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Resumo: O Serviço Social na história do Paraguai manifesta diferentes particularidades, assim 
como o Movimento de Reconceituação que abrangeu a América Latina. O país viveu sob 
regime autoritário por boa parte de sua história e teve que lidar as consequências de uma 
guerra que o devastou. Esses elementos contribuíram para dar um movimento particular ao 
Serviço Social, sendo objeto de estudo do presente trabalho.  
 
Palavras-chaves: Paraguai; Serviço Social; Reconceituação. 

 
INTRODUÇÃO 

 O despertar da proposta é fruto do estudo sobre o Movimento de 

Reconceituação do Serviço Social na América Latina, tanto por ser conteúdo 

ministrado na disciplina de Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos 

do Serviço Social no âmbito da graduação e, particularmente no ano de 2018, 

na disciplina de “Fundamentos do Serviço Social: desenvolvimento sócio-

histórico e concepções contemporâneas” no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social – mestrado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE - Campus de Toledo, quanto por ser tema pesquisado a partir da 

inserção como pesquisadora na Pesquisa “O Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social na América Latina (Argentina, Brasil, Chile, e Colômbia): 

determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória,” coordenada 

pelas professoras Marilda Villela Iamamoto (UERJ/UFJF) e Cláudia Mônica dos 

Santos (UFJF). Neste contexto, entre agosto de 2018 e julho de 2019 propôs 

um projeto de iniciação científica com o objetivo de proporcionar o 

conhecimento do Serviço Social no Paraguai, país que faz fronteira com a área 

de abrangência da universidade e desconhecido na sua particularidade. 

O texto foi subdividido em dois itens. Primeiramente contextualizando 

historicamente a formação social, econômica, política e cultural do país em 

questão, o Paraguai. Para discorrer sobre a condição paraguaia e compreender 

na história o momento da institucionalização do Serviço Social e de sua 
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Reconceituação, o foco estará em dois regimes autoritários que o país viveu: 

primeiro sob a tirania de Francisco Solano López, e depois a ditadura do 

General Alfredo Stroessner Matiauda.  

O segundo item aborda o Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social na América Latina e especificamente no Paraguai já que na produção 

bibliográfica da área, é um dos países que menos recebe atenção. Ao propor o 

presente estudo, reafirmamos a importância da visibilidade e produção de 

conhecimento sobre a realidade paraguaia enfrentando os anos de isolamento 

a que o país foi submetido.  

 

Da herança da Guerra contra o Paraguai (1864 – 1870) à ditadura de 

Strossner (1954 – 1989) 

O Paraguai declarou sua Independência em 1842, até então tinha sido 

governado por José Gaspar Rodríguez de Francia, com uma política que 

consistia no total isolamento do país, condição alterada apenas com seu 

falecimento. Em 1844 o Congresso elegeu outro presidente, Carlos Antonio 

López, este percebeu a necessidade de se relacionar com seus vizinhos 

objetivando sua modernização, numa conjuntura internacional de expansão do 

mercado mundial.  Após o reconhecimento da Independência do país, este 

conseguiu fazer alguns acordos com os vizinhos e passou a ter acesso ao mar, 

buscando seu fortalecimento militar, importando máquinas, armamentos e 

técnicos europeus.  

A partir de 1850, Carlos López começou a criar obstáculos em relação a 

livre navegação do Brasil no rio Paraguai. Esses obstáculos fizeram com que o 

Brasil começasse a ameaçar o país guarani com uma guerra, com iniciação 

dos preparativos para isso, buscando acordos com a Confederação Argentina.  

A situação para o país piorou depois de 1862, após a reunificação da Argentina 

e com o Partido Liberal assumindo no Brasil, as relações de paz começaram a 

se deteriorar e em outubro do mesmo ano, Carlos López morreu. Após a sua 

morte, seu filho mais velho, Francisco Solano López, assumiu o poder. O 

Paraguai carecia de um bom serviço diplomático e tinha um sistema político 

autoritário, não possuía meios de conseguir informações fidedignas ficando à 

mercê de interpretações erradas sobre a situação real da guerra civil no 



 

Uruguai, sendo um dos motivos pelo qual os conflitos se cristalizaram na 

região. Paralelamente não possuía um processo de decisões em que fosse 

avaliado todo o contexto platino, pois tudo era decidido somente por Solano 

(DORATIOTO, 2002, p.70-71). 

