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RESUMO: 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar a experiência educacional do Instituto Juan 

Bautista Alberdi (1956 – 1974) frente a ditadura de Alfredo Stroessner, que assolou 

no Paraguai de 1954 a 1989. Na área educacional o regime stronista recebeu 

orientações de órgãos internacionais que, baseadas nas políticas desenvolvimentistas 

promovidas pelos Estados Unidos, objetivavam a educação como um fator 

econômico. Dentro de uma sociedade altamente controlada e repressiva, os 

educadores que participaram desta experiência exerceram uma educação que não 

servia aos interesses imperialistas. Ao contrário, refletiam sobre o status quo da 

sociedade em que estavam inseridos, buscando uma educação crítica que libertasse 

o pensamento. Com forte influência da cultura guarani, mantiveram os traços 

cooperativistas que fizeram o Instituto se tornar uma frente de resistência, aliada a 

práticas educacionais pautadas pela pedagogia de Paulo Freire. Como contribuição à 

escassa historiografia paraguaia, a pesquisa foi construída através documentos 

oficiais e depoimentos de pessoas que participaram da experiência, sendo a história 

oral o método essencial para resgatá-la. O trabalho apresenta ainda outras 

resistências educacionais que tentaram levar a cabo uma educação que favorecesse 

o pensamento crítico, tanto em áreas urbanas quanto rurais.  

 

Palavras-Chaves: Instituto Juan Bautista Alberdi, Martin Almada, educação, Alfredo 

Stroessner, Paraguai, resistência. 

  



 
 

 
 

 

 

 

  

  



 
 

 
 

ABSTRACT: 

 

This research aims to study the educational experience of the Juan Bautista Alberdi 

Institute (1956 – 1974) in the context of the Alfredo Stroessner’s dictatorship that ruled 

Paraguay from 1954 to 1989. In the educational area, the dictatorship received 

orientations from international agencies that, based on US development policies, 

targeted the educational system as economical factor. Within a highly controlled and 

oppressive society, the educators who participated in Juan Bautista Alberdi Institute 

experience exercised a type of education that didn’t followed the imperialist guidelines. 

In fact, they reflected about paraguayan society status quo searching critic knowledge 

that could free the student’s freedom of thought. With strong influence from guarani’s 

culture, the educators kept the cooperativism traces that made the Institute a front of 

resistance allied with Paulo Freire’s pedagogical methods. As a contribution to 

Paraguay historiography, this research was constructed using official documents and 

testimonials from people that directly participated in the experience, being the oral 

history the essential approach to rescue it. This work also presents other educational 

resistances that tried to prosecute critical thought, both in rural and urban areas. 

 

Key-Words: Juan Bautista Alberdi Institute, Martin Almada, Education, Alfredo 

Stroessner, Paraguay, Resistance.  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 19 

 

CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO DE UMA DISTOPIA ............................................. 29 

1.1 INDEPENDÊNCIA E DITADURAS PARAGUAIAS .......................................... 32 

1.2 O stronismo ...................................................................................................... 44 

1.2.1 O stronismo e a sociedade paraguaia ....................................................... 48 

1.3 O aparato repressivo paraguaio ....................................................................... 53 

1.4 Operação Condor ............................................................................................. 60 

 

CAPÍTULO II – A RESISTÊNCIA FRENTE AO IDEÁRIO DESENVOLVIMENTISTA71 

2.1 o cavalo de Tróia chamado desenvolvimento .................................................. 71 

2.2 A educação no Paraguai .................................................................................. 83 

2.2.1 Paraguai: educação e dependência........................................................... 83 

2.3 Educação em tempos de Stroessner ............................................................... 89 

2.3.1 Resistências educacionais durante o stronismo ........................................ 95 

 

CAPÍTULO III – UTOPIA REALIZADA ...................................................................... 99 

3.1 O Instituto Juan Bautista Alberdi ...................................................................... 99 

3.2 Depoimentos sobre o Instituto Juan Bautista Alberdi ..................................... 112 

3.2 Emancipar-se é um perigo ............................................................................. 125 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 129 

 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 133 

 

 

 



 

 



 
 

19 
 

INTRODUÇÃO 
 
Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda. (FREIRE, 2000, p.67). 

 

Uma pesquisa histórica, como a própria obviedade do nome sugere, tem como 

objetivo contar uma parte da História, mas antes ela nasce de histórias individuais que 

se cruzam e conduzem o(a) pesquisador(a) até seu tema. Este trabalho nasceu de 

todas as experiências que, como estudante e pesquisadora, vivenciei na graduação 

em História, onde três paixões se enraizaram em mim: educação, América Latina e 

movimentos de resistência com viés libertário. Agucei minha curiosidade, devorei 

livros, queria participar ativamente daquele espaço educativo que facilitava o 

conhecimento. Por essa razão, comecei a participar da organização das Semanas de 

História da PUC-SP. No evento de 2016, que integrou diversos congressos e 

colóquios internacionais – principalmente latino-americano – tive a oportunidade de 

conhecer Martin Almada. Conversando com ele antes de sua palestra sobre a 

obscuridade da Operação Condor, ele me perguntou o que eu gostava de estudar. 

Lhe respondi que meu grande interesse era conhecer os movimentos educacionais 

latino-americanos que lutaram por liberdade. Muito calmo, ele pediu meu e-mail e 

alguns dias depois recebi o texto que daria origem a este trabalho1.  

A integração dos latino-americanos é crucial e vital para a nossa sobrevivência 

enquanto a região das veias abertas. Foi a integração realizada em 2016 que nos 

trouxe até aqui, permitindo o presente trabalho apresentar aspectos de uma realidade 

pouco conhecida, permitindo revelar as resistências sociais e, principalmente, a 

resistência educacional do Instituto Juan Bautista Alberdi frente a ditadura stronista.   

Dentro de uma contexto maior, as resistências educacionais podem ser vistas 

a partir do surgimento das teorias críticas da educação que surgiram em oposição às 

teorias não críticas, fortemente influenciadas pelos preceitos liberais que viam a 

educação como um instrumento para a manutenção e permanência do status quo, ou 

seja, um tipo de educação que visava e ainda visa manter a relação entre opressores 

e oprimidos, não demonstrando a forte divisão social que produz os problemas da 

sociedade e ignorando a integração total entre seus cidadãos. Essa linha educacional, 

                                                           
1 ALMADA, Martin. Meu crime: educar para a liberdade.  Disponível em: 

<https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/paraguay/52272/meu-crime-educar-para-a-liberdade>. 

Acesso em: 15 dez. 2017 
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conhecida como pedagogia tradicional encarrega a escola e o(a) professor(a) o poder 

do conhecimento total, como se os alunos e alunas fossem recipientes vazios, 

ignorando os conhecimentos particulares e as experiências de vida de cada indivíduo. 

Em oposição a esse tipo de pedagogia é que surgem, ao longo do tempo, as teorias 

críticas com a proposta de mudança. Estas veem, na educação, instrumento de 

transformação social, pensando a escola e os alunos dentro de um contexto que 

engloba fatores sociais, econômicos, culturais e históricos. É nessa linha que Paulo 

Freire se insere e sua influência ultrapassa as fronteiras do Brasil, chegando à 

educadores de todo o mundo que almejavam uma transformação social pela 

educação. É dessa forma que chegou ao Paraguai e conquistou o coração de dois 

jovens educadores sonhadores no apogeu repressivo da ditadura: Martin Almada e 

Celestina Perez Almada. 

O Paraguai é um país que se localiza no centro-sul da América do Sul fazendo 

fronteira com Bolívia, Argentina e Brasil. Sua história é marcada por um período 

ditatorial considerado o mais longo e violento da América Latina: o stronismo, que 

permaneceu no poder por 35 anos (1954-1989) e cometeu os mais diversos e 

perversos atentados aos direitos humanos e às liberdades civis e constitucionais.  

O stronismo se apoiava em três grandes pilares: o Partido Colorado, que ao se 

apresentar como defensor da soberania nacional ficava como responsável pela 

relação de Stroessner com a população; as Forças Armadas, responsável pelo 

armamento e coerção social; e Stroessner, figura que concentrava o poder militar, 

econômico, ideológico e político em sua figura. Esses pilares de sustentação, através 

de uma forte propaganda política exaltando o nacionalismo e o patriotismo, 

reforçavam a mensagem de que para ser cidadão paraguaio era preciso ser filiado ao 

Partido Colorado, caso contrário poderia sofrer repressão por apresentar oposição ao 

partido oficial. Desta forma, houve uma filiação massiva não apenas por medo, mas 

por coerção social uma vez que sem a filiação era impossível ter acesso à educação, 

trabalho e saúde. Essas estratégias serviam para manter o lugar de poder e 

desestabilizar qualquer ameaça, criando uma ideia de que o stronismo era algo 

invencível e onipresente. 

Somado a isso, as ditaduras latino-americanas do Cone Sul começaram a 

organizar, a partir da década de 1970, em conjunto com a Agência Nacional de 

Inteligência (CIA), o que viria a ser conhecido como Operação Condor: ditaduras 
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latino-americanas aliadas ao governo estadunidense em busca do perigo vermelho. 

Juntos, tinham o objetivo de combater o inimigo interno, coordenando todos os tipos 

de repressão aos possíveis elementos de oposição ou qualquer elemento que 

colocasse à prova a ordem estabelecida. No Paraguai, o comunismo nunca foi uma 

ameaça real, mas Stroessner fez uso do discurso anticomunista para conseguir apoio 

técnico e financeiro dos Estados Unidos. Essas atividades repressivas nacionais e 

internacionais produziram uma enorme quantidade de documentos que comprovam 

as ações da ditadura paraguaia e sua vinculação à Operação Condor. Esse conjunto 

documental ficou conhecido como Arquivo do Terror e foi descoberto em 1992 por 

Martin Almada, fundador e diretor do Instituto Juan Bautista Alberdi. 

Mas apesar do contexto hermético em que o Paraguai e a América Latina se 

encontravam, muitos grupos conseguiram organizar resistências. Uma dessas 

resistências foi a experiência educacional autogestionária do Instituto Juan Bautista 

Alberdi, criado por Martin e Celestina Pérez Almada em 1956 na cidade de San 

Lorenzo, dois anos após Stroessner chegar.na cidade de San Lorenzo, próxima à 

Assunção. Este instituto nasceu como continuação ideológica do colégio nacional 

Juan Bautista Alberdi, fechado pela ditadura de Morínigo por ser considerado um 

colégio com tendências progressistas2. Com Martín e Celestina a experiência 

educacional do Instituto Juan Bautista Alberdi teve grande êxito, mas com medo que 

a ideia progressista se espalhasse pelo país a ditadura stronista ordenou, em 1974, a 

prisão dos dois, que acabaram sendo vítimas da Operação Condor: ele foi preso e 

torturado por três anos enquanto ela foi vítima de um infarto causado pelas torturas 

psicológicas que sofria por parte dos militares.3 A perseguição ao casal e a repressão 

ao Instituto se baseava na acusação de estarem realizando experiências sociais e 

pedagógicas inspiradas na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire em pleno 

stronismo, que exercia sobre a sociedade formas de controle quase absolutas. 

O Instituto prosperou e, em 1960, ampliou suas atividades oferecendo diversos 

tipos de serviços que iam desde a educação primária até ações de caráter cultural que 

rompiam a lógica e o rigor que existia na sociedade stronista, executando uma 

pedagogia libertadora e promovendo uma experiência de autogestão baseada em 

uma cultura cooperativa historicamente enraizada no Paraguai. Produziam e 

                                                           
2 Fundação Celestina Pérez Almada. Disponível 
em<http://www.fcpa.org.py/nosotros_celestina_perez_almada.html>. Acesso em: 24/02/2017.  
3 Idem. 
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consumiam seu próprio conhecimento, como também promovia reflexões e a 

construção de uma consciência crítica, sendo por isso considerado um tanto quanto 

ameaçador aos poderes constituídos.  

Além do Instituto, o jovem casal indignado com a situação dos docentes 

paraguaios decide colocar em andamento o projeto Villa Del Maestro, onde defendiam 

que cada educador tivesse uma casa própria.  A cooperativa criada por eles fazia o 

que o governo não fazia: assumia funções que pertencia ao Estado, proporcionando 

não apenas uma educação de qualidade, mas uma ação que promovia uma qualidade 

de vida para os responsáveis pela educação no país. Além disso, o Instituto promovia 

uma educação crítica que se mostrava como uma microalternativa democrática no 

meio de um regime extremamente repressivo.4 

Embora não tivesse vínculo político ideológico com nenhum grupo comunista, 

Martin Almada foi considerado subversivo pelas ações que realizava. Em busca de 

proteção, conseguiu uma bolsa de estudos na Universidad Nacional de La Plata na 

Argentina para realizar seu doutorado em Ciências da Educação. Sua tese, Paraguay: 

Educación y Dependencia, finalizada em 1974, denunciava como o Paraguai desde a 

colonização se mantinha dependente de interesses estrangeiros e como a educação 

servia de instrumento para a manutenção do subdesenvolvimento do país.  Pela 

denúncia contida em sua tese, seu trabalho foi entregue pela polícia argentina à polícia 

paraguaia, tornando Almada uma vítima direta da Operação Condor.  Foi através da 

tese que a polícia paraguaia chega a Villa Del Maestro e também ao Instituto, 

realizando uma violenta intervenção na noite de 26 de novembro de 1974. Martin foi 

acusado de ser um terrorista intelectual, acusado de estar promovendo a subversão 

mental dos estudantes. Seu crime, educar para a liberdade, lhe rendeu três anos na 

prisão, além de torturas físicas e psicológicas. O trabalho do Instituto da Villa del 

Maestro foi descontinuado e sua esposa, Celestina, assassinada. 

No ano de 1977 Martin consegue asilo político na Embaixada no Panamá após 

a greve de fome que durou 30 dias no campo de concentração de Emboscada e, após 

este período, angariou apoio da Anistia Internacional e do Conselho de Igrejas para 

sair do país. Foi convidado pela UNESCO para trabalhar como consultor em educação 

para América Latina e África na França e retornou ao Paraguai só após a caída do 

                                                           
4 Fundação Celestina Pérez Almada. Disponível em: 
<http://www.fcpa.org.py/nosotros_celestina_perez_almada.html>. Acesso em: 24/02/2017. 
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ditador, em 1989. Procurando justiça, entrou com pedido de habeas data para 

encontrar os documentos de sua prisão. Através de sua busca descobriu, em 22 de 

dezembro de 1992, quatro toneladas de documentos sobre as ditaduras latino-

americanas, até hoje o maior acervo sobre a Operação Condor. O conjunto 

documental ficou conhecido como Arquivo do Horror e foi incorporado pela UNESCO, 

em 1997, ao Programa Memória do Mundo. Atualmente se localiza no Centro de 

Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos do Museo de la 

Justicia, localizado na Corte Suprema de Justiça na cidade de Assunção. 

O presente trabalho buscou recuperar brevemente a história paraguaia, bem 

como as estruturas sociais, políticas, econômicas e repressivas da ditadura de 

Stroessner e sua participação na Operação Condor, como também as resistências 

que existiram ao longo dos 35 anos de repressão política. Visou compreender e trazer 

à tona a importância da resistência educacional realizada pelo Instituto Juan Bautista 

Alberdi, seus diretores, professores e alunos, frente a ditadura stronista. 

 Para a construção do trabalho foram utilizadas diversas fontes, mas 

principalmente, fontes documentais retiradas do Arquivo do Horror, as entrevistas 

realizadas com professores e alunos que fizeram parte do Instituto, a tese de Almada 

e seu livro de memórias carcerárias e também os dados e informações revelados pelo 

Informe da Comissão da Verdade e Justiça. Como fontes secundárias, foram 

utilizadas informações recolhidas no MEVES (Memoria y Verdad sobre el stronismo), 

na Fundação Celestina Perez Almada e no Museo de las memorias, todos localizados 

no Paraguai. 

Os tomos do Informe da Comissão da Verdade e Justiça e as informações 

retiradas do MEVES, da Fundação Celestina Perez Almada e do Museo de las 

Memorias foram de grande utilidade para comprovar o alto grau de vigilância e 

controle presente na sociedade daquele tempo, bem como para denunciar mais uma 

vez as frequentes atrocidades e violações aos Direitos Humanos. Para melhor 

compreensão e descrição do contexto repressivo, foram utilizados documentos 

encontrados no Arquivo do Terror, onde há evidências do controle sobre situações 

cotidianas, mas também a construção de uma “proteção nacional” inserida na 

denominada Operação Condor. A reconstrução do contexto histórico contou com 

documentos oficiais e também com as entrevistas, mesclados com a parca 

historiografia construída sobre o Paraguai até o momento. Por essa razão, a 
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importância do trabalho consiste não apenas em retratar um país que muitas vezes é 

ignorado na historiografia latino-americana, mas também mostrar como sua história é 

rica e experenciou um momento repressivo que contou com diversas resistências que, 

influenciadas fortemente pela cultura do país, buscavam espaços de liberdade. 

O objetivo da pesquisa foi compreender e expor o funcionamento do Instituto 

como espaço democrático e livre dentro de uma sociedade repressiva e vigiada e, 

neste aspecto central, entrevistas realizadas com professores e alunos que fizeram 

parte do Instituto durante o período, bem como o depoimento de Martin Almada e a 

de sua esposa Maria Stella Caceres foram de crucial importância. A viagem realizada 

ao Paraguai no mês de fevereiro de 2018, com o auxílio da bolsa CNPq, possibilitou 

o recolhimento de toda a documentação e depoimentos realizados in loco. As 

entrevistas tornaram-se essenciais uma vez que toda a documentação foi destruída 

com a intervenção ao Instituto, apagando a memória física daquela comunidade. Por 

essa razão, a documentação oral foi parte indispensável para reconstituir as práticas 

pedagógicas e a convivência que existiam naquele espaço educacional.   

A história oral é única, pois nunca será contada da mesma maneira, mesmo 

que seja pela mesma pessoa. Como uma expressão do passado, contém facetas que 

vão se produzindo conforme o relato vai sendo contado, compreendido e levado 

adiante. Ao contrário de uma história contada através dos documentos, com uma 

construção periódica e informativa mais prática, a história oral mistura racional e 

emocional nunca sendo uma narrativa completa de tudo o que se passou, da maneira 

exata como se passou, se tornando segundo Alessandro Porteli (2001) um produto 

sintético da ciência social.  

As entrevistas demonstram, portanto, que a história oral foi imprescindível para 

contar a história do Instituto. Nesse sentido, Alessandro Porteli e Verena Alberdi foram 

os autores que mais deram base teórica e metodológica para a análise das fontes 

orais recolhidas, possibilitando a compreensão e realização desta pesquisa. 

Durantes as entrevistas que realizei no Paraguai em fevereiro de 2018, ainda 

que todos tenham se lembrado e falado muitas coisas parecidas, havia a 

particularidade da experiência vivida por cada um.  

A entrevista com Almada me ensinou sobre paciência e sobre memórias que 

não se apagam. O planejamento era visitá-lo para marcarmos dias, horários e temas, 

porém a primeira visita não saiu como o planejado e nossa conversa despretensiosa 
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sobre educação e América Latina tomou todo o nosso tempo. Obviamente ele trazia 

o Instituto e a Villa Del Maestro como exemplos e eu, curiosa para saber tudo sobre 

sua história, ia perguntando incansavelmente. Aprendi a ter calma. Percebendo meu 

interesse me contou detalhadamente sobre a Villa Del Maestro. Durante nossa 

conversa, me dizia que não estava doente de corpo, dizia que sua saúde estava frágil 

devido as dores que tinha em sua alma. Os relatos de Martin foram um misto de alegria 

e tristeza. Ao mesmo tempo que me fascinava buscar entender como realizaram 

aquela utopia, me entristecia saber o final da história. 

As conversas com Maria Stella, atual esposa de Almada, preencheram as 

lacunas após o contato com os professores e alunos. Pacientemente me brindou com 

todas as informações sobre o Instituto Juan Bautista Alberdi. Embora não tenha 

participado da experiência educacional, Maria Stella viveu o período de repressão que 

assolou toda a América Latina. Com ela viajei no tempo e aprendi coisas que 

dificilmente estarão nos livros. A história do Instituto que me contou foi uma colcha de 

retalhos de memórias contadas por Martin e outros que fizeram parte daquele sonho.  

Um dos professores entrevistados contou a história do colégio pela perspectiva 

do jovem que era naquela época, engajado no Partido Febrerista e esperançoso de 

que era possível fazer uma sociedade melhor através da educação. Minhas perguntas 

o fizeram resgatar coisas que há muito tempo não pensava. Relembrou anedotas 

divertidas do que ocorria cotidianamente no Instituto, qual era sua relação com os 

alunos, qual a diferença com outras escolas, como era um ambiente livre. Outro 

professor trouxe a história com o olhar de quem sentia saudade da ação social que 

realizava, a importância de seu trabalho cooperativo e a importância que tinha 

professor na região de San Lorenzo. Durante a entrevista com as alunas é possível 

ver a consistência nos depoimentos, apesar da diferença de idade entre as duas e 

dos aspectos individuais da lembrança. Enquanto uma relembra a menina que, juntos 

aos colegas de classe, reivindicava mais brincadeiras na escola pois sabiam que 

tinham voz, a outra nos traz a dupla vivência de uma jovem que vivia em um ambiente 

educacional livre ao mesmo tempo em que vivia em uma sociedade hermeticamente 

controlada pelo medo. 

Todos os encontros e conversas trouxeram à tona emoções diversas. Risadas 

e lágrimas na tentativa de relembrar coisas que há muito tempo não eram pensadas, 

os sorrisos quando se lembravam de coisas que nunca foram embora da memória. 
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Todas as particularidades, detalhes, e momentos que constroem a história oral a 

fazem uma fonte de extrema importância pois “...expressa a consciência da 

historicidade, da experiência pessoal e do papel do indivíduo na história da sociedade 

em eventos públicos: guerras, revoluções, greves...” (PORTELI, 2001, p. 14). Dentro 

disso, foi um privilégio, enquanto historiadora, ter tido a oportunidade de conversar 

com os sujeitos históricos que fizeram parte desta pesquisa que foi feita com eles, por 

eles e para todos. 

Os dois tipos de fontes - escritas e orais - foram utilizados para que possa se 

realizar um trabalho completo pois: “o trabalho histórico que se utiliza de fontes orais 

é infindável, dada a natureza das fontes; o trabalho histórico que exclui as fontes orais 

(quando válidas) é incompleto por definição” (PORTELLI, 1997, p. 37). 

O primeiro capítulo, A construção de uma distopia, foi dividido em cinco partes 

com conteúdo voltado para a política e com o objetivo de contextualizar a história 

paraguaia na qual se inseria o Instituto Juan Bautista Alberdi. A primeira parte aborda 

a construção do estado paraguaio desde sua independência, mostrando as 

peculiaridades de sua história política e a sucessão de golpes que levou Stroessner 

ao poder. A segunda e terceira parte são dedicadas ao estudo da sociedade stronista 

em si, em como havia uma repressão indireta em todos os espaços e como Stroessner 

consegue fazer a sociedade manter um culto em relação à sua imagem através do 

medo e da ideia de onipresença e onipotência. A quarta parte dedica-se 

exclusivamente na explicação da estrutura do aparato repressivo utilizado durante a 

ditadura e a quinta parte dedica-se a contextualizar a influência da Guerra Fria nas 

ditaduras latino-americanas, bem como explicar brevemente a criação, o objetivo e o 

funcionamento da Operação Condor.  

O segundo capítulo, A resistência frente ao ideário desenvolvimentista, foi 

dividido em quatro partes e busca explicar a influência de diretivas nacionais e 

internacionais sobre o sistema educacional paraguaio. Demonstra como nasceu o 

projeto desenvolvimentista largamente usado pelos Estados Unidos e pelos países 

desenvolvidos e qual foi a influência e relação desses países com a América Latina, 

com as ditaduras e com as diretrizes educacionais. Traz à tona também experiências 

de escolas urbanas e rurais que enfrentaram esse ideário no campo educacional. 

O terceiro capítulo, Utopia realizada, foi dividido em três partes que contam 

como nasceu o Instituto e como foi o seu fim. O capítulo traz ainda os relatos de como 
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era o funcionamento da escola, a convivência e a comunidade de San Lorenzo e 

busca demonstrar porque a emancipação do pensamento era considerado algo 

subversivo na época. 

Os países da América Latina dividem uma história muito semelhante desde a 

colonização até os dias atuais e, ao longo desta História, enraizou-se a ideia de que 

nossa América seja – como diz Eduardo Galeano5 - o quintal dos EUA, uma sub-

América e é por essa razão que estudar nossa história é tão importante. Somos um 

continente com uma trajetória marcada por lutas e resistências que devem ecoar. É 

por esta razão que este trabalho não visa apenas denunciar as repressões que 

ocorreram durante o stronismo, mas também busca trazer à tona uma parte da História 

da América Latina que é desconhecida ou que foi esquecida e deixada de lado. A 

história do Paraguai possui uma bibliografia escassa, por isso minha função enquanto 

historiadora latino-americana é, além de contribuir com a concretização de mais uma 

bibliografia sobre este país, é resgatar aqui uma parte muito específica desta história 

da maneira mais completa possível. Uma parte que conta não só a beleza de uma 

escola livre, mas também a história de uma comunidade que sonhava com uma 

educação libertadora.  

Embora a História seja o resultado de encontros e pessoas que fazem os 

acontecimentos, o encontro que tive com Martin vai além. Tal encontro não resultou 

apenas em uma pesquisa que aglutina duas gerações, várias histórias de vida e dois 

países latino-americanos. É um encontro que une, acima de todas essas coisas, 

pessoas com um mesmo sonho: educar para a liberdade.  

  

                                                           
5 Ver mais em: GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro:Paz e 

Terra, 2005. 
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CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO DE UMA DISTOPIA 
 

A definição de distopia pode ser, de forma breve, explicada como o oposto da 

utopia, mas, além disso, é comum ser referida, na teoria literária, com configurações 

de cunho totalitário ou autoritário e de controle social.  

No campo literário, “o gênero da distopia emerge como dispositivo de análise 

radical da sociedade, cujo objetivo é analisar os efeitos de barbárie que se manifestam 

em determinado tecido social” (FERREIRA, 2015, p. 71). Na ficção, a situação 

distópica, geralmente, é consequência do mau comportamento ou da ignorância 

humana, o que acaba levando a sociedade a viver num mundo praticamente 

desumano, com condições insuportáveis para os indivíduos. Mas, para além disso, 

“apresenta um componente de materialidade – trata-se, em sua maioria, de lugares 

situados no tempo (geralmente no futuro) e no espaço” (FERREIRA, 2015, p. 71) 

É por essa razão que este primeiro capítulo possui esse nome. O presente 

trabalho analisa práticas educacionais desenvolvidas no contexto de uma ditadura que 

perseguiu, matou, torturou e exilou pessoas, sistematicamente, ao longo de 35 anos, 

e é no interior dessa distopia que emerge uma utopia: a experiência do Instituto Juan 

Bautista Alberdi e sua expansão. O uso do conceito emergiu a partir das informações 

contidas na documentação que evidenciam a contraposição entre a barbárie e a 

utopia.   

 Na segunda metade do século XX, o Paraguai – e a América Latina – sofria 

com a expansão de um pensamento conservador, que o colocava sob a ditadura mais 

longa e violenta da história latino-americana. Era o início do regime stronista. Para 

compreendê-lo, é necessário, não apenas localizar o Paraguai no mapa e na história 

latino-americana, como é de profunda importância entender o contexto mundial e as 

ideologias que circulavam no mundo durante o período estudado. Mas, para além 

disso, há uma particularidade na história paraguaia que transparece na historiografia 

com muita incidência: a importância que teve o governo do Dr. Francia na constituição 

do país, cujo sentimento de nacionalidade nascia não de preceitos teóricos e 

imposições estatais, mas da unidade do povo paraguaio, hegemonicamente guarani. 

Assim, mesmo com a dominação espanhola e dos jesuítas na região, o sentimento de 

ser paraguaio perpassava a população. E qual é a relação entre tal sentimento de 

pertencimento de um povo/nação e o objeto da presente pesquisa?  
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À primeira vista, a análise documental evidencia uma prática de resistência 

iniciada a partir de uma racionalidade crítica que leva seus sujeitos a reagir contra 

uma dominação ditatorial.6 Ou seja, professores e diretores – Celestina e, o também 

docente e advogado, Martin Almada – passam a desenvolver, a partir de um 

planejamento, práticas pedagógicas visando preparar melhor os jovens e 

adolescentes para o exercício da cidadania. Mas, naquela conjuntura política, na qual 

a questão educacional é vista como uma área de segurança interna, tais práticas são, 

inerentemente, resistências e, como tal, consideradas subversivas.   

Mas, ao cotejar as informações documentais com as informações extraídas de 

depoimentos dos professores que participaram de tal experiência, inclusive 

demonstrando uma forte influência da pedagogia de Paulo Freire, uma nova questão 

básica se impôs ao pesquisador: por que parece ter sido tão natural para aquelas 

pessoas terem desenvolvido tais práticas sem, necessariamente, se conscientizarem 

politicamente ou se respaldarem em teorias e autores vinculados à área? A resposta 

é: porque se tratou de uma resistência espontânea e significativa no interior de um 

regime que, segundo alguns, beirou ao totalitarismo.7 

A partir daí, após as considerações feitas pela banca do exame de qualificação, 

o retorno à documentação se fez com mais atenção às possibilidades de identificação 

de aspectos da cultura paraguaia presentes no fazer quotidiano daquela experiência 

educacional, sendo possível compreender o aspecto subjetivo que transcorreu 

durante as entrevistas. Os entrevistados se referiam com naturalidade ao que haviam 

feito, afinal, era reação comum a qualquer paraguaio que não aceitava as imposições 

educacionais do governo. Praticavam uma educação que era paraguaia. Neste 

aspecto, a confluência com as ideias de Paulo Freire é mais nítida: pensavam uma 

educação como prática social que objetivava o ser social dos educandos na relação 

com os educadores.  

                                                           
6MATOS, Luis Salgado de. Ditadura. Disponível em: <https://www.ifilnova.pt/file/uploads/adef6243 
1338a1b34134e1cdeb528d43.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018.  
7 COELHO, Myrna. Tortura e suplício, ditadura e violência. Lutas Sociais, São Paulo, v. 18, n. 32, 

p.148-162, jul. 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/25698>. Acesso em: 07 

mai. 2019. Ver também: ROLON, José Aparecido. Paraguai: transição democrática e política 

externa. 2010. 186 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência Política, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. 
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Isso levou ao aprofundamento paulatino da constituição do Paraguai enquanto 

nação, ou seja, enquanto expressão de um ethos guarani8, enquanto expressão 

mesma da forma cultural de ser daquele povo.9 

Na busca da identificação das características particulares da formação do 

Paraguai, efetivada em fins do século XIX, como fruto de um governo ditatorial, 

colocou-se a questão sobre a identidade da cultura do povo guarani: é possível que 

considerassem natural a vigência de ditaduras. Neste caso, que função social 

cumpriria a experiência do IJBA?   

Pela constituição do país/nação, vigorada após a independência, assume a 

república um ditador com o título de ditador perpétuo. Mas a contraposição entre 

ditadura e democracia, colocada fortemente pelos preceitos iluministas, não se aplica 

à particularidade paraguaia no começo de sua independência e ao longo de sua 

história política. Daí a necessidade desse esclarecimento preliminar que, em um 

primeiro momento, pode parecer que nos afasta um pouco do objeto em estudo nessa 

dissertação, mas que nos ajuda no entendimento da intensa participação daquela 

população na vida política do país e as constantes manifestações de resistências que 

constroem a cada momento de sua história.  

Desde a sua independência, a história do Paraguai foi marcada por diversos 

golpes políticos e ditaduras, perpassando por formas de governo distintas: Junta 

Governativa (1811-1812); Primeiro Consulado (1813-1814), Ditadura Temporal e 

Perpétua (1814-1840), Segundo Consulado (1840-1844), Presidencialista (1844 até 

os dias de hoje), essa última intermediada pela mais longa ditadura da região do Cone 

Sul.  

A localização geográfica do Paraguai também contribui para sua história 

conturbada, pois, ao fazer fronteira com a Argentina, o Brasil e a Bolívia traça, 

também, os limites econômicos e o interesse dos países vizinhos, delineando a 

história paraguaia em seu aspecto econômico, social e internacional com as guerras 

entre esses países durante o século XIX (Guerra do Paraguai, 1864 – 1879) e início 

do século XX (Guerra do Chaco, 1932 – 1935) e, também, com suas articulações e 

cooperações no cenário internacional na segunda metade do século XX, 

                                                           
8 AMOSSY, Ruth. Da noção retórica de ethos à análise do discurso. In: AMOSSY, Ruth (Org.). Imagens 
de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto, 2008. p. 9-28. 
9 ORLANDI, E. P.. À flor da pele: indivíduo e sociedade.  In: MARIANI, B. A escrita e os escritos: 
reflexões em análise de discurso e psicanálise. São Carlos: Claraluz, 2006. 
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caracterizadas principalmente pela aliança entre os países do Cone Sul, que gerou a 

Operação Condor. 

 

1.1 INDEPENDÊNCIA E DITADURAS PARAGUAIAS 

 

Observa-se que, desde o início das guerras de independência da região platina, 

no começo do século XIX, a população paraguaia participou ativamente na defesa de 

seu território, continuando uma tradição de lutas que nasce do subjugo do domínio 

espanhol e da presença dos jesuítas. Tal tradição de lutas já era observada no período 

colonial, em particular na área educacional, durante o qual, inicialmente: 

 
La educación (…) quedó reducida al interés de las autoridades locales: 
Gobernadores y Cabildos y de las Órdenes Religiosas; éstas, 
auténticas pioneras y calificadas realizadoras de todo quehacer 
cultural. 
Sin embargo, debe señalarse que algunos monarcas como Carlos V, 
Felipe II, Felipe IV, Carlos III, produjeron “Instrucciones” para la 
educación de los indígenas en las que se recomendaba especialmente 
la utilización del idioma castellano como instrumento educativo, 
particularmente para la enseñanza de la doctrina cristiana. En la 
práctica aquellas instrucciones no tuvieron vigencia, pues los 
indígenas opusieron tenaz negativa al aprendizaje del idioma español. 
En consecuencia, la norma fue el aprendizaje del idioma Guaraní por 
los misioneros, como medio de comunicación e integración cultural 
dado que hasta Catecismos y Libros se imprimieron en el idioma 
atestan (OEI - Sistemas Educativos Nacionales – Paraguay, p.2)10. 

 
A situação de carência quase que absoluta de um sistema educacional, ao 

longo do período colonial, ainda conforme o informe citado acima, deveu-se, não ao 

descaso das autoridades espanholas que dirigiam aquela região Paraguaia, mas à 

carência de docentes profissionais, o que obrigava as províncias à “improvisación y a 

la barrera lingüística que significó el uso generalizado del idioma guaraní” (OEI, s/ 

data, p. 3). 

Tal situação permanece até a desintegração do império espanhol, ocorrida 

durante as Guerras Napoleônicas, que levaram Carlos IV a renunciar ao trono em 

1808, fato que teve forte influência nas colônias em um contexto no qual se iniciam os 

processos de independência na América Latina.  

