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“Negro de alma branca”:  

ideologia racista em ‘Pai Doce’, de Marcello Quintanilha1 

Gustavo Farias Sixel2 

 
RESUMO: O trabalho analisa a obra Pai Doce (2016), do quadrinista Marcello Quintanilha, 
para mostrar como a narrativa faz uma crônica contemporânea sobre o racismo. A hipótese é 
que o autor atualiza a expressão racista aparentemente anacrônica do “negro de alma branca”. 
As formas pelas quais o racismo se manifesta no cotidiano são discutidas a partir de autores 
como Fernandes e Schwarcz e a reprodução do racismo por negros e negras é discutida por 
Gonzalez e Fanon, que apontam a busca pelo enbranquecimento. De forma sintética, o autor 
põe em cena questões sociais complexas. 

 

INTRODUÇÃO 

Marcello Quintanilha é um dos principais autores de quadrinhos brasileiros, premiado 

internacionalmente e com oito álbuns, além de um romance (Desederama, 2021) e uma 

adaptação ao cinema (Tungstênio, 2017). Em sua obra, destaca-se a representação do 

cotidiano e da memória das classes subalternas brasileiras. Seus personagens são operários, 

jogadores, motoristas, donas de casa, taxistas, desempregados, moradores de periferias do Rio 

de Janeiro e da Bahia, universo, segundo o autor, até então incomum na linguagem: “Não era 

habitual que houvesse personagens não brancos em uma história, que houvesse personagens 

que habitassem espaços que não fossem espaços identificados com uma determinada classe 

social. A pobreza era muito pouco vista nos quadrinhos”3.  

Assim como era pouco comum a representação da pobreza, os quadrinhos também foram 

marcados pela invisibilidade da população negra, tendo poucos personagens negros, sem 

protagonismo e em papeis de “ajudantes” ou auxiliares; pela reprodução do preconceito,  

apresentados como pouco inteligentes ou preguiçosos e ridicularizados (VERGUEIRO & 

CHINEN, 2010); além de aspectos visuais, com estereótipos, como na representação dos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando do PPGMC/UFF. E-mail: gustavo.sixel@gmail.com 
3 Marcello Quintanilha, em debate na Editora Veneta, em São Paulo. Disponível em: < 
www.youtube.com/watch?v=CcPEMpQtKbU > Acesso em: 12.jul.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=CcPEMpQtKbU
https://www.youtube.com/watch?v=CcPEMpQtKbU


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

970 

lábios. Características que remontam ao início da linguagem4 e que começam a sofrer 

mudanças há poucas décadas, com maior presença de personagens negros e negras 

protagonistas e uma produção contemporânea de quadrinhos com autores ou temática negra5.   

A obra de Quintanilha parece integrar este lento processo de mudança, ao dar visibilidade a 

negros e negras, através de personagens reais ou fictícios e de narrativas6 que apresentam 

elementos da cultura negra, como o samba, e de religiões de matriz africana, e  situadas em 

períodos marcantes para a formação social brasileira e para a população negra, como a 

Abolição e o início da República, além da influência de autores da Literatura Negra7 deste 

período, como Machado de Assis e Lima Barreto, para o quadrinista. 

O racismo e a ideologia do embranquecimento estão em diversas narrativas de Marcello 

Quintanilha, como a que motiva este trabalho – Pai Doce (2016) se passa no Rio de Janeiro, 

em algum momento entre o fim do século XX e início do século XXI, e tem como 

protagonista Josué, homem negro aposentado. Desacordado após um acidente de trânsito, ele 

se vê sendo recebido no Céu ao lado da esposa já falecida, que era branca. No sonho, Josué é 

branco, “branquinho da silva, igual aos americanos do primeiro mundo”. Os dois caminham 

sorrindo pela multidão, que lança flores e o chama de “Pai Doce”.   

Apresento a hipótese desta narrativa ser uma espécie de alegoria da expressão racista “negro 

de alma branca”, difundida após a Abolição, e analiso como a narrativa aponta a presença 

desta ideologia nos dias de hoje, como forma de seleção da mobilidade de negros e negras, e 

as contradições que decorrem deste mecanismo de controle e individualização do acesso do 

povo negro a cidadania.  

