só esquece o sujeito branco que ele é 

marcado, que ele é racializado, que sua marca não é a da ameaça, mas é a marca do sujeito 

opressor que usurpou história e riquezas. Em sua pele está a condição da violência e do 

desrespeito pelo outro, em seu corpo está a morte que arruinou reinos e povos, afetos e 

subjetividades, famílias e sensibilidades.  

 
 

Considerações finais 

 

 

 Ao final desta discussão retomamos o problema de pesquisa deste trabalho: como a 

invisibilidade branca estrutura conforto e privilégios em um sistema racista? Para responder a 

esta pergunta, precisamos compreender alguns pontos importantes, a saber: primeiramente, o 

sujeito branco não se marca cultural, biológica e socialmente. Para ele, quem é marcado é o 

outro que é diferente de si. Essa diferença constitui o distanciamento que verticaliza ele e o 

outro. Em posição superior ele fica, enquanto o outro diferente de si é colocado para baixo. 

 Depois, é preciso entender que a posição social e cultural da pessoa branca é 

construída dentro de um sistema racista. Posto isso, avançamos e compreendemos que ao 

ocupar uma posição de poder privilegiada, o sujeito branco precisa determinar quais espaços e 

posições de poder devem ocupar as pessoas negras. Essa lógica é determinada para 

manutenção do poder branco. Determinar e distribuir poder assimetricamente é uma das bases 

ideológicas das relações sociais em um sistema racista.  

 Distanciando de si as pessoas negras, as pessoas brancas usurpam seus direitos, 

criam práticas culturais que protegem seus espaços e posições, bem como assegura que os 

direitos negados sejam orientados a favorecer ainda mais seus espaços de poder. É a criação 

de uma simbólica Casa Grande que perpetua o bem-estar da pessoa branca e destina as 

pessoas negras às periferias. Essas desigualdades são legitimadas pela ideia de inferiorização 

das pessoas negras, fortalecida pelas marcas que lhes são impostas pelas pessoas brancas, 

herdeiras legítimas do sistema colonial e escravista brasileiro. 

 Contudo, com as lutas e resistências dos povos negros, aprendemos que a 

branquitude pode romper com práticas culturais racistas. O caminho a ser seguido é da 
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branquitude crítica, que se ver racializada, que nega o racismo e contra ele luta, e que faz das 

pessoas brancas responsáveis pelas estruturas racistas criadas na sociedade brasileira. Diante 

disso, compreendemos que é preciso avançar nas lutas antirracistas e que seja cada luta seja a 

favor da solidariedade humana que não se compraz com sistemas de opressão. É preciso ainda 

que as lutas antirracistas sejam um projeto de poder que forme pessoas brancas não racistas e 

críticas.  
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