                                                           
10 Documento disponível em: <https://www.oei.es/historico/quipu/paraguay/par02.pdf>. Acesso em: 
23/07/2018. 
 

https://www.oei.es/historico/quipu/paraguay/par02.pdf%20Acesso%20em:%2023%20jul.%202018
https://www.oei.es/historico/quipu/paraguay/par02.pdf%20Acesso%20em:%2023%20jul.%202018
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Em 1810, na província de Buenos Aires, a elite comercial depõe o vice-rei 

Baltasar Hidalgo de Cisneros e promove uma Junta Provisional Governativa, que 

pretendia assumir o governo de forma independente à Coroa e exigir às províncias do 

interior o reconhecimento de sua autoridade na região.  

Neste período, havia no Paraguai três correntes políticas: a espanholista, que 

defendia lealdade à coroa espanhola, a porteñista, que propunha ruptura com a 

Espanha e união com Buenos Aires, e a nacionalista, que defendia a independência 

absoluta do Paraguai. Era nesta última corrente que se encontrava José Gaspar 

Rodríguez de Francia.  

Depois de diversos conflitos internos e externos, os líderes do movimento 

independentista paraguaio, apoiados pela população, promoveram, em 14 de maio de 

1811, um “quartelaço” que levou o último governador espanhol no Paraguai, Bernardo 

de Velasco y Huidobro, a entregar o poder. A partir daí, se inicia, de forma mais 

concreta, o processo de independência. No Congresso de 1813, que representou o 

auge da participação política de amplos setores populares11, foram convocados mil 

deputados eleitos diretamente em assembleias ou reuniões gerais de suas 

comunidades. Juntos declararam oficialmente o nascimento da República do 

Paraguai, a primeira da América do Sul depois da desintegração do império espanhol.  

Com a independência, viu-se a necessidade de decidir de que forma o novo 

governo se imporia. Embora existisse uma influência da Constituição dos Estados 

Unidos (1787), baseada nos moldes do iluminismo europeu, o modelo era muito novo 

e não se conhecia o êxito concreto da experiência.  

Por essa razão, decidiram escolher o clássico modelo da Roma antiga, 

estabelecendo o Consulado como forma de governo. Neste contexto, Fulgêncio 

Yegros e Dr. Francia foram os escolhidos como cônsules e deveriam se alternar no 

poder a cada quatro meses. Mas, em 1814, Francia acabou sendo eleito Ditador 

Temporal e, em 1816, Ditador Perpétuo, o que durou até sua morte. O modelo romano 

adotado pelo Paraguai explica o título dado à Francia no início da independência. 

Neste modelo, a ditadura só era instaurada para restabelecer a paz e salvar o Estado, 

tratava-se de um mecanismo para emergências sociais e não um despotismo 

ilegítimo. Embora o discurso de estabelecer a paz e salvar o Estado também tenha 

                                                           
11 Segundo John Robertson, sete oitavos dos deputados provinham de classes mais baixas. Neste 
congresso, também houve massiva presença da população rural e indígena. 
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sido usado pelos ditadores paraguaios no século XX, o conceito já tinha um outro 

fundamento, transformando-se no que entendemos hoje por “ditadura”: algo 

associado ao totalitarismo, despotismo e tirania. 

 
Nos dias atuais (...) ditadura designa, de regra, os regimes 
antidemocráticos ou ademocráticos, opostos às democracias liberais, 
que se caracterizavam pela limitação do poder, pela presença das 
franquias políticas e civis, pela distribuição legal e fática da autoridade 
estatal (...). Ditadura implica, hoje, supressão da liberdade dos 
governados, concentração de mando e sua transição em via 
descendente, das esferas elevadas da hierarquia (NETO, 2015, p. 
238). 

 
O ditador no sentido romano, por outro lado, assumia um cargo público que, 

não podendo alterar a organização ou funcionamento das instituições, visava sempre 

o bem geral do povo. Na Roma antiga e, também, no Paraguai independente, a 

república era vista como um conjunto composto pelos cidadãos, sendo o povo 

responsável por sua soberania. A isso, soma-se a grande influência de Rousseau12 

na política de Dr. Francia, principalmente, seguindo os princípios do Contrato Social, 

que nada mais seria do que um acordo entre indivíduos para se criar a sociedade, 

sendo o Estado uma relação de associação e não subordinação. Com essas 

considerações, e seguindo estas visões políticas, Francia foi eleito ditador por causa 

dos perigos que as outras potências apresentavam naquele momento, principalmente 

Buenos Aires, que insistia em tratar o Paraguai como província e não como país 

independente. José Gaspar Rodriguez de Francia manteve os traços do modelo 

romano e as influências do Contrato Social nas políticas paraguaias até a sua morte.  

Seu governo foi marcado por uma política de não intervenção na crise política 

platense13 e sua justificativa para tal era manter a paz, quietude e tranquilidade. 

                                                           
12 José Gaspar Rodriguez de Francia estudou na Universidad de Córdoba, na Argentina, onde realizou 
estudos de filosofia jurídica e teologia. Esta instituição promovia uma ampla difusão da doutrina dos 
enciclopedistas franceses, em especial, da obra “O Contrato Social”, Jean Jacques Rousseau.  
13 Após a declaração da Independência, Buenos Aires continuou tentando submeter o Paraguai a seu 
domínio. Frente às diversas recusas que recebeu do Dr. Francia, impôs um isolamento comercial que 
desagradou às elites paraguaias que se dedicavam ao comércio internacional.  As principais famílias 
paraguaias e os grandes proprietários de terras precisavam escolher entre aceitar as regras impostas 
por Buenos Aires no âmbito comercial ou apoiar o projeto de construção nacional de seu país. O 
governo de Francia, isolado econômica e politicamente, se viu pressionado a tomar medidas que 
garantissem a independência nacional. Essas medidas afetaram diretamente os interesses das elites 
tradicionais que se opuseram e tentaram retirar Dr. Francia do poder com um assassinato. Mas a 
conjuração foi descoberta e reprimida duramente pelo ditador. Ver mais em: NÚÑEZ, Ronald León. El 
pensamiento político e económico de José Gaspar Rodríguez de Francia: 1814 - 1840. 2015.  
Dissertação (Mestrado) - Curso de História Econômica, FFLCH, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2015. 
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Internamente, reforçou políticas isolacionistas que estimularam a produção interna, 

ajudando a preservar o caráter hegemônico e construir um sentimento nacional 

paraguaio. O ditador também estimulou a miscigenação, saneou as finanças, 

defendeu as fronteiras, organizou a agricultura, diminuiu pressões externas, promoveu 

o guarani como língua oficial, estimulou a industrialização, realizou obras públicas na 

capital, entre outros. “Tal fue Francia y tal ha sido su obra. Maldigamos aquél por sus 

crímenes, pero bendigamos esta última”. (BAEZ, 1888, p. 10 apud RAMOS, 2011, p. 

153). Na área educacional, seguindo a tradição liberal, criou a “Escuela Central de 

Primeras Letras y estimuló la abertura de escuelas privadas” (Idem), mas, conforme a 

bibliografia acessada, foi no período seguinte ao de Francia que a educação 

paraguaia sofreu um grande impulso14.  

Em 1840, Dr. Francia morre e assume Carlos Antonio López como cônsul, ao 

lado de Mariano Roque Alonso. Em 1844, o Congresso aprova o projeto de 

Constituição que o elege como o primeiro presidente constitucional do Paraguai. Ainda 

que tenha mantido alguns traços fundamentais do governo anterior, Carlos Antonio 

López deu toques característicos para o seu modelo econômico. Neste sentido, 

realizou a abertura política, visando investir em infraestrutura e desenvolvimento. Ao 

mesmo tempo, estimulou a produção agrícola para fins exportadores, o que ocasionou 

uma diminuição do consumo interno.  

López teria sido o responsável não apenas por preparar a base de 

industrialização no Paraguai, mas, também, por fortalecer o exército e a parte militar 

do país. Assim, foi em 1842, que a formação de docentes passou a ser sistemática, 

possibilitando que, depois de 1860, funcionasse: 

 
(…) una escuela en cada parroquia de la capital. Igualmente, se 
fomentó la educación primaria en las villas y partidos campesinos. 
Según informaba el presidente López en su Mensaje de 1857, 16.755 
niños concurrían a 408 escuelas elementales, sustentadas por el 
Estado y por los padres de familia beneficiados con su acción. Moreno 
dice que en 1862 funcionaban 435 escuelas, con 24.524 alumnos, y 
Pérez Acosta da una lista de setenta maestros de primeras letras que, 

                                                           
14 A consulta à bibliografia à que tive acesso revela uma profunda divergência entre os autores sobre 
a questão educacional durante o período do Dr. Francia. Uma indicação de tal divergência encontra-se 
no livro de SPERATTI, Juan. Historia de la educación en el Paraguay 1812-1932.: Origen y Evolución 
Histórica de la Escuela España, de San Lorenzo 1869-1975.. Assunção: Litocolor, 1996. (Síntese 
disponível em  https://www.abc.com.py/articulos/politica-educacional-del-dr-francia-787097.html). 
Acesso em: 25/03/2019. 

https://www.abc.com.py/articulos/politica-educacional-del-dr-francia-787097.html


 
 

36 
 

en vísperas de la guerra, ejercían la docencia en cuarenta poblaciones 
del interior (HISTORIA Y CULTURA DEL PARAGUAY, 2019).15 

 
Mas, embora a abertura política e diplomática tenha marcado uma mudança 

radical na política paraguaia, também aumentou a tensão com os países vizinhos, 

Argentina e Brasil, fazendo crescer a ameaça de uma guerra. Por essa razão, durante 

seu governo, López enviou seu filho, Francisco Solano López, à Europa para aprender 

sobre o sistema militar prussiano, realizando treinamentos que, posteriormente, 

seriam utilizados no país.  

Quando Carlos Antonio López morre em 1862, assume o governo, seu filho, 

Francisco Solano López, comandante das Forças Armadas. Sob seu governo, o país 

tem grande desenvolvimento econômico, conseguindo status de potência regional no 

continente devido sua força militar, influenciada pelo sistema militar prussiano que 

Francisco aprendeu durante suas viagens. Com força militar e desenvolvimento 

econômico, ele tem o intuito de expandir o comércio e na busca por uma abertura para 

o mar inicia o conflito entre Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, conhecido como a 

Guerra da Tríplice Aliança – no Brasil como Guerra do Paraguai (1864-1870) 16.  

Antes da Grande Guerra, o país era uma potência econômica na América do 

Sul e um dos poucos países independentes do poder europeu nesse período. Essa 

independência fez com que a Inglaterra apoiasse os aliados com ajuda financeira e 

militar, com medo de perder sua influência nesses países. A ajuda inglesa contribuiu 

para a vitória brasileira, que finalizou o conflito com a morte de Francisco Solano 

López na batalha de Cerro Corá (em 1 de março de 1870).   

As consequências para o Paraguai foram desastrosas. Com 80% da sua 

população masculina dizimada e sua nascente indústria, o país voltou à produção 

agrícola, perdendo o posto de potência econômica e não conseguindo se recuperar e 

se desenvolver economicamente da mesma maneira que seus países vizinhos. 

                                                           
15 Ver mais em: Historia y Cultura del Paraguay. La educación en la época de los Lopez. Disponível 
em: <https://paraguay-historia.blogspot.com/2009/07/la-educacion-en-la-epoca-de-los-lopez.html>. 
Acesso em: 19/06/2019. 
16 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional da América do Sul no século XIX. 

Muitos apontam, como motivo, a tentativa de Francisco Solano López de conquistar terras na região 

da Bacia do Prata para conseguir uma saída para o Oceano Atlântico e expandir o comércio exterior. 

Ler mais em: POMER, León. La Guerra del Paraguay: Estado, política y negócios. 1ª. Ed. Buenos 

Aires: Colihue, 2008. 
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A Guerra da Tríplice Aliança modificou a situação política e a ordem interna que 

vigoravam até então. A desarticulação da institucionalidade abriu espaço para 

conflitos políticos e uma nova ordem, que garantisse legitimidade, precisava ser 

criada. A refundação da sociedade paraguaia, que antes se baseava no direito 

romano, moldava-se agora pelas pretensões liberais. O Código Civil argentino foi 

adotado, assim como o livre comércio e a economia do laissez-faire. Era necessária 

uma reestruturação do Estado Paraguaio, que se encontrava sob dominação 

estrangeira. Além disso, os países vizinhos, vencedores da Grande Guerra, 

impuseram ao Paraguai uma “dívida de guerra de 19 milhões de peso ouro e 

anexaram, a seus territórios, cerca de 160 quilômetros quadrados do território 

paraguaio” (MORAES, 2000, p. 13). As dívidas contraídas com o conflito obrigaram o 

Estado a vender suas terras a estrangeiros.  

A área educacional, durante as primeiras décadas posteriores a 1870, possui 

duas características básicas, segundo estudo de Florentín (2019): é descentralizada 

e a preocupação primeira dos docentes e dos preceptores é, além do interesse 

pedagógico, o interesse político. 

 
Esto se dan a entender los decretos presidenciales que nombran 
preceptores y maestras, mostrando la decisión del gobierno de dotar 
de escuelas a los pueblos y a la capital. El decreto del 7 de marzo de 
1870 expresa que la fundación de escuelas era de primera necesidad 
(FLORENTÍN, 2019, s/p)17. 

 
Dentre outras características que nos indicam qual era a cultura educacional 

vigente naquela sociedade que, desde o fim da Grande Guerra tentava se reorganizar, 

uma das principais foi a abertura de escolas particulares que, embora, 

tradicionalmente não admitissem controles nem supervisões de suas atividades, 

concordaram, por uma questão política, em contribuir para que o ensino alcançasse a 

maior quantidade possível de alunos e alunas. Sobre a autonomia das escolas, o autor 

afirma: 

 
En estas dos primeras décadas, la educación estuvo librada a la 
institución y pericia de los preceptores; la enseñanza impartida fue 
empírica y comprendía escasos ramos. Las circunstancias políticas y 

                                                           
17 FLORENTÍN, Flavio. Historia de la educación en el Paraguay de Postguerra: De 1870 a 1920. 
Disponível em: 
<https://www.portalguarani.com/2376_flavio_florentin/17273_historia_de_la_educacion_en_el_paragu
ay_de_postguerra_1870_a_1920_por_flavio_florentin_html>. Acesso em/04/2019. 
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el estado en que se encontraba el país no habían permitido aún la 
capacitación de personas para el ejercicio de la enseñanza. Los ramos 
dictados no pasaban más allá de escribir, leer y memorizar 
(FLORENTÍN, 2019, s/p). 

 
O texto de Florentín enfatiza o trabalho dos docentes, demonstrando, a partir 

de uma farta base documental, suas ações e esforços para fazer vingar o sistema 

educacional preconizado pelo decreto de março de 1870. Conforme suas palavras: 

 
Estos preceptores no solo lucharon con la precariedad académica sino 
también con la apatía general de la población hacia la educación. La 
perseverancia de los maestros normales ayudó a que paulatinamente 
la población comprendiera que la educación es una perentoria 
necesidad para superar al atraso y la pobreza (FLORENTÍN, 2019, 
s/p).  

 
No entanto, quando se lê no Artigo 10º desse mesmo decreto que nas escolas 

fica proibido o uso do guarani, sendo usado apenas o espanhol como lingual oficial, 

abre-se a reflexão sobre a apatia das crianças para com a educação, uma vez que o 

afastamento da língua materna afasta o educando de sua realidade. 

 Destaca-se do texto de Florentín sua árdua tarefa em sistematizar uma vasta 

documentação recolhida nos acervos públicos e no Ministério da Justiça, o que lhe 

permite inúmeras conclusões, dado que, conforme ele: 

 
En los últimos años de 1800, el interés de las autoridades educativas 
pasó de la escuela para niños y niñas, a la Escuela Normal. El mayor 
esfuerzo se centró en la formación normalista. Las visitas y atención 
de las autoridades nacionales y representantes extranjeros a la 
escuela confirman el interés que despertaba la novel institución de 
formación (…). La minuciosa documentación y publicación de cada 
actividad de la Escuela Normal permitió que se constituyeran en una 
fuente de la cual los maestros en ejercicio se nutriesen de nuevas 
formas de enseñanza (FLORENTÍN, 2019, s/p). 

 
Ou seja, a educação também se inseria no projeto de reconstruir a nação após 

o massacre que sofreu a sociedade paraguaia na Grande Guerra, marcando agora o 

caráter matriarcal do Paraguai, uma vez que, em 1871, havia apenas 28.000 homens 

em um total de 221.000 habitantes (CHIAVENATO, 2008). 

 
Esta guerra destruyó la labor de tres siglos y medio, diezmó la 
población y desorganizó la familia. De acuerdo a la Enciclopedia 
Británica (1939 citado en Benitez, 1968) un cálculo realizado por los 
aliados después de 1870 dio el siguiente resultado: mujeres 106.254; 
niños 86.259 y hombres 28.746, es decir, un total de 221.079 
habitantes, restos del millón en que se estimaba la población antes de 
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la guerra. Ante estas afirmaciones, la aniquilada población que quedó 
tuvo que encontrar un sentido de la vida, de la muerte y del sufrimiento 
para desear seguir viviendo y reconstruir el Paraguay (IGLESIAS, 
2012, p. 116)18. 

 
A constatação de Florentín é de que a maioria dos preceptores e preceptoras, 

inspetores escolares, visitadores e autoridades, souberam olhar o entorno social e 

também o futuro, bem como tiveram a visão de que a educação seria o caminho para 

gerar o desenvolvimento e progresso da pátria. Tal reconstrução interna se deu 

paralelamente à subordinação absoluta aos interesses externos que, somados aos 

problemas econômicos, iniciou a instabilidade política que fez o país ter 34 

presidentes entre 1870 e 1936.  

Em que pese tal instabilidade, a questão educacional mantém-se no mesmo 

diapasão de tentar auxiliar a sociedade a erguer-se, a recuperar o sentido de ser 

nação, a reintegrar-se ao que Vera (2006) identifica como três leis fundamentais que 

se pode, até os dias de hoje, observar no comportamento dos paraguaios: 

 
(…) el mbareté (por la fuerza del que tiene el poder o está cerca de 
quien tiene el poder), el vaíi vaí (el hacer a medias) y el ñéembotavyy 
(hacerse el desentendido);  y esto es lo que vemos cotidianamente en 
distintos ámbitos del quehacer de los paraguayos y paraguayas, ya en 
la clase política,  en un vendedor, en un estudiante, en un profesional; 
cuando prefiere escapar a la confrontación a la realidad y 
especialmente a tener que decir que no (VERA19 apud IGLESIAS, 
2012, p. 111). 

 
No início do século XX, com a explosão da Primeira Guerra Mundial na Europa 

e com as influências das Revoluções Mexicana e Russa, há uma mudança no 

pensamento político e social que estava em voga até então. A influência do contexto 

internacional cria um clima de efervescência social que mostra nitidamente os 

problemas estruturais da dependência econômica. Paralelamente ao conflito mundial, 

cresce a tensão entre Paraguai e Bolívia pela região do Chaco, que dá início a Guerra 

do Chaco20, em 1932. 

                                                           
18 IGLESIAS, Raquel Elizabeth. El Paraguay y el Sentido de la Vida, en la Post Guerra de la Triple 
Alianza. Eureka, Assuncion, v.9, n.1, p.106-119, 2012.Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222090262012000100012&lng=pt&nrm
=iso>. Acesso em 07/04/2019. 
19 SARO, Vera. EL Paraguayo. Un hombre fuera de su mundo. Asunción: El Lector. 2006 
20 A Guerra do Chaco teve início por causa da descoberta de petróleo na região. Além disso, a Bolívia 
aumenta o interesse na região ao buscar uma saída para o Atlântico através do Rio Paraguai. A guerra 
tem início quando a Bolívia entra numa grave crise econômica em 1932 e invade a região do Chaco.  
O Paraguai entra na disputa para proteger o território nacional que, se diminuísse, facilitaria a anexação 
pelos países vizinhos. A guerra teve fim quando os dois países assinaram um armistício. Ainda que o 



 
 

40 
 

 O fim da contenda pela região intensifica a crise econômica que, aliada à 

instabilidade política e os conflitos gerados nos anos 20, cria um contexto propício às 

revoluções. Assim, em 1936, oficiais liderados por Rafael Franco iniciam a Revolução 

Febrerista21. Esta revolução propôs reforma agrária, nacionalização da economia e 

desenvolvimento industrial do país, promovendo reformas trabalhista e agrária, 

expropriando latifúndios e venda de terras. 

 
Esse movimento, que ficou conhecido como “Movimento Febrerista” e 
que tomou um certo conteúdo de classe, devido principalmente à 
atuação do Partido Comunista, promoveu um golpe de estado no dia 
17 de fevereiro de 1936. Logo após assumir o poder, o novo governo 
tomou algumas medidas de caráter social, até então, nunca adotadas 
no Paraguai. Dentre essas medidas, destacam-se a organização do 
Departamento Nacional do Trabalho e a promulgação de uma 
legislação trabalhista que previa o direito de sindicalização e greve; o 
estabelecimento da jornada de oito horas; a assistência médica 
obrigatória nos centros fabris e um significativo aumento dos salários 
(MORAES, 2000, p. 28). 

 
 Com os sucessivos golpes, dissolução do parlamento e governos repressivos22 

que vigoraram tornou-se característico da política paraguaia colocar na ilegalidade os 

partidos que não estivessem no poder, mas esse breve governo febrerista promoveu 

também a liberdade partidária – inclusive para o Partido Comunista e para o Partido 

Liberal. “Esse foi o único momento da história paraguaia em que foi possível todos os 

partidos políticos atuarem com liberdade e na legalidade” (MORAES, 2000, p. 28). 

 Mas, apesar de ter apoio popular, fomentar mudanças sociais e levar adiante 

medidas que favorecessem as massas populares, Franco não deixou de carregar, em 

seu governo, os característicos traços ditatoriais: 

El Estado, con la revolución de febrero de 1936, emergió como el actor 
fundamental de dirección y organización de la sociedad paraguaya. 
Pasada la euforia “revolucionaria”, reprimió al movimiento obrero e 
intentó, desde arriba, crear una central de trabajadores adicta a las 
directivas estatales. [...] Dictó una Ley de Reforma Agraria, que, sin 
embargo, no llegó a perjudicar los intereses latifundistas. Al fin, intento 
organizar un partido político que pudiera responder a los intereses del 
germen del nuevo Estado, pero no logro movilizar a las masas. La 

                                                           
Paraguai tenha saído vitorioso, os dois países tiveram de enfrentar uma grande crise econômica 
causada pelo conflito.  
21 Ver mais sobre Revolução Febrerista em: FLECHA, Victor Jacinto. La revolución febrerista de 
1936|Frebreristakuéra ñepu’ã ha jetyvyro guasu 1936 guare. Disponível em: 
<http://www.cultura.gov.py/2011/05/la-revolucion-febrerista-de-1936/>. Acesso em: 23 abr. 2019. 
22 Ver mais em: MORAES, Ceres. Paraguai: a consolidação da ditadura de Stroessner. Porto Alegre: 
Edipucrs, 2000. Coleção História - 34. 
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matriz de la forma estatal autoritaria militar que desarrollará hasta 
1989 tuvo inicio con el Decreto-Ley Nº 152 de 1936 de Defensa de la 
Paz Pública. Con este decreto de corte totalitario, se dará el inicio de 
todo el proceso del “Estado Militar”. Las tendencias posteriores que 
germinaron con la instauración del régimen revolucionario de 1936 se 
desarrollarán durante toda la etapa militarista posterior, hasta llegar a 
su máximo desarrollo con la dictadura del Gral. Stroessner (FLECHA, 
2016, p. 202). 

 

O febrerismo sucumbiu após pressões e a contraofensiva das classes 

dominantes, e os setores econômicos oligárquicos reacenderam as contradições 

militares existentes no processo de 1936. Ao apoiar oficiais ligados ao Marechal 

Estigarríbia, o Partido Liberal volta ao poder através de um golpe de Estado que acaba 

com o período febrerista de Coronel Franco. Assume, provisoriamente, o advogado 

Félix Paiva, que retrocede nas políticas instauradas pelo governo anterior 

promovendo, mais uma vez, uma violenta repressão política.  

 
Não obstante, apesar da repressão, o final da década de 30 e o retorno 
dos liberais ao poder foram marcados pela reativação das lutas sociais 
como, por exemplo, a realização do I Congresso Operário do Paraguai 
em 1939; consolidação da Federação dos Trabalhadores Canavieiros, 
e “ressurgimento do nacionalismo pequeno-burguês, agora 
nitidamente influenciado por heterodoxos conceitos fascistas” (ARCE, 
1988, p. 248 apud MORAES, 2000, p. 29). 

 
 Diante da instabilidade política e social, assume a presidência o Marechal 

Estigarríbia, em 1939, com o apoio do Partido Liberal. Ao assumir, ele força o 

Congresso a autodissolver-se, revoga a Constituição de 1870 e a substitui por uma 

nova constituição, agora, de cunho autoritário, que concede amplos poderes ao 

executivo. É em seu governo, também, que se intensifica a relação entre Paraguai e 

Estados Unidos, devido às missões norte-americanas na região.  

Com a morte de Estigarríbia, em 1940, o poder militar nomeia o Ministro da 

Defesa General, Higino Morínigo, como presidente provisório que, dotado de 

instrumental legal e constitucional, aproveita a frágil situação do final da Segunda 

Guerra no âmbito externo e a crise interna do país para impor uma pesada ditadura, 

que, com o slogan de “ordem, disciplina e hierarquia”, se assemelhava às ditaduras 

europeias da época – fascismo e nazismo – e, também, com alguns autoritarismos 

populistas da América Latina (FLECHA, 2016). 

 
Esta dictadura impuso la pena de muerte por cuestiones políticas, 
prohibió asambleas, mítines, publicación y difusión de documentos, de 



 
 

42 
 

artículos críticos hacia las “autoridades nacionales”. Asimismo, 
decretó un receso sindical y la movilización militar de todo obrero que 
se declarase en huelga. Se impuso la censura previa de prensa y 
propaganda, encargada de exaltar las virtudes de la “Revolución 
Nacionalista”. Mantuvo estrechas relaciones diplomáticas con 
Alemania e Italia. Solo la rompió casi al final de la guerra, obligado por 
las circunstancias y por los EE.UU (FLECHA, 2016, p. 208). 

 
É neste contexto, que uma nova diretriz educacional entra em vigor, contida na 

Constituição de 1940, e, cujo capítulo sobre as Declarações Gerais, estabelece, no 

Art. 10º, que: “La Educación Primaria es obligatoria y gratuita. El gobierno fomentará 

la enseñanza secundaria profesional y universitaria”, acompanhado do Art. 11º, que 

fixa: “El cuidado de la salud de la población y la asistencia social, así como la 

educación moral, espiritual y física de la juventud, son deberes fundamentales del 

Estado”. 

Com o fim da Segunda Guerra marcando o contexto mundial, os países do 

Eixo23 saem de cena, fortalecendo no mundo os setores democráticos que leva 

Morinigo a flexibilizar a ditadura, desenvolvendo a possibilidade de uma abertura 

política. Nesse movimento, surge a coalização entre o Partido Colorado e a 

Concentração Revolucionária Febrerista. Enquanto febreristas, associados a forças 

sociais e políticas, tentavam afastar os militares do poder para ampliar a abertura 

democrática, o Partido Colorado sofria uma divisão interna, que separava o partido 

entre setor democrático e setor mais autoritário (guiones rojos24), este último, liderado 

por Natalício Gonzales, que tentava fortalecer os grupos de choque no Paraguai 

baseando-se nos camisas negras25 da Itália.  

A aproximação entre Morinigo e o Partido Colorado culminou em um golpe de 

Estado que encerrou os seis meses da abertura política que ficou conhecida como 

“Primavera Democrática”.  

Em janeiro de 1947, os febreristas fazem coalizão com o Partido Liberal e com 

o Partido Comunista Paraguaio. Em março, febreristas, liberais, comunistas e grande 

parte do exército se levantam contra o governo e, liderados novamente por Rafael 

Franco, dão início à Guerra Civil de 1947, ou Revolução de 47. O governo reprime o 

movimento com a ajuda das Forças Armadas, da sociedade civil e do apoio de Juan 

                                                           
23 Aliança entre Japão, Alemanha e Itália. Os dois últimos sob nazismo e fascismo, respectivamente. 
24 Movimento interno do Partido Colorado, com tendências nazi-fascistas. 
25 Grupo paramilitar da Itália fascista que contribuía para a Segurança Nacional. 
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Domingo Perón, que ajudou na repressão oferecendo armamentos e apetrechos 

militares. 

 
Teve início, então, um período de terrível repressão e terror, em que o 
“Guión Rojo” revistava rua por rua em busca dos opositores. Cerca de 
quatro mil pessoas foram presas, tanto militares como civis, tanto 
combatentes como suspeitos de oposição, além de vários que foram 
assassinados como, por exemplo, o Secretário Geral do Partido 
Febrerista (MORAES, 2000, p. 37). 

 
O massacre do movimento dá início à hegemonia do Partido Colorado, que 

ganha força e mantém uma tendência ultranacionalista de caráter fascista, buscando 

a “partidarização do Exército e da Polícia, com o objetivo de obter e assegurar sua 

lealdade” (MORAES, 2000, p. 37). Essa partidarização, segundo Ceres Moraes (2000, 

p. 37), seria de grande influência para Stroessner consolidar seu poder e assim se 

manter até o fim. 

Com a violenta repressão que sofreu na guerra civil, a sociedade paraguaia 

acaba tendo o “terror como gerador do imobilismo social democrático” (FLECHA, 

2016, p. 215). A violência toma a sociedade, que passa a ser vigiada e controlada 

pelos guiones rojos. 

Essa guerra civil gerou abrupta ruptura social através de uma violência política 

enraizada na intolerância a todos que não pensavam de acordo com a ideologia oficial. 

Tal intolerância também se estendia dentro do partido dominante. A perseguição 

acabou gerando inimigos dentro do próprio Partido Colorado, levando a uma luta 

interna. O resultado disso foram dois anos com diversos complôs e golpes que 

designaram a liderança do país a seis líderes diferentes. 

 
El 3 de junio de 1948 fue derrocado Higino Morínigo, quien debería 
haber entregado el poder a Natalicio González el 15 de agosto, le 
sucede en forma provisoria hasta esa fecha, Juan Manuel Frutos. El 
15 de agosto asume finalmente Natalicio Gonzáles, quien es 
derrocado el 29 de enero del año siguiente y suplantado por el general 
Raimundo Rolón, que a su vez fue derrocado y suplantado por Felipe 
Molas López a los pocos días de su mandato, en febrero del mismo 
año (1949). Molas López también fue derrocado y asumió Federico 
Chávez, el 11 de setiembre de 1949. Estos sucesivos y abruptos 
cambios presidenciales finalizan con el golpe de Estado que lleva a la 
presidencia a Federico Chávez. Este, después de permanecer como 
presidente de la República por cuatro años, finalmente es derrocado 
por el golpe de Estado comandado por el general Alfredo Stroessner, 
el 4 de mayo de 1954 (FLECHA, 2016, p. 218). 
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Golpes, ditaduras e o favorecimento das elites dominantes intensificaram a 

crise econômica no país, aprofundando a miséria e a pobreza de uma população que, 

desde a Guerra da Tríplice Aliança, não conseguiu um suspiro. A dependência 

externa, a corrupção interna e a forte concentração da propriedade de terras 

agravavam ainda mais a situação.  

Dentro desta extensa crise econômica que assolava o país, o presidente 

Francisco Chávez – ao tentar recuperar a economia nacional – toma medidas 

orientadas pelo presidente do Banco Central, Epifanio Mendes Fleitas. Dentre essas 

medidas, estava buscar o apoio do governo argentino de Juan Perón, o que não foi 

bem aceito pelos conservadores do Partido Colorado, dentre eles Alfredo Stroessner 

– chefe das Forças Armadas. Essa aproximação com o país vizinho, no contexto da 

Guerra Fria e num mundo polarizado, também não agradou aos EUA: 

 
(...) que, nessa época, buscavam submeter totalmente a rebelde 
Argentina peronista, que insistia na manutenção de sua política 
externa denominada “Terceira Posição” diante da bipolarização leste-
oeste, apesar de também ser anticomunista e afirmar que, em caso de 
guerra, ficaria ao lado dos Estados Unidos (MORAES, 2000, p. 45). 

 
A partir de novembro de 1953, a oposição a Fleitas cresce e o Exército 

determina que ele se afaste do governo. Mas, mesmo com seu afastamento, o 

governo de Chavez continuava ganhando descontentamento devido ao Convênio 

Econômico assinado com a Argentina, que ainda se mantinha em pé. Essa 

insatisfação seria utilizada para preparar e justificar as bases para o novo golpe de 

Estado, que colocaria o país sob 35 anos de uma violenta ditadura (1954-1989).  

 

1.2 O stronismo 
 

Ainda que tenha dado o golpe em maio de 54, Alfredo Stroessner Matiauda26 

não assume o governo prontamente. Conforme aponta Nickson (2010), apoiado pelos 

setores conservadores do Partido Colorado e de grupos dentro das Forças Armadas 

que se opunham à aproximação do Paraguai com o governo peronista, 

 

                                                           
26 Filho de imigrante alemão com uma paraguaia, entrou no exército aos 17 anos e, aos 19, se 
torna tenente. Lutou na Guerra do Chaco, em 1932. Em 1948, recebe a patente general-de-
brigada, se tornando o general mais jovem da América do Sul. Em 1954, se torna general-de-
divisão e dá o golpe de Estado de o colocaria no poder por 35 anos. 
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(...) aprovechó la tradicional antipatía militar hacia un antiguo enemigo 
de la guerra de la Triple Alianza y utilizó, en la cumbre de la Guerra Fría, 
el temor del gobierno de los Estados Unidos ante la expansión 
internacional del comunismo. En enero de 1954, desde el relativo 
anonimato de su puesto, Stroessner envió demandas para una mayor 
participación militar en el gabinete de Chaves, mientras que, 
inteligentemente, explotó los celos dentro de la caballería, entre su 
comandante, el coronel Néstor Ferreira, y el mayor Virgilio Candia. Las 
«presiones» de Stroessner forzaron la renuncia de Méndez Fleitas a la 
presidencia del Banco Central y debilitó el apoyo político hacia Chaves 
(NICKSON, 2010, s/p)27. 

 
Paralelamente, continua o autor, Stroessner atuou no sentido de criar cisões 

entre os democratas, ajudando as divergências entre dois líderes (os de Chaves e os 

de Méndez Fleitas), ampliando a margem de intervenção das forças armadas. 

(NICKSON, 2010, s/p). 

É apenas em 15 de agosto de 1954 que Stroessner sobe ao poder como 

presidente e começa a esboçar a estrutura granítica que sustentaria o poder por tantos 

anos: Stroesser-Forças Armadas-Partido Colorado.  

O Estado paraguaio assumiu, com o stronismo, o princípio de soberania estatal 

no clássico sentido utilizado por Hobbes em O Leviatã, onde auctoritas, non veritas 

facit legem (autoridades, não verdades, fazem a lei). O objetivo do governo de 

Stroessner era pôr um fim à instabilidade política que o Paraguai testemunhava até 

então, bem como consolidar uma nova ordem política, mesmo que, para isso, fosse 

preciso usar meios equivocados e desumanos. 