 

                                                 
4 É possível encontrar personagens negros na obra de autores como Ângelo Agostini (1843-1910) e J. Carlos 
(1884-1950), que criou Giby (1925), um menino negro, personagem secundário nas Histórias do Juquinha, e cujo 
nome inspirou anos depois a publicação Gibi, como a linguagem dos quadrinhos é conhecida no Brasil. 
5 Entre exemplos de HQs com autores e temática negra estão os álbuns Angola Janga (2017) e Cumbe (2014), de 
Marcelo D’Salete, e Carolina (2017), de Sirlene Barbosa e João Pinheiro.  
6 A temática racial está presente em histórias como Acomodados, Acomodados! (1991), que se passa pouco antes 
da Reforma Pereira Passos e da expulsão da população pobre e negra da região central do Rio de Janeiro; Listras 
de Fevereiro (2011), em torno da infância do sambista Ismael Silva, ou Chão Bento (2011), com as memórias da 
infância de um sambista, atraído pelo som dos atabaques dos terreiros do subúrbio; e Dorso (2009), que mostra 
um trabalhador negro das Docas, que, décadas após o fim da escravidão, preserva o hábito de se açoitar, e é 
denunciado por um encarregado, imigrante italiano. e Escola Primária (2009) que mostra uma mulher jovem, 
negra, evangélica, que reconhece sua família como sendo “toda de gente clara”. 
7 Segundo acepção desenvolvida por Ianni: trata-se de um “sistema” em que o negro é o tema principal e fornece 
“o universo humano, social, cultural e artístico de que nutre essa literatura” (IANNI, 1988, p. 92) 
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REFERENCIAL TÉORICO 

O preconceito ou a superstição com a cor preta, na Europa, já havia sido elevada a condição 

de ideologia, com a “maldição de Cam”8, associação apontada por Munanga: “(...) a cor preta 

representa uma mancha moral e física, a morte e a corrupção, enquanto a branca remete à vida 

e à pureza. Nesta ordem de ideias, a Igreja Católica fez do preto a representação do pecado e 

da maldição divina.” (1986, p. 15). Stuart Hall também afirma essa negação religiosa da cor 

negra, pela “associação da luz com Deus e o espírito, e da escuridão ou ‘negrume’ com o 

Inferno, o Diabo, o pecado e a condenação” (2003, p. 192).  

Foi a partir dessa associação que a Igreja Católica buscou legitimar a escravização e ofereceu 

a negros e negras o martírio9 como caminho para a salvação de suas almas. Essa ideia 

“sagrada”, de que o povo negro não possuiria alma ou que precisaria suportar a via crucis da 

escravidão para redimir-se da “mancha” de sua cor, precede a expressão “negro de alma 

branca”. O povo negro inventou “suas condições de vida e de sobrevivência no regime 

escravista de duas maneiras principais: pela negociação e o conflito” (SCHWARCZ, 2012, p. 

40), caminhos representados em figuras dos quilombolas e do Pai João, ou no sentido dado a 

termos “negro” para designar o rebelde e insubmisso e “preto” para o cativo fiel (2012, p. 98). 

Mas foi após a Abolição (1888), sem o sentido religioso inicial, e, em uma nova formação 

econômica, que a expressão é utilizada para designar negros e negras capazes de serem 

assimilados em posições de trabalho e sociais. A Abolição, tardia e sem mecanismos para 

integrar a população negra e garantir direitos, ainda assim, precedeu uma “espécie de 

mobilidade social vertical por infiltração, graças a qual a composição dos estratos raciais 

dominantes teve de adquirir certa elasticidade” (FERNANDES, 1972, p. 26), o que colocou a 

necessidade de seleção dos que iriam conseguir adentrar o “mundo dos brancos”, e reforçou a 

ideologia do embranquecimento.   

A questão consistia, literalmente, em obter a identificação desses indivíduos 
aos interesses e valores sociais da "raça dominante". Como o controle do 
início e do fim de tais mecanismos se concentravam nas mãos de 

                                                 
8 A Igreja Católica apoiou-se em uma passagem bíblica, na qual um dos filhos de Noé, Cam, teria sido 
amaldiçoado pelo pai, fazendo com que um de seus filhos tivesse nascido preto e fosse escravizado.  
9 Analogia que pode-se observar neste sermão de Padre Vieira: “Em um engenho sois imitadores de Cristo 
crucificado: porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na cruz, e em toda 
a sua paixão. (...) A paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as 
vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos: Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo 
maltratado, e vós maltratados em tudo.” (apud BOSI, 2008, p. 260)  
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representantes dessa "raça", tal problema foi resolvido de forma pacífica e 
eficiente. Criou-se e difundiu-se a imagem do "negro de alma branca" - o 
protótipo do negro leal, devotado ao seu senhor, à sua família e à própria 
ordem social existente. (FERNANDES, 1972, p. 27) 