A guerra civil no Uruguai foi uma disputa entre os blancos, que estavam 

no poder e eram de um partido conservador, e os colorados, desencadeando o 

conflito que mais tarde resultaria na destruição do Estado paraguaio. Esse 

conflito era interessante a todas as partes, como confirma Doratioto (2002): 

[...] para Solano López era a oportunidade de colocar seu país como 
potência regional e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu [...]; 
para Bartolomé Mitre era a forma de consolidar o Estado centralizado 
argentino [...]; para os blancos, o apoio militar paraguaio contra os 
argentinos e brasileiros viabilizaria impedir que seus dois vizinhos 
continuassem a intervir no Uruguai; para o Império, a guerra contra o 
Paraguai não era esperada, nem desejada, mas, iniciada, pensou-se 
que a vitória brasileira seria rápida e poria fim ao litigio fronteiriço 
entre os dois países e as ameaças à livre navegação, e permitiria 
depor Solano Lopez (DORATIOTO, 2002, p.93-96). 

 
Os ataques ao território brasileiro e argentino e ascensão de Venâncio 

Flores ao poder no Uruguai, que era considerado um amigo do Brasil, permitiu 

a formalização da aliança entre esses países no dia 1º de maio de 1865. A 

guerra até 1868 foi uma guerra de posições, onde o exército que estava na 

defensiva quase sempre levava vantagem. A maioria das mortes não foi 

causada pelo combate, mas sim por causa das doenças que derivavam de má 

alimentação e péssimas condições de higiene. 

Solano López foi um ditador tirano, com a guerra se tornou mais 

“paranoico” e desconfiado, produziu a guerra mais sanguinolenta do continente. 

Ordenou fuzilamentos para eliminar as pessoas que representavam ameaça 

para a sua hegemonia e para se apropriar de riquezas. Ao mesmo tempo era 

apresentado como benfeitor pelas propagandas no país, uma vez que as 

controlava, isso também fez com que a guerra se prolongasse. Todas as 

derrotas sofridas eram vistas como consequências de traição a López, 

Doratioto (2002, p.347) evidencia que: “[...] de 31 de maio a 14 de dezembro de 

1868, das pessoas que morreram em prisões paraguaias, [...] três quartos eram 

acusadas de traição. Morreram quase todos os homens de relevância de 

Assunção e do interior [...]” as execuções não acabaram aí, pois nos últimos 



 

meses de guerra novos massacres ocorreram. O líder paraguaio foi encontrado 

morto no dia 1° de março de 1870. 

Solano Lopez se utilizou de todos os recursos humanos e materiais 

possíveis para manter-se na guerra, ao final do conflito o seu exército era 

composto por idosos e crianças, causou a destruição da nação e a perda de 

territórios. Quem mais sofreu com esse conflito foi a população paraguaia, as 

estatísticas divergem entre os historiadores, mas, segundo Doratioto (2002), os 

mais recentes estudos afirmam que as perdas variam entre 28.286, no mínimo, 

e 278.649, no máximo, em uma população com o número de habitantes entre 

285.715 e 450 mil. Em cinco anos de guerra o Paraguai perdeu quase toda a 

população masculina. A reconstrução do país levou décadas, a Guerra dizimou 

o povo, a cultura, economia e política gerando uma sociabilidade marcada por 

estas cicatrizes que no presente incidem nas relações entre os países da Bacia 

do Prata.  

Após a guerra, tanto o Brasil como a Argentina, mantiveram esforços 

para exercer sobre o país guarani uma influência, devido sua importância 

geopolítica na região, pois ele está localizado no coração da América Latina e 

possui rios que podiam se tornar uma grande possibilidade de 

desenvolvimento. Como não tem saída para o mar, o Paraguai desenvolveu 

certa dependência de ambos. 

O Paraguai chega à década de 1950, num contexto pós-segunda guerra, 

com exigências de desenvolvimento. Sendo general do exército paraguaio, em 

1954 Alfredo Strossner assume o poder após golpe procurando outro pulmão 

econômico, que seria o Brasil. A cessão do porto de Paranaguá, a construção 

da Itaipu, a Ponte da Amizade e a rodovia em direção ao Brasil, foram ações 

para ambos os lados que permitiu crescimento econômico para o país guarani 

e deu ao Brasil influência sobre o mesmo. Seu governo executava uma política 

que, segundo Rolon (2010), tinha como estratégia: 

[...] legitimar seu poder interno, aliando-se a setores que tinham algo 
a ganhar, barganhando com o poder, combinando forte repressão a 
possíveis opositores e, por outro, soube aproveitar-se de uma 
conjuntura internacional marcadamente anticomunista. Para tanto 
aliou-se de forma incondicional aos EUA, já no contexto da Guerra 
Fria(ROLON, 2010, p.67). 