 
El stronismo fue un sistema de poder personalista, hermético y 
relativamente inmutable. El elemento clave del andamiaje político de 
las tres décadas de la pax Stroessner fue el triángulo conformado por 
las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el gobierno, con la figura 
del líder operando como su eje articulador. Además de este triángulo 
centrado, el stronismo, montado sobre la base política brindada por el 
Partido Colorado, desarrolló la doctrina de la unidad granítica del 
coloradismo, esto es, la tesis de la unanimidad forzada que no acepta 
disidencias internas: toda resistencia al líder implicaba traición y 
expulsión del seno partidario. Stroessner era el líder obligatorio del 
coloradismo y su candidato presidencial único y permanente (ARDITI, 
1992, p. 10). 

 
Stroessner era o ponto de confluência dos três pilares que sustentaram sua 

ditadura: Governo, Partido Colorado e Forças Armadas. Intocável na sua posição de 

                                                           
27 Disponível em: <https://www.academia.edu/30083840/El_regimen_de_Stroessner_1954-1989>. 
Acesso em: 03/02/2018. 

https://www.academia.edu/30083840/El_regimen_de_Stroessner_1954-1989
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General do Exército, Comandante Chefe das Forças Armadas, Presidente honorário 

do Partido Colorado e Chefe de Estado, garantiu para si uma força político-militar 

descomunal. Nas primeiras décadas de seu governo, tratou de reorganizar o exército, 

garantindo a lealdade institucional que ia além de suas ordens como comandante.  

Robert Andrews Nickson (2010) aponta que a ditadura stronista apresentou três 

fases, a primeira, a Fase de Consolidação (1954-1967), se caracteriza como aquela 

em que Stroessner tenta impor o programa, decidido pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), de estabilização econômica para tentar controlar a inflação. Esta 

medida ganha significativo apoio do setor agroexportador e dos EUA, mas tem 

grandes consequências para a população no geral, como a diminuição da renda, o 

que aumenta o descontentamento de trabalhadores e culmina numa greve geral em 

1958. Já no início, a ditadura mostra as caras, pois, além de reprimir a greve, aprova 

uma lei sindical autoritária que restringe o direito dos trabalhadores. Nesse contexto, 

ainda, a aliança entre Partido Colorado e Forças Armadas mostra sua força também 

dentro do próprio partido, punindo severamente as divergências que surgissem dentro 

dessa mesma coalizão. Desde 1959, a repressão tomou conta das ruas e os próprios 

deputados colorados “pertenecientes a las tres facciones del partido —guionistas, 

chavistas y epifanistas” (NICKSON, 2010, s/p), chegaram a denunciar ao Congresso 

a 

 
(…) represión de manifestantes estudiantiles y pidiendo el 
levantamiento del estado de sitio, la amnistía de los exiliados políticos, 
la libertad de prensa y la redacción de una nueva Constitución. La nota 
fue aceptada por la Junta de Gobierno el 24 de marzo y se lo envió a 
Stroessner. En respuesta, el 28 de abril, el estado de sitio fue 
levantado, pero al mes siguiente volvieron las protestas estudiantiles 
y las manifestaciones callejeras, que culminaron en una violenta 
represión policial. Con una estrecha mayoría, el 29 de mayo, la 
Cámara de Diputados condenó la brutalidad policial, lo que significó 
un voto de no confianza en Stroessner. La respuesta de este fue 
contundente: disolución del Congreso, reimposición del estado de sitio 
y envío de las tropas de la caballería a ocupar Asunción (NICKSON, 
2010, s.p). 

 
A segunda fase, a Fase de Expansão (1968-1981), continua com a política 

repressiva e com a consolidada aliança entre Partido Colorado e Forças Armadas. 

Mas Nickson (2010), durante essa fase, foca seu texto na parte econômica para 

demonstrar a expansão do poder stronista. A mudança econômica que o Paraguai 

testemunhou em 1973 se deu com o início da hidrelétrica de Itaipú, o que fez o país 
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apresentar taxas de crescimento de 9% ao ano até 1980, sendo destaque no cenário 

da América Latina. Mas, pensando no lucro e não na melhoria de vida da condição do 

povo paraguaio, a ditadura stronista vende quase toda a energia produzida para o 

Brasil, ao invés de utilizar sua parte e desenvolver a indústria. Somado a isso, a base 

exportadora da economia muda os bens tradicionais de importação e inicia o comércio 

de soja e algodão, fortalecendo o bloco agroexportador que, apoiado pelo regime, 

tinha claros interesses financeiros. A grande prosperidade econômica dessa época 

facilitou a distribuição de poder entre as Forças Armadas e o Partido Colorado, o que 

garantiu lealdade e aumentou o grau de cooptação e repressão a todos que fossem 

de oposição ao regime.  

A isto se somou à ampliação do contrabando, do qual também se beneficiavam 

apenas os que apoiavam politicamente o ditador, em particular o Partido Colorado. 

Além disso, quando o Paraguai se tornou rota de drogas entre a América do Sul e a 

América do Norte, o narcotráfico também se tornou uma atividade protegida por parte 

dos militares e policiais. Tal atividade e protecionismo contribuíram, por exemplo, para 

o surgimento de milionários que chegaram às escalas governamentais, incluindo 

chefes militares. 

A terceira e última fase, a Fase de Decomposição (1982-1989), é marcada pelo 

fim da construção de Itaipú, em 1981, e pelo fim do boom econômico da fase anterior. 

Com a volta de uma economia enfraquecida, caem os preços internacionais para a 

soja e o algodão, o que gera um estancamento econômico. Além disso, o regime 

decide, em 1982, abandonar a taxa de câmbio por causa da deterioração da balança 

de pagamento, marcando um retrocesso econômico e a precarização do nível de vida 

das pessoas mais pobres. A situação econômica propiciou o aparecimento de críticas 

abertas ao stronismo que, frente à pressão internacional por abertura política e 

descontentamento social de diversas frentes como Igreja Católica, partidos de 

oposição, imprensa, sindicatos e movimento estudantis, contribuiu para o 

enfraquecimento da ditadura. Somado a isso, o Partido Colorado estava se dividindo 

internamente e o apoio estadunidense não era mais o mesmo. A política do EUA era 

se distanciar do Paraguai, pois, agora, seu discurso era voltado para a 

democratização e “salvação” dos países que estivessem sob ditaduras, como Cuba, 

Nicarágua e El Salvador. Por essa razão, pensando na proteção de sua hegemonia já 

consolidada na região, o EUA correria o risco de parecer hipócrita se apoiasse a 
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ditadura stronista. Nesse contexto, se produziu o golpe que finalizou a hegemonia de 

Stroessner, que havia se mantido no poder por 35 anos.  

Diferente de outros regimes totalitários que ocorreram no século XX na América 

Latina, a ditadura de Stroessner não se apresentava como transitória e de exceção, 

mas demonstrava interesse em permanecer no poder por tempo indeterminado. E, 

ainda que tenha tido um fim, o stronismo assolou o país por pouco mais de três 

décadas, contando com o Estado de Sítio como aparato legal para exercer seu poder 

sobre a sociedade.  

 

1.2.1 O stronismo e a sociedade paraguaia 
 

Sobre o Estado de Sítio, o Art. 79 da Constituição de 1967 diz o seguinte: 

 
Para la defensa de esta Constitución y de las autoridades creadas 
conforme a ella, se instituye el estado de sitio, que podrá ser aplicado 
solamente en caso de conflicto o guerra internacional, de invasión 
exterior, de conmoción interior, o de amenaza grave de uno de estos 
hechos. El estado de sitio será total o parcial, según afecte a todo el 
territorio de la República o sólo a parte de él, y durante su vigencia se 
podrá detener a las personas indicadas de participar en algunos de 
esos hechos, o trasladarlas de un punto a otro de la República, y 
prohibir reuniones y manifestaciones públicas. (Constitución de la 
República del Paraguay – 1967, pp. 17 -18. Documento R067F0575 e 
Documento R067F0576 – Archivo del Horror).  

 

Esse recurso institucional que seria aplicado em casos de exceção passou a 

ser utilizado pela ditadura no âmbito da normalidade (ARDITI, 1992, p. 25). Mas, antes 

desta Constituição, o Estado paraguaio já tinha utilizado a legislação penal como 

instrumento de repressão com a Ley 294 de 1955, um ano após Stroessner ascender 

ao poder. A Lei “De Defensa de la Democracia” colocava “[...] limites a lo pluralismo 

ideológico y político al convertir la adhesión a la doctrina comunista y la afiliación al 

Partido Comunistas en delitos penales” (ARDITI, 1992, p. 250). O anticomunismo que 

se institucionalizava através dela era visto no impedimento de contratação de 

funcionários que fossem filiados ao Partido Comunista, bem como o fechamento de 

escolas que não demitissem os funcionários que fizessem parte de “organizações 

ilícitas”. Utilizavam o termo “comunista” para qualificar e reprimir todos os possíveis 

adversários políticos, bem como propiciar a delação e punir aqueles que 

acobertassem possíveis atividades subversivas. A Ley 294 contribuía para a sensação 

de onipresença e onisciência que o stronismo tentava criar. 
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Mas a criação dessa lei ia além dos objetivos de coerção e repressão política. 

Criada no auge da Guerra Fria, ela expressava a preocupação e o alinhamento 

político-ideológico que existia entre Paraguai e Estados Unidos. Por um lado, o 

Paraguai desejava estabilizar e consolidar seu regime, eliminando qualquer fissura 

que o colasse em perigo. Por outro, os Estados Unidos viam no Paraguai a localização 

perfeita para uma infiltração comunista que ameaçaria toda a América Latina. Por 

essa razão e, através da Ley 294, o Paraguai passa a receber, dos EUA, uma atenção 

e apoio28 político, militar e econômico de grande intensidade.   

O uso da legalidade foi um instrumento amplamente usado por Stroessner para 

fortalecer o centro de poder político, garantindo a imposição de uma ordem que seria 

rigorosamente controlada. Mas, para isso, era preciso uma articulação entre os órgãos 

executivos e administrativos e o apoio financeiro que o Paraguai recebeu dos EUA 

contribuiu para corromper as estruturas e garantir lealdades em troca de um sistema 

de privilégios que permaneceria até meados da década de 80. A força gravitacional 

que existia ao redor de Stroessner, e de seus caudilhos mais próximos, tragava as 

outras estruturas, fazendo com que todo o Sistema Legislativo e Judiciário ficassem 

submetidos aos interesses do Executivo. Essas relações de poder, que foram se 

criando na esfera política institucional, inverteu definitivamente a lógica republicana 

sob a qual nasceu o Paraguai.  

 
La perversión del esquema republicano de separación de los poderes 
Ejecutivo y Judicial llegó al extremo de que sólo los afiliados al 
coloradismo podían ejercer como jueces, y sólo aquellos que acataran 
las instrucciones del Gobierno podían permanecer en sus cargos 
(ARDITI, 1992, p. 23).  

 
Outra lei que foi amplamente usada para intervenção política foi a Ley 209 de 

1970, “De Defensa de la Paz Publica y Libertad de las Personas”. Assim como a Ley 

294, continuava colocando o comunismo e críticos ao regime no escopo da subversão. 

A Constituição de 1967, ainda em vigor, afirmava os traços repressivos do stronismo, 

dizendo, no Artigo 71, que: 

 
La libertad de pensamiento y la de opinión quedan garantizadas por 
igual para todos los habitantes de la República. No se permitirá 

                                                           
28 Os EUA se aproximam do Paraguai no final da Segunda Guerra Mundial quando, para barrar a 
influência alemã na região, oferecem assistência econômica e militar ao Paraguai. Com o pós-guerra e 
o início da Guerra Fria, os EUA intensificam sua política de dominação aos países latino-americanos. 
Ver mais em: NIKSON, Andrew. La Guerra Fría y el Paraguay. El Lector. Asunción. 2014. 
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predicar el odio entre los paraguayos, ni la lucha de clases, ni hacer la 
apología del crimen o de la violencia. La crítica de las leyes es libre, 
pero nadie podrá proclamar la desobediencia a lo que ellas disponen 
(DOCUMENTO R067F0575 – Archivo del Horror). 

 
 Enquanto a Ley 209 estipulava, no Artigo 4, o seguinte: 
 

El que por cualquier medio predicare públicamente el odio entre los 

paraguayos a la destrucción de las clases sociales, será sancionado 

con uno a seis años de penitenciaría (Ley 209 – Art. 4º - Biblioteca y 

Archivo Central del Congreso de la Nación).29 

 
Foi através do uso indiscriminado do sistema legislativo que o stronismo 

cerceou a sociedade de todas as formas possíveis. Quando não estavam utilizando 

as leis para fins repressivos, as utilizavam para garantir hegemonia e controle de 

outras formas. Exemplo disso pode ser visto, também, no sistema eleitoral que, 

através da Ley 886 de 1981, dificultava o controle de fraudes eleitorais, sendo um 

dispositivo de dominação encoberta (ARDITI, 1992, p. 44).  

Além das leis, o stronismo contou com um forte discurso nacionalista, que 

fortalecia a ideia de uma estabilidade política que seria mantida e garantida quando 

todas as ameaças externas fossem eliminadas. Internalizando os ideais da Doutrina 

de Segurança Nacional – preconizada pelos EUA – legitimava o esquema de poder 

hermético característico da ditadura de Stroessner. O discurso de Paz e Progresso 

com Stroessner, difundido incansavelmente por todo o período ditatorial, insistia que 

todas as diferenças ou posições contrárias ao governo tinham como único objetivo 

perturbar a paz, nesse sentido, criava-se a ideia de que, para defender a ordem, era 

preciso, necessariamente, excluir o diferente.  

Benjamin Arditi em seu livro Adiós Stroessner conceitua o stronismo como um 

estado onívoro que possui 

 
(...) una lógica de poder cuyo impulso motor pone de manifiesto el 
anhelo o la ambición de “devorar” – no siempre de manera exitosa – 
toda diferencia o forma social que no se vincule con el núcleo 
decisionista de un modo vertical, jerárquico y subordinado (...) 
(ARDITI, 1992, p. 57). 

 
No campo político, o Partido Colorado angariou força e importância e sua 

relação com a sociedade paraguaia também demonstrava traços totalitários que 

                                                           
29 Disponível em: <http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2462/ley-n-209-defensa-de-la-paz-
publica-y-libertad-de-las-personas>. Acesso em 02/04/2019. 
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forçavam a filiação massiva ao partido oficial. Contudo, cabe salientar que as filiações 

em massa não eram apenas por um alinhamento de ideias que a população tinha com 

o governo, mas se dava, pois o mesmo aparecia como uma forma de proteção dentro 

desta sociedade altamente repressiva. Filiando-se, evita-se qualquer suspeita e, 

assim, evita-se uma possível repressão. Filiar-se significava proteger-se. Desta forma, 

a sociedade era usada como máquina de controle onde vários setores se uniam num 

sistema de vigilância e delação não apenas por lealdade ao governo, mas muitas 

vezes por medo. Mas além do medo, a filiação compulsória ao Partido Colorado era 

para garantir empregos e cargos para a população geral. Só era possível obter 

diplomas, trabalhar em cargos públicos se tivesse filiação com o partido oficial. Caso 

contrário, era impedido de terminar os estudos, ter acesso à saúde, faculdade, etc. O 

discurso patriótico e nacionalista, disseminado pelo partido passava a ideia de que, 

para ser cidadão paraguaio, era preciso ser filiado ao Partido Colorado, pois este era 

o Estado. 

34. La combinación de las violaciones de derechos humanos 
generalizadas y sistemáticas que engendraron temor e inseguridad en 
la población, era utilizada como un medio de disuasión del adversario 
al régimen: se buscaba convertir al opositor haciéndolo oficialista. En 
consecuencia, cualquiera que se apartara de la manera oficialista de 
comportarse era un sospechoso, susceptible de ser delatado o 
reprimido (Informe CVJ. Tomo 1. Parte 1., 2008, p. 39). 

 
Essa pedagogia do medo30, além de criar a ideia de que o Estado era 

invencível, amedrontava a sociedade de diversas maneiras, inclusive através da 

imprensa. De forma sistemática, a ditadura utilizou mecanismos que iam desde 

propagandas, que passavam a ideia da necessidade de ser leal a um único líder, até 

a obrigatoriedade de funcionários públicos obterem o jornal do Partido, o Pátria. Por 

todos os lados, era promovido o que parecia ser um culto a Stroessner (ARDITI, 1992). 

Stroessner, não satisfeito com todo o aparato repressivo funcionando a seu 

favor, exercia ainda uma opressão direta, espalhando seu nome, retratos e bustos por 

todo o país, em vários lugares, criando a ideia de uma onipresença na sociedade, 

mostrando, não apenas sua máxima autoridade e poder de vigilância, como também 

seu poder político calcado no clientelismo patrimonialista e na liderança personalista. 

                                                           
30 ELÍAS, Rodolfo y CHAPARRO Elvio Segovia. La educación en tiempos de Stroessner. Disponível 
em: <http://desarrollo.edu.py/uploads/2015/02/La_educacion_en_tiempos_de_Stroessner-libre.pdf>. 
Acesso em 16/03/2018. 

http://desarrollo.edu.py/uploads/2015/02/La_educacion_en_tiempos_de_Stroessner-libre.pdf
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Ao longo dos anos o stronismo corrompeu, de todas as maneiras, as estruturas 

políticas, econômicas, sociais e morais do Paraguai. Mas, a característica 

fundamental da ditadura de Stroessner, foi o terror instaurado na sociedade em geral: 

controle, vigilância e punição aos que pensassem, quisessem ou sonhassem com algo 

contrário ao que era proposto pelo poder vigente. Contando com uma cadeia de 

comando centralizada, vertical e institucionalizada, a ditadura stronista se aliava ao 

aparato repressivo e se estendia na sociedade, alcançando do mais alto cargo ao 

menor, com os delatores.31 

No âmbito educacional, é durante o stronismo que se concretiza a quinta 

reforma educacional32 do país, instituída no ano de 1953. Diferentemente de toda as 

anteriores, gestadas por docentes do Paraguai, a reforma instituída pelo Decreto Nº 

24.063, “aprueba el nuevo plan de actividades educativas para la Enseñanza Media, 

presentado por la Comisión Reforma de la Enseñanza Media, creada por la 

Resolución Nº 37 del 13 de febrero de 1956 y la asesoría de la UNESCO” (Informe 

OEI, 1994)33.Tal decreto instituiu as diretrizes educacionais para todas as instituições 

do país.  

A Reforma de la Enseñanza Media entrou em vigência a partir de 1957, e, 

através dela, todos passaram a ser vigiados diretamente pelas instituições controladas 

pelo MEC (Informe OEI, 1994). 

Observa-se, ainda segundo o Informe da OEI de 1994, uma ênfase na clareza 

das diretrizes para a educação dos adolescentes, cuja formação deveria ter, uma 

 
(...) firme base moral de contenido cristiano y cuyo espíritu ha de estar 
moldeado en el amor a las tradiciones y valores paraguayos, además 
facilitar una educación integral y no un nuevo camino a la universidad. 
(Informe OEI, 1994). 

 
Concomitantemente, investiu-se na formação dos docentes, a qual assumiu um 

papel, entre outros, de se mostrar capaz de “vivir acorde con su tiempo, de estimar su 

                                                           
31 “Este método de espionaje mediante los pyrague (delatores) fue un mecanismo central para el 
funcionamiento de control de los movimientos de personas consideradas sospechosas y 
organizaciones sociales o políticas. Este mecanismo supuso la necesidad de un funcionamiento em 
alerta permanente frente a la amenaza de delación por cualquier motivo y extendió la desconfianza 
entre vecinos y compañeros por todo el país.” Fonte: Site MEVES 
http://www.meves.org.py/?node=page&amp;meves=guided,558,0#  (Acesso em: 14/01/2018). 
32 A começar pela de 1904, seguiram-se a se 1912, a de 1924 e a de 1931. 
33 Organización de Estados Iberoamericanos. Informe OEI - Ministerio 1994. Disponível em: 
<https://www.oei.es/historico/quipu/paraguay/index.html#sis>. Acesso em: 17/02/2018. 
 

http://www.meves.org.py/?node=page&amp;meves=guided,558,0# 


 
 

53 
 

valor como individuo en relación con el universo y de ser un orientador de la sociedad 

paraguaya” (Informe OEI, 1994). Ou seja, sob tal controle e direcionamento e em face 

às características culturais e sociais acima apontadas, os professores e professoras 

passam a ter um papel crucial na formação da mentalidade dos jovens e esta 

formação deveria estar sincronizada com os moldes de educação que eram 

estabelecidos pelo governo e por organismos externos. Neste sentido, o Instituto Juan 

Bautista Alberdi buscou recuperar a tradição educacional onde os docentes eram 

responsáveis pelas práticas educativas.  

 

1.3 O aparato repressivo paraguaio 

 

Como o departamento de informações não centralizava as tarefas de repressão 

política, há poucos documentos das primeiras épocas da ditadura, mesmo sabendo, 

historicamente, que a tortura era algo rotineiramente utilizado. 

Com Stroessner, houve uma melhoria do aparato de controle e vigilância, bem 

como sua modernização e hierarquização institucional (as guardas urbanas foram 

substituídas por policiais uniformizados, por exemplo). Toda a organização repressiva 

ficou sob responsabilidade do Ministro do Interior, Doutor Edgar L. Insfrán, 

responsável por colocar em “puestos claves de la estructura policial a hombres leales 

y tenebrosamente violentos” (PAZ; GONZÁLES; PALAU, 2006, p. 56). 

 Com o aval de Stroessner e sob o comando de Insfrán e do Chefe da Polícia, 

Tenente Coronel D.E.M Don Ramón Duarte Vera, o sistema de vigilância atingiu níveis 

maiores. Agora, as pessoas que eram consideradas potencialmente perigosas ao 

regime, além de serem perseguidas politicamente, também tinham suas casas 

vigiadas. Edgar L. Insfrán permaneceu no cargo por dez anos e, durante sua 

permanência, dava grande importância às delações que provinham de fontes 

particulares ou extraoficiais, geradas pelos delatores. 

 
Como una muestra de ese período de violencia e intolerancia política 
quedan centenares de “informes confidenciales” escritos en 
improvisados papelitos – anónimos o firmados – sobre las más diversas 
cuestiones. Los colorados de la época delataban con entusiasmo a 
vecinos, parientes o desconocidos que tuvieran actitudes sospechosas 
(PAZ; GONZÁLES; PALAU, 2006, p. 60). 

 
 Segundo o Informe da Comissão de Verdade e Justiça do Paraguai, o 

stronismo se diferenciou de outras ditaduras, pois não criou estruturas paralelas ou 
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clandestinas para violar os Direitos Humanos. Ao contrário, tais estruturas eram 

visíveis e anunciadas, criando uma atmosfera de medo que ficou enraizada na 

sociedade durante toda a ditadura. Também segundo o ICVJ, as sessões de tortura 

aconteciam em dependências militares, governamentais, policiais e até civis. O início 

da ditadura, nos anos 60, marcou a época mais violenta do stronismo por conta do 

crescimento do aparato repressivo e da atuação de seus agentes, que eram 

esclarecidamente autoritários e torturadores.   

 O discurso anticomunista garantiu empréstimos internacionais que 

possibilitaram a modernização e o crescimento do Departamento de Investigações, 

responsável por controlar a repressão. 

 A crescente paranoia de controlar a sociedade para encontrar elementos 

subversivos ganhou a simpatia dos EUA, tornando o Paraguai um baluarte do 

anticomunismo na América Latina (MORAES, 2000) por não manter relações com 

nenhum país comunista ou com nenhum país que pudesse ser uma ameaça à 

hegemonia norte-americana, como a Argentina e sua posição de neutralidade frente 

à Guerra Fria. 

 Todos os movimentos eram sistematicamente controlados, exemplo disso é um 

documento que informa sobre a festa realizada no Clube Guarani e organizada pelo 

Partido Revolucionário Febrerista para comemorar o aniversário do mesmo. Com o 

título: Informe confidencial resultado de la fiesta organizado por el Partido 

Revolucionario Febrerista, que se llevó a cabo anoche en el Club Guarani, con motivo 

del aniversario del Partido Febrerista, o documento demonstra qual era, de fato, a 

finalidade da festa: 

 
(…) Los asistentes a dicha fiesta comenzaron a llegar a la sede del Club 
Guaraní, desde las 20 horas en forma individual, totalizando la cantidad 
de quinientas personas aproximadamente. A las 21:50 horas llego el 
Cnel. (S.R). RAFAEL FRANCO, con el coche chapa Nº 5094, registrado 
a nombre de Vicente Scavone (h) saliendo a recibirlo los señores 
Doctores CARLOS CABALLERO GATTI, SILVIO RIOS, FRANSCISCO 
SOSA JOVELLANOS Y FRANCISCO LLAMOSAS (…). (Doc. 
R9F00630-00633. Citado por PAZ; GONZÁLEZ; AGUILAR, 2006, p. 
97). 

 
O documento com informações sobre as pessoas que compareceram à festa 

demonstra que agora não bastava apenas ser filiado ao Partido Colorado, era preciso 

demostrar lealdade. A obsessão pelo controle social e político fez com que, em 1966, 

Stroessner, destituísse o chefe de polícia, Ramón Duarte Vera, após este ser acusado 
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de extorsão pelo embaixador alemão Hubert Krier. Esse acontecimento fez com que 

Edgar L. Insfrán se visse obrigado a renunciar ao Ministério do Interior, despertando 

em Stroessner suspeitas e tornando-o um inimigo da Segurança Nacional que 

precisava ser vigiado. O maior idealizador e estruturador do sistema repressivo 

acabou virando vítima de um aparato que ele mesmo criou.  

A saída de Insfrán acabou abrindo espaço para entrar em cena o maior nome 

da repressão paraguaia: Pastor Coronel.34 Com ele, o Departamento de Investigações 

acaba mudando sua estrutura de forma decisiva. As delações informais e 

espontâneas deixam de ser a base de informações da polícia, ocupando agora um 

lugar secundário. Agora, as informações se dão pela relação de dados obtidos pelos 

policiais infiltrados em organismos públicos ou privados e com informantes leais à 

ditadura.  

Pastor Coronel também diminuiu a atuação do Departamento de Assuntos 

Confidenciais e aumentou a atuação do setor de Direção de Políticas e Afins, que 

passou a ter subdivisões: a sessão política era responsável pelo esforço em evitar 

elementos subversivos que se opunham à ditadura e por executar ordens que vinham 

da Delegacia de Investigações. Nas secções de trabalho, existia uma parte para 

controlar e vigiar as atividades do sindicato e uma outra parte para controlar centros 

sociais, grupos teatrais, entidades beneficentes. Na seção estudantil e universitária, 

mantinham uma atenção especial de controle e vigilância, pois acreditavam que o 

ambiente escolar era um campo fértil para semear ideias comunistas, devido à 

natureza rebelde dos jovens. Na seção técnica, era possível encontrar registro de 

todas as pessoas possivelmente subversivas: fichas com suas informações, 

impressões digitais, qual sua filiação, etc. E, na seção de controle, ficava a 

responsabilidade de, como o próprio nome sugere, controlar e vigiar portos, 

aeroportos e terminais de ônibus, para se fiscalizar a entrada e saída de pessoas 

potencialmente perigosas.  

É com Pastor Coronel que o aparato repressivo stronista começa, de fato, a 

ganhar uma forma mais concreta, pois as ações coordenadas da polícia começam a 

ser mais sistemáticas: os arquivos começam a ter melhor estrutura e organização – 

diferente dos anos 60 que nos deixou uma lacuna em relação à documentação – e, 

                                                           
34 Chefe do Departamento de Investigações da Polícia da Capital durante a ditadura stronista, 
responsável por reorganizar o departamento e aprofundar a repressão. 
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agora também, as gravações magnéticas possibilitam gravar os ambientes vigiados, 

transcrever as informações e arquivar.  

Com esse novo mecanismo de funcionamento da ditadura, a vigilância atingiu 

todos os níveis. Agora, não vigiavam apenas as atividades subversivas, mas também 

investigavam o motivo do proprietário de uma farmácia ter retirado a foto de 

Stroessner da parede, por exemplo. Esse tipo de vigilância produziu uma quantidade 

imensa de declarações indagatórias que tinham o objetivo de verificar situações 

pequenas e cotidianas para garantir que a lealdade e o medo ao ditador ainda 

estivessem presentes. 

O aparato repressivo, amparado pela Ley 294, reprimiu diversos movimentos 

sociais. Em 1973, com a construção de Itaipú, o Paraguai gerou um desenvolvimento 

econômico que não chegou às camadas mais pobres da sociedade. A população rural, 

que estava imersa na pobreza, se aliou à Igreja Católica e, juntas, iniciaram 

experiências de autogestão com as cooperativas. A expressão mais forte desse 

movimento foram as Ligas Agrárias Cristianas35, que surgiram como resistência à 

ditadura stronista ao buscar não depender do Estado para alcançar desenvolvimento 

econômico. Obviamente, sofreram uma violenta repressão e foram acusadas de 

estarem exercendo atividades extremistas e subversivas.  

Na área urbana, também houve um importante movimento que teve o mesmo 

fim que as Ligas Agrárias. A Operação Primeiro de Março (OPM) foi um movimento 

estudantil influenciado pelas Ligas Agrárias Cristianas que conseguiu agregar 400 

militantes, mas acabou sendo descoberto e duramente reprimido antes de tomar 

qualquer iniciativa. Com essas duras repressões, vigilância e domínio do stronismo 

em todas as áreas, sociais, econômicas, políticas e militares, a ditadura se tornou um 

poder onipotente que deixou a sociedade paralisada e engessada pelo medo.  

Segundo o Informe da Comissão de Verdade e Justiça, as diversas violações 

aos Direitos Humanos passavam por detenções arbitrárias, privações ilegais da 

liberdade, tortura física e psicológica, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 

desaparições forçadas, execuções extrajudiciais ou arbitrárias, exílio forçado e 

ataques coletivos às organizações sociais ou opositoras (Informe CVJ. Tomo 1. Parte 

1. 2008, p. 45). Ainda segundo o ICVJ, as listas presentes na base de dados omitiram 

                                                           
35 Ver mais em: CARAVIAS, José L..et al.  Em busca da terra sem mal: movimentos camponeses no 
Paraguai 1960-1980. São Paulo: Loyola, 1987. 
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cerca de 10.167 vítimas. Diretamente, a CVJ contabilizou um total de 20.090 vítimas 

diretas e 107.987 vítimas indiretas (parentes ou pessoas próximas que sofreram com 

a repressão de seus parentes e conhecidos). A maioria das pessoas que estavam 

presas (86%) passou por torturas físicas que se caracterizavam através de: 

 
Golpes sin empleo de instrumentos; golpes con instrumentos; 
colgamiento y posiciones extremas; “pileteada” (bañera) –asfixia por 
inmersión en agua–; asfixia con bolsas de polietileno; paso de 
electricidad por el cuerpo (electrodos) o picana eléctrica; quemaduras 
o cortes; violación sexual; otras formas de violencia sexual (acoso y 
manoseos); trabajo forzado. Otras torturas físicas (formas atípicas, 
como la utilización de insectos u otras torturas físicas donde la fuente 
no especifica la modalidad) (Informe CVJ. Tomo1. Parte 1, 2008, p. 
54). 

  
 

Mas, além da tortura física, a tortura psicológica foi amplamente utilizada e 
contava com: 
 

Aislamiento individual extremo; insuficiente alimentación; falta de atención 
médica; condiciones insalubres; hacinamiento; privación de sueño; 
incomunicación; presenciar tortura de otros; simulacro de fusilamiento; 
amenaza de muerte; amenaza de muerte a familiares; amenaza de 
violación sexual; amenaza de violación sexual a familiares; calumnias 
sobre familiares; humillaciones (insultos, tratos denigrantes, como la 

restricción de la higiene, entre otros) (Informe CVJ. Tomo1. Parte 1, 
2008, p. 54). 

 
 O controle sistemático, a doentia perseguição, repressão e violação dos 

Direitos Humanos durante a ditadura de Stroessner também podem ser vistos no 

quadro abaixo: 
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Fonte: Informe da Comissão de Verdade e Justiça do Paraguai, Tomo I, Volume I, 2008, p. 48. 

  

Mas o aparato repressivo paraguaio não funcionava sozinho. O Paraguai, 

assim como outras ditaduras latino-americanas, aderiu à Doutrina de Segurança 

Nacional36 elaborada pelos EUA, que difundiu essa ideologia anticomunista entre os 

                                                           
36 A Doutrina de Segurança Nacional também nasce no contexto da Guerra Fria, com o objetivo de 
proteger os EUA do comunismo. Vinculada às ditaduras latino-americanas, o ideal da DSN embasou 
as perseguições, torturas e mortes de todos aqueles que se apresentassem como inimigo interno. 
“Segundo os princípios da DSN, o cidadão não se realiza enquanto indivíduo ou em função de uma 
identidade de classe. É a consciência de pertencimento a uma comunidade nacional coesa o que 
potencializa o ser humano e viabiliza a satisfação das duas demandas. Nesse sentido, qualquer 
entendimento que aponte à existência de antagonismos sociais ou questionamentos que explicitem a 
dissimulação de interesses de classe por detrás dos setores políticos dirigentes é identificado como 
nocivo aos interesses da nação, e, portanto, deve ser combatido como tal” (LOPEZ, 2016, p. 189). 
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exércitos da América Latina através da Escola das Américas37, para que fossem 

instruídos: 

 
(...) en técnicas de contrainsurgência: interrogatórios mediante 
torturas, infiltración, inteligência, secuestros y desapariciones de 
opositores políticos, combate militar y guerra psicológica (NICKSON, 
2014, p. 26). 

 
 O principal argumento da Doutrina de Segurança Nacional era a ameaça de 

expansão da influência soviética, não só através do conflito armado, mas também 

através da penetração ideológica. Nesse sentido, as Forças Armadas passam a 

representar, não apenas a defesa nacional, mas, também, a defesa ideológica, 

criando uma guerra entre os próprios cidadãos que, caso fossem corrompidos com a 

subversão soviética, deixariam de ser cidadãos e passariam a ser o famigerado 

“inimigo interno”.  

 No Paraguai, a presença norte-americana como cúmplice direta do aparato 

repressivo pode ser vista com a criação de um departamento especializado que seria 

responsável pelas torturas. Esse departamento, conhecido como Dirección Nacional 

de Asuntos Técnicos – La Técnica –, recebeu apoio da Agência de Cooperação 

Internacional, que enviou o coronel norte-americano Robert Thierry para criar e dirigi-

la, estabelecendo uma oficina anticomunista dentro do Ministério do Interior. 

 

Muy pronto Asunción tendría una de las embajadas de mayor 
extensión física en las Américas y albergaría la estación principal de 
la Central Intelligence Agency (CIA) y “puesto de escucha” dirigida al 
monitoreo del tráfico radial de todo el Cono Sur (NICKSON, 2014, 
p.23). 