Buscar o embranquecimento, permitiria, por exemplo, acesso à educação formal, em uma 

sociedade de analfabetos; e alçar postos de trabalho na estrutura do estado ou em negócios das 

camadas dominantes, a partir de relações pessoais e afetivas. Possuir uma “alma branca”, para 

a mobilidade social, era no mínimo tão importante quanto o próprio tom da pele. “As portas 

do mundo dos brancos não são intransponíveis. Para atravessá-las, porém, os negros e os 

mulatos passam por um abrasileiramento que é, inapelavelmente, um processo sistemático de 

branqueamento” (FERNANDES, 1972, p. 16). 

Florestan critica “os tão conhecidos mecanismos de mobilidade social seletiva, numa linha 

ultra-individualista, e de aceitação e conpensação dos “negros” e “mulatos” que funcionam 

como a exceção que confirma a regra” (1972, p. 11). Ou seja, a mobilidade social, mediada e 

controlada através de um padrão de comportamento e de submissão, não permite de fato a 

inclusão do negro, mas tão somente de uma pequena parte, que é destacada simbolicamente 

do todo, como exemplo a ser seguido e não alcançado.  

Outra referência téorica para este trabalho, Lélia Gonzalez busca desconstruir esse padrão de 

docilidade e servilidade e o branqueamento.  

Branqueamento, não importa em que nível, é o que a consciência cobra da 
gente, prá mal aceitar a presença da gente, prá mal aceitar a presença da 
gente. Se a gente parte prá alguma crioulice, ela arma logo um esquema prá 
gente “se comportar como gente”. E tem muita gente da gente que só 
embarca nessa. (1984, p. 227) 

Lélia utiliza o conceito de “consciência” para se referir a um processo ideólogico que envolve 

encobrimento, alienação, esquecimento e saber. Em contraposição, utiliza a ideia de 

“memória”, como “história não escrita”, “não-saber que se conhece”. E conclui: “Consciência 

exclui o que memória inclui” (1984, p. 226). A autora analisa as diferenças com o racismo 

adotado em outros países e aponta o que chama de “neurose cultural brasileira”, cuja causa 

principal residiria justamente nas formas do racismo à brasileira, que classifica como racismo 

disfarçado. O Brasil teria um “racismo por denegação”, no qual o racismo nega a existência 

do racismo, através do mito da democracia racial, apagando o passado escravocrata e seus 

crimes, como o estupro sistemático de mulheres negras, enquanto se volta cotidianamente 
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contra negros, negras e indígenas. Neste mecanismo,  brancos fingem não ver o racismo e se 

protegem do contato com a realidade, enquanto negros e negras apresentam como sintomas a 

alienação de si, de sua cor e identidade. 

Uma vez estabelecido, o mito da superioriedade branca demonstra sua 
eficácia pelos efeitos dos estilhaçamentos, de fragmentação da identidade 
racial que ele produz: o desejo de embranquecer (limpar o sangue, como se 
diz no Brasil) é internalizado, com a simultanea negação da própria raça, da 
prória cultura. (GONZALEZ, 2011, p. 73). 

A obra de Gonzalez dialoga com a psicanálise, apresentando o racismo, articulado ao 

sexismo, como sintoma. Ao estudar processos coletivos a partir de conceitos psicanáliticos, 

aproxima-se de Fanon, que estudou o mesmo fenômeno do branqueamento e a internalização 

dos valores brancos por negros e negras, situando-se como outra referência neste estudo.  