 



 

Um exemplo dessa política são os acordos bilaterais para as 

construções das hidrelétricas que criou um clima mais cordial entre os países, 

serviu como legitimação interna para Strossner, permitiu que o Paraguai se 

desenvolvesse efornecesse energia elétrica a baixo custo para o Brasil e 

Argentina, e por isso também são vistas como: “estratégias de dominação e 

extremamente maléficas ao país” (ROLON, 2003, p.160).  

A transição do modelo autoritário para um democrático acontece de 

forma diferenciada e um tempo depois dos outros países que estavam vivendo 

um período ditatorial. Após 35 anos de ditadura, em 1989 o país se vê diante 

de uma crise econômica, com o declínio do PIB, aumento do desemprego e 

com o enfraquecimento do sistema de prebendas, tudo isso contribuiu para que 

houvesse o nascimento de uma nova conjuntura. Além disso, o fator mais 

importante, é que a partir de 1984 se inicia um processo de divisão interna 

muito intenso dentro do partido, que repercute dentro das Forças Armadas e 

mais tarde fulminará o golpe para derrubar o governo de Strossner. 

Alfredo Strossner durante seu governo exerceu uma política em que a 

sociedade ficava a mercê das vontades e dos seus projetos de dominação, o 

país se modernizou em um viés conservador e excludente e após a sua queda, 

em 1989, houve um general presidente inicialmente e depois eleições livres, 

mas ainda sob a legislação da ditadura, que só se altera com a promulgação 

de uma nova Constituição. 

 

O Serviço Social e o Movimento de Reconceituação no Paraguai 

É no movimento da história concreta, no movimento da luta de classes 

nas diferentes particularidades nacionais, que o Serviço Social nasce e se 

desenvolve como profissão, como parte da estratégia dominante no 

enfrentamento das expressões da “questão social”. A gênese da profissão se 

explica no contexto do capitalismo monopolista, emergindo no fim do século 

XIX nos países de capitalismo central ao alterar a dinâmica da ordem 

burguesa. É nesse momento em que emerge um espaço histórico social para a 

profissão, já que existem constrangimentos inerentes à acumulação e 

valorização do capital; a consolidação e amadurecimento do movimento 

operário; e a necessidade de legitimação do Estado. Esses três fatos fazem 



 

com quem o Estado seja capturado pela ordem burguesa para intervir na 

chamada “questão social” e garantir uma sociedade coesa, sendo uma forma 

de responder às demandas da classe operária.  

As contradições inerentes à “questão social” não são tomadas como 

advindas da relação capital x trabalho, se o fosse, revelaria sua essência 

colocando a natureza da ordem burguesa em xeque. O Estado burguês, para 

legitimar-se, atua direta e indiretamente, responsabilizando o indivíduo e 

criando respostas pela mediação de políticas setoriais, necessariamente 

parciais e fragmentadas, para atender as demandas da classe trabalhadora. 

Daí surge a necessidade de um agente específico, esse agente é o profissional 

assistente social.  

Na América Latina a emergência da profissão se dá a partir de 1925 no 

Chile e com o decorrer do tempo e em contato com as contradições do 

cotidiano, as e os assistentes sociais vão se tornando permeáveis às 

demandas da classe trabalhadora e a outras perspectivas teórico-

metodológicas que fundamentam projetos sócio-políticos. Os registros 

profissionais evidenciam este processo particularmente na América Latina, 

evidenciado entre 1965 e 1975, como Movimento de Reconceituação do 

Serviço Social. A pesquisa deste processo é fundamental, pois não foi um 

processo isolado e evidenciou, em diferentes conjunturas nacionais, o 

protagonismo de assistentes sociais dando sentido ao seu trabalho na 

apreensão crítica das condições objetivas que o demandam.  

O Movimento de Reconceituação não foi homogêneo e também 

caracterizou a criação de um pensamento crítico denunciando as contradições 

advindas da luta de classes. Faleiros o define como “[...] resultante de um 

proceso histórico complejo de luchas, de resistencia al imperialismo y al orden 

dominante, de organización de lasclases subalternas y de construcción de um 

proyecto político [...] en la lucha por cambios profundos” (2007, p.60). Nesse 

momento as e os assistentes sociais começam a questionar o Serviço Social 

Tradicional, suas práticas e seus aparentes resultados, isso se traduz em 

buscas por uma nova fundamentação teórica. 