 
Mas a presença da CIA no Paraguai não era por esse país apresentar maior 

vulnerabilidade à ameaça comunista. Ela servia, antes de tudo, como uma posição de 

estratégia geopolítica para colocar sob sua influência e controle as outras ditaduras 

                                                           
37 “A Escola das Américas (School of the Americas) é um instituto do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, fundado em 1946. Com a denominação inicial de "Centro de Adestramento 
Latinoamericano - Divisão da Terra", sua principal missão era a de fomentar cooperação ou servir como 
instrumento para preparar os países latino-americanos a cooperar com os Estados Unidos e manter 
assim um equilíbrio político, tentando conter a influência crescente de organizações populares ou 
movimentos sociais de esquerda. Porém, esse processo era realizado de maneira dissimulada, a 
defesa dos interesses estadunidenses não era colocada de forma clara, era a defesa dos valores 
democráticos que eram colocados como principal objetivo. Situada em Fort Amador, no Panamá, a 
Escola das Américas fez parte da iniciativa da Doutrina de Segurança Nacional norte-americana” 
(LOPEZ, 2016, p. 190). 
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que assolavam o Cone Sul. Tais ditaduras, que também adotaram a Doutrina de 

Segurança Nacional, iniciam – com apoio dos EUA, principalmente da CIA – uma 

cooperação internacional: a Operação Condor.  

 

1.4 Operação Condor 

 
Durante um período curto de alguns anos, uma lista 
extraordinária de líderes militares e políticos dos países do Sul 
da América do Sul perdeu a vida ou foi alvo de assassinato. As 
vítimas e os alvos tinham em comum o seguinte: opunham-se às 
ditaduras militares anticomunistas que controlavam grande parte 
da América Latina e estavam vivendo fora de seus países, no 
que pensavam ser um exílio seguro. (...) Em todos os casos, os 
governos militares haviam chegado ao poder com o firme apoio 
dos Estados Unidos, e em todos os casos foram os líderes 
militares, com frequência em estreita colaboração entre si, que 
organizaram as equipes de assassinato e as enviaram para 
cumprir suas missões terroristas (DINGES, 2005, p. 17-18). 

 
 Compreender a ditadura paraguaia se torna mais fácil se conhecermos e 

entendermos o contexto internacional. Na década de 70, quase todos os países do 

Cone Sul se encontravam sob ditaduras militares de extrema direita e é importante 

entender o que elas possuíam em comum, por que esse autoritarismo estava 

crescendo e por que havia um esforço tão grande em se combater o comunismo. 

O ponto nevrálgico para compreensão do contexto internacional que coopta o 

cenário latino-americano nasce no final da Segunda Guerra Mundial. O fim do conflito 

divide o mundo em dois blocos principais: capitalistas (liderados pelos EUA) e 

socialistas (liderados pela URSS). No lado ocidental, controlado pelos EUA, começou 

a haver o “domínio dos países mais frágeis na cadeia internacional, também 

denominados dependentes, subdesenvolvidos, terceiro mundo, dentre os quais se 

insere a região latino-americana” (SILVA, 2017, p. 69). 

 O domínio dos “países mais frágeis” acabou tendo como pressuposto a teoria 

da Segurança Nacional que se transforma, durante a Guerra Fria, numa categoria 

política que atua, principalmente, nas zonas de influência dos EUA. Elaborada pelo 

conceito do Estado de Segurança Nacional, ela tinha como objetivo atuar na defesa 

militar e na segurança interna, mas acaba ganhando, também, o sentido de uma 

ideologia anticomunista, que passa a ser pregada pelo bloco capitalista. Na região da 

América Latina, durante o século XX, o que se vê é uma subordinação consolidada 

que, aliada a dependência do capital externo e somada às diretrizes norte-
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americanas, faz a região adotar a ideia da Segurança Nacional que “pressupõe a 

existência das forças armadas; pois, no limiar do surgimento do Estado moderno, tal 

premissa decorreu da necessidade da defesa do Estado ante ameaças externas” 

(SILVA, 2017, p. 70). 

 As Forças Armadas seriam, agora, utilizadas como mecanismo de defesa 

interna, sendo contrários a qualquer elemento que possa apresentar uma ameaça à 

segurança nacional. 

 
Na América Latina, a partir da segunda metade do século XX, as 
contendas entre os países da região, em particular a aqui analisada, 
não impediram a integração absoluta de seus sistemas repressivos 
travestidos de órgãos destinados à segurança nacional e que 
promoveram, em um uníssono, o cerceamento, a suspeição, a difusão 
da ideologia repressora que fez Exércitos treinarem juntos, Serviços 
Secretos atuarem juntos, trocarem informações, conhecimentos, 
perpetrando os crimes de lesa humanidade durante os distintos 
períodos ditatoriais (SILVA, 2017, p. 72). 

 
A subversão, sob égide da Defesa Nacional, acabou justificando o uso das 

Forças Armadas na sociedade, apresentando-se como uma necessidade para 

defender a Segurança Nacional, agora articulada com uma ideologia anticomunista e 

troca de informações entre os serviços de inteligência internacionais.  

Em 194738, o governo norte-americano já iniciava suas políticas de combate ao 

perigo vermelho com uma criação de George F. Kennan,39 a Doutrina Truman,40 que, 

incorporando os conceitos da Doutrina de Segurança Nacional, visava conter o 

avanço da União Soviética nos países que representavam o elo mais “frágil” do bloco 

capitalista.  

Nesse contexto, durante os anos 50, os militares norte-americanos passaram 

a incorporar o conhecimento dos métodos antiguerrilhas que eram aplicados na 

                                                           
38 Em 1947, a CIA foi criada, por Harry S. Truman, para satisfazer a necessidade estratégica contra o 
avanço do comunismo e como mecanismo de auxílio para Defesa Nacional. Nesse sentido, no florescer 
de políticas repressivas, como a Doutrina Truman, a Doutrina de Segurança Nacional, a Doutrina de 
Guerra Contrarrevolucionária, alguns pesquisadores apontam que há evidências de que a CIA sabia 
da existência e execução da Operação Condor. 
39 Diretor da Seção de Planejamento Político dos EUA durante a presidência de Harry S. Truman. 
40 “Tendo o objetivo de preservar os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos, conter 
o avanço da União Soviética e, também, de outros governos classificados como ‘totalitários’, o 
presidente Harry S. Truman (mandato de 1945 a 1953), em 12 de março de 1947, proferiu um discurso 
ao Congresso que ficou conhecido como ‘Doutrina Truman’ e estabeleceu as novas diretrizes da política 
externa norte-americana. Essas diretrizes eram pautadas por intervenções financeiras e militares com 
o objetivo de manter uma unidade de planejamento e ação política externa de acordo com o novo 
quadro internacional” (LOPEZ, 2016, p. 188). 
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Argélia, pelos franceses. Era a Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária41 que tinha 

como objetivo frear as lutas dos países africanos em busca da independência. Um 

dos métodos era garantir a onipresença do governo vigente e nunca fazer acordos 

com os movimentos revolucionários, em linhas gerais: repressão aos que pensam 

diferente. Os EUA, ao terem contato com esses métodos, os difundiram para os 

exércitos latino-americanos através da Escola das Américas. 

Com o intuito de evitar o aparecimento de processos revolucionários, os EUA 

tentaram aproximar a América Latina à Doutrina de Segurança Nacional que, somada 

à Doutrina de Guerra Contrarrevolucionária, desdobrou-se nas políticas da região, 

demonstrando, ao longo do tempo, três fases: Anos 50 como a fase de contenção, 

anos 60 e 70 como a fase contrária a insurgência e anos 80 como a fase do conflito 

de baixa intensidade.  

 A aproximação das Américas, somada às ditaduras vigentes no Cone Sul e às 

trocas de informações para combater o comunismo, resultou no momento ideal para 

a criação da Operação Condor, um sistema de repressão dentro de um sistema 

internacional de repressão.  

Para se compreender melhor a Operação Condor é necessário recortarmos do 

contexto internacional o contexto latino-americano. Nos anos 70, a maioria dos países 

já estava sob ditaduras militares de direita e, embora cada uma tivesse sua 

especificidade, todas tinham em comum o fato de terem aderido à Doutrina de 

Segurança Nacional e de terem percebido que, para conter o inimigo internacional, 

era preciso uma ação conjunta entre os países. Assim, nasce a Operação Condor, 

com a cooperação entre as ditaduras da Argentina, do Brasil, do Chile, da Bolívia, do 

Uruguai e do Paraguai. Mas, como se estruturou no contexto latino-americano? 

O pesquisador John Dinges chama de Anos do Condor o período entre 1973 e 

1980. O ano de 73 marcou dois acontecimentos importantes no cenário latino-

americano: em abril deste ano, o Paraguai assina com o Brasil o acordo para a 

construção da hidrelétrica de Itaipú, enquanto, no Chile, em setembro, na cidade de 

                                                           
41 Ver mais em: DUARTE-PLON, Leneide. A tortura como arma de guerra: Da Argélia ao Brasil: 
Como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de Estado. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
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Santiago, Pinochet bombardeia o palácio presidencial e retira Salvador Allende42 do 

poder. Assim, com o apoio dos EUA, o golpe iniciou: 

 
(...) sob a liderança geopolítica de Pinochet, uma espécie de dominó 
invertido. Os países cujo sistema democrático fornecera um ponto de 
apoio à ideologia esquerdista caíram sob o domínio militar e foram 
sujeitos a uma limpeza política mediadora – país após país (DINGES, 
2005, p. 21). 

 
 Vigorava a ideia de que o inimigo vermelho era real e, agora, ameaçava o 

cenário internacional no contexto da Guerra Fria. Por essa razão, Pinochet buscou 

alianças com outras ditaduras do Cone Sul e integrou a Operação Condor com o 

objetivo de unir as forças dos serviços de segurança para perseguir e capturar os 

terroristas. A criação do sistema de funcionamento de tal operação começou a tomar 

forma em novembro de 1975, quando Pinochet realizou um encontro entre os líderes 

das ditaduras latino-americanas para firmar a cooperação. 

 
Durante quase uma semana inteira, coronéis, majores e capitães de 
seis países se reuniram todas as manhãs (...). Eram todos funcionários 
do Serviço de Inteligência, a maioria com treinamento militar 
tradicional, alguns com formação policial, homens cujo trabalho 
consistia em derrotar aquilo a que se referiam por designações 
variadas, como subversão, terrorismo ou comunismo internacional. 
Juntas, as forças militares que aqueles oficiais representavam 
dominavam a vida de mais de dois terços da população da América do 
Sul (DINGES, 2005, p. 31). 

 
Assim, houve, no Chile, o Primeiro Encontro Interamericano de Inteligência 

Nacional, dirigido por Coronel Manoel Contreras, chefe da DINA,43 que propôs 

construir uma coordenação efetiva entre os países para combater o perigo ideológico. 

Os fundamentos da reunião podem ser analisados no trecho do documento da 

Primeira Reunião de Trabalho de Inteligência Nacional, realizada no Chile em 1975: 

 
1.- Fundamentos 
 
La subversión desde hace algunos años se encuentra presente en 
nuestro Continente, amparado por concepciones políticas-económicas 
que son fundamentalmente contrarias a la Historia, a la Filosofía, a la 
Religión y las costumbres propias de los países de nuestro Hemisferio. 

                                                           
42 Salvador Allende Gossens foi presidente do Chile entre 1970 e 1973, levando adiante políticas de 
cunho sociais como reforma agrária, estatização de áreas da economia, nacionalização do cobre e 
bancos, etc. Allende também foi um dos fundadores do Partido Socialista no Chile, em 1933.  
43 Dirección de Inteligencia Nacional do Chile: foi criada oficialmente em 1947, começou suas 
operações em 1973 com agentes treinados pela Escola das Américas, os quais tinham liberdade para 
deter e investigar pessoas contrárias ao regime.  
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Esta situación descrita, no reconoce Fronteras ni Países, y la 
infiltración penetra todos los niveles de la vida Nacional. 
La Subversión ha desarrollado Mandos intercontinentales, 
Continentales, Regionales y Subregionales, centralizados para 
coordinar las acciones disociadoras. A manera de ejemplo podemos 
citar la Conferencia Tricontinental de la Habana, la Junta Coordinadora 
Revolucionaria para el Sur, etc., todo ello amenizado con toda suerte 
de Comités de Solidaridad con ...........; de Congresos para ..........; de 
Tribunales de ..........; de Encuentros..........; de Festivales ..........; de 
Conferencias ........etc. 
En cambio, los países que están siendo agredidos Política-Económica 
y militarmente (desde adentro y fuera de sus fronteras), están 
combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o 
simples “acuerdos de caballeros”. 
Es para enfrentar esta Guerra Psicopolítica, hemos estimado que 
debemos contar en el ámbito Internacional no con un Mando 
centralizado en su accionar interno, sino que con una Coordinación 
eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y 
experiencias además con cierto grado de conocimiento personal entre 
los Jefes responsables de la Seguridade. (DOC. R143F0014 – Archivo 
del Horror) 

 
 Esse mesmo documento traz, ainda, o cronograma e assuntos que seriam 

tratados entre os dias 26 e 29 de novembro, os quais compuseram o Programa de 

Trabalho definido naquela reunião: 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 
A.- DIA MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE 
1.- 1ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 11.30 13.30 hrs. 
Materia: Organización de la Dirección de Inteligencia Nacional. 
Situación de la Subversión en Chile. 
-Objetivo de la 1a. Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional. 
 
2.-2ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 15.30 19.30 hrs. 
Materia: Cada país participante que puede si así lo desea, disponer de 
1 hora y 30 minutos para exponer su Organización de Inteligencia, su 
actual situación de la Subversión y forma de combatirla.  
 
B.- DIA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 
1.-3ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 09.00 13.30 hrs. 
Materia: Tiempo disponible para las exposiciones de los países. 
 
2.-4ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 15.30 19.30 hrs. 
Materia: Necesidad de contar con um Sistema de Coordinación de 
Seguridad. 
- Opinión de los participantes. 
- Estructuración del Sistema, Organización y funcionamiento. 
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C.- DIA VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
1.-5ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 09.00 13.30 hrs. 
Materia: Dotación de Medios, Personal, costos del Sistema. 
- Distribución y obligación de los países. 
 
2.-6ª. Sesión de Trabajo. 
Hora: 15.30 19h30 hrs. 
Materia: Continuación de las conversaciones sobre el Sistema 
propuesto. 
 
D.- DIA SABADO 29 DE NOVIEMBRE 
1.-7º Sesión de Trabalho. 
Hora: 10.00 13.00 hrs. 
Materia: Lectura y aprobación del acta final.  
Clausura de la 1ª. Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional. (DOC. 
R143F0018 – Archivo del Horror) 

 
 Segundo Dinges (2005), a execução do que foi acordado no encontro em 

Santiago, que deu origem à Operação Condor, teve três fases essenciais: a primeira 

foi a criação de um centro coordenador no Chile para colher, trocar e comunicar 

informações subversivas. A segunda e terceira eram, de fato, as operações: incluíam 

planejar e executar ações que promovessem o objetivo militar e político, bem como 

atacar, incapacitar e/ou impedir a ação do inimigo, através de interrogatório, torturas 

e, tendo como pilar de sustentáculo, o extermínio de opositores. Em resumo, a 

Operação Condor ficou caracterizada por juntar os serviços de inteligência das 

ditaduras para trocar informações e compartilhar a movimentação dos opositores pelo 

solo latino-americano.  

 No Paraguai propriamente dito o comunismo nunca foi considerado uma 

ameaça real, mas, por ser um país que faz fronteira com quase todos os países da 

região, tinha uma posição geopolítica importante e evitar a penetração soviética na 

região se tornava, para os EUA, imprescindível para garantir a segurança da América 

Latina.  Stroessner sabia que o perigo vermelho era remoto, mas sabia, também, que 

seria mais fácil conseguir cooperação técnica e financeira dos EUA com o discurso 

anticomunista, e assim o fez. 

 
Como en todos los países que estaban bajo el área de influencia de 
una de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en 
este caso los Estados Unidos de América, el Paraguay recibió una 
fuerte influencia de ese país en todos los órdenes de su política. (....) 
El stronismo no hubiera sobrevivido sin la masiva ayuda de los 
Estados Unidos: entre 1953 y 1961, el total de ayuda norteamericana 
más los préstamos otorgados por instituciones internacionales 
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controladas por ese país alcanzaran 53,2 millones de dólares (PAZ; 
GONZÁLEZ; AGUILAR, 2006, pp. 138-139). 

 
 Essa cooperação dos EUA com as ditaduras se intensificou com a Aliança para 

o Progresso, idealizada durante a presidência de John F. Kennedy, com o objetivo de 

acelerar o crescimento econômico da América Latina, ao mesmo tempo em que freava 

o avanço comunista no continente. 

 É possível ver a aproximação da ditadura paraguaia com os EUA a partir de 

1956, ano em que o norte-americano Tenente Coronel Robert K. Thierry chega ao 

país para trabalhar como assessor policial no Ministério do Interior e para estabelecer 

dentro do ministério um escritório anticomunista. Sob sua orientação, foi criado o 

principal centro de tortura do país: La Técnica (Dirección de Asuntos Técnicos del 

Ministerio del Interior), onde Thierry ministrava cursos para os oficiais como Antonio 

de La Cruz Campos Alum (um dos cérebros da repressão), especializado em 

“informações anti-subversivas e investigações criminais” nos EUA. Thierry e La 

Técnica acabaram tornando-se uma ponte entre Paraguai, CIA e FBI. 

 Mas não era apenas em La Técnica que cursos militares eram ministrados. 

Entre 1962 e 1969, muitos dos oficiais paraguaios receberam formação de academias 

e escolas norte-americanas baseadas no método de contra insurgência aprendido na 

França. Segundo o Informe da Comissão de Verdade e Justiça do Paraguai, alguns 

norte-americanos não acreditavam na capacidade dos países latino-americanos de 

levarem adiante um governo democrático e, baseando-se nessa crença, preferiam 

apoiar as ditaduras anticomunistas a ter tais países atuando contra as forças norte-

americanas. Esse contexto justifica a cumplicidade do governo estadunidense com as 

políticas ditatoriais. Com treinamento e apoio norte-americano, foi possível às 

ditaduras latino-americanas internalizarem a repressão através da coerção e do medo, 

principais mecanismos de poder da Operação Condor.  

 No Paraguai de Stroessner, a comprovação cabal da consolidação dessa 

operação é situada no seguinte episódio: 

 
O episódio que melhor demonstrou como estavam consolidadas as 
engrenagens da Operação Condor ocorreu em 1977, quando cinco 
refugiados políticos (três argentinos e dois uruguaios) foram capturados 
no Paraguai e removidos à Argentina. O crime foi emblemático por 
inúmeras razões. Envolveu os aparatos repressivos de três países nas 
ações do sequestro, translado e desaparecimento das vítimas. 
Comprovou que as saídas de fronteira do Cone Sul tinham se fechado. 
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Evidenciou que os acordos bilaterais entre governos haviam evoluído 
para uma aliança continental (MARIANO, 2003, p. 24).  

 
 Com o golpe de Stroessner, começou a consolidar-se um império de medo, 

pois o ditador “se preparou para governar por longo tempo e em proveito próprio” 

(MARIANO, 2003, p. 220).  Nessa caça ao comunismo e a todos que pensavam 

diferente, “a ditadura paraguaia bateu recordes de encarceramento de presos políticos 

na América do Sul. Não importava o perfil ideológico” (MARIANO, 2003, p. 227). 

Dentro desse contexto, Stroessner acabou sendo o primeiro ditador a caçar 

adversários além da fronteira. A cooperação entre as ditaduras e a eliminação das 

fronteiras serviu para facilitar a captura de inimigos e avisar sobre a movimentação 

dos subversivos. Um país era cúmplice do outro.  

 Dentro do imbricado aparato repressivo e vivendo sob a imensa articulação que 

era a Operação Condor, Martin Almada, a pessoa mais essencial para o presente 

trabalho, foi capturado.  

 Prisioneiro do campo de concentração Emboscada44 por três anos, assim que 

terminou a ditadura, solicitou o habeas data45 e iniciou suas buscas pela 

documentação que comprovava o assassinato de sua esposa pelo stronismo. 

Enquanto estava na prisão, sua esposa, Celestina Pérez Almada, sofreu um infarto, 

aos 33 anos, devido às torturas psicológicas constantes que exerciam sobre ela. 

 
Carcereiros ligavam para ela, reproduzindo gravações com os gritos 
que o marido soltava nas sessões de choque elétrico e espancamento. 
Contavam as torturas em detalhes, mentindo que haviam cortado os 
dedos, furado os olhos, extirpado os testículos de Almada (MARIANO, 
2005, p. 242). 

 
 Quando Martin saiu da cadeia, foi informado de que Celestina havia se 

suicidado, mas, para ele, estava claro que ela havia sido outra vítima do stronismo. 

Por isso, em 1992, com a ajuda de dois advogados, encontra, em Lambaré – cidade 

próxima à Assunção –, o Departamento de Produções de Investigações da polícia da 

capital, que ficou conhecido na história latino-americana como Arquivo do Terror. O 

acervo encontrado por Martin está disponível atualmente na Corte Suprema de Justiça 

em Assunção e os documentos encontrados é que possibilitam, hoje, o estudo desse 

                                                           
44  Habilitada em setembro de 1976, serviu para reclusão ilegal de presos políticos.  
45 Ação que assegura o livre acesso de qualquer cidadão a informações a ele próprio relativas, 
constantes de registros, fichários ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público. 
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trabalho e de tantos outros que visam estudar os anos que a Operação Condor 

assolou a América Latina, destruindo famílias e sonhos. 

 Martin Almada ficou mais de mil dias preso. Capturado em 1974, foi acusado 

de pertencer ao Movimento Popular Colorado (MOPOCO) e de estar aplicando 

métodos de ensino subversivos. Na década de 70, fora fazer seu doutorado em 

Ciências da Educação na Universidad de la Plata, na Argentina. Sua tese, “Paraguay: 

Educacion y Dependencia”, denuncia como a educação pública mantém a pobreza e 

atraso da população paraguaia. Ao entregar a tese, a polícia Argentina notifica a 

polícia paraguaia e, quando Martin Almada retorna ao seu país, é capturado e preso. 

 Mas Martin Almada tem, para o presente, trabalho uma dupla importância. Além 

de ter encontrado a documentação que comprova a Operação Condor, ele criou, em 

1956, na cidade de San Lorenzo, o IJBA. Neste Instituto, ele e sua esposa, Celestina 

Perez Almada, tentavam colocar em prática a pedagogia paulofreiriana, favorecendo 

um pensamento crítico aos seus alunos. Por essa razão, a ditadura o classificou 

também como terrorista intelectual por seus métodos de ensino subversivos e fechou 

o Instituto, colocando fim a um ambiente de liberdade que existia dentro de um 

contexto cruel e repressivo. Sua tese de doutorado e sua experiência pedagógica o 

colocaram na prisão por três anos. Sobre seus dias no cárcere, escreveu 

detalhadamente sobre algumas torturas e os oficiais responsáveis por elas. 

 
Tuve miedo al mirarlos. Me pareció que sus ojos lanzaban fuego, que 
dejaban de ser hombres para convertirse en bestias (...). Allí comprobé 
que en el Paraguay de Stroessner los verdugos no necesitan 
ocultarse. La larga vigencia de la dictadura, la ampara de cualquier 
castigo justiciero.  
El trabajo estaba perfectamente dividido: -Ramirez ‘tatá’ se encargaba 
de la ‘pileta’ que no era sino una bañera, llena de agua fétida, 
excrementos y orina. 
- Nicolás Lucilo Benítez manejaba el látigo. 
- Camilo Almada Sapriza, principal inquisidor, propinaba las patadas y 
oficiaba de secretario. 
- Juan Bogado asestaba los golpes de karate. 
- Domingo Laspina, con una botella de caña ‘Aristócrata’ (aguardiente 
paraguayo) en una mano y en la otra un alambre trenzado, se 
encarnizaba contra mi espalda. 
- El Comisario Arguëlo, me golpeaba la cabeza con el famoso 
“teyúrugaui” [fogo en guaraní]. 
- Un gordo, petiso, sordo, de unos 55 años, me sujetaba en la pileta, y 
me pisaba el pecho para mantenerme en el fondo de la bañera. 
- Un sargento armero, extremamente pálido y enjuto, de unos 30 años, 
incitaba a los verdugos para que hicieran ‘cantar al subversivo’. Supe 
luego que se trataba de un compadre de Pastor Coronel. 
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El teléfono sonaba incesantemente. Después de cada llamada crecía 
el salvajismo. (...) 
Los latigazos de Nicolás Lucilo Benítez me arrancaban la carne; las 
bolitas metálicas que remataban los extremos de los cables trenzados 
partían la piel de mi cuerpo. Los verdugos no escuchaban mis gritos, 
pero yo sí escuchaba los de ellos (...). 
Yo no venía a personas, sino a perros rabiosos. (MARTIN, 1989, p. 
23-24). 

 
 Em Paraguay: la cárcer olvidada, Martin Almada escreve a verdade sobre as 

torturas psicológicas que sofreu Celestina e ainda compartilha com os leitores os 

casos de outros presos, sua aproximação com os comunistas e como sobreviveu por 

mil dias em um ambiente extremamente cruel e desumano: 

 
La evasión fue mi recurso para soportar las torturas psicológicas. 
Comprobé, además, que recordar el pasado me hacía daño, por eso 
realizaba esfuerzos para situarme más bien en el futuro que en el 
presente. Soñaba que el Instituto Alberdi estaba poniendo en práctica 
la autogestión pedagógica y en consecuencia me imaginaba los 
conflictos que provocaba esa nueva modalidad de trabajo. Una febril 
acción con la plena participación de los estudiantes, profesores y 
padres de familia. Además, me pasaba horas observando las 
andanzas de las hormigas y cucarachas que compartían nuestra 
celda. Un día llegué al extremo de autoconvencerme que yo también 
era una hormiga, me introducía en el grupo, atravesaba los barrotes 
de hierro, me paseaba sobre la bota del sargento, me perdía al otro 
lado del muro y, por fin, ¡estaba libre! (ALMADA [1974-1977], 1989, p. 
46). 

 
 Diante de todas essas situações, compreende-se o uso da palavra distopia para 

classificar o período. Era um ambiente sem liberdade, de violência e de condições 

sub-humanas para todos aqueles que pensassem diferente. Essa atmosfera se 

espalhava pela América Latina, e todos que lutavam por um mundo mais justo, por 

menos desigualdade, por liberdade de pensamento, por compaixão ao próximo, eram 

considerados uma ameaça à paz e ao progresso que estava crescendo ao mesmo 

tempo em que todas as atrocidades eram cometidas nos porões, com as 

perseguições, com as torturas, com o ódio àqueles que se opunham a tudo isso.  

Mas, na experiência pedagógica aqui trabalhada, nos cabe refletir porque o 

pensamento é perigoso, porque construir uma escola autogestionária é uma utopia e 

como a iniciativa do Instituto recuperou as bases de mobilização histórica do povo 

paraguaio por seu direito de existir. 
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CAPÍTULO II – A RESISTÊNCIA FRENTE AO IDEÁRIO DESENVOLVIMENTISTA 
  

 Resistência é a qualidade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo, 

caracteriza-se pelo ato de não sucumbir46. Os Estados Unidos e as ditaduras do Cone 

Sul se esforçaram e conseguiram, em grande parte, levar a cabo um ideário 

desenvolvimentista que tinha como principal foco de difusão o campo ideológico e 

objetivavam, através da área educacional, estruturar uma sociedade pós-guerra que 

se mantivesse dependente e submissa aos poderes norte-americanos, garantindo, 

através de uma ideologia, a hegemonia política, militar e econômica. 

 O presente trabalho visa trazer à tona as resistências educacionais que 

ocorreram durante a ditadura paraguaia, tendo como foco principal a experiência 

educacional do Instituto Juan Bautista Alberdi. Mas, para entender a grandeza de tais 

resistências, é preciso, primeiramente, compreender como o discurso 

desenvolvimentista nasceu, cresceu e como angariou força ao longo tempo – 

principalmente no contexto mundial da Guerra Fria. O presente capítulo pretende 

explicitar, ainda, o contexto nacional, trazendo a luz o tipo de educação que vigorava 

durante o stronismo e como ela servia aos interesses de certos grupos. É apenas com 

o esclarecimento deste contexto internacional e nacional que se torna claro o medo 

dos governos vigentes, bem como seu principal país financiador, frente a todas as 

pessoas que questionassem seus poderes e a todos os movimentos que 

reivindicassem o direito de pensar diferente, ser diferente, querer e acreditar em 

coisas diferentes. Assim, este capítulo nos permite compreender não apenas as 

resistências educacionais, que reivindicavam o direito de pensamento crítico, mas, 

também, as outras formas de ações que iam contra a ordem e o pensamento 

hegemônico do período.  

 

2.1 o cavalo de Tróia chamado desenvolvimento  

 

Com o pós-guerra, a influência norte-americana na América Latina não se 

estenderia apenas ao setor político e financeiro, estes seriam o escopo maior de 

micropolíticas que garantiriam a hegemonia nortista na região. O organismo 

internacional que catalisou tais políticas foi a Organização dos Estados Americanos 

                                                           
46 Disponível em: https://www.dicio.com.br/resistencia/. Acesso em 31 de março de 2019. 

https://www.dicio.com.br/resistencia/
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(OEA) 47, criada em 1948 com o objetivo de defender os interesses do continente 

americano e que, na realidade, se transformou na guardiã dos interesses 

estadunidenses na região e interferiu em grande parte dos projetos de penetração 

econômica, social e ideológica. 

 
La importancia de este organismo radica en que fue uno de los medios 
de legalización de los acuerdos entre los gobiernos representantes de 
las clases dominantes locales y los intereses imperialistas y en que, a 
través de él, Estados Unidos manipuló las relaciones entre los países 
latino-americanos, impidiendo todo tipo de pacto bilateral sin su 
consentimiento, logrando el boicot a Cuba, dificultando las relaciones 
del conjunto de los países con los gobiernos populistas (...) 
(PUIGGROS, 1994, p. 102). 

 
Nesse sentido, o contexto da Guerra Fria foi mais do que propício para 

fortalecer alianças e laços com os países dependentes, como se vê no Plano Marshal 

(1947).48 Além disso, abria-se, agora, uma brecha para a reorganização de 

organismos políticos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que ordenariam as relações econômicas entre os países, bem 

como vários programas de desenvolvimento educativo, cultural e social (PUIGGRÓS, 

1994). 

Mas a cooperação para o desenvolvimento como política externa dos Estados 

Unidos se inicia por volta de 1934, com o governo de Franklin Delano Roosevelt (1933-

1945). Durante seu governo, os EUA criaram uma estratégia de relacionamento com 

a América Latina que abandonava a prática intervencionista e buscava, agora, 

negociações diplomáticas, visando manter, não apenas uma maior proximidade, mas, 

também, o aumento do controle na região, evitando a influência europeia e garantindo 

hegemonia política. Essa estratégia ficou conhecida como Política da Boa 

Vizinhança.49 Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os EUA deram um passo 

                                                           
47 Ver mais em: ARRIGHI, Jean Michel. OEA, Organização dos Estados Americanos. Barueri, SP: 
Manole, 2004. 
48 Criado após a Segunda Guerra Mundial para reconstruir os países europeus devastados pela guerra. 
Para frear o avanço comunista nos países em crise, os EUA ajudaram técnica e financeiramente os 
países europeus, que criaram dívidas e entraram no satélite de dependência norte-americana. 
49 “Implementada durante os governos de Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos (1933 a 
1945), a chamada política de boa vizinhança tornou-se a estratégia de relacionamento com a América 
Latina no período. Sua principal característica foi o abandono da prática intervencionista que 
prevalecera nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. A 
partir de então, adotou-se a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar com o objetivo 
de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente e assegurar a 
liderança norte-americana no hemisfério ocidental. Essa alteração respondia a interesses tanto político-
estratégicos quanto econômicos de Washington. No terreno político-estratégico, permitia aos Estados 
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além e criaram a Agência de Cooperação Econômica, com o objetivo de administrar 

o Plano Marshall e sua assistência técnica e econômica aos países europeus 

destruídos pelo conflito mundial. Desta forma, conseguiram modernizar o setor 

primário europeu e aumentar a influência econômica ao expandir o mercado de 

exportação dos produtos norte-americanos, ao mesmo tempo em que difundiam 

fortemente o discurso anticomunista, garantindo, assim, uma vantagem na corrida 

pela hegemonia do poder mundial. 

Para os Estados Unidos, era importante buscar aliados no bloco capitalista e 

na América Latina, essa busca se traduz na cooperação econômica que ajudaria a 

região a superar o subdesenvolvimento através do progresso industrial. 

 
Sob a retórica do combate às ideologias socialistas, utilizada para 

desencadear as reformas estruturais propostas por alguns governos 

e setores sociais – principalmente a Reforma Agrária, a alternativa 

da expansão capitalista conjugou desenvolvimento industrial, 

tecnológico e financeiro com um Estado intervencionista e 

conservador que, em inúmeros países e por longos períodos, 

também se tornou nacionalista e ditatorial (NIERDELE; RADOMSKY, 

2016, p. 7). 

 
 O fim do conflito mundial aflorou o desejo dos países centrais de acelerar o 

crescimento econômico, aumentar a renda e diminuir a pobreza e, dentro da lógica 

desenvolvimentista, isso se daria através de uma industrialização compulsória 

(NIERDELE; RADOMSKY, 2016, p. 8).  

Na década de 50, baseando-se no combate ao comunismo e na permanência 

da hegemonia norte-americana no ocidente, os EUA propagaram fortemente a ideia 

de que era necessário manter a paz e a estabilidade mundial através do crescimento 

econômico e da expansão do comércio internacional. Esse discurso se transforma em 

uma estratégia global e regional que se concretizaria através de projetos onde os 

                                                           
Unidos fazerem frente à competição internacional do nascente sistema de poder alemão, assegurando 
um relacionamento cooperativo com as nações latino-americanas com vistas à formulação de planos 
globais de defesa hemisférica. Já no plano econômico, a política de boa vizinhança convinha aos 
esforços dos Estados Unidos para se recuperar dos efeitos da crise de 1929 sobre sua economia. A 
retórica da solidariedade e os métodos cooperativos no relacionamento com os países latino-
americanos facilitavam a formação de mercados externos para os produtos e investimentos norte-
americanos, além de garantir o suprimento de matérias-primas para suas indústrias” (CPDOC, 2019). 
Disponível em: 
<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RelacoesInternacionais/BoaVizinhanc
a>. Acesso em 21/05/2019. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RelacoesInternacionais/BoaVizinhanca
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RelacoesInternacionais/BoaVizinhanca
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Estados e entidades multilaterais participantes do sistema de Bretton Woods50 

financiariam e forneceriam técnicos para executar o projeto desenvolvimentista em 

países periféricos. 

Nesse contexto, Walt Whitman Rostow51 foi um dos mais importantes 

precursores da teoria desenvolvimentista. Em seu livro The Stages of Economic 

Growth: A non-comunist manifesto, de 1960, ele propõe que é possível desenvolver a 

economia em cinco etapas, onde desenvolvimento deveria ser encarado como algo 

ideológico, pois seria através de empréstimos e auxílios técnicos que os países 

desenvolvidos expandiriam as ideias capitalistas. As etapas propostas por Rostow 

sustentavam a ideia de progresso, ao mesmo tempo em que desconsideravam as 

particularidades históricas dos diferentes países. Para ele, os países 

subdesenvolvidos seriam apenas etapas atrasadas de um mesmo processo histórico. 