Donde a preocupação permanente em atrair a atenção do branco, esse desejo 
de ser poderoso como o branco, essa vontade determinada de adquirir as 
propriedades de revestimento, isto é, a parte do ser e do ter que entra na 
constituição de um ego. Como dizíamos há pouco, é pelo seu interior que o 
negro vai tentar alcançar o santuário branco. A atitude revela a intenção. 
(FANON, 2008, p. 60) 

 

METODOLOGIA 

O traço realista de Quintanilha fornece elementos sintéticos para a discussão de questões 

complexas do racismo na Brasil hoje. A história é arquitetada por meio de flashbacks, 

evocando a ideia de um filme sobre a vida no momento derradeiro – a memória associada 

assim à linguagem cinematográfica. O autor adota o uso do claro-escuro, com a imagem em 

forte contraste, para destacar lembranças do personagem e momentos chaves da narrativa, 

como na linguagem do cinema. Mais do que determinar o ritmo da narrativa, o uso do recurso 

acompanha e realça a fragmentação da identidade do personagem, “efeitos dos 

estilhaçamentos”, provocados pelo enbranquecimento. Neste trabalho, busco apresentar como 

o autor utiliza imagem e texto para mostrar os mecanismos ideológicos e as contradições do 

homem negro que internaliza o racismo e reproduz a opressão.  
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ESTILHAÇOS DE JOSUÉ 

O personagem possui uma existência multifacetada, apresentando diferentes máscaras 

sociais. Essas representações poderiam ser analisadas a partir do conceito de fachada, de 

Goffman (2002) para descrever a forma como cada pessoa se apresenta em seu grupo social 

ou em determinada situação. Ou a partir da dramaturgia social de Brecht. 

(...) no teatro de Brecht, o centro da questão está na relação que os seres 
humanos estabelecem com outros seres humanos. A máscara, o papel social, 
a dissimulação, as identificações dos indivíduos com suas máscaras e seus 
papéis revelam toda uma dimensão dramatúrgica da vida social cotidiana. 
Como aponta Lefebvre, Brecht não purifica a cotidianidade para pô-la no 
palco, ela já é suficientemente dramatúrgica a tal ponto que os personagens 
de ficção conseguem ser mais autênticos em relação ao público do que as 
pessoas reais, essas sendo os verdadeiros personagens identificados com 
seus papeis e suas próprias máscaras. (LACOMBE, 2008, p. 159) 

 

Mas a teoria do embranquecimento e as formas assumidas pelo racismo no Brasil, como 

apontado por Lélia Gonzalez, parece colocar limites para o uso do sistema criado pela 

fenomenologia norte-americana, pois não se trata apenas de máscaras, fachadas ou 

ambiguidades, inerentes ao convívio social. A obra de Goffman parece não dar conta da 

existência de relações de opressão e mostra-se limitada diante de formas sofisticadas de 

racismo. Ainda que nos seja útil, o conceito de fachadas não é suficiente para analisar a 

neurose cultural brasileira e a fragmentação da personalidade que leva o personagem a  

alienar-se de si. Precisamos retornar a Florestan, para compreender essa busca pelo outro: 

O negro permaneceu sempre condenado a um mundo que não se organizou 
para tratá-lo como ser humano e como “igual”. (...) para participar desse 
mundo, o negro e o mulato se viram compelidos a se identificar com o 
branqueamento psicossocial e moral. Tiveram de sair de sua pele, simulando 
a condição humana-padrão do “mundo dos brancos”. 

Essa situação constitui, em si mesma, uma terrível provação. Que equilíbrio 
podem ter o “negro” e o “mulato” se são expostos, por princípio e como 
condição de rotina, a formas de autoafirmação que são, ao mesmo tempo, 
formas de autonegação? No cume da ascensão social ou no fim de um longo 
processo de aperfeiçoamento constante, o indivíduo descobre que extrai o 
seu próprio valor, e o reconhecimento desse valor pelos outros, daquilo em 
que ele não é, decididamente, nem negro nem mulato – mas BRANCO!  

(1972, p. 15) 
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Quintanilha desenvolve formas específicas para destacar as partes, os estilhaços de um 

personagem fragmentado. A primeira é o uso de nomes e apelidos, para além de Josué – Seu 

Menezes, Josué Aparecido Paixão de Souza e Pai Doce, que correspondem ainda, a grosso 

modo, a dimensões fundamentais da vida cotidiana, apontadas por Lefebvre: “trabalho, 

família e lazer”, mas que, no caso do personagem, em função da fragmentação e do racismo, 

não chegam a compor uma totalidade, seguindo como sintomas de uma neurose que impede 

que Josué torne-se um ser inteiro.  

