
São Paulo, 10 de abril de 2012. 
 
 
À 
REDE GLOBO DE TELEVISÃO 
RIO DE JANEIRO - BRASIL 
 
Caros senhores e senhoras 
Dirigentes, 
Diretores,  
Produtores,  
Roteiristas,  
Narradores, 
Artistas, 
demais profissionais  
e responsáveis pela minissérie  
AS BRASILEIRAS, 
 

O Núcleo Cultural Guarani Paraguay Teete (Paraguai Verdadeiro), entidade com sede 
em São Paulo e Campinas, vem expressar nossa profunda tristeza e indignação 
diante de duas cenas contidas na minissérie AS BRASILEIRAS, no capítulo de 
nome PERSEGUIDA DE CURITIBA, protagonizado pela atriz Maria Fernanda 
Cândido, episódio exibido dia 5 de abril de 2012, pela Rede Globo de Televisão. 

No SEGUNDO BLOCO do citado episódio de AS BRASILEIRAS, aos 6’54”, o 
narrador diz: “O ladrão tinha uma aparência tão profissional, que parecia 
FABRICADO NO PARAGUAI”.  

 Perguntamos: Por que essa referência e relação tão danosa contra a 
imagem do Paraguai? Os ladrões de outros países não têm aparência igual 
a aparência dos do Paraguai? Por que do Paraguai e não de outro país? 

No TERCEIRO BLOCO, aos 2’08”, a personagem que faz o papel de ladrão, diz: 
“...Sua, sua, sua odaliscazinha paraguaia!” E Luíza, papel representado pela atriz 
Maria Fernanda Cândido, responde indignada e fortemente: “Paraguaia, não!” 

 Perguntamos: Por que a odalisca foi chamada de paraguaia? Por que essa 
indignação da personagem pelo fato de ter sido chamada de paraguaia? 
Se odalisca era de araque, por que ela seria “paraguaia”? Ser paraguaia é 
ser falsa? Por isso, então, a reação da personagem Luíza? Ou é o 
contrário: a personagem protesta contra o a referência preconceituosa 
etc. da expressão “paraguaia”? O que passou pela cabeça do autor do 
texto para criar texto tão ofensivo ao Paraguai? 

Causa estranheza e desconforto, para dizer o mínimo, assistir uma peça 
televisiva sob a responsabilidade de um mito da TV como Daniel Filho, com a 
direção de uma Tizuka Yamasaki – cineasta consagrada no Brasil e no exterior –, 
cujo texto de narração foi escrito por Geraldo Carneiro e o das interpretações por 
Sylvio Gonçalves. Todos, profissionais consagrados; se assim não o fossem não 
estariam atuando em uma entre as mais poderosas redes de TV do  planeta. 

Senhores e senhoras, é recorrente a reprodução e difusão nos meios eletrônicos 
e digitais (especialmente a televisão) de representações estereotipadas 
desfavoráveis à imagem do Paraguai, que reiteram no imaginário brasileiro 
imagens nas quais o Paraguai é tido como terra de falcatruas, contrabando, 



fraude, falsificação, blefes, mulheres fáceis, entre outros preconceitos. Por que 
esse massacre? 

Ressaltamos aos senhores que esta cultura depreciadora está fortemente 
enraizada no eixo RIO-SÃO PAULO e difundida, a parti daí, para todo o país pela 
mídia impressa e eletrônica.  

Não é demais lembrar que a falsificação dos produtos industrializados ou não é 
uma prática em muitos países economicamente fortes, por exemplo, China, 
Estados Unidos, Brasil, entre outros. Então, por que o Paraguai tem de pagar a 
fatura? 

Esta forma pejorativa, abusiva e triste de se tratar um indivíduo ou uma 
comunidade inteira é de uma desumanidade tamanha. No Paraguai, não existe 
nenhum programa que se refira ao Brasil e ao povo brasileiro de maneira 
depreciativa ou preconceituosa e que adultere a imagem deste país. 

Esse tipo de manifestação desrespeitosa da mídia brasileira causa espanto, mal-
estar, indignação, muito mais que o bullying. Conhecemos cidadãos paraguaios 
residentes no Brasil que passam ou já passaram por tratamento psicanalítico por 
causa deste tipo de assédio moral individual ou coletivo. 

São distorções reducionistas, cristalizadas e enganadoras, contrários aos fatos e 
reforçadores de conceitos construídos no imaginário popular desde os bancos 
escolares.  

Por que as cabeças pensantes da mídia brasileira não combatem essa 
sedimentação histórica e cultural da discriminação, do preconceito, que levam a 
recorrência de atos repulsivos na vida cotidiana em todos os ambientes sociais? 
Seria uma modalidade de preguiça intelectual, descuido, ou prepotência 
idiossincrática? 

Para finalizar, lembramos o Art. 6.º, Inciso XIV do Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros, que orienta seus profissionais diante de uma situação similar a esta 
que descrevemos acima, no sentido de “combater a prática de perseguição ou 
discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, 
raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de qualquer outra 
natureza.” 

Os senhores poderão dizer que não são jornalistas. Ora, podem até não ser, mas 
têm responsabilidade social sobre o conteúdo veiculado em seus programas.  

Para tanto, basta consultar o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira, que já 
em seu preâmbulo se compromete em tudo fazer “na execução dos serviços (...) 
para transmitir apenas o entretenimento sadio e as informações corretas 
espelhando os valores espirituais e artísticos que contribuem para a formação da 
vida e do caráter do povo brasileiro, propondo-se sempre a trazer ao 
conhecimento do público os elementos positivos que possam contribuir (...)”  

Mais adiante, em seu artigo 2.º diz que: “(...) Defenderá ...a aproximação e 
convivência pacífica com a comunidade internacional e os princípios da boa 
educação moral e cívica.” 

Já a ABERT - Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em seus 
estatutos sociais, deixa claro no Artigo 2.º: “São objetivos da ABERT: (...) II - 
enfatizar os princípios adequados à radiodifusão brasileira, notadamente as suas 
expressões educativa, cultural, cívica, informativa e recreativa;”  

Veja do que trata a Lei Federal  7.716/89: Artigo 1.º: Serão punidos, na forma 



desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20.º: Praticar, induzir ou incitar a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
Pena – reclusão de um a três anos e multa. (...) Se for cometido por intermédio 
dos meios de comunicação, a pena pode ser agravada de 2 a 5 anos e multa, 
conforme o parágrafo 2.º da mesma Lei. 

A legislação vigente abriga, portanto, motivos suficientes para que a Rede Globo 
de Televisão promova uma retratação à altura do dano causado a uma nação 
irmã, e de acordo com a importância que esse veículo desempenha na cultura 
brasileira. 

 

Respeitosamente,  

   NÚCLEO CULTURAL GUARANI PARAGUAI TEETE 

 

COM CÓPIAS PARA:  
 ABERT – Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão 
 AESP – Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de S. 

Paulo 
 Associacao  das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado do Rio de 

Janeiro 
 FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas 
 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da Procuradoria Geral da 

República do Ministério Público Federal  
 Embaixada do Paraguai no Brasil 
 Mídia impressa e eletrônica 

 
 