O enfrentamento do Serviço Social Tradicional resultou em uma grande 

união dos profissionais que desejavam contribuir para mudanças sociais, essa 



 

união era composta de profissionais com diferentes concepções, abarcava 

desde visões mais conservadoras, modernizante e desenvolvimentista até as 

mais radicais. Esse movimento ficou congelado quando as ditaduras, 

patrocinadas pelos Estados Unidos, se materializaram nos países latino-

americanos e reprimiram fortemente o pensamento crítico, foi a forma pela qual 

a ordem burguesa lidou com as ameaças e se reestruturou  (NETTO, 2007). 

Enquanto o Serviço Social se movia nesta direção nos demais países da 

América Latina, o que estava ocorrendo no Paraguai? Como se deu o processo 

do Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Paraguai?  

Esta busca e apreensão encontram-se no Serviço Social paraguaio na 

produção de Garcia (1996) ao revelar que: “Es importante recordar que hasta 

1989 la sociedad paraguaya vivió um régimen de dictadura militar que incidióen 

todas las esferas de la vida social del país y en la conformación del estatuto 

profesional e intelectual delTrabajo Social” (GARCIA, 1996, p. 20). 

O processo de democratização das relações sociais no Paraguai tem 

como marco o fim da ditadura do General Strossner, ocorrida apenas em 1989. 

Foram 35 anos de regime autoritário, cooptação e cerceamento das liberdades. 

Os profissionais do país guarani estavam desconectados desse debate e 

acabaram se atualizando com influências vindas dos Estados Unidos dada a 

vinculação direta do governo com a dominação imperialista estadunidense. A 

dura ditadura de Strossner deu outros moldes para o caminhar da profissão.  

Foi um período de expansão das instituições do Estado e intensificação 

da produção agrícola, da construção e do artesanato, criando uma demanda 

por assistentes sociais. Com um cariz médico-higienizador, embora tenha 

existência desde fins da década de 1930, o que determinou a 

institucionalização do serviço social como profissão foi seu estatuto 

universitário a partir de 1964. A necessidade de a profissão ter um nível 

universitário permitindo sua profissionalização e institucionalização adveio das 

exigências de intervenção do Estado e de uma sugestão dos Estados Unidos, 

pais que foi importante para a consolidação da ditadura de Strossner.  

A vinculação norte-americana também incidiu no processo de 

organização da profissão, eram realizados intercâmbios entres as profissionais, 

e a partir da década de 1960, começam a experimentar a influência do 



 

chamado metodologismo e tecnificação da profissão, modernizando e gerando 

a sensação de maior rigorosidade e cientificidade com as novas técnicas de 

intervenção (GARCÍA, 2007). Os Estados Unidos também tiveram um papel 

determinante no que diz respeito aos serviços de repressão, auxiliando o 

Estado a manter a ordem e impedir possíveis resistências. 

Para manter-se no poder Strossner criou o sistema de prebendas, entre 

outros aspectos, os cargos públicos estavam destinados a pessoas filiadas ao 

seu partido, o Partido Colorado. Sendo o mercado de trabalho das e dos 

assistentes sociais majoritariamente nas instituições públicas, a política de 

cooptação não foi alheia à categoria, criando um caldo de cultura que 

compactuou historicamente com o projeto de poder dominante. 

Apesar dessa atuação em instituições públicas o Serviço Social não 

estava desvinculado da Igreja Católica. Sob influência do Concilio Vaticano II e 

dos documentos do Conselho Episcopal Latino-americano (CELAM) de 1968 

realizado em Medellín, não sendo homogênea, a Igreja Católica no Paraguai 

começa a modificar sua postura em relação a forma de enxergar a realidade. A 

Teologia da Libertação e a opção preferencial pelos pobres permite a 

emergência da crítica às injustiças, pobreza e desigualdade social. A repressão 

à Igreja progressista por parte das Forças Armadas a mando de Strossner é 

efetivada levando ao seu fechamento de alguns locais. Porém, mesmo com 

suas raízes vinculadas à Igreja, García (2007) destaca que: 

Resulta llamativo que si bienlos rasgos de la época muestran el 
vínculo histórico del Trabajo Social con la iglesia, la profesión no ha 
desarrollado un movimento constestatario desde ese âmbito en 
momentos en que algunos sectores católicos se mostraban 
cuestionadores de la ditadura (GARCÍA, 2007, p. 274). 