A superação deste atraso viria através do desenvolvimento que, vinculado ao 

crescimento econômico, ocorreria através da industrialização e levaria à 

modernização. 

 No cenário da Guerra Fria, as políticas desenvolvimentistas apareceriam como 

mais uma ferramenta para controle de populações e territórios através das ajudas 

externas. Já na década de 50, a cooperação para o desenvolvimento seria um 

componente decisivo da Doutrina de Segurança Nacional. Em 1961, sob o governo 

de John F. Kennedy, os EUA criaram a USAID (Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional), um órgão do governo estadunidense responsável por 

distribuir ajuda externa com caráter civil. Sob fachada humanitária, a USAID 

expressava interesses geopolíticos e econômicos, atuando para reforçar a política 

externa dos EUA através da cooperação em áreas diversas (economia, agricultura, 

saúde, política, etc.), consolidando os programas desenvolvimentistas que visavam 

reforçar o domínio dos EUA nos países periféricos (CORONEL et al, 2012, p.82).  

 A década de 50 na América Latina ainda sofreu com grande instabilidade social 

e degradação econômica e, nesse contexto, surgiu uma brecha para aumentar a 

infiltração das ideologias capitalistas travestida de ajuda externa. É nesse cenário que 

                                                           
50 Em 1944, os países que estavam em guerra contra o eixo fascista se reuniram sob o nome de Aliança 
das Nações Unidas para estabelecer um sistema de pagamentos internacionais alternativos ao padrão-
ouro. Ver mais em: CARVALHO, Fernando Cardim de. “Bretton Woods aos 60 anos”. Novos Estudos 
Cebrap, São Paulo, n. 70, p. 51-63, nov. 2004. 
51 Historiador econômico, trabalhou como Assessor para assuntos de Segurança Nacional dos EUA 
durante os governos de John F. Kennedy e Lindon Johnson e como representante estadunidense no 
Comitê Internacional da Aliança para o Progresso. 
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surge, também em 1961, a Aliança para o Progresso (ALPRO),52 que contava com um 

esforço interno dos países latino-americanos – com ajuda dos EUA – para colocar em 

andamento o projeto global de desenvolvimento. Com grande influência no campo 

ideológico e educacional, o esforço interno latino-americano seria no sentido de 

reorganizar as instituições dos países e obter apoio da sociedade para levar adiante 

o projeto de desenvolvimento.  

A concepção expansionista da ALPRO visava o desenvolvimento capitalista 

dependente da América Latina sob direção de um bloco político composto por todos 

os países da região – com exceção de Cuba –, liderados pelos EUA.  Tinha como 

principal objetivo realizar uma reforma econômico-social, baseada na transformação 

ideológica-social e a integração latino-americana a um mercado comum com diretrizes 

econômicas dos países imperialistas. No contexto de Guerra Fria, “este ‘enemigo 

internacional’ debería ser combatido por un ‘programa político de pueblos ilustrados’, 

es decir, por la unión de las elites educadas en el liberalismo (...)” (PUIGGRÓS, 1994, 

p. 145). 

A ideia da ALPRO era fazer com que todos acreditassem que a mobilidade 

social e o desenvolvimento fossem possíveis dentro do sistema capitalista, criando a 

falsa ilusão de que haveria espaço para todos dentro de um sistema que necessita de 

desigualdades para continuar forte. Os governos participantes na Reunião de Punta 

del Este, com apoio massivo da ALPRO acabaram cumprindo o objetivo de: 

 
(...) reforzar el sistema interamericano bajo la hegemonía 
norteamericana y comprometer a la mayor parte de los países en la 
cruzada continental contra la subversión, el comunismo, el 
nacionalismo populista y la lucha antimperialista (PUIGGRÓS, 1994, 
p. 150).  

 
 Os projetos desenvolvimentistas contavam, ainda, com o Programa ISI 

(Industrialização por Substituição de Importações), cujo objetivo seria alcançar o 

desenvolvimento pela via industrial. Através dele, eles tentam realizar um novo tipo 

de sociedade, baseada no padrão de países industrializados, nos quais o consumo 

seria elevado graças ao alto nível de industrialização. A busca por esses padrões 

                                                           
52 Criada durante o governo de John F. Kennedy nos EUA, tinha o objetivo de frear a ameaça comunista 
no continente através da integração política, econômica, social e cultural da América Latina. Essa 
integração contava com planos voltados para educação, saúde e habitação, financiados pela USAID 
(United States Agency for International Development – Agência Internacional de Desenvolvimento dos 
Estados Unidos).  
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desconsiderava os diferentes contextos históricos de industrialização dos países 

subdesenvolvidos. Esse projeto de industrialização não pareceu levar em conta que 

as indústrias latino-americanas não conseguiam, e não conseguem, competir com os 

países avançados. Além do mais, as indústrias nacionais da América Latina limitavam-

se à montagem (responsável apenas por juntar as partes que provinham dos países 

desenvolvidos), gerando um aumento da dependência econômica e financeira.  

A obtenção de recursos para manter o ritmo de industrialização acabou levando 

a um alto nível de endividamento externo, causando grandes recessões econômicas, 

como a da década de 1980. A estrutura produtiva dos países periféricos acabou 

acentuando o subdesenvolvimento e a dependência devido à pouca diversidade e 

heterogeneidade da indústria. 

 Nesse contexto, nascem também as Teorias da Dependência. Para Celso 

Furtado (1978), o subdesenvolvimento é parte indissociável do desenvolvimento e, ao 

contrário de Rostow, acredita que subdesenvolvimento e desenvolvimento são partes 

do mesmo processo histórico. Para ele, não é possível que um país subdesenvolvido 

se transforme em desenvolvido, pois um depende do outro para existir, uma vez que 

o subdesenvolvimento seria uma condição estrutural do desenvolvimento. 

 Mas o projeto desenvolvimentista se estendia, também, no campo educacional. 

O imperialismo norte-americano necessitava da estabilidade política e social na região 

latino-americana e assim o fez, através de apoios financeiros, militares e políticos com 

as ditaduras que vigoraram na região a partir da década de 40, pois essa 

 
(...) política monopólica requiere no sólo de protección legal para sus 
actividades económicas y financieras, sino de garantías de que la 
reproducción de la fuerza de trabajo responderá a las necesidades 
social-técnico-ideológicas típicas del modelo de desarrollo capitalista 
dependiente (PUIGGROS, 1994, p. 105). 

 
Os políticos-pedagogos do imperialismo ajudariam a criar uma dada 

consciência nacional e continental, pois trabalhariam para favorecer o 

desenvolvimento capitalista e fortificariam ideologicamente as sociedades latino-

americanas. 

A nova fase imperialista traz diferenças consideráveis na relação entre 

metrópole e periferia e, para entender o fenômeno educativo latino-americano, é 

preciso entender algumas diferenças. Uma delas se dá entre o capitalismo 

mercantilista e o imperialismo monopólico, pois, enquanto o primeiro exerce um 
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domínio baseado no intercâmbio comercial, na influência ideológica e no sistema 

escolar como papel mediador entre as classes sociais, o segundo se apresenta com 

pretensão de controlar todos os processos (sociais, econômicos, políticos e 

ideológicos), tornando o controle dos processos educativos um dos focos mais 

importantes. Por outro lado, é preciso garantir a diferença entre a função empresarial 

e a função capitalista, pois esta cria condições favoráveis para se instalar capitais nas 

periferias e não perder os laços básicos com o monopólio mais forte.  

Visando reestruturar a sociedade no processo de modernização e controlar as 

forças sociais através de aspectos ideológicos e políticos, a educação teria um papel 

fundamental. Com a Guerra Civil, os EUA viram a necessidade de unificar a sociedade 

em torno de uma ideologia americanista, o American Way of Life (PUIGGRÓS, 1994, 

p. 112).  

Com isso, passaram a divulgar seu modelo de vida em outras partes do mundo, 

utilizando-se da educação como uma maneira de penetração ideológica, com auxílio 

de agentes locais e instituições nacionais. Com o neoliberalismo recém-nascido nos 

EUA, o progresso passa a ser imaginado como base de criação de um clima social 

que fosse apto para o desenvolvimento das potencialidades individuais do ser 

humano.  

 O início do século XX foi marcado pela fé no progresso, pelo sonho americano 

(imigrantes europeus que viam oportunidades nos EUA), por teorias raciais que 

justificavam a desigualdade através do neodarwinismo e da teoria eugenista que, 

aliada ao discurso religioso, fundamentavam a desigualdade como vontade divina. 

Essas ideias serviam aos interesses dominantes e, em conjunto com a antropologia 

social norte-americana, contribuíam para produzir justificativas ideológicas sobre a 

inferioridade dos outros povos. A produção antropológica e sociológica contribuiu para 

as teorias educativas norte-americanas que deram base para as teorias político-

pedagógicas utilizadas na penetração neocolonialista aplicada América Latina 

(PUIGGRÓS, 1994). 

Desde o começo do século XIX, Thomas Jefferson já trazia ideias de que a 

educação é a melhor maneira para proteger a democracia e a liberdade,  gratuidade 

e obrigatoriedade seriam requisitos para garantir a expansão de ideias e formas 

organizadas, que conduziriam o conjunto da sociedade às grandes metas nacionais: 

a educação deve garantir o progresso! Na ideologia norte-americana, a relação 
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educação e progresso se expressa, através do sistema escolar, com a meta de formar 

um tipo de indivíduo que consiga levar adiante a construção da nação capitalista. 

 Para se compreender de que forma a repressão, controle e políticas 

educacionais se traduziram nos países latino-americanos é de suma importância 

entender a construção do projeto político educacional que se criou nos Estados 

Unidos e que foi, ao longo dos anos, sendo incorporado a nossa região. Nesse 

sentido, é importante ressaltar o papel que teve a burguesia de Massachussets, que 

teve grande atuação na adaptação da ideia de progresso e da visão norte-

americanista, além da difusão da ideia de que a educação iria formar mão-de-obra 

para suas fábricas e garantir ordem social para adaptar as mentalidades ao 

desenvolvimento capitalista. 

 
La educación general y obligatoria y la educación secundaria para las 
grandes masas garantizaría la transmisión de un sistema de ideas 
para todos los norteamericanos por nacimiento o por adopción. La 
clase trabajadora se identificaría con el modelo norteamericano de 
desarrollo y creería realmente que los dispositivos de la sociedad 
capitalista posibilitarían su movilidad económica y social individual 
(PUIGGRÓS, 1994, p.124). 

 
 A partir do século XIX, a escola passa a ter um papel reformador e reprodutivo. 

Essas ideias progridem e, com John Dewey, aprimora-se a ideia de que para se ter 

um progresso gradual da sociedade é preciso ter um progresso gradual da ideologia, 

sendo a educação a mediadora para a unificação ideológica, fazendo do sistema 

escolar uma espécie de laboratório para transformar os costumes que modificariam a 

sociedade e infiltrar a mentalidade dominante. No fim do século, cresce a noção de 

progresso e a ideia de desenvolvimento biológico baseada em Darwin, essas ideias 

somadas fariam com que os indivíduos “desenvolvidos” procurassem os obstáculos 

que impediam o progresso dos indivíduos “subdesenvolvidos”. 

 Os norte-americanos confiavam cegamente no progresso capitalista e 

justificavam que seu êxito se dava a uma qualidade inata evolutiva, julgando os países 

subdesenvolvidos como deficientes de capacidades culturais, morais e raciais que os 

possibilitassem chegar ao desenvolvimento. Essa ideia foi largamente adotada 

durante as décadas de 50 e 60 por organismos internacionais e o desenvolvimento 

passa a ser sinônimo do modelo de vida capitalista. A ideia de que o capitalismo possa 

ser um sistema natural do desenvolvimento implica que os outros precisariam de ajuda 

externa para chegar nessa mesma etapa do desenvolvimento. 
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El concepto de progreso, aplicado a nuestras sociedades, se tornó 
inseparable del aporte externo. El expansionismo encontró, así, una 
nueva justificación y se legalizó, nuevamente, en una ética mesiánica 
(PUIGGRÓS, 1994, p. 136). 

 
 Essa ética messiânica foi utilizada na América Latina por intelectuais que 

representavam essa visão desenvolvimentista, inclusive pedagogos. A pedagogia 

desenvolvimentista, aliada à sociologia funcionalista norte-americana53, trabalhou 

para a economia política burguesa, criando conceitos que fizessem a educação se 

subordinar a essa penetração capitalista. 

 Com a maioria dos países latino-americanos em ditaduras, os EUA assumiam 

a função da repressão como um papel complementar, utilizada pelos aparatos estatais 

para evitar o caos social e a infiltração de ideias que colocassem em perigo seu projeto 

de desenvolvimento dependente na nossa região. 

 Na reunião de cooperação internacional54 que ocorreu em 1961, é proposto que 

se aproveite os estudantes estrangeiros para que estes fossem transmissores das 

ideias desenvolvimentistas de seus países e, assim, na área de cooperação 

internacional, desenvolver os países atrasados. Ora, consideremos o impacto de tais 

diretrizes educacionais para uma população que, ainda traumatizada por um passado 

que destroça seu ethos, ou seja, sua vitalidade tribal, se apega a um clássico estilo 

de ser, que, conforme Vera, se caracteriza por: 

 
(…) la ausencia de conciencia del tiempo, ante una realidad o algún 
hecho, la actitud es “La vida es la vida”. ¿Que se puede hacer ante lo 
imprevisible? ¡Nada!. El mañana no existe, no es una realidad con la 
cual pueda contar hoy. ¿Porqué entonces preocuparse? No tiene 
sentido. Lo único real es el lugar y el momento que ahora se vive. La 
vida no puede cambiar. No puede ser otra de la que es en realidad. 
(SARO, 2006, apud IGLESIAS, op. cit., p. 111) 

 
      Mas, ausentes de tais questões, naquela reunião internacional defendiam, ainda, 

a necessidade de formar intelectuais orgânicos do capitalismo e incorporar os 

intelectuais dos países dependentes que assumiriam o projeto imperialista e 

facilitariam a penetração norte-americana. Os intelectuais tinham grande importância, 

pois:  

                                                           
53 O grande nome da sociologia funcionalista norte-americana foi Talcott Edgar Frederick Parsons. 
Segundo ele, a sociedade seria dividida em partes que teriam determinadas funções. Essas partes 
deveriam trabalhar juntas para promover a estabilidade social.  
54 Fourth Annual Conference on International Understanding. 
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Todos sus proyectos de modernización de las instituciones y, en 
particular, del sistema educativo, e incluso los programas de 
inversiones económicas, giran sobre el eje de la modificación de las 
mentalidades (PUIGGRÓS, 1994, p. 157). 

 
 Cotejando tais perspectivas desenvolvimentistas aceleradoras do tempo, é 

preciso levar em conta que a sociedade paraguaia também caracteriza a mudança 

como um atentado à sua segurança, como se a mudança estivesse 

 
(…) contra el fundamento de su comportamiento y contra su vida 
formada por el pasado. Los acontecimientos vividos (…) no son 
objetos del recuerdo sino parte integrante de su vida. Los lleva 
grabados (VERA, 2006, p.90, apud IGLESIAS, op. cit., p. 111). 

 
Isso se contrapõe frontalmente com a perspectiva da existência de um trabalho 

interno e externo, com apoio financeiro, tecnológico e ideológico que fazia do projeto 

imperialista um processo longo que mudaria a mentalidade social através do tempo. 

Por essa razão, seria necessária uma penetração profunda nas sociedades que 

necessitassem de ajuda externa para desenvolver-se.  

Mas essa penetração não seria tão fácil se levarmos em consideração a forte 

cultura guarani presente no Paraguai. Em 2013, foi realizada uma pesquisa sobre 

relações trabalhistas em uma empresa da área de saúde que atua com atendimento 

pré-pago55. Tal pesquisa buscava demonstrar a cultura das relações de trabalho, 

principalmente na relação entre patrões e empregados. A empresa, fundada em 1970, 

passou pelo período em que as diretrizes desenvolvimentistas foram implantadas. No 

entanto, o que se observa é que, mesmo nos dias atuais, a cultura cooperativista e 

coletiva ainda permanece. Nas entrevistas realizadas, é possível analisar tal cultura a 

partir dos termos linguísticos utilizados. Um exemplo é a palavra ñandeteko, que, além 

de explicitar a identidade coletiva ainda muito presente na população paraguaia, é um 

termo utilizado para se referir a “nós”. Ou seja, o guarani não se refere a si como um 

indivíduo, mas como um coletivo (nosotros). Outro exemplo da cultura paraguaia que 

foi observada na empresa foi a ingestão do tereré,56 que positivamente estabelece 

                                                           
55 MARTINEZ, Orlando Inocencio Aguirre; SANTACRUZ, Luz Betharram Galeano. Los aspectos de la 
cultura paraguaya y las relaciones laborales en una empresa de medicina pre-paga. 2013. 172 f. 
TCC (Graduação) - Curso de Sociologia, Universidad Católica Nuestra Señora de La Asunción, 
Asunción, 2013. 
56 De origem guarani, o tereré é uma infusão de erva-mate e água fria. Essa mistura é muito comum na 
América do Sul. No Paraguai a chamam de tereré, no Sul do Brasil a chamam de chimarrão. 
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“los vínculos comunicativos que permiten la profundización del proceso de 

socialización” (MARTINEZ; SANTACRUZ, 2013, p. 42).  

Mas, mesmo com a cultura guarani marcando fortemente a sociedade 

paraguaia, a pressão internacional para a adoção do desenvolvimentismo aumentava. 

A partir da década de 60, a UNESCO passa a entender a educação como um fator 

econômico e é nesse contexto que as ajudas externas se intensificam, com o objetivo 

de modernizar a educação. A UNESCO envia missões a vários países, com 

educadores e economistas, para desenvolver o planejamento integral de uma 

educação que fosse voltada aos objetivos desenvolvimentistas. 

 
El control de la educación pasaba de los organismos nacionales a los 
organismos internacionales dominados por el imperialismo. La 
cooperación internacional surgía como forma de control directo de los 
programas educativos y como vehículo para la penetración ideológica 
y socioeconómica (PUIGGRÓS, 1994, p. 162). 

 
 Nesse sentido, os especialistas formados na região latino-americana 

necessitavam formar-se dentro da mentalidade modernista com uma ideologia que 

seguisse e respondesse ao setor desenvolvimentista das classes dominantes locais, 

que, por sua vez, estariam ligadas a elite tecnocrata internacional, que estava 

diretamente relacionada ao imperialismo econômico-ideológico. Assim, era urgente a 

modernização da mentalidade dos professores para modernizar suas técnicas de 

ensino e dar à função do educador um caráter técnico-científico que aumentaria seu 

status profissional.   

Durante a década de 60, diversos países latino-americanos receberam cursos 

de formação de professores com esse viés tecnicista da educação, que muito além 

de capacitar os professores, tornaram a imagem do processo técnico educativo algo 

hierarquizado. Durante essa década, havia, também, uma grande tendência 

economicista por parte dos educadores desenvolvimentistas, que viam a educação 

como um pré-requisito para desenvolver-se.  

Assim, as reformas realizadas na época sempre estavam orientadas às 

mudanças que tendiam a subordinar a educação à economia, além de a tornar uma 

variável na equação do desenvolvimento. É também durante os anos 60 que estudos 

começaram a classificar a mão-de-obra e sua influência na qualidade da produção. 

Baseado nesses estudos, calculava-se qual seria a quantidade de investimento 
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necessária e qual qualificação o sistema desenvolvimentista necessitaria a curto, 

médio e longo prazo (PUIGGRÓS, 1994). 

 
La tendencia a masificar la alfabetización y la educación común en los 
países latinoamericanos – y en el Tercer Mundo en general – fue 
cediendo desde la segunda mitad de la década de 1960, frente a la 
tendencia a realizar programas específicos, “funcionales” a las 
necesidades del desarrollo económico. (...) Las inversiones educativas 
se orientaron hacia una educación dirigida a objetivos específicos. 
(PUIGGRÓS, 1994, p. 167). 

 
Em 1966, quase todos os programas dirigidos pela UNESCO estavam sendo 

orientados por setores da agronomia e indústria. Ao financiar projetos educativos 

aliados à ideia tecnicista, a UNESCO promovia uma educação voltada ao mercado de 

trabalho dessas áreas, enquanto os investimentos teriam como objetivo formar mão-

de-obra para aumentar a produtividade, pois: 

 
Existía la preocupación por crear una mentalidad de tipo capitalista 
dependiente, diferenciada de acuerdo con los sectores sociales, más 
con un factor común: el carácter acrítico pero participativo. (...) Los 
desarrollistas comprenden que la generalización de la educación entre 
las clases oprimidas puede desencadenar procesos que posibiliten la 
toma de conciencia política y social (PUIGGRÓS, 1994, pp. 167-168). 

 
A participação política, conquistada através da escola, deveria ser organizada 

e controlada para que a consciência crítica não ocorresse e para que o caos social 

não aparecesse. A educação tinha o papel de passar a ideia dominante, ao mesmo 

tempo em que dissolvia as influências externas – sociais, familiares, etc – que não 

estivessem de acordo com o projeto desenvolvimentista.  

Mas a pesquisa sobre as relações trabalhistas nos mostra que, apesar das 

constantes tentativas de se marginalizar a cultura guarani, impondo uma cultura 

dominante, tal cultura permaneceu e permanece forte até hoje, pois: 

 
Las fisuras hacia la cultura paraguaya nacida desde el idioma guaraní 
han sido dadas desde la escuela, pasando por los medios y fomentada 
por los otros espacios de articulación social. El rol de instituciones con 
posicionamiento estratégico dentro de los paraguayos, como el de la 
Iglesia Católica mediante el legado de los jesuitas y la conformación 
de una religiosidad popular, también entra en el aspecto del desarrollo 
de una cultura paraguaya. (MARTINEZ; SANTACRUZ, 2013, p. 42). 

 

Apesar dessas permanências, o idioma guarani deixa de ser a expressão da 

essência cultural do povo paraguaio, não só pela marginalização da língua, mas, 
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também, pela má qualidade do ensino do idioma nas escolas e, em certos momentos 

da história paraguaia, sua proibição.  

 

2.2 A educação no Paraguai 

 

2.2.1 Paraguai: educação e dependência 
 

 Em 1974, Martin Almada, ao entregar sua tese intitulada Paraguay: educación 

y dependência acaba sendo capturado pela Operação Condor e permanece preso por 

três anos. Seu trabalho foi considerado subversivo e perigoso, pois denunciava, sem 

censura, a maneira como a educação paraguaia fora pensada e construída para 

manter a dependência externa e interna do país.  

 Logo no primeiro capítulo, Bases históricas de la educación paraguaya, Martin 

afirma que as escolas primárias, no início da colonização, serviam apenas para 

propagar a religião e a doutrina cristã, sendo as Escolas de Primeiras Letras uma parte 

política que mantinha a colônia na ignorância por serem reservadas apenas para 

serviço dos filhos de espanhóis. Ainda no primeiro capítulo, Martin Almada traz um 

panorama da evolução educativa no Paraguai, demonstrando que, durante o governo 

de Dr. Gaspar Rodriguez de Francia, o analfabetismo foi aniquilado, ao mesmo tempo 

em que a educação deixa de lado o caráter de classe dominante e passa a representar 

também a classe popular. Sobre o governo de Antonio Carlos Lopez, segundo ele, a 

política educacional passou a centrar-se no trabalho social-produtivo, transformando 

a educação em uma função econômica. 

 Demonstra ainda que a Ley de Ventas de las Tierras Públicas, promulgada 

durante a presidência do General Bernardino Cabellero, proliferou os latifúndios (que, 

em sua maioria, foram comprados por anglo-argentinos) bem como a instalação de 

empresas estrangeiras no país. Desta forma, o sistema econômico, que passa a 

produzir para a exportação, deixando de atender a demanda interna, passa a ser 

formado em função da dependência e subordinação. O novo sistema econômico exige 

uma reestruturação educacional que, respondendo à Argentina, visa manter a ordem 

política, ao mesmo tempo em que ficava responsável por formar a classe dirigente.  

De fato, conforme dados apresentados pelo Centro de Análise e Difusão da 

Economia Paraguaia (CADEP), “a partir de la década de 1960 el perfil de la economía 

paraguaya pasa a ser notadamente exportador, incluyendo productos que hasta 

entonces estaban destinados al mercado interno (CADEP, 2011, apud VIÑALES 
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ROJAS, 2017, p.10).57 Conforme dados da CEPAL, a relação entre exportação e 

importação passa de 15,5% em 1970, para 22,15% em 1985. Os dados da abertura 

para o mercado externo são impressionantes, indo de 35,1% em 1970, para 74,8% 

em 199058. Não é de se estranhar o aumento da desigualdade e da pobreza, 

principalmente da população rural, que passa a se mobilizar frequentemente, 

juntamente com o incipiente operariado. Um dos segmentos mais numeroso e com 

maior mobilização foi, como não poderia deixar de ser, o dos camponeses. 

Nuñez (s/d) faz um estudo das mobilizações sociais na história do Paraguai e 

demonstra a primazia do camponês nessas lutas indicando como, a partir da década 

de 1960, sua atuação deixa de ser reativa (protestos contra ameaças de 

desalojamento, ou contra o aumento do valor do aluguel da terra, mais vinculado ao 

mutualismo e localista), para assumir bandeiras mais críticas, favorecendo a aparição 

das Ligas Agrárias Cristianas. Se tais ligas, inicialmente indicavam o apoio da Igreja, 

e, até mesmo, diz o autor, com alguns preceitos milenaristas, gradualmente assumem 

um teor mais crítico, colocando-se contra as instituições reprodutoras de uma 

ordenação injusta do Estado.  

 
El gobierno stronista en 1963 y en un intento de descomprimir la 
presión social que las movilizaciones campesinas generaban, habilita 
masivas colonizaciones mediante la creación del Estatuto Agrario y el 
instituto de Bienestar Rural (Riquelme, 2005:4). Para 1975 y mediante 
represión estatal, las Ligas Agrarias Cristianas fueron desarticuladas. 
Recién hacia 1980, las organizaciones campesinas empiezan a 
reagruparse en varias organizaciones y con colaboración de ONGs y 
forman comités de productores agrícolas. Ese mismo año se forma el 
Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) la primera organización que 
se declara abiertamente clasista e independiente de los partidos 
políticos, de la Iglesia y de las ONGs. Para 1985 se forma la CONAPA 
(Coordinación Nacional de Productores Agrícolas) y las ocupaciones 
masivas de tierras empiezan a verse como una modalidad de 
apropiación y reclamo (NÚÑEZ, 2013, pp. 9 – 10)59. 

 
Apesar de tal mobilização, o autor destaca sua fragilidade ante a força estatal 

por não serem massivas, além de que, parte dos ocupantes eram ex-assalariados e 

                                                           
57  BIRCH, Melissa et al. Estado y Economía en Paraguay: 1870-2010. Asunción: Cadep, 2011 apud 
VIÑALES, Ana Teresa Rojas. Las políticas sociales en Paraguay.: El camino recorrido entre 1990-
2014. Cuadernos Clacso-conacyt, Buenos Aires, n. 15, p.5-17, 2017. 
58 CEPAL, Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe, 1996. 
59 Ver mais em: NÚÑEZ, Cyntia Itati. Movimientos sociales y poder político en Paraguay. E-l@tina, 
Buenos Aires, v. 11, n. 44, p.35-53, set. 2013. 
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provinham de empresas como a de Itaipú e outras, tendendo o movimento a se 

concentrar na área urbana.60 

Mas, apesar das resistências que iam aparecendo ao longo dos anos em 

conjunto com a situação de dependência e subordinação, a tese de Almada recupera 

como as políticas educacionais expressaram, na particularidade, este movimento 

histórico de ampliação da dependência e se no início a educação se afasta da cultura 

paraguaia, adotando padrões argentinos, na década de 70 a indução externa amplia 

ainda mais tal afastamento. Os centros educativos proíbem o uso do guarani, 

evidência já apontada por outros autores, e estimulam um patriotismo afetivo que 

serviria para ocultar as relações de dependência que iam se tornando cada vez mais 

fortes. Pois, pondera o autor, se havia dependência no campo econômico, 

consequentemente, haveria no campo ideológico. A educação, vista como a base do 

desenvolvimento, serviria para habilitar recursos humanos e aumentar a produtividade 

da mão-de-obra. Segundo Martin: “Ingenua, o astutamente, nuestros ‘planificadores’ 

insisten que la educación por sí sola promoverá el ‘desarrollo económico y social” 

(ALMADA, 2014, p. 138). 

Segundo ele, os responsáveis pelo planejamento desenvolvimentista no 

Paraguai faziam parte da classe média e, por isso, acabavam sendo atraídos pela 

burguesia e pelo proletariado. Esses “planejadores” aconselhavam que, para avançar, 

era preciso educar, aumentando o número de matrículas nas escolas primárias o que, 

consequentemente, traria uma ascensão social e melhoria a produtividade. 

 
Hasta es posible que aquéllos estén animados por el íntimo deseo de 
provocar el cambio, pero como son conscientes de su incapacidad 
para abordar el tema de la transformación del sistema económico, por 
temor de perder sus pequeños privilegios ante la posible ira de los 
detentores del poder, intérpretes de la clase dominante, entonces 
arremeten sobre el aparato educativo como si fuera una variable 
independente para provocar la gustada, gastada y mágica expresión 
“desarrollo económico y social del Paraguay”(ALMADA, 2014, p. 138). 

                                                           
60  O número de trabalhadores urbanos também cresce e passa, entre 1962 e 1972, de 19.200 a 30.000 
respectivamente (BIRCH, 2011, p. 180 e 194, apud: BOZZOLASCO, 2014), mas, atreladas as suas 
organizações sindicais aos preceitos definidos pelo Estado, suas mobilizações só adquirem maior 
visibilidade a partir de 1981, quando a crise econômica gera inflação e corrói, em muito, os salários. A 
reestrutução produtiva também altera o universo dos postos de trabalho, atingindo diretamente os 
trabalhadores. Ver mais em: BOZZOLASCO, Ignacio Gonzáles. Represión, cooptación y resistencia. El 
movimiento sindical paraguayo (1954-1989). In: SOLER, Lorena; CARBONE, Rocco (Org.). Stronismo 
asediado: 2014-1954. Asunción: Arandura, 2014. p. 65-106. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/12843522/Represi%C3%B3n_cooptaci%C3%B3n_y_resistencia_El_movi
miento_sindical_paraguayo>. Acesso em: 04/04/2018. 
 

https://www.academia.edu/12843522/Represi%C3%B3n_cooptaci%C3%B3n_y_resistencia_El_movimiento_sindical_paraguayo
https://www.academia.edu/12843522/Represi%C3%B3n_cooptaci%C3%B3n_y_resistencia_El_movimiento_sindical_paraguayo
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 Martin apresenta, também, em sua tese, o descaso público em relação à 

população e como isso afeta diretamente o sistema educativo. Um tema que merece 

destaque em sua obra, e que é pouco abordado nos autores que analisam as políticas 

públicas na área educacional em uma perspectiva histórica, é o da deserção escolar. 

Para ele, os planejadores culpam a situação econômica dos pais que, sem dinheiro 

para custear a educação de seus filhos, os colocam para trabalhar e ajudar a 

complementar a renda da casa. Mas o autor denuncia como isso era apenas uma 

desculpa para disfarçar o problema real: a incapacidade de absorção da população 

guarani e de sua cultura no e pelo sistema escolar. Além disso, aponta também que a 

oligarquia de Assunção, então sede do poder, vê a educação como um bem de 

consumo, um passatempo capaz de trazer maior prestígio social (ALMADA, 2014, 

p.149). 

 O propósito do sistema educacional seria o de reforçar a divisão social, 

funcionando como um protótipo para a dependência e o subdesenvolvimento. É 

apenas a partir da década de 1962 que essa concepção de educação como bem de 

consumo se modifica, passando, agora, a ser encarada como investimento que 

formaria os recursos humanos necessários para acelerar o processo de 

desenvolvimento.  

Dentro deste contexto, o governo aumenta o valor do orçamento destinado à 

educação, ao mesmo tempo em que o capital estrangeiro explorador do país passa a 

exigir mão-de-obra mais qualificada. Para isso ocorrer, seria necessário um 

empréstimo internacional que viabilizasse uma reforma educativa. Assim, a educação 

segue subordinada à classe dominante, ao mesmo tempo em que consegue 

responder às demandas de recursos humanos que levariam o país ao progresso. Ou 

seja, a educação como investimento capacitaria a mão-de-obra e espalharia a 

ideologia e cultura da oligarquia dominante. (ALMADA, 2014, p.157). 

 Ainda que nos âmbitos ideológico, político e econômico, os planejadores 

pensassem em melhorar o desenvolvimento paraguaio através da educação, a 

realidade se mostrava diferente.  

De fato, o Proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, 

realizado pela CEPAL em 1977, explicita, sob análise de Domingo M. Rivarola, como 

se deu o funcionamento da educação e desenvolvimento no Paraguai. No 
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documento61, Rivarola aponta três categorias que influenciam a permanência no 

sistema educativo: 1. Fatores socioculturais; 2. Fatores relacionados ao processo de 

ensino-aprendizagem; 3. Oferta existente em relação aos serviços educativos. 

Rivarola detectou que o usufruto da oferta educativa se modifica dependendo do 

estrato social, ou seja, há uma desigualdade na distribuição de ingresso no sistema 

escolar (RIVAROLA, 1977, p. 29). Em relação à incidência de repetição e deserção, 

Rivarola notou que as maiores porcentagens ocorriam nas áreas rurais. Em relação à 

repetição, 90,7% ocorriam nas escolas públicas e, deste número, 70,5% se 

encontravam na área rural (RIVAROLA, 1977, p. 34). Para o autor, uma das coisas 

que afetavam diretamente a deserção e o rendimento escolar era a distância entre a 

escola e o lugar de moradia dos alunos. Muitas escolas que ofereciam graus além do 

ensino primário eram longe e careciam de recursos.  

Sobre deserção e repetição, é válido chamar atenção para a análise que Martin 

Almada faz da situação. A qualidade de vida das pessoas era precária e uma das 

coisas que reforçava a divisão social no sistema educativo era a má alimentação, 

responsável pelo baixo rendimento escolar. Em sua tese, Almada demonstra que 44% 

da população não consumia as calorias mínimas diárias para garantir sua 

sobrevivência de forma saudável. Essa porcentagem correspondia, majoritariamente, 

à classe operária que, devido à sua situação econômica e social, tinham seus filhos 

eliminados do sistema escolar por apresentarem baixo rendimento. A má alimentação 

causada por um sistema desigual culpava os filhos dos operários pelas suas falhas. 

Mas, além da questão alimentar, o idioma também se mostrou um aspecto 

discriminatório no Paraguai. 

A experiência Escuelitas Campesinas é uma demonstração de resistência a 

essa exclusão baseada no idioma. Uma das insatisfações dos camponeses era o 

caráter alienante das escolas oficiais que, ao não contemplar o idioma guarani, 

distanciavam as crianças camponesas da realidade em que estavam inseridas. No 

quadro abaixo é possível analisar como o processo de exclusão de acordo com o 

idioma se manifestava nos graus obtidos pelos estudantes.  