Além dos apelidos, Quintanilha utiliza a luz e o claro-escuro, para acentuar a mudança de 

fachadas do personagem e o conflito interno entre branquitude e negritude. O seu “eu” 

fundamental, Josué, é representado pela imagem mais detalhada, com uso de tons de cinza, 

retículas e cenários com mais elementos em sua composição. Essa forma visual é utilizada na 

maior parte da narrativa e inclusive em quadros onde o personagem Seu Menezes, sua 

fachada no trabalho. Já os quadros de Pai Doce, personagem embranquecido, são compostos 

por muita luz, e praticamente nenhuma sombra ou contraste, rementendo a branquitude. O 

oposto de quadros onde predomina a cor preta, com forte contraste de claro-escuro, 

destacando memórias das quais o personagem se envergonha, usados com Josué Aparecido 

Paixão de Souza e Seu Menezes, como recurso de forte carga negativa e associados pelo 

personagem à negritude. Nesta página (Figura 1), Quintanilha reúne propositalmente três 

fragmentos de Josué, e as formas visuais adotadas. 
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Figura1: Três nomes 

 

Fonte: QUINTANILHA, 2016, p. 101 

 

Seu Menezes  

O personagem de Josué foi o único trabalhador negro do escritório. Tem uma mesa e cumpre 

uma jornada sem um trabalho braçal. De certa forma, atingiu algum grau de mobilidade 

social, tendo assimilado, como na expressão “negro de alma branca”. No trabalho, ele é dócil 

e pacato, e vítima das “brincadeiras” do cotidiano, por parte dos colegas do escritório, todos 

brancos. Como o apelido Menezes, dado pelos colegas por conta do hábito de se embebedar 

nos bares próximos ao Menezes Cortes, no Centro do Rio de Janeiro, e a chegar a dormir nas 

calçadas do edifício-garagem. A sequência que revela a origem do apelido para todos no 

escritório mostra um personagem que parece querer desaparecer. “Seja como for, apesar de 
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sua fachada social ser sua posse mais pessoal e o centro de sua segurança e prazer, ela é 

apenas um empréstimo da sociedade; ela será retirada a não ser que a pessoa se comporte de 

forma digna dela” (GOFFMAN, 2011, p. 18).  

Figura 2: Pai Doce (Escritório) 

  

Fonte: QUINTANILHA, 2016, P. 112 

 

O abuso do álcool revelaria uma inferioridade do personagem, exporia sua cor, e seria, nos 

termos citados por Lélia Gonzalez, uma “crioulice”. Um quadro que reforça a negação da cor 

negra mostra a mão de Josué/Menezes na calçada de pedras portuguesas, e a narração, como 

lembrança: “quando ele acordava de manhã e se apoiava para se levantar, a mão dele parecia 

muito mais preta, comparada com as pedras do calçamento” (QUINTANILHA, 2016, p. 120). 

 

Josué Aparecido Paixão de Souza  

Em casa, o personagem usa o nome completo. A sociabilidade dócil que apresenta no 

escritório é substituída pelo comportamento agressivo e violento com a esposa e a filha.   

O contraste entre as duas fachadas é reforçada pelo autor: “Porque aqui em casa não tem esse 

negócio, não. Tão ouvindo? Aqui em casa quem fala é Josué Aparecido Paixão de Souza! 

Não é Menezes, não, tão ouvindo?”. A máscara da cordialidade desaparece. Surge a 
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violência, sintoma de uma sociedade marcada pelo castigo, e o homem simples altera a voz10 

e expõe sua frustração e seu machismo. Todo o ressentimento com o racismo do qual é vítima 

é despejado contra a filha, como no quadro no qual a faz chorar e admite gostar da sensação 

“de quem manda” – “um gostar que sente quem está mandando quando vê que todo mundo 

está obedecendo”. A cena mostra as contradições de um oprimido pelo racismo que, diante de 

um espaço de poder, acaba reproduzindo a violência contra outra pessoa oprimida, no caso 

sua própria filha, que carregará as marcas da agressividade11, de um homem que, no sonho,  

transforma-se não apenas em branco, mas também em um pai que foi doce com sua filha. 

Figura 3: Pai Doce (com a filha) 

 

Fonte: QUINTANILHA, 2016, p. 116 

 

                                                 
10 A voz do personagem também é um recurso usado por Quintanilha. A narração indica que se modifica com 
cada personalidade/fragmento. A voz dócil do negro de alma branca se altera em casa, com esposa e filha. 
 