 
De acordo com García (2007), que realizou entrevistas com as pioneiras 

da profissão no país e acessou arquivos das décadas de 1960 e 1970, não há 

conexão das e dos assistentes sociais do Paraguai com o Movimento de 

Reconceituação na América Latina. Era um momento em que a categoria 

estava quase que totalmente submetida às imposições vindas do governo e 

sem reação pública que questionasse o poder instituído. Segundo a autora, o 

que pode se caracterizar como uma introdução ao debate da Reconceituação é 

uma série de questionamentos teórico-metodológicos que só surgem depois de 

1989, com a queda do regime ditatorial.  



 

É durante a década de 1990, período de democratização do país, que as 

e os assistentes sociais no Paraguai começam a colocar a profissão como 

objeto de estudo que se vincula com os movimentos sociais, com as 

reinvindicações e as demandas que estavam surgindo, contribuindo no 

processo de politização e autonomia profissional. Ao Serviço Social paraguaio 

se incorporam visões críticas e contestadoras, que tem como objetivo dar 

novos rumos e direcionamentos para a profissão. Passam a exigir uma 

formação profissional mais qualificada que seja comprometida com as grandes 

maiorias populares do país. As manifestações desses profissionais passam a 

se sintonizar com a herança do Movimento de Reconceituação nos demais 

países da América Latina através do estudo de textos e da pesquisa na área. 

Este processo vem se adensando no país com a: 

[...] inclusión em los programas de estudio, de textos sobre 
laReconceptualizacion [...] dichos textos yahabian passado por um 
balance y existíanotros textos cuales se introducíanmodificaciones a 
éstos, se publicaban y argumentaban cada vez de forma más 
substantiva otrasideas sobre el movimento, próprio de lamadurez de 
um proceso que se revisa y ressignifica (GARCÍA, 2007, p.287). 

 
O Serviço Social no Paraguai está em movimento e em 2001 realizou 

mudança curricular introduzindo o conteúdo das matrizes do pensamento 

social, com obras de Durkheim, Weber e Marx e iniciando uma abordagem que 

quer entender a historicidade do Serviço Social no país. Estão vivendo novo 

momento e construindo novos caminhos possibilitados pelos avanços do 

Movimento de Reconceituação do Serviço Social nos demais países da 

América Latina. 

 

Considerações finais 

A Guerra contra o Paraguai trouxe repercussões político-culturais e 

socioeconômicas que carecem ser aprofundadas tanto pelos profissionais do 

país quanto por aqueles que têm como horizonte a integração latino-americana 

no enfrentamento do imperialismo. O horizonte de Nuestra America está vivo! 

A desconexão do Serviço Social no Paraguai com o momento particular 

em que se processou o Movimento de Reconceituação nos demais países da 

América Latina (1965 – 1975) se explica a partir do conhecimento de sua 

particularidade nacional. Neste período, a atividade profissional era 



 

subordinada à ditadura e aos poderes que davam sustentação ao regime 

autoritário de Strossner, não tendo vínculo com os movimentos sociais, 

duramente reprimidos pelo poder de Estado. A modernização acessível aos 

profissionais foi a importada da influência dos Estados Unidos no país, sem 

construção de contestação. 

A possibilidade de ruptura com tal influência foi possível a partir da saída 

de Strossner do poder em 1989, numa conjuntura internacional absolutamente 

diversa daquela na qual o Movimento de Reconceituação do Serviço Social 

desabrochou na América Latina. Depois de 35 anos de ditadura, o 

restabelecimento da democracia tem sido a condição objetiva que tem 

permitido aos assistentes sociais no Paraguai construírem a crítica e a 

autocrítica à direção social da profissão. Em 2008 a Associação Profissional 

aprovou o Código de Ética e atualmente lutam pela Lei de Regulamentação da 

profissão. 

A oportunidade da presente pesquisa representa uma iniciativa no 

contexto da cooperação internacional, não só para conhecer como foi o 

processo no país, mas também para que seja possível aprender com ele, tanto 

para as e os assistentes sociais do Paraguai quanto dos demais países, 

particularmente o Brasil, na partilha de construção de Nuestra America! 
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