 

                                                           
61 RIVAROA, Domingo M., Proyecto Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe, CEPAL, 
1977. Disponível em: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28403/S7700328_es.pdf?sequence=1.  
Acesso em: 07 jun. 2018. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28403/S7700328_es.pdf?sequence=1
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Fonte: RIVAROLA, DOMINGO M. Educación y Desarrollo en el Paraguay – La enseñanza básica. 
Proyecto Desarrollo y Educación em América Latina y el Caribe. UNESCO. CEPAL. PNUD. 1977 

 
A análise de Rivarola (1977) foi a seguinte: 

 
1. El 77% de los individuos monolingües en guaraní nunca había 
aprobado un sólo grado escolar y el 92% de los insertos en esta 
categoría no habían pasado más allá del 1er. Grado. 
2. Del grado considerado como bilingüe incipiente, el 85% no había 
tenido instrucción primaria o tan solo tenía aprobado el 1ro. o 2do. 
Grado. 
3. El porcentaje más elevado, 98,8% – que corresponde a los que 
poseían capacidad bilingüe subordinada – había aprobado apenas del 
3ro. al 4to. Grado. 
4. De aquellos clasificados como bilingües coordenados, el 86% 
había aprobado el 3er. Grado o más. (RIVAROLA, 1977, p. 51-52). 

 
 Para Martin Almada, a classe dominante aliada ao imperialismo prefixou 

marcos ideológicos importantes que submeteram o funcionamento da educação. 

Juntos, trabalharam para aumentar a situação de dependência ao adotar o modelo 

externo, fortalecer as minorias governantes e aumentar a pobreza polarizando o 

ingresso escolar. Segundo o autor, os especialistas internacionais elaboraram 

projetos de escolas, colégios e universidades através de organismos internacionais 

como o BIRF, BID, AID, Corpo da Paz, entre outros. Um exemplo da ingerência 

externa na área educacional é a parceria entre o sindicato e o Instituto Americano para 

el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL). Esta instituição, que contava com fundos 

norte-americanos, fez-se presente no Paraguai desde 1971, através da Confederación 

Paraguaya de Trabajadores (CPT), e fazia parte da Organización Regional 
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Interamericana de Trabajadores, integrante da Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (ORIT-CIOSL). 

 
Como parte de un programa de educación sindical de la central 
sindical estadounidense Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en 
inglés) (…), más de 120 cuadros sindicales paraguayos viajaron a los 
Estados Unidos para participar de cursos de formación a lo largo de 
los diez años que funcionó en el país (Barboza 1987: 212). Pero todo 
el trabajo de formación desarrollado por el IADSL – en consonancia 
con una nueva política internacional adoptada por los Estados Unidos 
desde la administración Carter, que fomentaba el respeto de los 
derechos humanos– comenzó a generar fuertes contradicciones 
dentro de una CPT que no toleraba los más mínimos cambios 
aperturistas hacia prácticas sindicales independientes 
(BOZZOLASCO, 2014, p. 87). 

 
 As denuncias de Martin Almada em sua tese concluída no auge do período 

repressivo no Cone Sul, início da Operação Condor, lhe rendeu três anos de prisão 

por denunciar de modo transparente e eficaz a maneira como as classes dominantes, 

aliadas ao imperialismo estrangeiro, mantiveram a dependência e a desigualdade 

social através da educação. 

 

2.3 Educação em tempos de Stroessner 

 
A educação sempre funcionou como aparato ideológico dos Estados e durante 

o stronismo isso não foi diferente. Durante a ditadura de Stroessner, houve um grande 

processo de mudança política e econômica e, com isso, a transformação do sistema 

educacional, agora, passa a ser mais um mecanismo para perseguir e controlar a 

sociedade. 

 Nesse período, a educação passou por duas reformas: uma em 1957 e a outra 

em 1973. A reforma de 1957 fazia parte do processo de modernização elaborado 

pelos Estados Unidos para os países dependentes, então, se insere no projeto 

desenvolvimentista norte-americano. Ela representou a relação entre a nova 

hegemonia mundial (EUA) e as novas intervenções que a América Latina sofreu 

durante este período, tornando visível a presença de um conjunto de instituições 

multilaterais que visavam financiar projetos que integrassem a região e seu comércio, 

que enfrentava mudanças sociais e culturais devido a penetração norte-americana na 

região. Essas reformas serviam muito bem para os EUA como uma nova estratégia 
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geopolítica, pois a educação era vista como o eixo central para se influenciar a região 

latino-americana.  

 Para mudar a estrutura e organização do sistema educacional paraguaio, 

ficou estabelecido, através de diversos acordos assinados por EUA e Paraguai, que a 

reforma de 1957 ficaria a cargo do Servicio Cooperativo Interamericano de Educación 

(SCIDE). O objetivo era promover a educação vocacional, melhorar programas de 

formação docente nas áreas rurais e fortalecer a organização do Ministério da 

Educação e Cultura (SOLER; ELÍAS; PORTILLO, 2015, p. 18).  

 Pensando em todos os níveis da educação formal, essa reforma produziu 

diversos programas e planejamento de atividades. 

 
La estructura del sistema educativo fue organizada en dos años  de  
preescolar  (no obligatorio),  seis  años  de  escuela  primaria  
(obligatorio),  tres  años  de  ciclo  básico  (común, especial  y  
vocacional),  tres  años  de  bachillerato  (bachillerato,  comercial,  
normal  y  cursos  profesionales),  dos  años  de  normal  superior   
(continuidad  de  la  formación  normal  para docentes) y la educación 
universitaria. Esta reforma incluyó la elaboración de programas y 
planes de actividades de estudios para todos los niveles de la 
educación formal (SOLER, ELÍAS, PORTILLO, 2015, p. 18).  

 
 Essa reforma se iniciou com duas resoluções importantes oriundas do 

Ministério da Educação e Cultura: a Resolução Nº 55, de 1956, que estabelece a 

criação de uma comissão encarregada da Reforma da Educação Primária e Normal e 

a Resolução Nº 57, de 1956, que, com a ajuda da UNESCO, organizou uma comissão 

para a Reforma da Educação Média. O impacto da reforma se traduziu no aumento 

de matrículas, desenvolvimento das escolas rurais, inclusão da formação docente, os 

níveis de analfabetismo melhoraram, fazendo, com isso, aumentar os investimentos e 

a formação docente secundária (GONZÁLES, 1996 apud SOLER;ELÍAS;PORTILLO, 

2015). 

 A segunda Reforma, de 1973, conhecida por Innovaciones Educacionales, 

permaneceu até o fim da ditadura e seu objetivo era outro: focar num currículo 

tecnicista, devido à forte influência do pensamento desenvolvimentista proveniente 

dos EUA. A promulgação da Constituição de 1967, o diagnóstico educativo de 1968, 

a realização do Primeiro Seminário Nacional Sobre Desenvolvimento Educacional de 

1970 e a formação de uma comissão para delinear o projeto do novo tipo de educação 

paraguaia resultaram na reforma que se iniciou em 1973.  
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As duas reformas sempre foram influenciadas pela situação político-econômica 

do país, sendo a “expresión de un proceso abrupto de urbanización, asalarización y 

transformación de la estructura social y económica” (SOLER; ELÍAS; PORTILLO, 

2015, p. 20). Contando com apoio de organismos internacionais, principalmente 

financiamentos norte-americanos com a USAID, vários projetos educacionais foram 

desenvolvidos com orientação do SCIDE. Além disso, as reformas eram controladas 

por organismos internos que as converteram em mais um meio de propaganda de 

legitimação do regime e manutenção de uma aura de repressão que pairava sobre a 

sociedade paraguaia durante aquele contexto.  

O projeto estadunidense de intervenção na América Latina – que também 

apoiava as ditaduras da região – e a aproximação do irmão do norte com o Paraguai 

pode ser vista, no campo educacional, através dos apoios dados na educação técnica, 

educação de adultos, desenvolvimento do currículo e materiais educativos, educação 

primária, formação docente, treinamento em serviço, construção de aulas e 

programas educativos e educação bilíngue (ELÍAS; CHAPARRO, s/d, s/ p) 62.  

 A visão oficial do governo se baseava no crescimento do sistema educacional 

através de infraestrutura escolar e matrícula, pois esses fatores passam a ideia de 

desenvolvimento e boa gestão do governo. Para sustentar essa imagem, utilizavam 

dados que mostravam, a partir de dados quantitativos (e não qualitativos), o êxito 

educacional.  

 Segundo Rodolfo Elías e Elvio S. Chaparro (s/ d), a educação stronista não se 

limitava apenas a elementos simbólicos, mas também se verificava na vigência de 

conceitos aplicados no âmbito educacional. A ordem, apresentada como valor central 

para se manter o progresso e a paz conquistada com subordinação e terror, dominava 

o campo das ideias através da ideologia oficial, que impossibilitava o pensar diferente. 

Com cobertura legal, através da Lei 209/1970, o aparato repressivo justificava a 

autorização de proibir qualquer ideia contrária ao regime. 

 
La más importante definición política, democracia, como ‘gobierno en 
el que el Pueblo ejerce su soberanía’ solo obtuvo el 44% de las 
respuestas: no deja de resultar un triunfo del régimen que uno de cada 
cuatro estudiantes secundarios haya conceptualizado a la democracia 
como ‘el control de la paz y el orden’ y en 21% como ‘el deseo de 

                                                           
62Disponível em: 
<https://www.academia.edu/2501030/La_educaci%C3%B3n_en_tiempos_de_Stroessner>. Acesso 
em: 16/03/2018. 
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prosperidad para un Pueblo’: reflejos de la trilogía ‘Paz, Orden y 
Progreso’ (CÉSPEDES, 1988 apud ELÍAS; CHAPARRO s/d, s/p). 

 
 A mitificação de heróis também foi um mecanismo amplamente utilizado 

durante o stronismo na educação. Foram enaltecidos grandes personagens que 

contribuíram para a história paraguaia, ocultando personagens e eventos que 

pudessem representar uma ameaça à ordem (como a chegada de Rafael Franco ao 

poder e a revolução febrerista) e idolatrando personagens que pudessem contribuir 

para o controle social, além de servir de exemplo a ser seguido e justificar o 

ultranacionalismo que marcava o contexto.  

 Os rituais para fortalecer a ideologia e imagem de Stroessner também eram 

muito comuns, pois serviam como tática para criar e fortalecer a imagem e mensagem 

do governo: paz, progresso, desenvolvimento, democracia, etc. 

 
Una de las debilidades del General Stroessner era ser nombrado como 
tal, no importando la institución que fuera. Escuelas, colegios, 
facultades, institutos de formación técnica, docente o militar lo tenían 
al presidente entregando títulos en sus actos de colación. Esta curiosa 
afición del presidente consumía días enteros de su actividad protocolar 
– entre mediados de noviembre y mediados de diciembre de cada año 
– y alteraba los nervios de quienes manejaban su agenda, pues la 
resolución de otros asuntos de Estado y la fijación de innumerables 
audiencias quedaban postergadas hasta que el último diploma sea 
entregado (BOCCIA, 2004 apud ELÍAS, CHAPARRO, s/ d, s/p). 

 
 Esse culto à personalidade, muito presente na sociedade, e, marcadamente, 

no âmbito educacional, também criava a ideia de que o ditador era onipresente, 

garantindo a ordem e vigiando qualquer atitude suspeita que pudesse colocar fim ao 

seu “governo democrático que trabalha para a ordem e o progresso”. Essa insistência 

na ideia de “progresso” se associava, através do aparato estatal e setores dominantes, 

à ideia de desenvolvimento e crescimento. Utilizados como sinônimos, fortaleciam a 

tríade que representava o poder oficial que, em seu slogan, traziam “Paz e Progresso 

com Stroessner”.  

 A obediência também foi outro conceito amplamente usado, pois acreditava-se 

que ela moldava a disciplina como algo indiscutivelmente correto. Toda a 

desobediência era castigada severamente. Para Stroessner, qualquer pessoa 

contrária à ordem estipulada sofreria as consequências que estavam sob poder 

estatal.  
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A violência sobre a desobediência se estendia nas escolas com o Decreto 

11089, realizado em 1942, mas que permaneceu durante o stronismo, embasando 

sua repressão63, estendendo as normas disciplinares a diretores, professores e 

alunos, e também permitindo punições físicas, humilhações e castigos públicos.  

 O conceito de uniformidade trabalhou para alinhar ideias da população com o 

governo, pois isso criaria uma concepção única da realidade nacional e essa 

uniformização facilitaria a subordinação social quase total da população, pois quem 

não estivesse de acordo ou pensasse diferente do estipulado seria severamente 

castigado com respaldo legal da Ley 294, que vigorava desde 1955 e, depois, com a 

Ley 209.  

No campo educacional, esse alinhamento de ideias é visto desde a formação 

docente até o conteúdo oficial que era divulgado nas escolas, que visava anular a 

possibilidade de um pensamento crítico e moldar a mentalidade dos estudantes, 

fazendo com que os mesmos acabassem concordando que críticas ao governo fosse 

algo subversivo. Nesse sentido, o ambiente acadêmico era hermeticamente vigiado, 

pois o grande fluxo de ideias e conhecimento poderia abrir uma maior brecha para a 

entrada de ideologias comunistas que influenciassem os estudantes a protestar contra 

a ditadura, por isso, muitas escolas não possuíam bibliotecas, muitos livros foram 

proibidos e muitas leituras poderiam levar à repressão. Mas a repressão se estendia 

de outras formas no sistema educativo, pois contava com um sistema de delação que 

se baseava na relação entre as escolas e organismos repressivos para capturar 

atividades ou pessoas suspeitas, como o caso de um aluno do primeiro grau que foi 

pego pela professora com um folheto comunista. Em memorando de 18 de junho de 

1980, a Prof. Brigida Sanchez de Pereira, diretora de uma Escola graduada, 

denominada “Fortín Nanawa”, de Fernando de la Mora, denunciou tal fato ao Diretor 

do Departamento de Ensino Primário, Dr. Carlos A. Ortiz Ramirez. 

 
OBJETO: Relatar hecho ocurrido en la Institución a su cargo. 
El día martes 17 de junio en horas de la mañana (...) en una de 
las aulas del primer grado a cargo de la Prof. Severiana Zayas 
de Chiamenti, el niño de nombre REINALDO PAREDES (h) se 
encontraba observando un folleto, en clase de lectura, cuyo 
nombre es “ADELANTE”. La profesora de grado se acercó al 

                                                           
63 SEIFERHELD, David Rafael Velázquez. Autoritarismo, nacionalismo y militarismo en la educación 
paraguaya: (1936 – 1989). Diálogos, Maringá, v. 22, n. 3, p.4-19, set-dez 2018. Disponível em 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/view/45760. Acesso em: 17/11/2018. 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/view/45760
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niño y pudo comprobar que se trataba de un folleto informativo 
comunista (...). El niño manifestó a su profesora que los había 
traído de su casa; agregando que su padre tenía más en su 
casa, en el ropero. (Livro W6, R152F0092 apud BOCCIA; 
GONZÁLES; PALAU, 2006, p. 392). 

 
 O documento em questão mostra mais uma vez que a vigilância se dava em 

todos os espaços e em todos os graus. A hierarquia e lealdade ao governo fez o relato 

do aluno com folheto comunista deixar de ser um assunto apenas escolar, mas o 

enquadrou no controle social, fazendo o caso chegar ao departamento de polícia. 

 Embora a ditadura stronista tentasse passar uma imagem democrática, é 

através dos documentos que fica clara a influência e obsessão pelo controle social e 

político. No âmbito educacional, isso pode ser visto no “Reglamento de Escuelas 

Primárias”, aprovado pelo Decreto Nº 3010, em 19 de fevereiro de 1964. 

A maioria do conteúdo do “Reglamento” não se limitava ao âmbito escolar, mas 

parecia tentar controlar a vida privada de todas as pessoas que fizessem parte do 

sistema educativo. Em seu título XI, intitulado “De las faltas em el servicio y sus 

sanciones”, lê-se: 

  
(...) 
e. Imoralidad en la vida pública o privada. 
f. Vida concubinária 
g. Insubordinación contra el superior jerárquico. 
(...) 
m. Promover dissidência entre el personal directivo, docente, 
alumnado y/o membros de la comunidade. 
(...) 
p. Publicar por la prensa oral o escrita artículos que riñan con la ética 
professional, la moral y buenas costumbres 
(DOC.O R103F1641. Archivo del Horror)  

 

Mais explicitamente, no Artigo 72º, no título XII, “De Las Disposiciones 

Generales”, podemos observar as proibições restritas ao ambiente educativo: 

 
 (...)  

Se prohíbe en las escuelas: 
a – La realización de bailes, reuniones políticas o cualquier otra 
actividad no relacionada con su función específica. 
b. El uso de cintas, pañuelos, corbatas o insignias como distintivos 
políticos partidarios. 
c. La intervención del personal directivo o docente en pedidos 
colectivos de remoción de autoridades gubernativas, educacionales, 
municipales, judiciales, policiales, eclesiásticas, etc. 
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d. Solicitar contribuciones de dinero o especies sin previa autorización 
de la Supervisión. (DOC. R103F1641 – Archivo del Horror)    

 
 As leis, constituições, regulamentos, decretos, propagandas e alto nível de 

repressão na sociedade paraguaia demonstram que o stronismo tentou criar o mais 

forte panóptico social e ideológico existente. A sociedade parecia ter apenas uma 

alternativa: submeter-se à tríade que controlou o Paraguai por 35 anos.  

 

2.3.1 Resistências educacionais durante o stronismo 
 

Mesmo sob a vigência desse clima de obediência, vigilância e terror, a ditadura 

stronista teve resistências que desafiaram a educação imposta pela ditadura. Dois 

casos ficaram famosos na história paraguaia: a experiência das Escuelitas 

Campesinas e a do Colégio Cristo Rey.  

A experiência das Escuelitas Campesinas ocorreu entre as décadas de 60 e 

70, no âmbito das organizações camponesas da época, que se reuniam e se uniam 

em diversas regiões do Paraguai, formando as famosas Ligas Agrárias Campesinas. 

As Escuelitas Campesinas baseavam-se numa educação libertadora, que seguia os 

preceitos da Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada 

em Medellín, Colômbia, em 196864, e que trazia ensinamentos e propostas 

apresentados pelo Concílio Vaticano II, em 196165.  

 As “escuelitas” surgiram quando, nos grupos de formação realizados pelas 

Ligas Agrárias, veio à tona a crítica em relação à educação oficial, que não brindava 

às crianças camponesas e sua realidade. Era preciso uma nova escola: uma escola 

voltada à realidade camponesa. Elas se espalharam por grande parte do território 

paraguaio e, desde o primeiro momento, utilizavam-se de uma educação libertadora 

que partia da sua realidade e da fé, buscando a irmandade e ajuda entre elas.  

 As “escuelitas” passavam por alguns problemas, como a falta de um lugar 

apropriado, a falta de formação de professores e falta de recursos financeiros. Para 

                                                           
64 Convocada pelo Papa João VI, visava aplicar os ensinamentos do Concílio Vaticano II à América 
Latina e tinha como proposta: a opção pelos pobres, defendendo e denunciando as injustiças; a 
libertação integral do indivíduo, trazendo a crítica ao capitalismo e ao favorecimento de uma educação 
que também pudesse libertar a sociedade; a criação das Comunidades Eclesiásticas de Base, que 
serviam, não apenas como um ponto de caridade, mas também como um espaço para a reflexão 
interna que pudesse melhorar os indivíduos.  
65 No começo dos anos 60, o Papa João XXII convocou o Concílio Vaticano II e convidou a Igreja 
Católica a ter maior participação na fé da sociedade, ao mesmo tempo em que dava maior atenção aos 
problemas sociais e econômicos, com o objetivo de suscitar pensamentos e propósitos de paz.   
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os professores, escolhiam-se os filhos mais velhos dos camponeses que eram mais 

responsáveis e conscientes, que, com a ajuda de alguns técnicos, faziam um cursinho 

de quinze dias para ter uma formação básica em educação. Chamados de 

“pytyvohára” 66, eles realizavam os trabalhos de forma voluntária e, muitas vezes, a 

ajuda para sustentar-se vinha da própria organização na qual eles estavam inseridos, 

recebendo ajuda dos pais e dos alunos através das hortas comunitárias, por exemplo. 

 A grande crítica à escola oficial era o ensino em castelhano e o livro didático, 

que era voltado para crianças da capital e do campo, sem pensar a realidade em que 

estavam inseridos, podendo, então, alienar a criança camponesa de sua realidade, na 

medida em que ela não se identificava com o lugar da onde veio, uma vez que esse 

não era representado na escola.  

 
Desde el primer momento el pytyvohára y los niños entran en un 
diálogo permanente. Todo se problematiza y se discute, siempre con 
un marcado tinte social. Se estudian los problemas campesinos, la 
historia de los pobres, la religión liberadora. Se hace hincapié en todo 
lo que colabore a la formación de la personalidad de los niños: a 
fomentar su creatividad, su juicio crítico. Se fomenta de una manera 
activa el sentido del trabajo en común, la responsabilidad, la 
solidaridad. Se procura formar hombres libres y responsables que 
tengan su felicidad en “ser más” personas y no en “tener más” cosas, 
en “servir” a los demás y no en “ser servidos” por su semejantes 
(MOVIMIENTOS CAMPESINOS EN EL PARAGUAY, 1982, p. 38)67 

 
 Desde sua formação, a experiência das “escuelitas” foi perseguida e uma das 

maiores repressões se deu na Escuela Campesina de Tuna, na região de Santa Rosa 

de Misiones. Considerada a melhor da região, o calendário escolar era adaptado ao 

ritmo agrícola, para que fosse possível aos filhos ajudarem seus pais no trabalho do 

campo. Com o sucesso da experiência, em 1974, tentam oficializar a escola.  

No início, o MEC pareceu ter aceitado bem a experiência, mas, no final da 

tramitação, mostrou que havia discordâncias em relação ao tipo de ensino que as 

“escuelitas” ofereciam. Com a aproximação dos órgãos oficiais, a repressão a esta 

experiência também estava mais próxima e se iniciou quando um professor que 

realizava atividades com mimeógrafo foi levado para prestar declaração e acabou 

sendo acusado de ter recebido treinamentos vindos de Cuba e da Rússia. Nisso, 

                                                           
66 Em guarani, significa “aquele que ajuda”. 
67 Trecho retirado do libro: En busca de la tierra sin mal, encontrado no Archivo del Horror. 
DOCUMENTO R138F0770 – R138F0800 - MOVIMIENTOS CAMPESINOS EM EL PARAGUAY. 
En busca de la tierra sin mal (1960 – 1980). Colombia: Equipo Extra, 1982. 
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seguiu-se a revisão e apreensão de materiais didáticos, cadernos, pertences dos 

professores, repressão aos pais e professores, o que pôs um fim a essa experiência. 

 A segunda grande repressão escolar se deu numa realidade oposta à das 

“escuelitas” e se concretizou numa escola elitista, que levou a cabo a educação 

libertadora: o Colégio Cristo Rey. O colégio, de orientação jesuíta, foi fundado em 

1938, como uma instituição privada da Companhia de Jesus,68 que era vista como 

suspeita e foi acusada de ter vínculos com o marxismo, pois utilizava fontes de 

pedagogia libertária e influências teológicas do Concílio do Vaticano II. Uma escola 

que sempre foi referência em educação e disciplina no Paraguai, agora, era acusada 

de estar cometendo atos de imoralidade e subversão. Mais tarde, as acusações se 

mostraram falsas e ficou claro que a perseguição ao colégio se deu por motivos 

ideológicos. 

 Aproveitando o recesso de férias, com ausência de diretores e autoridades 

ausentes, no dia 13 de janeiro de 1976, a ditadura invade o colégio, prática comum 

do stronismo para causar medo em outras instituições educativas. A premissa da 

repressão era básica: além do contexto ditatorial, era inadmissível uma escola ter 

programas que privilegiassem o pensamento crítico. A intervenção, além de ter 

deposto o diretor, expulsado dezessete professores e os proibido de lecionar, realizou, 

ainda, buscas na Biblioteca Ruiz de Montoya (propriedade da Cia. De Jesus, que era 

aberta aos alunos). Dentre os aproximadamente trezentos volumes, encontraram 

obras de Marx, Hegel e Feuerbach, prova irrefutável – para o stronismo – de que o 

colégio ensinava doutrinas subversivas. 

Mesmo após a intervenção, a Cia. de Jesus decidiu continuar com o colégio 

que, obviamente, sofreu diversas modificações e passou a ser vigiado mais de perto, 

o que causou uma segunda intervenção, em 8 de abril 1985, devido à suspeita de um 

dos professores pertencer à Organización Político Militar (OPM)69. Duas semanas 

depois, a ditadura invadiu novamente o colégio, pois se um professor era subversivo, 

outros também poderiam ser. Essa invasão sistemática ao Colégio Cristo Rey causou 

medo em outras escolas, conseguindo calar outros espaços educativos que 

realizavam métodos questionadores. 

                                                           
68 A Cia. De Jesus fazia parte de uma ordem religiosa jesuíta e foi fundada em 1534, destacando-se 
por seu trabalho missionário e educacional.  
69 Ver mais em: PAZ, Alfredo Boccia. OPM: la profecia autocumplida. Novapolis: Revista de Estudios 
Políticos Contemporaneos, Paraguai, n. 8, p.91-106, ago. 2004. Disponível em: 
<http://novapolis.pyglobal.com/pdf/novapolis8.pdf>. Acesso em: 28/03/2019. 
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Essas foram as repressões educacionais mais expressivas do período 

stronista, mas tiveram muitas outras, não tão visíveis, mas não menos importantes. A 

beleza em estudar história está, também, em resgatar as resistências que existiram 

ao longo de períodos sombrios e, é na busca desse resgate, que esta pesquisa se 

insere. 
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CAPÍTULO III – UTOPIA REALIZADA 
 

No grego, utopia significa lugar que não existe. Na conceituação geral, duas 

visões são popularmente importantes: a primeira, normalmente usada para designar 

algo ideal, imaginário e irrealizável, e a segunda, que caracteriza como utópico todo 

aquele que pensava algo diferente para uma situação que já está posta. Neste 

capítulo, as duas visões podem ser utilizadas, pois, ao criar um espaço de liberdade 

em meio a uma sociedade altamente vigiada e repressiva, o Instituto Juan Bautista 

Alberdi tornou real o irrealizável, foi algo ideal e real. Ao mesmo tempo, Martin Almada 

e Celestina Perez, esperançosos em mudar a situação paraguaia através da 

educação, desejavam coisas diferentes daquelas que já estavam postas há tanto 

tempo, enfrentando, não apenas a ditadura stronista, mas, também, um projeto 

desenvolvimentista norte-americano que aprofundava a já estrutural dependência dos 

países latino-americanos, no interior da qual a educação era utilizada como caminho 

mais eficaz.  

Muito se fala na utopia como algo irrealizável, distante, onde o tentar parece 

nem ser considerado. Ao contrário disso, o presente capítulo mostra os caminhos que 

levaram à criação do Instituto em uma conjuntura adversa, não só pela correlação de 

forças internas, mas, também, pela ampliação da indução na condução de políticas 

públicas, em especial, na área educacional. A criação e existência do Instituto foi 

resultado do esforço conjunto daqueles que não deixaram que sonhar com algo 

melhor.  

 

3.1 O Instituto Juan Bautista Alberdi 

 

O jovem casal de professores, Martin e Celestina, percebeu que havia 

necessidades concretas de educação técnica na cidade de San Lorenzo, próxima a 

Asunción, e começaram alguns cursos para ajudar a população daquele local. San 

Lorenzo fica na região sul do rio Paraná, contigua ao litoral sul da província de Santa 

Fé, ao norte, faz fronteira com a província de Rosário e possui um porto que leva o 

mesmo nome da cidade. Este, juntamente com o de San Martin, compõe um dos mais 

importantes complexos portuários do Paraguai, responsável por mais de 70% das 

exportações de oleaginosas, ou seja, praticamente toda a produção de azeite do país 
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é exportada nesta região, assim como a maior parte dos grãos, fazendo com que seja 

altamente especializada. 

 
Se localizan en un territorio que se ocupó y estructuró como producto 
de la infraestructura vial y ferrovial vinculada a la colonización agrícola. 
Con la habilitación de los primeros puertos, para el comercio local y 
regional, se fueron instalando industrias, aunque se mantuvo un perfil 
fuertemente apoyado en la agricultura (…). Las actividades 
manufactureras instaladas a partir de la década de 1960 consolidaron 
un fuerte perfil industrial y los puertos adquirieron mayor relevancia, 
constituyéndose en localidades atractoras de población hasta 
avanzados los años 70 del siglo pasado, cuando desembarcó el 
modelo neoliberal (SCHWEITZER, 2017, p. 107) 70. 

 
Em San Lorenzo, deram cursos de datilografia, inglês, direção e, quando Martin 

se associou ao Sindicato de Eletricistas, passaram a dar cursos de elétrica. Nesse 

ritmo, o sucesso deste espaço educativo vai crescendo e, com grande êxito, decidem 

abrir em, 26 de julho de 1956 – já com autorização do Ministério de Educação e 

Cultura – a escola primária que levaria o nome de Instituto Juan Bautista Alberdi 

(IJBA), em homenagem ao argentino que denunciou os interesses britânicos na 

Grande Guerra (1865-1870) e foi um grande anti-imperialista, defensor da causa 

paraguaia. O nome por si só já torna o colégio um espaço diferente das outras escolas 

do período que, em sua maioria, levavam nomes homenageando militares, ditadores 

e soldados da Guerra do Chaco.  

Com o sucesso do curso primário e o interesse dos alunos em permanecer no 

Instituto, Martin e Celestina decidem iniciar uma outra etapa de sua trajetória como 

educadores, abrindo a escola secundária e a escola técnica, onde passam a promover 

cursos especiais e desenvolver atividades culturais, a fim de mobilizar toda San 

Lorenzo, convertendo a cidade num grande centro de animação sociocultural. De fato, 

o momento para abrir uma escola técnica era dos mais propícios, pois: 

 
Las décadas de 1950, 1960 y 1970 del siglo XX encontraron al cordón 
industrial de San Lorenzo en plena expansión. Se instalaron 
numerosas empresas y silos para almacenar productos agrícolas sin 
planificación, que fueron quedando enclavados en medio del tejido 
residencial incluso en pleno centro histórico. Hay barrios rodeados por 
industrias (SCHWEITZER, 2017, p.115). 

                                                           
70 SCHWEITZER, Mariana. San Lorenzo y puerto general San Martin. Americalatinahoy, Salamanca, 
v. 75, p.101-124, abr. 2017. Disponível em: http://revistas.usal.es/index.php/1130-
2887/article/view/alh201775101124/17249 Acesso em: 04/04/2019 
 

http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201775101124/17249
http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/alh201775101124/17249
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Além do mais, o crescimento do porto em San Lorenzo acompanhou um 

processo de urbanização que ocorreu no Paraguai no período e, no interior disso, 

observa-se que a população escolarizada do Paraguai cresceu, entre 1960 e 1970, a 

um ritmo anual de 3,5%, segundo dados da UNESCO. 

 
En 1970, el 68% de la población en edad de estudiar estaba 
matriculada en la primaria. Sin embargo, entre 1970 y 1975, disminuyó 
el porcentaje anual de matriculación al 1,5%. El Paraguay era 
considerado un país con un alto logro en términos de expansión de la 
educación básica. En lo relativo a la matrícula femenina, el Paraguay 
registró un crecimiento enorme entre 1960 y 1980, de alrededor de 
400%, mientras que la masculina había crecido en 387% en la 
educación primaria. En la educación secundaria, los porcentajes por 
sexo se habían igualado entre hombres y mujeres, desde 1960; 
mientras que en la educación superior la relación era de 42 mujeres 
por cada 100 estudiantes. (SEIFERHELD; D`ALESSANDRO, 2018, p. 
34).  

 

Tal crescimento não era específico daquele país, atestam os autores, 

verificando-se o mesmo na maior parte dos países latino-americanos, na mesma 

ocasião, impulsionado por vários fatores, tanto econômicos, quanto pelo crescimento 

demográfico da população. No Paraguai, em 1960, pouco mais da metade da 

população em idade escolar estava matriculada e, em 1984, a matrícula passava dos 

80%.  

 
Con respecto a la secundaria y a la universidad puede decirse lo 
mismo. La matrícula en secundaria pasó, de 16,000 estudiantes en 
1955 (menos del 10% del total de la matrícula primaria), a 110,095 
estudiantes en 1979: un crecimiento de casi 1,000% en 25 años. 
(SEIFERHELD; D`ALESSANDRO, 2018, p. 34).  

 
Os autores mencionados por Seiferheld e D’Alessandro apontam vários fatores 

internos à dinâmica Paraguaia para tal crescimento do atendimento à educação, em 

que pesem todos os problemas até aqui apontados. De forma sintética, alguns o 

atribuem à forte pressão popular nos anos anteriores, enquanto outros associam o 

crescimento educacional à política de Stroessner de cooptação dos diferentes 

segmentos sociais e ao seu projeto autoritário, tornando possível controlar um número 

cada vez maior de pessoas – através de seus filhos – uma vez que o sistema 

educacional passou a ser altamente vigiado.  

Destacando-se o impacto das transformações da economia no setor rural, o 

desenvolvimento de um pequeno capitalismo, convivendo com a introdução de 
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grandes empresas de agronegócios, obrigou a população rural a deslocar-se para as 

cidades. Também os trabalhadores mudam de perfil, aproximando-se de novos 

pequenos comerciantes e empresários urbanos, o que demandava maior 

conhecimento tecnológico. Além disso, a população paraguaia deste período, 

continuam os autores, era composta de pessoas majoritariamente jovens, sendo 

43,8% menores de 15 anos. 

 
En cuanto a los niveles educativos, la utilización de la variable 
“analfabetismo” impide establecer con claridad el nivel educativo de la 
población. En 1950, el 33% de la población paraguaya era analfabeta 
(aquellas personas de 15 años y más que no habían realizado sino 
hasta el segundo grado de estudios); en 1972, el analfabetismo había 
disminuido al 19,6% (pero sólo afectaba al 9,6% de la población de 15 
a 24 años, señal de que comenzaba a consolidarse la matriculación 
primaria). Finalmente, según datos de 1970, sólo 1 de cada 2 
habitantes del Paraguay había concluido al menos el último grado de 
la primaria (SEIFERHELD; D`ALESSANDRO, 2018, p. 35).  

 
Assim, a iniciativa do casal revela-se totalmente pertinente e viável do ponto de 

vista das condições estruturais do Paraguai naquele momento. 

O Instituto cresceu com base num sonho simples e bonito: educar para a 

liberdade. O êxito dessa experiência educativa se deu também devido ao suporte que 

recebeu de outras organizações pedagógicas nacionais e internacionais, como a 

Associação de Educadores de San Lorenzo, a Federação de Educadores do Paraguai 

(FEP), a Universidade Nacional e a Confederação Mundial de Profissionais do Ensino. 

No contexto em que estavam inseridos, talvez isso não fosse tão simples, mas, 

desde sempre, apresentaram aos alunos, pais e professores, um ambiente de 

liberdade e respeito. Em contrapartida à situação do Paraguai na época, em pleno 

Estado de Sítio, a iniciativa de Martin e Celestina crescia e ia se tornando um perigo 

para os poderes constituídos. 