11 A personagem da filha indica uma pessoa marcada pela violência e machismo, características acentuadas por 
Quintanilha no uso repetido do “Sim, senhor”, para responder aos bombeiros que atendiam seu pai. 
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“Pai Doce” 

Figura 4: Pai Doce 

 

Fonte: QUINTANILHA, 2016, p. 124 

 

Ao final, a percepção da realidade12 se altera, criando Pai Doce, que é quem ele almeja ser, 

embranquecido. A frustração com o vivido, resultado da alienação de si mesmo, acaba 

alterando a percepção da realidade, criando, momentaneamente, uma fantasia.  

Um dos processos sociais retratados aqui é o dos casamentos interraciais, mais frequentes 

entre mulheres brancas e homens negros13. Despertando do sonho, Josué se vê ainda no céu, 

mas a cor da pele volta a ser negra, e ele torce para que a esposa, ao seu lado, “não repare na 

sua cor”. A vergonha que sente indica um sintoma, no qual o homem negro, ao casar com 

uma mulher branca, pode almejar uma forma de aceitação social.   

                                                 
12 O autor pode ter feito ainda referência ao processo de envelhecimento e seus efeitos na saúde mental. 
Especificamente no idoso negro, um se ver mais branco pelo enbranquecimento dos cabelos. "Em entrevista 
recente com um dentista negro, feita numa cidade do interior de Minas Gerais, recebi uma resposta das mais 
significativas. Disse ele: "Quando eu era negro minha vida era muito difícil". Ocorre que esse profissional havia 
envelhecido, subira na carreira como dentista, seu cabelo havia ficado branco, ele entrou para uma espécie de 
Rotary Club local e àquela altura fumava cachimbos. Sua resposta, porém, nada tem de ingênua ou de risível." 
(SCHWARCZ, 2012, p. 103) 
13 No Brasil, 79% dos casamentos são endogâmicos, entre pessoas do mesmo grupo social, segundo Schwarcz. 
Nos 21% restantes, é mais frequente o casamento interracial entre mulheres brancas e homens negros do que 
entre mulheres negras e homens brancos. (2012, p. 93). 
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Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco. 

Ora — e nisto há um reconhecimento que Hegel não descreveu — quem 
pode proporcioná-lo, senão a branca? Amando-me ela me prova que sou 
digno de um amor branco. Sou amado como um branco. 

Sou um branco. (FANON, 2008, p. 69) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Marx, ideias do passado “sobrecarregam a mente dos vivos” (apud HALL):  

Elas deixam traços de suas vinculações, bem depois do desaparecimento das 
relações sociais às quais elas se referiam. Esses traços podem ser reativados 
num estágio posterior, até mesmo quando os discursos já tiverem se 
fragmentado em ideologias orgânicas e coerentes. O senso comum contém 
aquilo que Gramsci denominou traços de uma ideologia "sem inventário". 
(HALL, 2003, p. 193) 

A expressão “negro de alma branca” é um traço de um momento da formação social 

brasileira, na qual as camadas dominantes e brancas criaram uma forma de selecionar negros 

e negras. Poderíamos afirmar a expressão não somente como um traço de uma ideologia do 

passado, mas como parte da dominação de negros e negras, na medida em que não ocorreu 

sua integração de fato e que o mito da democracia racial permanece agindo sobre as 

consciências, apagando o passado.  

A expressão “negro de alma branca” pode não mais ser dita publicamente, a não ser  

ressignificada pelo movimento negro para designar negros e negras submissos, mas sua 

presença não é residual. O instrumento ideológico atravessa os séculos e permanece atual, 

representado hoje no personagem que decora lives e eventos oficiais da Presidência. 

A narrativa de Quintanilha parte do cotidiano e revela a penetração da ideologia racista – e 

sua reprodução – entre negros e negras. É capaz de mostrar os oprimidos com um realismo 

crítico, revelando suas fragilidades, contradições e subjetividades envolvidas. Por exemplo, 

como indivíduos oprimidos são capazes de, ao mesmo tempo, reproduzirem formas de 

opressão. Pai Doce é uma crônica sobre o racismo no cotidiano e as suas manifestações nos 

diferentes espaços da vida: a casa, o lazer e o trabalho. A partir do cotidiano, mostra a força de 

uma ideologia que resiste em desaparecer e se traduz em denúncia contundente do racismo, 

dissecando a neurose cultural brasileira através de uma história pessoal. 
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