O apoio que recebeu, somado ao ambiente de liberdade criado, fez com que 

muitas famílias de oposição ao stronismo enviassem seus filhos para estudar no 

Instituto, pois sabiam que lá eles seriam bem recebidos e que, ao contrário das 

escolas tradicionais, que permitiam castigos físicos, seus filhos e filhas seriam bem 

tratados. O ambiente de respeito e liberdade fazia com que os pais e, principalmente, 

os alunos tivessem um sentimento afetivo-institucional com a escola.  
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Então, a diferença que marca esse Instituto é que, no lugar da 
violência, que era uma prática cultural, eles, Martin e Celestina, nos 
fins de semana visitavam os pais dos alunos para conhecer os 
problemas, detectar situações e poder revertê-las através dessa 
relação quase pessoal com as famílias. Isso é muito diferente dos 
professores que apenas dão a lição e não tem nada a ver com os 
estudantes. Há uma relação afetiva e um compromisso com a 
realização desse estudante como pessoa. Por isso que foi tão 
marcante e até hoje, apesar do que passaram, as pessoas do IJBA 
seguem se comunicando, se reunindo. (Depoimento de Maria Stella 
Cáceres, dado à autora, em 15 de fevereiro de 2018). 

 
O crescimento do IJBA e a sua preocupação em passar mensagens de 

dignidade, ajuda mútua, respeito e liberdade, não se limitava apenas à escola e aos 

estudantes, mas se estendia, também, para a condição de vida dos professores 

paraguaios. Cansados do descaso público e internacional para com os professores, a 

Associação de Educadores de San Lorenzo, presidida por Martin Almada, inicia, na 

década de 60, a construção da Villa Del Maestro, com a mensagem “casa própria para 

cada educador paraguaio”. 

 
Nós não tínhamos base, não tínhamos acesso à documentação e 
organizamos, com minha esposa, o movimento para que os 
professores tivessem uma vida e salário digno. Porque, aqui, o Banco 
Interamericano construía as casas dos professores, uma casa muito 
pequena e os professores tinham muito filhos. E eu dizia “Não! Os 
professores devem viver como vivem essa gente – os ricos.” (aponta 
para a garrafa)71. E abrimos uma cooperativa em San Lorenzo. Uma 
cooperativa de professores. (...) Aqui faz um calor insuportável e o 
Banco Interamericano, corruptos, bandidos, fazem habitações que não 
duravam muito tempo. Se rompe o teto... E exigíamos uma moradia 
digna e salário digno. E propomos que acabe o trabalho escravo dos 
professores. Alguns professores trabalhavam até um, dois, cinco anos 
gratuitamente, com a esperança de que, algum dia, o pagassem. E 
isso doía muito em meu coração. A mim e a Celestina. (Depoimento 
de Martin Almada, dado a autora, em 10 de fevereiro de 2018).  

 
Cansados da situação precária de vida dos professores, Martin e Celestina 

iniciaram o projeto de construção da Villa Del Maestro. O objetivo inicial era construir 

44 mil casas. Sem condições de iniciar as construções, devido ao baixo salário que 

recebiam os professores da época, eles conseguiram apoio do governo argentino. Foi 

com esse apoio que o projeto permaneceu vivo entre os anos de 1965 e 1972. A 

relação diplomática do Instituto com o país vizinho contribuiu para que fosse possível 

                                                           
71 Martin Almada, durante a entrevista, utiliza a garrafa de plástico para explicar a desigualdade social 
que assola a sociedade. A parte superior e menor, a tampa, representa os ricos, enquanto o resto da 
garrafa representa os pobres.  
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organizar festivais que arrecadavam financiamento através de apresentações de 

figuras famosas daquela época, como Leo Dan, María Elena, Jorge Cafrune e Horacio 

Guarany. A organização dos festivais foi proibida quando a polícia passou a acusar 

os artistas argentinos de comunistas (ALMADA, 2003, p.6). Sobre a experiência com 

os artistas que apoiavam o projeto, Martin relata: 

 
E isso era sábado à noite e no dia seguinte juntávamos mil, duas mil 
pessoas num clube para escutar a esses músicos progressistas 
argentinos. (...) Então, juntar gente e escutar essa gente... E essa 
gente, no dia seguinte, ia trabalhar, fazer ladrilhos, trabalhar como 
pedreiros. (Depoimento de Martin Almada, dado a autora, em 10 de 
fevereiro de 2018). 

 
Em entrevista concedida à jornalista da TV ABC Color, Almada adentra em um 

detalhe que, se não fosse tão trágico, poderia ser considerado hilário, embora revele 

o obscurantismo de dirigentes que se prestaram a tal controle e repressão social. 

Referindo-se ao apoio dos artistas argentinos, rememora que, em Assunção, 

assistiram a um filme do ator e diretor mexicano, muito famoso na época, Cantinflas, 

no Estádio do Club Esportivo. O filme, denominado El Profe, agradou tanto às 

pessoas, que Almada resolveu lhe enviar uma “carta de felicitaciones”. Três meses 

depois, pela embaixada do México, receberam a notícia que Cantiflas iria, também, 

oferecer apoio ao projeto dos professores. Nesse contexto, o já citado Ministro da 

Educação, Raúl Peña, convoca Almada com urgência para lhe comunicar que: 

  
(…) el Gobierno nacional, jamás permitirá que Cantinflas pise en tierra 
paraguaya, porque era comunista. Y, además, le advirtió que dejase 
de practicar la democracia en el aula porque también era de 
inspiración comunista y que estaba terminantemente prohibido leer el 
libro subversivo de Paulo Freire: “La Pedagogía del oprimido” 
(ZORRILLA, 2004, ABC Color).72 

 
 Mas, apesar do controle social, a notícia foi paulatinamente espalhando-se e 

pessoas de outros lugares chegavam a San Lorenzo para contribuir com o projeto 

cooperativo que valorizava os professores. Esses encontros favoreciam o que o 

stronismo mais temia: o diálogo. 

                                                           
72ZORRILLA, Elvira Olmedo. Acusado de ser terrorista intelectual y un maestro subversivo. Abc 
Color. Asunción, p. 0-0. fev. 2014. Disponível em: <https://www.abc.com.py/especiales/25-aniversario-
del-golpe-de-1989/acusado-de-ser-terrorista-intelectual-y-un-maestro-subversivo-1210262.html>. 
Acesso em: 13/05/2019.  
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Então, inicialmente, nós dizíamos “Villa del Maestro de San Lorenzo”. 
Era para nossa poupança... Mas as pessoas foram ouvindo e se 
inteirando, pessoas de outros lugares, e nós trabalhávamos sábado e 
domingo e começaram a ir professores do interior do país para ajudar 
e levavam cimento... Por exemplo, há um professor que se chama 
Alcides Molinas, era presidente do grupo de professores de Asunción 
e levou os professores de Asunción para ajudar, para conversar. Era 
proibido conversar. Armávamos uma tenda grande e, embaixo dessa 
tenda e embaixo de um sol muito forte, trabalhávamos e 
conversávamos com os professores sobre o que acontecia nos outros 
lugares. Estávamos nos comunicando. (Depoimento de Martin 
Almada, dado à autora, em 10 de fevereiro de 2018). 

 
 A relação das pessoas com a construção da Villa Del Maestro trouxe para a 

comunidade um forte sentido de coletividade, liberdade e construção de um mundo 

melhor, e essa atitude também era vista dentro do Instituto. No entanto, conforme 

afirma Almada, em entrevista concedida à ABC Color, o “cooperativismo era sinônimo 

de comunismo”. 

 Para além disso, promover tais festivais confrontava explicitamente uma diretriz 

da ditadura stronista que, desde o início de sua ascensão ao poder, apoiou e 

subvencionou uma série de atividades, transformando festividades populares em atos 

de cunho patriótico e de demonstração de apoio ao governo, procedendo da mesma 

forma em relação ao sistema educacional. A primeira festividade patrocinada pelo 

governo foi apoiar a criação de uma organização denominada Cruzada Mundial de la 

Amistad (CMA), em 20 de junho de 1958, que, dirigida pelo Dr. Ramón Artemio 

Bracho, em Puerto Pinasco, contava com os “auspícios de diferentes organismos 

internacionales” (SOLER, 2017, p. 303). 

 
La Cruzada, revestida de prácticas altruistas, buscó recrear una 
sociabilidad política a partir de la ritualización del festejo de la amistad 
bajo el marco ideológico de la Guerra Fría (SOLER, 2017, p. 303). 

 
A estratégia foi a de apresentar tal organização como sendo de iniciativa da 

sociedade civil, portanto, independente do governo e, sob a bandeira de “‘fomentar 

los valores que permiten la concordia y el diálogo en la sociedad y en el mundo, se 

insertó en una red internacional para dar batalla al marxismo continental” (idem, p. 

306). Na ocasião, Alfredo Stroessner foi designado presidente honorário logo no início, 

  
(…) mientras que la primera dama, Ligia Mora de Stroessner, ocupó el 
cargo de presidenta de la Comisión de Damas de la Cruzada. Para 
1964, mediante una resolución del Ministerio de Educación paraguayo, 
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se incorporó el festejo de la Semana de la Amistad en el calendario 
escolar y en los manuales de enseñanza” (SOLER, 2017, p.303)73. 

 
A Comisión de Damas de la Cruzada se envolvia em ações “comunitárias e 

altruístas” e a estratégia era a de visitar e levar ajuda (bens materiais e simbólicos) a 

  
(...) hospitales, a instituciones educativas, sociales y deportivas o 
caritativas, y en diferentes actividades filantrópicas. En el transcurso 
de dicha festividad se desarrollaban programas que incluían 
competencias deportivas, actuaciones folclóricas de danzas y bailes, 
ciclos de cine, concursos literarios sobre la amistad y, como cierre, una 
misa (SOLER, 2017, p. 309). 

 
Claramente, tal programa integrava a estratégia norte-americana contida nos 

tratados firmados com diferentes países latino-americanos, denominada Aliança para 

o Progresso e, conforme aponta a historiografia paraguaia, o país foi o primeiro a pedir 

ajuda nesta modalidade, recebendo um montante que correspondia a 25% de seu PIB 

(MORA y COONEY, 2009, p. 214, apud SOLER, 2017, p. 312). Exatamente como 

ocorreu com todos os outros países da região, além da assessoria da UNESCO, já 

indicada no primeiro capítulo, contaram também com a ajuda do Serviço Cooperativo 

Interamericano de Educação (SCIDE), através da USAID. A análise do conteúdo 

ideológico contido nas reformas curriculares de 1957 e 1973, que Soler apresenta, é 

extraída de uma pedagoga, cujas pesquisas revelam que: 

 
(…) las reformas no pretendían simplemente un cambio de programas 
de estudio, sino que se trataba de una pedagogía que aspiraba a lograr 
un nuevo orden educativo alineado a los principios del régimen (…) 
además de ser una pieza central para la persecución política, fue un 
espacio clave para la recreación de una ideología que debía 
acompañar la construcción de un nuevo régimen político. 
(D’ALESSANDRO DE VALDEZ, Sandra, 2014, p. 5, apud SOLER, 
2017, p. 312) 

 
Para fundamentar seus argumentos, a autora fez a análise dos manuais que se 

tornaram obrigatórios em todas as escolas, demonstrando como jogos e brincadeiras 

eram permeados da ideologia dominante e, apenas a título de ilustração, 

selecionamos uma estrofe analisada pela autora, cujos termos falam por si: “Los 

hermanos americanos de hoy se unen firmes por los lazos de amistad. Que la envidia 

                                                           
73 En 1969, por decreto del Poder Ejecutivo, fueron aprobados los estatutos sociales de la entidad, 
autorizando así su funcionamiento en carácter de persona jurídica. Además, fue nominada en los años 
2006 y 2007 para el Premio Nobel de la Paz. Su presidente ya había recibido el premio Mahatma 
Gandhi por parte de la UNESCO, en 1998, el mismo año en el que ese organismo había abierto una 
oficina en Asunción (SOLER, 2017, p. 309). 
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y la ignorancia cruel no destruyan la razón y la fe” (1991, p. 401, in: D’ALESSANDRO 

DE VALDEZ, apud SOLER, 2017, p.313). O relato de uma das entrevistadas, que será 

citada mais abaixo, e que, à época, era uma estudante, deixa bem claro o contraponto 

entre a pedagogia que era praticada pelo Instituto e os preceitos oficiais. 

Apesar de seguir com o currículo enviado pelo Ministério da Educação, 

supervisionado pelas seccionais coloradas de San Lorenzo, os educadores do 

Instituto encontravam brechas para educar para a liberdade. Um dos exemplos era a 

diretriz do MEC que orientava resguardar alguns minutos antes das aulas para cantar 

o hino nacional e jurar a bandeira. Seguiam o que estava sendo orientado, mas, ao 

invés do ato patriótico, Martin utilizava o tempo para passar o que ele chama de 

“mensagens de valor”, momento em que falava à comunidade educacional sobre 

solidariedade, empatia, esperança, respeito e liberdade.  

O mesmo se dava no cotidiano da escola, pois, enquanto seguiam o currículo, 

favoreciam o pensamento crítico através do método investigativo. Essa era a brecha 

que encontravam para fazer uma educação libertadora que fizesse pensar a realidade 

do país. Tentavam levar a cabo a pedagogia de Paulo Freire antes de terem conhecido 

Paulo Freire, pois o primeiro contato que tiveram com sua obra foi apenas em 1971, 

com o sacerdote jesuíta Pascoal Páez, voluntário na construção da Villa Del Maestro. 

  
- Martin: E aos sábados e domingos iam também nos apoiar os 
estudantes da Universidade Católica, como extensão universitária. E 
foi um sacerdote jesuíta que liderava o grupo... Então, um dia, sem 
me dizer nada... Estávamos trabalhando na tenda, tomando tereré e 
conversando com os estudantes da Universidade Católica, vem e me 
entrega um envelope o sacerdote. “Martin”, disse “Leia um pouco 
isso quando tiver tempo”. Era uma cópia da Pedagogia do Oprimido. 
E eu peguei, não sabia o que havia ali e de noite eu li. E, aqui, 
normalmente eu leria um livro em um ano, porque eu estava proibido. 
E esse livro eu li em uma noite, quase não dormi, gostei muito. E dei 
o livro à minha esposa Celestina e ela também leu. E lemos todo. E 
não podíamos dizer que iríamos aplicar a pedagogia de Paulo Freire. 
 
- Paola: E quando vocês leram o Instituto já existia? 
 
- Martin: Sim, sim... Já tínhamos 750 alunos. Então, nós 
começamos... Porque Paulo Freire fala que temos que nos organizar, 
nos mobilizar, para poder mudar o curso da História. E numa 
sociedade indiferente, em uma sociedade com muito medo... Porque 
o país estava cheio de informantes. (Depoimento de Martin Almada, 
dado à autora, em 10 de fevereiro de 2018). 
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 Em outro depoimento, Almada rememora um outro episódio decorrente da 

adoção de tal pedagogia. Na qualidade de diretor do Instituto, promove o debate sobre 

tal pedagogia, pois sua leitura “mudou o rumo da minha existência e o da minha finada 

esposa, Celestina Pérez”. Martin Almada afirma que aplicar a pedagogia de Paulo 

Freire 

 
(...) provocou a ira do então ministro da Educação, Raúl Peña, que foi 
informado através de Felipe Salomón, presidente da Seção Colorada 
do lugar, uma unidade básica do partido do regime a serviço da polícia 
política, ou seja, um “delator”. (ALMADA, 2003, p. 6). 

 
Não era de se estranhar a atitude do Ministro que, por ocasião da publicação 

do Decreto Nº 24.063, de 1956, contou com aporte monetário e pedagógico da 

UNESCO. Raul Peña destacou sobre aquela reforma educacional: 

 
En la actualidad ya no son suficientes los estudios primarios para 
afrontar las necesidades de la vida.  (…) la reforma aspira a concretar 
(…) la idea de que la educación media es educación de la 
adolescencia, cuya formación ha de tener una firme base moral de 
contenido cristiano y cuyo espíritu ha de estar moldeado por el amor a 
las tradiciones y valores paraguayos (SEIFERHELD, et. 
D’ALESSANDRO, 2018, p. 34). 

 
A grande presença dos pyragues74 em todas as partes dificultava levar a ideia 

adiante. Mas, além da forte influência de Paulo Freire, a pauta humanitária presente 

na Igreja Católica também teve grande peso na orientação educacional, que fez com 

que o IJBA continuasse seu trabalho. Este vínculo com a Igreja católica também se 

revela na constituição das “escuelitas campesinas” que, segundo alguns autores, 

foram essenciais para o fortalecimento das ligas camponesas no Paraguai. Conforme 

depoimento de um de seus integrantes, colhido por Seiferheld e D’Alessandro (2018), 

o motivo da criação de tais escolas foi puramente a necessidade. Felicito Garcete, um 

dos declarantes, assim o relata: 

 
Decidimos formar la Escuelita porque en la escuela oficial no eran 
aceptados los niños descalzos o con ropa remendada. Era obligatorio 
tener guardapolvo, había mucha exigencia, y los niños pobres no 
podían seguir estudiando. Además que en la escuela del estado se 
enseñaba sólo hasta el segundo grado, y el local quedaba entre los 
arroyos Tyecuá y Yacarey que no tenían ningún puente. Esto 

                                                           
74 Denomina-se Pyraque aos delatores e espiões da ditadura de Stroessner. Em guarani, significa “pés 
peludos”, por seus movimentos silenciosos.  
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imposibilitaba que los niños llegasen regularmente a la escuela”. 
(Felicito Garcete, San Felipe, Santiago, Misiones KR III, 42). “Luego 
vimos que las escuelas estatales no impartían una educación 
adecuada para nuestros hijos. Y creamos la escuelita campesina. 
Capacitamos a los voluntarios. Mi señora misma ayudaba a los 
numerosos chicos de nuestra comunidad”. (Abelardo Heredia, 
Tañarandy, KR III, 61, apud SEIFERHELD, et. D’ALESSANDRO, 
2018, p. 99). 

 
Foi pelos idos de 1960, continua ele, que se iniciou a crítica à escola oficial e 

sua rápida expansão pelas regiões onde se concentravam, majoritariamente, 

camponeses.  

 
De hecho, después de un curso en Caaguazú en 1969, miembros de 
las Ligas de ese departamento, juntamente con los de Misiones y 
Cordillera deciden sacar a sus niños de la escuela y no enviarlos 
durante un año. Al año siguiente comenzaron los cursos para 
pytyvohára en San Ignacio y a partir de ahí las escuelitas tuvieron un 
rápido crecimiento. Las escuelitas funcionaban en Misiones, 
Cordillera, Caaguazú, Jejuí, Monday, Chorro, Horqueta y Cecilio Báez. 
Caravias refiere que en 1972 en Misiones existían 28 escuelitas 
campesinas con 50 pytyvohára (SEIFERHELD; D’ALESSANDRO, 
2018, p. 43). 

  

Todo o trabalho era coletivo, não apenas entre os docentes, mas para toda a 

comunidade. A começar pela escolha do local onde funcionaria, cujos critérios eram 

sempre a possibilidade que tinham em mãos.  

 
Para el local de las escuelas se utilizaba lo que se tenía a mano, o la 
capilla, o una habitación libre que alguien tuviera o se levantaba una 
pieza, como en San Patricio. “Para construir la escuelita hicimos un 
trabajo coordinado. Los ladrillos fabricamos en nuestra propia olería”. 
(Felipe Ríos, San Patricio, KR III, 75, apud SEIFERHELD; 
D’ALESSANDRO, 2018, p. 43).  

 
Na contramão de tal realidade, o impulso oficial para a educação enfatizava a 

educação tecnocrática e cientificista, continuam os autores citados acima, ampliando-

se as horas dedicadas à matemática e às ciências naturais, com uma redução 

significativa das disciplinas sociais (História, Geografia, Educação Cívica e Moral), 

condensadas todas em Estudos Sociais.  

Seguindo essa tradição participativa e a cultura de resistência presente no país, 

o Instituto contava, em 1972, com 44 professores, 25 dos quais compartilhavam a 

ideia fortemente marcada pelos documentos de Medellín de que a educação deveria 
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ser uma atividade criadora que pudesse antecipar o novo tipo de sociedade que viria 

ser a América Latina. Assim, 

 

Para definir las grandes orientaciones de nuestra futura acción 
pedagógica, nos reunimos en varias jornadas de reflexiónn un grupo 
de profesores/as (en su   mayoría cristianos/as comprometidos/as). 
Ligados por algunas afinidades ideológicas. Influidos por el mensaje 
de Medellín y por los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia y 
pensando ingenuamente que se podía cambiar la institución escolar 
en el interior de un sistema político represivo y retrogrado. Decidimos 
llevar a cabo determinadas acciones tendientes a democratizar 
nuestra enseñanza. Esto significaba en los hechos que la comunidad 
participaba en la toma de decisiones (Texto “Mi Crímen: Educar para 
a liberdad”, recebido por e-mail, de Martin Almada, em 15 de novembro 
de 2016)75.  

 
 Esse novo tipo de sociedade idealizada vai de encontro às propostas 

paulofreirianas e, aqui, é importante explicitar um pouco sobre a obra proibida por 

Raúl Peña, que serviu de grande influência para as diretrizes do Instituto.  

 A Pedagogia do Oprimido foi escrita em forma de ensaio no ano de 1968, no 

Chile, enquanto Paulo Freire, exilado, realizava trabalhos com a educação popular. A 

obra traz uma nova perspectiva na relação educador-educando e foi precursora no 

que hoje é chamada de pedagogia crítica. Paulo Freire parte da ideia de que a 

sociedade é governada por grupos dominantes e que seria necessária uma educação 

que fizesse pensar a realidade e suas estruturas sociais. Essa reflexão promove uma 

educação liberadora que vai contra a pedagogia tradicional que mantém as práticas 

de dominação de um grupo sobre o outro, bem como promove, também, a 

conscientização do indivíduo e seu lugar no mundo. 

 Para Paulo Freire, a realidade histórica acabou desumanizando os seres 

humanos, ou seja, distorceu a vocação do ser mais. Os indivíduos acabam, então, 

vivendo em uma dualidade “na qual ser é parecer e parecer é parecer com o opressor” 

(FREIRE, 2018, p.43). O ser mais significa, portanto, ser o opressor e, para o opressor, 

o que vale é a posse, é o ter mais. 

 
Dessa forma, por exemplo, querem a reforma agrária, não para se 
libertarem, mas para passarem a ter terra e, com esta, tornarem-se 
proprietários ou, mais precisamente, patrões de novos empregados 
(FREIRE, 2018, p. 45). 

 
                                                           
75 Disponível em: https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/paraguay/52272/meu-crime-educar-
para-a-liberdade. Acesso em: 15 dez. 2017. 

https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/paraguay/52272/meu-crime-educar-para-a-liberdade
https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/paraguay/52272/meu-crime-educar-para-a-liberdade
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 A Pedagogia do Oprimido busca demonstrar que essa lógica só mantém a 

dominação e, é apenas superando tal dominação, que o homem conseguirá atingir a 

liberdade, podendo ser mais em sua essência. Tal pedagogia baseia-se, 

principalmente, no diálogo entre o saber e a experiência de cada um. Ou seja, a 

Pedagogia do Oprimido é uma pedagogia “forjada com ele e não para ele” (FREIRE, 

2018, p. 43). Para Paulo Freire, o comportamento dos oprimidos é um comportamento 

prescrito que se baseia nas pautas dos opressores. Para superar essa condição, o 

oprimido deverá reconhecê-la de forma crítica. No entanto, o autor salienta que: 

 
Aí está uma das razões para a proibição, para as dificuldades (...), no 
sentido de que as massas populares cheguem a “inserir-se”, 
criticamente, na realidade. É que o opressor sabe muito bem que esta 
“inserção crítica” das massas oprimidas, na realidade opressora, em 
nada pode a ele interessar. O que lhe interessa, pelo contrário, é a 
permanência delas em seu estado de “imersão” em que, de modo 
geral, se encontram impotentes em face da realidade opressora, como 
“situação limite” que lhes parece intransponível (FREIRE, 2018, 54). 

 
 Paulo Freire demonstra, ainda, a falácia da meritocracia, pois tal 

intransponibilidade é muito mais concreta do que a incapacidade e possibilidade de 

se ter mais. A partir do momento em que se cria a consciência dessa divisão de 

classes, a vontade de se libertar torna-se subversão, trazendo consigo a necessidade 

de um controle constante por parte dos opressores. Diante desta situação, as classes 

dominantes, com suas prescrições, desenvolveram, ao longo da História, um tipo de 

educação que Paulo Freire chamou de bancária. Nesta situação, “a educação se torna 

um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador, o 

depositante” (FREIRE, 2018, p. 80). Tal educação pressupõe e exige um 

comportamento pacífico de memorização e repetição, que mantém uma cultura do 

silêncio, ao mesmo tempo em que impõe verdades irredutíveis, não abrindo espaço 

para reflexões críticas, negando “a educação e o conhecimento como processos de 

busca” (FREIRE, 2018, p. 81). 

 O pensar a realidade e suas estruturas coloca em xeque os poderes 

constituídos e, diante da ditadura stronista e de todo o cenário repressivo latino-

americano na segunda metade do século XX, é possível entender porque Paulo Freire 

e suas ideias eram consideradas tão perigosas. O pensamento condicionado e a 

busca para se eliminar críticas ao governo paraguaio é o que garantia ao stronismo 

manter seu poder e controle sobre toda a sociedade. 
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3.2 Depoimentos sobre o Instituto Juan Bautista Alberdi  
 

 Osmar Sostoa Luraghi, hoje psicólogo, escritor, periodista e diplomata, lecionou 

no IJBA quando tinha aproximadamente 20 anos e compartilhou, com muita emoção, 

como era o ambiente do colégio na época em que participou desta experiência 

autogestionária. Naquele período, Osmar integrava o grupo do Partido Revolucionário 

Febrerista (PRF), onde aprendeu sobre cooperativismo e educação libertadora. Por 

essas afinidades, começou suas atividades no IJBA através de Alcides Molina, 

também membro do PRF, amigo de Martin e professor do colégio. Osmar também 

lecionou em outros lugares e nos apresenta a diferença que via entre as outras 

escolas e a escola criada por Martin e Celestina: 

 
A grande diferença é que, nos outros colégios, a maioria era muito 
marcada e controlada pela ditadura de Stroessner... Era um ensino 
dos assuntos e ponto... E havia colégios privados e em alguns colégios 
privados era um serviço educativo muito comercial. E, porém, no IJBA 
havia outro espírito. Porque estava Dr. Martin Almada querendo fazer 
de acordo com suas convicções e foram confirmadas por sua tese de 
doutorado... Tratava de fazer outro tipo de educação. Então, incluía 
declamações, artes, cooperativismo, e havia outro ambiente no 
colégio. (Depoimento de Osmar Sostoa Luraghi, dado ao autor, em 22 
de fevereiro de 2018). 

 
Alcides Molina, por sua vez, já havia sido preso, no dia 30 de Maio de 1958, em 

meio a um protesto estudantil contra o aumento das passagens de ônibus, na cidade 

de Assunção, já na qualidade de professor, e, conforme consta no Relatório Final da 

Comissão da Verdade, neste ato, o Estado paraguaio reprimiu o direito de 

manifestação, ocorreu “Brutalidad Policial (Represión con Policía Montada con Sables 

y Látigos), Detención arbitraria, Torturas, Expulsión del País de Dirigentes, Exilio. II- 

Secuelas Secuelas Secuelas Secuelas Secuelas: Daños físicos, Perdida de Estudios, 

Pérdida de trabajos, Exilio” (Informe CVJ. Tomo 8. Parte 2. Documentos 

Suplementários, 2008, p. 261).  

 As atividades do Instituto e da Villa Del Maestro traziam, para a ditadura, traços 

marcadamente comunistas. Mas nunca houve, em nenhuma das experiências, um 

viés comunista. Martin relata em seu livro que: 

 
En el “Sepulcro de los vivos” tomé contacto, por primera vez en mi 
vida, con los comunistas. Por ironía de la suerte, fue Pastor Coronel 
quien me vinculó con militantes de primera línea. Como muchos de 
mis compatriotas, yo pensaba cuando me arrojaron a la cárcel, que los 
comunistas eran terroristas. Sin patria ni ley. Creía sinceramente que 
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no respetaban ni a Dios ni a la familia, ni a ninguna de las instituciones 
vigentes. Mi contacto con ellos me hizo cambiar de opinión. (...) “En 
Rusia, separan a los niños de sus padres”, “los cubanos quieren 
incendiar el continente”, “los comunistas son gente corrompida y sin 
corazón”, suelen repetir los órganos oficiales de la dictadura. Mi dura 
experiencia junto a esos compañeros, me hizo comprender que todos 
esos enunciados carecían de fundamento. La mayoría de ellos 
manifestaban un alto sentido de la familia y un rigor moral que nunca 
encontré en gente que dice respetar a los valores cristianos y del 
humanismo (ALMADA, 1989, p.65). 

 
Martin Almada só teve contato com os “subversivos vermelhos” quando foi 

preso, o que explica a postura do Instituto Juan Bautista Alberti de aceitar todos os 

que queriam fazer parte daquela escola, fossem stronistas ou não. Isso pode ser 

comprovado com outro trecho de Osmar Sostoa, onde afirma que: 

 
Nunca se fez trabalho partidário, político-partidário. Só era educação. 
Se respeitava as crenças religiosas, se respeitava as ideologias 
políticas, se respeitava a cultura toda...Mas havia uma atitude 
democrática dos docentes de promover o espírito crítico-reflexivo dos 
estudantes. Uma atitude receptiva e participativa por parte dos 
docentes para que os estudantes sintam que é um espaço de maior 
participação, maior liberdade, maior convivência democrática... E aqui 
também vinham alunos livremente inscrever-se e a formar-se nesse 
Instituto, alunos com famílias de todas as crenças e de todos os 
partidos políticos... (Depoimento de Osmar Sostoa Luraghi, dado ao 
autor, em 22 de fevereiro de 2018). 

 
 O IJBA contava com muitos alunos, não só por ser um colégio renomado em 

educação e disciplina, mas por ser um espaço de respeito pela diferença, sendo ela 

política, ideológica, religiosa ou de qualquer outra natureza. Na sociedade dicotômica 

em que viviam, o Instituto conseguia mesclar famílias de oposição com famílias 

stronistas, professores do Partido Febrerista e professores stronistas que tinham 

plena liberdade para lecionar da maneira que achassem melhor, marcando o caráter 

horizontal e apartidário que a escola possuía. 

 
Não era doutrinário... Em absoluto. Jamais fez isso o Dr. Martin 
Almada e tampouco sua esposa, assim havia plena liberdade e cada 
um podia seguir pensando o que queria. Justamente, o grande 
contraste, sem palavras, era a vivência de liberdade em um país muito 
constrito pela falta de liberdade. Sem dizer que estávamos contra... 
Era pela prática de liberdade que se mostrava diferença. (Depoimento 

de Osmar Sostoa Luraghi, dado a autora, em 22 de fevereiro de 2018). 
 
 Mesmo que não intencionalmente subversivo, as características desse espaço 

horizontal, democrático e livre o enquadravam como tal diante dos olhos da ditadura 
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de Strossner. Apesar de não ter um direcionamento político, sabiam que poderiam ser 

enquadrados na subversão, pois, mesmo se tratando de um espaço onde a liberdade 

tinha forte presença, a sociedade em que se encontravam não funcionava da mesma 

maneira. Qualquer crítica à ditadura poderia sofrer as consequências da censura e 

repressão das forças do Estado paraguaio, mesmo que essa crítica viesse na forma 

de uma simples reflexão sobre a realidade. 

 Martin Almada, diretor geral, e Celestina Perez Almada, diretora administrativa, 

mantinham a postura reflexiva da escola em qualquer situação. A reflexão sai do 

diálogo e Martin aproveitava todos os momentos para que ela fosse levada adiante, 

como ainda indica o depoimento de Osmar: 

 
Dr. Martin Almada vinha, falava com os alunos nos salões, nos 
momentos de recesso, fazia reuniões com os professores e não eram 
reuniões de doutrinamento, mas reuniões de intercâmbio, de debate, 
de liberdade, onde cada um falava e dizia o que pensava... E, claro, 
ele traz o assunto do cooperativismo, que permitia a promoção de 
outro espírito, de um espírito solidário, de um espírito de ajuda mútua 
e o cooperativismo como uma atividade e uma doutrina de ajuda 
mútua que não tem uma ideologia específica. E não era só falar, era 
praticar... A intenção era que os alunos tivessem, com isso, a 
capacidade de formar cooperativas para a ajuda-mútua em meio a um 
país assinado pela pobreza, pelas carências... Porque Stroessner 
submetia todo o país à pobreza. (Depoimento de Osmar Sostoa 
Luraghi, dado a autora, em 22 de fevereiro de 2018). 

 
 Os momentos de reflexão não eram doutrinários, mas traziam em seu bojo os 

ensinamentos do cooperativismo, que visava, acima de tudo, o trabalho em comum, 

favorecendo momentos de diálogo, troca, intercâmbio, escuta e respeito pelas ideias 

e opiniões. Mas, mesmo com a forte presença do cooperativismo e de uma educação 

voltada para a liberdade dando a tônica, o IJBA – ao contrário das escolas oficiais – 

não obrigava os docentes a adotar nenhuma prática ou postura cerrada nas ideias 

que marcavam o Instituto. Respeitava-se a liberdade de educar da maneira que se 

sentissem confortáveis, considerando o contexto de vigilância e controle social que se 

estendia por todos os espaços. Desta forma, muitos seguiam o programa estipulado 

pelo governo, talvez por medo, talvez por serem mais tecnicistas, talvez por não 

concordarem com outros métodos de ensino, mas a dinâmica em aula levava ao 

diálogo, ao debate e, consequentemente, ao desenvolvimento do senso crítico. 

 
- Osmar: Não era um Instituto rebelde em relação às pautas 
educacionais do Ministério da Educação... Se respeitava isso. Não 
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podia o Ministério da Educação chegar, intervir e dizer: ‘Aqui não 
seguem o programa e o plano educativo!’. Não. Se cumpria tudo o que 
dizia o Ministério da Educação... 
 
- Paola: Mas de forma mais crítica... 
 
- Osmar: Claro... Essa é a questão. Os alunos tinham direito a opinar, 
os docentes tinham direito a opinar... Dr. Martin Almada e sua esposa 
não eram autoritários e nem verticalistas, nem com os docentes e nem 
com os estudantes... (Depoimento de Osmar Sostoa Luragui, dado a 
autora, em 22 de fevereiro de 2018). 

 
Embora a maioria dos países do Cone Sul se encontrasse em contextos 

ditatoriais, esse tipo de educação que pensava a liberdade e o despertar dos alunos 

estava em alta durante o período. As sociedades não eram passivas ou 

completamente coniventes com o governo autoritário ao qual estavam submetidas e 

é por essa razão que sempre surgem novas ideias e movimentos que marcam a 

resistência ao longo da História. Foi a onda de novas ideias e resistências que estava 

vigorando durante as décadas de 60 e 70, como o Concílio do Vaticano II, a teologia 

da libertação, os protestos da França em 1968 e as ideias de Paulo Freire que 

influenciou, diretamente, a postura do IJBA, mesmo que essa postura não tenha sido 

pensada como resistência direta e assumida contra à ditadura. Essas ideias, 

esperanças e sonhos de um mundo que poderiam ser colocados em prática vigoravam 

não só no Paraguai, mas em todo o mundo. 

Na visão dos alunos, os depoimentos parecem confirmar o ambiente de 

liberdade criado em San Lorenzo. Olga Pérez de Amarilla, hoje também professora, 

foi secundarista e se formou no IJBA. Sobre a relação dos alunos com os professores 

e com o colégio, afirma que o colégio conseguia conciliar uma disciplina rigorosa sem 

ser autoritário: 

 
Era uma boa relação. O diretor era o Dr. Martin Almada, que era 
familiar... Meu tio. E também Celestina Perez Almada, uma tia minha. 
E as relações com os professores também eram muito boas, eram 
professores renomados de San Lorenzo que ensinavam muito bem. 
Com os alunos também, sempre se manteve uma disciplina muito 
rigorosa, se fazia a formação geral todos os dias e o Dr. Almada, que 
era o diretor, dirigia as formações e dava as orientações gerais a todos 
os alunos. (Depoimento de Olga Pérez de Amarilla, dado a autora, em 

23 de fevereiro de 2018). 
 
 As orientações gerais eram as mensagens de valores. Nesse breve relato, 

pode-se perceber que, de fato, o IJBA promovia constantemente uma mensagem de 
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libertação e tinha, em seu objetivo como colégio, a emancipação dos alunos enquanto 

seres humanos, livres da escravidão social imposta por sistemas econômicos e 

políticos, mas, principalmente, livres do modelo antiquado de escola que não 

estimulava o pensamento crítico.  

Como um espaço notoriamente democrático, o IJBA contava com centros 

estudantis76 que elegiam anualmente presidentes responsáveis por levar ao diretor as 

inquietudes dos estudantes e, assim, melhorar sua educação. No entanto, o contexto 

histórico no qual se encontravam os estudantes limitava sua participação neste 

espaço que pretendia uma liberdade legítima, em particular após a promulgação da 

Lei nº 209, de 1970, que, intitulada “de Defesa da Paz Pública e da Liberdade das 

Pessoas”, proibia, desde críticas à pessoa do presidente ou ao governo, até 

organizações consideradas comunistas, ou manifestações neste sentido, ou que fosse 

arrecadado dinheiro para organizações também tidas como comunistas, entre outros 

quesitos, fixando penas que variavam conforme a ação considerada delituosa 77.  

Os estudantes secundários no Paraguai tinham uma tradição de mobilização 

reivindicativa, apesar das repressões que sofriam por qualquer que fosse o poder 

instituído. Em 1956, no ano em que foi criada a Comissão de Reforma do Ensino 

Médio, 

 
“grandes manifestaciones estudiantiles fueron cruelmente reprimidas 
por los elementos más agresivos del régimen que llegaron a sitiar 
durante varios días la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas, 
donde se refugiaron los jóvenes al amparo de sus profesores que 
iniciaron una huelga general”. (SEIFERHELD; D`ALESSANDRO, 
2018, 49). 

 
A infiltração de espiões (pyragues) nesses grêmios e as violentas estratégias 

repressivas utilizadas pela polícia stronista foi, pouco a pouco, desbaratando-os a tal 

ponto que, em meados da década de 1970, nenhum que não os que aderiram ao 

coloradismo funcionavam. 

                                                           
76 Embora reconheçamos a existência dessa modalidade de organização estudantil desenvolvida pelo 
Instituto, se visto à luz da situação vigente no sistema educacional, não foi possível adentrar ao tema 
da mobilização estudantil secundarista neste período, pois os autores a que tivemos acesso sobre o 
tema enfatizam a situação e as lutas dos estudantes universitários, em particular, a divisão interna 
vigente naquele período. Por um lado, a Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay crítica 
à ditadura e, em fins de 80 e início de 87, começa a disputar e a ganhar cada um dos centros que 
estavam sob o controle da Federación Unitaria del Paraguay, cooptada pelo Partido Colorado. 
77 Ver mais em: http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2462/defensa-de-la-paz-publica-y-libertad-
de-las-personas. 

http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2462/defensa-de-la-paz-publica-y-libertad-de-las-personas
http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2462/defensa-de-la-paz-publica-y-libertad-de-las-personas
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O marco de tal repressão ocorreu em 13 de agosto de 1959, quando 

representantes estudantis de diferentes colégios e do centro acadêmico 23 de 

Outubro “decidieron negarse a desfilar en el tradicional festejo de la fundación de 

Asunción, ante el dictador Stroessner el 15 de agosto. Hubo represión, apresamiento 

y confinamiento de los principales dirigentes estudiantiles” (SEIFERHELD e 

D`ALESSANDRO, 2018, 49). 

Em contrapartida a todo este cenário de construção do inimigo interno, de 

organização de uma solidariedade patriótica imposta oficialmente e uma forte 

repressão, o depoimento da então estudante do IJBA, Olga, nos apresenta uma outra 

perspectiva do que ocorria no interior do IJBA: 

 
- Olga: Eram ideias novas, mas, naquela época, a juventude não era como 
agora. Agora, são mais espontâneos, mais livres... É diferente. Naquela 
época, éramos mais fechados por causa da cultura familiar. Em casa, nós 
recebíamos diretivas dos pais e tínhamos que obedecer e essa mesma 
disciplina levávamos ao colégio. Hoje em dia não, hoje em dia a juventude 
se mobiliza... 
 
- Paola: Mesmo com o colégio sendo mais horizontal? 
 
- Olga: Sim, mesmo com o Alberdi implementando essa parte que o aluno 
opine e tenha participação na juventude... Mas havia um terror, um medo 
por causa do sistema que tínhamos da ditadura.  
 
- Paola: Tinham medo de falar? 
 
- Olga: Sim, tínhamos medo de falar. (Depoimento de Olga Pérez de 
Amarilla, dado a autora, em 23 de fevereiro de 2018). 

 
 Um terror fundado em condições objetivas, conforme atestam todos os 

trabalhos sobre o terrorismo de Estado vigente durante aquele período. Segundo o já 

citado ICVJ daquele país, tal terrorismo é revelado de forma simples e clara em uma 

tabela, da qual extraímos apenas alguns campos. 

Criterios 1954-1966 1967/1981 1982/1989 

Marco legal y 
político vigente, 
nacional 

Constitución de 
1940, Ley 294. 
Estado de Sitio 

Constitución de 
1940, Ley 294. 
Estado de Sitio 

Constitución de 1940, 
Ley 294. Estado de Sitio 

Nivel y modalidad 
de contestación / 
oposición política o 
ciudadana 

Contestación militar 
opositora y del 
partido oficialista. 
Guerrillas desde el 
exterior e interior. 
Contestación obrera 
y estudiantil 

Movilización 
estudiantil y 
campesina, grupos 
clandestinos de 
izquierda y de 
partidos opositores 

Contestación 
ciudadana, política, 
religiosa, sindical, 
campesina, de la 
prensa e incluso del 
oficialismo 
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 Frecuencia y 
gravedad de HVDH 
cometidos 

Prisión prolongada, 
exilio masivo. 
Torturas 
sistemáticas y 
ejecuciones. 

 Prisión menos 
prolongada. 
Torturas más 
selectivas. 

 Prisiones cortas. 
Disminución de la 
tortura sistemática 

Lugares de 
detención/ prisión y 
comisión de HVDH. 

Campos de 
concentración, 
predominio de la 
DNAT (Técnica) y 
comandos militares. 
Calabozos de 
comisarías. 

Predominio de la 
Policía de la Capital 
y su Departamento 
de Investigaciones. 
Presos van al penal 
de Emboscada y a 
la cárcel pública 

Predominio de la 
policía. Los presos van 
a la cárcel pública 

Fonte: Informe final de la CVJ. Síntesis y Caracterización del Régimen 1954 – 2003. P. 122. 

 
 Para Teresa López Pérez de Adorno, hoje professora de Libras, que estudou 

quando criança no IBJA, a atenção e cuidado com os alunos se percebia, também, 

nas simples mudanças no programa da escola. Ela traz o exemplo da transição do 

ensino primário para o secundário que, nas escolas tradicionais, costumava ser muito 

brusca. Tradicionalmente, as crianças se acostumavam com apenas um professor 

dando todas as matérias e, depois, ao entrarem no ensino secundário, passavam a 

ter um professor para cada matéria.  

Pensando nisso e numa melhor adaptação dos alunos, Teresa conta que o 

IJBA se preocupou em realizar a transição progressivamente. Também nos conta qual 

era a relação dos alunos do ensino primário com o diretor e corrobora com os 

depoimentos de Olga e Osmar, afirmando que, mesmo com os mais novos, o IJBA 

mantinha pontual diálogo e respeito. No depoimento, a seguir ela relembra, ainda com 

alegria, quando o diretor entrou pela primeira vez na sala de aula de sua turma e 

demonstra, através deste relato, a diferença entre a ideia tradicional que as crianças 

tinham do diretor e sua posição de hierarquia dentro da escola e qual era a real postura 

do diretor dentro do IJBA: 

 
- Teresa: Entrou o tio na nossa sala de aula e nos sentávamos assim, 
um atrás do outro, em carteiras... E ele nos fez sentar assim [sinaliza 
um círculo com a mão], eu me lembro...Vamos fazer uma roda... 
 
- Paola: Mas não todos os professores? 
 
- Teresa: Não todos...Ele! 
 
- Paola: Martin?  
 
- Teresa: Martin! Mas ele entrou só para conversar com a gente, 
porque não era nosso professor... Ele era o nosso diretor. Mas ele 
costumava fazer isso... Essa experiência com os alunos. 



 
 

119 
 

 
- Olga: Essa experiência com a gente sempre era assim... Nunca um 
atrás do outro, mas em roda, porque gostava de olhar para a cara de 
todo mundo. 
 
-Teresa: Então, ele entra e... Você sabe que quando é um aluno, 
pequeno... E quando vem o diretor... Porque ele é o diretor... E com 
os do primário ele não tinha muita relação, era mais com os da 
secundária... Com os grandes, vamos dizer assim... Com os maiores. 
E ele vinha, entra e... Como quem diz “meninos, onze anos, o que 
fazem? Para onde vão?” e começamos a pensar, a dizer entre nós “o 
que está fazendo? Será que veio para nos castigar?” (risos) Ou para... 
De repente pensávamos “será que fizemos algo errado?”... E, então, 
ele nos faz sentar assim e vem, nos saúda, nos faz sentar assim e 
éramos crianças de onze anos...E começa ali, no meio, a conversar 
com a gente, a perguntar nossos nomes, onde vivíamos, o que 
fazemos, se estávamos contentes e felizes na escola (...) E depois nos 
disse... Depois disso, de nos conhecer um pouco melhor, nos disse: 
“Eu quero saber o que vocês falam, o que vocês pensam... O que 
acontece com vocês? Para que eu vim? Por que estou hoje aqui? Por 
que estou aqui?” ele nos dizia... E, então, cada um começou a dizer... 
Uma disse “ah, veio para saber como estamos, se gostamos das 
matérias, dos professores, se opinamos”, outro disse: “ah, você vem 
para... porque seguramente nos comportamos mal, alguém te disse 
que nos comportamos mal e veio para perguntar o que fizemos...”. 
 
- Paola: Cada um achava uma coisa diferente? 
 
- Teresa: Sim... E outro, assim... Ia perguntando... Cada um com uma 
opinião diferente. Mas alguns coincidiam e, depois, a pergunta 
seguinte que nos fez foi “Como vocês se sentem... O que vocês acham 
dessa matéria, ou de tal professor?”. 
 
- Paola: Desde muito pequenos? 
 
- Teresa: Sim... Desde muito pequenos. Porque a mim, já sabia... Já 
começava a indagar, a investigar com os pequenos... 
 
- Paola: Já sabia que tinham voz... 
 
- Teresa: Sim, que tínhamos voz. Porque a cada um ele perguntava... 
E, depois, nos disse “o que vocês pensam, vocês gostam dessa 
matéria? Que matéria gostam mais? Qual vocês acham mais difícil? 
Qual acham mais fácil? Linguagem ou aritmética ou sociais ou 
ciências? Ou gostam mais do baile... E uma vez disseram: “eu gosto 
de matemática, de aritmética, dos números... Mas tem algo que eu 
quero que o professor de matemática, quando estiver olhando meu 
caderno, meus exercícios, não só corrija minha soma, subtração, 
multiplicação ou divisão, ou se isso é bom ou mal... ou se é correto ou 
incorreto... Quero que veja também as palavras, as partes das letras, 
que ele me corrija os erros de ortografia” disse um. “E que não só se 
ocupe só de ortografia a professora de linguagem” te disse outro. 
Tinham onze anos. E, naquela época, era tudo fechado... Muita 
disciplina na família, temor... Na casa, na rua, em todas as partes, 
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porque não se podia falar... Com o governo que tínhamos. (...) Aí 
nesse lugar... Porque ele criou, criava ambientes muito familiares, 
onde você se expressava, te permitia se expressar, falar... 
(Depoimento de Teresa López Pérez de Adorno, dado a autora, em 23 
de fevereiro de 2018). 

 
 Os depoimentos de Olga e Teresa demonstram que a opinião dos alunos, 

sejam eles da primária ou da secundária, sempre foi respeitada e levada em conta, 

marcando a relação horizontal no espaço educativo, que pensava a escola para eles, 

por eles e com eles.   

Com a grande influência de Paulo Freire, Carlos Mariátegui, Antonio Gramsci e 

da Reforma Educativa que ocorreu no Peru, o IJBA tentou fazer o que era necessário 

para modificar a educação: desconstruí-la, encontrar seus problemas, entendê-los, 

aprimorá-los para, então, recriar a educação e a instituição escolar com novos valores, 

com valores sociais e coletivos que pudessem beneficiar a todos igualmente.  

Para acabar com o verticalismo muito enraizado e fortemente presente na 

educação, Martin aprimorava a relação de horizontalidade dentro do Instituto através 

de questionamentos periódicos sobre diretores e professores, que eram avaliados por 

colegas e estudantes em Assembleias Gerais. Os alunos, por sua vez, avaliavam os 

professores de acordo com sua competência, abertura para o diálogo, 

desenvolvimento criativo, entre outros. Desta forma, além de criar um ambiente 

cooperativo, fortificava nos estudantes o sentido da autocrítica que os prepararia para 

uma autogestão pessoal e comunitária no futuro. 

 Seguindo nessa direção e aplicando as avaliações sociais e técnicas na escola, 

a direção colocou em prática o que chamaram de Termômetro Escolar. 

 
La aplicación del mismo iba precedida de un planteo esquemático de la 
historia social y de la estructura de dominación y dependencia de cada 
estadio. Le seguía una descripción del hombre y su desarrollo bio-psico-
social. Concluía con la presentación de tres tipos de educadores que 
derivan de concepciones diferentes del hombre y la educación. Estos 
educadores correspondían a la escuela” tradicional” (retardataria), a la 
simplemente “progresista” y a la ‘nueva’, abierta, basado en el dialogo, 
en la facilitación de aprendizajes para la autoconducción personal y 
social. Pusimos a prueba este instrumento de evaluación al comienzo 
con los grados superiores de la Primaria. Su manejo resultaba fácil por 
su esquematicidad y permitía detectar la “temperatura” de cada 
situación áulica, según su maestro fuese un conductor autoritario, 
permisivo o democrático (Texto “Mi Crímen: Educar para a liberdad” 
recebido por e-mail, de Martin Almada, em 15 de novembro de 2016).  
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 O Termômetro Escolar não agradou os professores que eram mais tradicionais, 

pois, agora, as atitudes mais autoritárias seriam fortemente rechaçadas para propor 

uma melhoria na relação professor-aluno. Além disso, quando Martin Almada solicitou 

aos professores que entregassem as provas aos alunos após as correções, muitos 

professores do “grupo reacionário stronista” (muitos professores vinculados e/ou 

apoiadores do governo de Strossner) ficaram insatisfeitos e preocupados com a 

autoridade docente, pois, para eles, o docente ficaria submisso aos desejos dos 

alunos e dos pais e isso acabaria gerando situações caóticas dentro do Instituto, que 

inverteriam a lógica hierárquica na relação professor-aluno. 

Contudo o Conselho de Pais, Alunos e Professores concordava com a nova 

medida, pois acreditava numa educação que pensasse mais no coletivo do que no 

individualismo. O despertar da consciência era o objetivo do IJBA, pois, através das 

práticas reflexivas, do pensamento crítico e da autoavaliação social através da 

História, perceberam que ainda se encontravam num sistema feudal de servidão 

repaginado. Perceberam, com a prática reflexiva, que o combustível maior de 

alimentação da ditadura era o medo e a ignorância, ambos atuando na limitação do 

pensar. 

 O fortalecimento do espírito coletivo se intensifica quando é inaugurado, no 

IJBA, o Departamento de Ensino e Cooperativismo, no dia 24 de abril de 1973, 

resgatando a cultura paraguaia. Há muito tempo, o cooperativismo era um costume, 

uma organização e um sistema de vida dos índios guaranis, que já realizavam 

amandaye (assembleias gerais), praticavam oñondivepá (trabalho solidário) e yopói 

(ajuda mútua).  

 Lino Trinidad Sanabria, em seu livro Manual Paraguayo de Cooperativismo 

(1974), traz uma breve resenha histórica sobre o cooperativismo universal e nacional. 

Em sua obra, ele demonstra como as experiências cooperativas, como as Lecherías 

Comunales da Armênia em 540 a.C, existem há muito tempo. Traz, ainda, alguns 

precursores do cooperativismo universal, como Johann Enrique Pestalozzi, Robert 

Owen, Charles Fourier, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, entre outros. No âmbito nacional, 

chama a atenção quando afirma que, no Paraguai, a prática cooperativista teve seu 

início em 1600 com as missões jesuítas e guaranis, onde se praticavam as “Mingas” 

que era um 
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(…) sistema de trabajo comunitario en las labores agrícolas. Se trataba 
de inculcarle al aborigen el espíritu de solidaridad y especialmente el 
hábito de previsión y ahorro. Sabido es que los jesuitas utilizaban el 
sistema de dividir en dos grandes grupos la producción agrícola de los 
indígenas: el “Avá mba’é” y el “Tupá mba’é”. Cada indio entregaba sus 
productos bien individualizados al Despensero y éste le devolvía por 
parte a medida de las necesidades y con ese procedimiento se les 
enseñaba a los aborígenes el espíritu de previsión (...) (SANABRIA, 
1974, p. 20). 

 
 Mas, mesmo existindo desde o século XVII, é apenas em julho de 1942 que se 

legaliza o funcionamento de cooperativas no Paraguai, com o Decreto-Ley Nº 13.635. 

Para Lino, este decreto possuía algumas limitações jurídicas, pois considerava 

apenas as Cooperativas de Produção Agropecuária e Indústrias Rurais, excluindo do 

regime legal as outras cooperativas (SANABRIA, 1974, p. 21). Em 1972, tal decreto é 

derrocado pela Ley Nº 349, que estabeleceu um novo regime jurídico para as 

cooperativas e, também, regulamentou uma nova Lei de Cooperativas. Esta lei 

ampliou a atuação do movimento de cooperativas paraguaio, o que possibilitou uma 

legislação avançada no assunto, a reestruturação da Direção Geral de 

Cooperativismo do Ministério de Agricultura e Pecuária – da qual Lino fazia parte –, a 

criação em 1970 da Unión Paraguaya de Cooperativas (UNIPACO) e sua integração 

com as Cooperativas da América (OCA), a criação, em outubro de 1973, da Central 

Nacional de Cooperativas de Poupança e Crédito, o funcionamento normal da Escola 

San Benito, onde são ensinadas práticas do Cooperativismo agrícola, a publicação da 

Revista Paraguay Cooperativo, fundada em fevereiro de 1973, a incorporação de 

matérias sobre cooperativismo em cursos do Instituto Americano para o 

Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, a constituição da Junta de Cooperativistas do 

Paraguai (JUNCOPAR) e, por último, a criação de um Departamento de Educação 

Cooperativa a nível secundário no Instituto Juan Bautista Alberdi, em San Lorenzo 

(SANABRIA, 1974, p. 24-25). 

Lino era responsável pelas aulas de cooperativismo no Instituto, ao mesmo 

tempo em que fazia parte da Direção Geral de Cooperativismo, um órgão do Ministério 

de Agricultura e Pecuária, criado em 1972 com a Lei 349. Nesse sentido, nota-se uma 

contradição muito grande do regime, pois, ao mesmo tempo em que abriam um 

espaço legal para a criação de cooperativas, as perseguiam por manifestar um espírito 

coletivo semelhante ao comunismo. 
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- Lino: E, depois, cheguei a ter problemas no ponto de vista político, 
porque o regime ditatorial de Stroessner começou a vincular o 
cooperativismo com o comunismo. Com o comunismo... E eles diziam 
que o cooperativismo não era outra coisa senão o Partido Comunista... 
E que os cooperativistas todos eram comunistas. Então, eu, sendo 
funcionário do governo, um dia, no campo onde estava fazendo meu 
trabalho de difusão do cooperativismo, vai a polícia e me prende, me 
aprisionam e me trazem a Asunción com a acusação de que eu estava 
fazendo trabalhos a favor do Partido Comunista. Bem, eu sendo 
funcionário do governo... Uma coisa inacreditável, eles diziam (...) 
 
- Paola: Mas o Estado não era contra o cooperativismo? Como havia 
uma direção geral de cooperativismo dentro de um Estado que 
reprimia isso?  
 
- Lino: (risos) São contradições da Ditadura. Na ditadura seguem 
contra sua própria estrutura (Depoimento de Lino Trinidad Sanabria, 
dado a autora, em 17 de fevereiro de 2018). 

 
Como visto no depoimento, para Lino, a contradição ocorre devido à mudança 

na mentalidade da época e no forte discurso anticomunista.  

Maria Stella Cáceres, jornalista, educadora, presidente da Fundação Celestina 

Pérez Almada, diretora do Museo de las Memórias e companheira de Martin explica a 

preocupação do governo com as práticas cooperativistas. Segundo ela: 

 
O cooperativismo é uma proposta de produção e desenvolvimento 
econômico, humano e cultural baseado na solidariedade... Cooperar 
juntos. Isso era proibido, malvisto. Não era proibido legalmente, mas 
estava dentro das coisas que não se devia promover, porque era muito 
parecido, para o regime, com os Kolkhoz da União Soviética, dos 
comunistas, das unidades produtivas comunistas que tiraram a Rússia 
da fome e da pobreza. (Depoimento de Maria Stella Cáceres, dado a 
autora, em 15 de fevereiro de 2018). 

 
 O Instituto Juan Bautista Alberdi vivia intensamente o cooperativismo dentro de 

seus muros, no sentido da ajuda mútua. Sabiam que faziam algo que poderia ser 

considerado subversivo aos olhos do Estado e evitavam a censura cumprindo o 

currículo oficial, ao mesmo tempo em que aplicavam outros métodos de ensino. 

 
- Maria Stella: Depois, de outra parte, se evitava, se diminuía ao 
mínimo a participação nos desfiles que organizava o município da 
cidade, com as autoridades municipais e, também, como era um 
instituto privado, a seccional colorada, ou seja, a seção partidária do 
partido do governo não podia entrar, não tinham nada pra fazer no 
Instituto. Então, era um lugar fora do âmbito de dominação e só isso 
já é uma questão muito perigosa. 
 
- Paola: O IJBA não se escondia da censura então? 
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- Maria Stella: Não... Evitavam. Era uma coisa de evitar. 
 
- Paola: E como faziam isso? Como a censura não chegava no IJBA 
nos currículos, na metodologia? 
 
- Maria Stella: Bem, as matérias, as assinaturas dos programas se 
cumpriam como deveria ser, mas, no dia-a-dia, se dizia uma 
mensagem que era contrária, eram mensagens de liberdade, 
dignidade ou diríamos direitos humanos. 
 
- Paola: Então, na burocracia estava tudo certo? 
 
- Maria Stella: Claro, tudo certo. E, também, como estava dizendo, os 
discursos em determinado momento tinham que passar, segundo me 
informou Martin Almada, as atividades oficiais tinham que passar 
previamente pela Unidade de Ação Política do Ministério da Educação. 
E eu estava te dizendo que eles tiraram um parágrafo, ou modificaram. 
Mas isso era poucas ocasiões no ano. O tema era fazer os estudantes 
se sentirem pessoas, dar a oportunidade a eles de estudar... 
(Depoimento de Maria Stella Cáceres, dado a autora, em 15 de 
fevereiro de 2018). 

 

A distância com o governo oficial se fazia também por outras questões: por um 

lado, porque, naquela época, era comum o abuso sexual de crianças por parte dos 

militares (Informe CVJ. Tomo 3, 2008), por outro, Martin não concordava em dar 

visibilidade às pessoas que não se envolveram e não participavam da formação do 

IJBA. 

 
- Maria Stella: Então, desde os supervisores que controlavam 
oficialmente o colégio, diziam a Martin que seguisse com o protocolo 
de todos os anos ao presidente e que deveria convidá-lo para a 
cerimônia de final de ano. 
 
- Paola: Convidar o presidente? 
 
- Maria Stella: Sim, o presidente Stroessner.  
 
- Paola: No Instituto?  
 
- Maria Stella: Sim, mas ele [Martin] sempre se negou. Porque era todo 
um movimento imenso e isso seria dar um protagonismo a uma pessoa 
que era ditador que não tinha nada a ver com o esforço realizado 
durante esses anos. Porque era um Instituto que se autofinanciava... 
Então, por que o presidente iria? 
 
- Paola: Sim...Já que ele não fez nada. 
 
- Maria Stella: Sim, não fez nada e também já se sabia, por via de 
rumores, o que se passava nessas festas... Tem uma foto do 
Stroessner colocando um distintivo e dizendo: essa menina sim e essa 
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também...E depois as levavam. (Depoimento de Maria Stella Cáceres, 
dado a autora, em 15 de fevereiro de 2018). 

 
 Mesmo conseguindo se manter afastado da ditadura e concretizar uma utopia 

no âmbito educacional naquele contexto hermético, o Instituto, no início dos anos 70, 

caminha para o fim.  

 

3.2 Emancipar-se é um perigo 

 

Em 1974, Alcides Molina, professor do Instituto, é convidado para um 

congresso internacional sobre infância. Era inaceitável para a ditadura um professor, 

responsável pela formação de mentalidade da sociedade paraguaia, ter ligação com 

qualquer faísca comunista. Era perigoso, era uma ameaça. 

 
- Maria Stella: É convidado em um congresso internacional na Polônia 
ou Iugoslávia, não me lembro. Há um congresso sobre infância... E 
viaja e em novembro de 1974, dois ou três dias antes de deterem 
Martin, o detém... Primeira quinzena de novembro de 1974. 
 
- Paola: Ele é preso? 
 
- Maria Stella: Sim...Mas sem conexão aparente com Martin, apenas 
porque ele vinha de um congresso da Iugoslávia, que era União 
Soviética ou Polônia, não me lembro bem (Depoimento de Maria Stella 
Cáceres, dado à autora, em 15 de fevereiro de 2018). 

 
 Martin Almada, depois de solicitar, em conjunto com a Federação de 

Educadores do Paraguai, um aumento de 50% no salário dos docentes passa a sentir-

se encurralado e, por essa razão, solicita às embaixadas estrangeiras uma bolsa de 

estudo. Em 1972, a Argentina lhe concede uma bolsa na Universidad de la Plata para 

que realize seu doutorado em Ciência da Educação.  No tempo que passa na 

Argentina, a Universidade lhe disponibiliza um secretário administrativo para ajudá-lo 

no tempo que passaria por lá. Ironicamente, a pessoa designada para ajudá-lo 

também seria a pessoa responsável pela sua prisão. 

 
Bom, então Martin termina sua tese em agosto de 1974, com 
cerimônia e tudo isso, e volta a Asunción para ver como estão as 
coisas, ajudar, enfim... Mas já sabem, em 74, que há muito perigo, pela 
situação da Argentina e por tudo que havia acontecido aqui (...) Mas 
no dia 13 de novembro de cada ano o Paraguai celebrava o aniversário 
de Stroessner (...) Era uma data feliz, soltavam rojões, fogos de 
artifício e tudo mais em uma zona de Asunción onde iam festejar. 
Então, esse homem leva a Stroessner ou faz entregar ao Stroessner 
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o livro de Martin [como presente de aniversário]. (Depoimento de Maria 
Stella Caceres, dado à autora, em 15 de fevereiro de 2018). 

 
 A Argentina, agora, não oferecia mais proteção a Martin, ao Instituto ou a Villa 

Del Maestro. Na década de 70, o Cone Sul estava no auge da Operação Condor e é 

nesse contexto de cooperação, vigilância e anticomunismo que Martin é delatado.  

 Em sua tese de doutorado, intitulada Paraguay: Educación e Dependência 

(1974), Martin Almada denuncia como a educação, desde a colonização até a década 

de 70, serve às classes e aos países dominantes. Revela abertamente os projetos e 

interferência dos organismos internacionais e políticos que se utilizavam da educação 

como mecanismo de vigilância e controle social. Demonstra, também, como a 

educação serve a esses setores, submetendo a sociedade a um condicionamento que 

limitava o pensamento crítico da realidade que mantém e favorece a desigualdade 

social.  

 Paralelamente, no Instituto, os professores, insatisfeitos com os rumos de 

autonomia que os estudantes estavam seguindo, iniciam um complô para frear Martin: 

 
- Osmar: No entanto, esfaquearam pelas costas o Dr. Martin Almada 
com sua traição, porque se formaram grupos para conspirar e apoiar 
a intervenção do colégio, apoiar a expropriação do colégio e a líder 
desse grupo de stronistas foi a que se apropriou do colégio e passou 
a ser a diretora do colégio e deixam o professor Martin Almada sem o 
colégio. (...) Eu, sim, senti a conspiração desses docentes quando veio 
a ordem de fechar o colégio, quando se prendeu o Dr. Martin Almada 
e o colégio foi interditado. Aí sim, tivemos convites desses docentes 
para reuniões conspiratórias, na casa de docentes stronistas. Uma 
única vez nos surpreenderam em nossa boa fé e nos convidaram para 
a primeira reunião. E todos nós, docentes, fomos... Acreditávamos que 
veríamos como se solidarizar com o Dr. Martin Almada (risos). 
 
- Paola: Mas era para conspirar? 
 
- Osmar: Era para conspirar! E saímos correndo, nunca mais fomos e 
ficaram apenas os grupos conspiratórios dos stronistas. 
(Depoimento de Osmar Sostoa Luraghi, dado a autora, em 22 de 
fevereiro de 2018). 

 
Na noite de 26 de novembro de 1974, os militares invadem o Instituto Juan 

Bautista Alberdi, o destroem e ordenam o sequestro de Martin Almada. En La Cárcer 

Olvidada, Martin descreve o episódio da seguinte forma: 

 
“En nombre del Jefe de Investigaciones, tenemos instrucciones de 
proceder a la revisión del edificio del Instituto Juan Bautista Alberdi”. 
Así me lo manifestó un oficial vestido de civil, acompañado de otros 
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funcionarios policiales (...) A mi pregunta, si portaban o no una orden 
judicial para el allanamiento del Instituto, respondieron: “Deje de 
preguntar pavadas, bajo un estado de sitio, eso no funciona”. 
(ALMADA, 1989, p.21). 

 
 Para os torturadores da ditadura, o Instituto promovia a subversão mental dos 

estudantes e Martin era um comunista guerrilheiro com vinculações na Argentina.  

Martin também foi incansavelmente questionado sobre a Villa Del Maestro e sobre 

sua tese. A ditadura o acusava e o questionava, queriam saber qual dos países 

comunistas o pagou para produzir o trabalho que denunciava a situação do Paraguai. 

Não sabiam e não aceitavam que um cidadão paraguaio pudesse estar insatisfeito 

com o stronismo que tanto lutava para o bem-estar, paz e progresso do país. O 

enquadraram como traidor da Pátria. 

Frente a um Tribunal Militar, composto por membros da Operação Condor, ele 

é acusado de promover experiência de autogestão educacional baseada na 

pedagogia de Paulo Freire, pela sua tese que denuncia a dependência econômica, 

política e ideológica, reforçada através da educação, e por sua relação com a 

construção da Villa Del Maestro. 

Martin e Celestina sofreram consequências terríveis por terem realizado seu 

sonho.  

Martin relata que, na prisão, os torturadores usavam música brasileira no 

volume máximo para abafar os gritos das sessões de tortura. Foi obrigado a ver a 

tortura de outros presos, conviver com cadáveres e ameaças constantes de novas 

torturas (ALMADA, 1989, p.45). Na prisão, os policiais o informaram sobre o suposto 

suicídio da esposa. Anos mais tarde, no campo de concentração de Emboscada, 

soube, através de sua mãe, o que, de fato, ocorrerá: Celestina sofrera diversos 

abusos psicológicos por parte da polícia stronista que, todas as noites, lhe fazia 

ligações, direto da sala de tortura, para, além de fazê-la ouvir os gritos de Martin, 

pudessem contar a ela, detalhadamente, os processos de tortura aos quais 

submetiam seu esposo. Sua mãe, em uma das visitas, lhe contou que, no dia 5 de 

dezembro de 1974, a polícia stronista ligou para Celestina e lhe informou que Martin 

estava morto, causando-lhe um infarto fulminante. 

 Sem sua esposa, sem o Instituto e sofrendo diversos abusos físicos e 

psicológicos, Martin poderia, como esperava a ditadura, aprender a lição e desistir de 

suas ideias subversivas e sua busca por um mundo melhor. Ao contrário disso, 
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fortaleceu-se. Durante o tempo que passou em Emboscada, dividiu com os outros 

presos políticos a visão e a esperança de um mundo melhor. Compartilharam, não 

apenas a cela, mas suas histórias, sofrimentos, ideias e sonhos. Para sobreviver ao 

cárcere, Martin pensava na utopia que conseguira concretizar e sonhava: 

 
(...) que el Instituto Alberdi estaba poniendo en práctica la autogestión 
pedagógica y en consecuencia me imaginaba los conflictos que 
provocaba esa nueva modalidad de trabajo. Una febril acción con la 
plena participación de los estudiantes, profesores y padres de familia 
(ALMADA, 1989, p. 46). 

 
Com a ajuda da comunidade de San Lorenzo, das mães de ex-alunos e do 

Comitê de Igrejas do Paraguai, ele recebeu uma melhor alimentação e apoio para 

conquistar sua liberdade. Sobreviveu, contou sua história e, na busca incessante por 

justiça, encontrou a documentação que comprova a existência da Operação Condor.  

 Martin e Celestina conseguiram realizar o que parecia ser utópico. 

Permaneceram, por 18 anos, criando um ambiente livre e comunitário no Instituto Juan 

Bautista Alberdi, enfrentando a hermética política educacional paraguaia e indo contra 

as diretrizes internacionais norte-americanas que visavam a colonização ideológica 

através dos processos educacionais. A história do Instituto e a história de Martin 

deixam uma valiosa lição: é possível prender, censurar, controlar nossos corpos, mas 

nunca o nosso pensamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O pequeno país continental chamado Paraguai apresenta uma história 

marcada por lutas e golpes, mas, acima de tudo, resistências. Os interesses e 

invasões estrangeiras na região dificultaram sua inserção no cenário internacional 

como um país autônomo e independente. A primeira República da América Latina teve 

seus anos de ouro em meados do século XIX com o governo de Dr. Francia, ditador 

que governava nos moldes romanos, que ao isolar o país política e economicamente 

incentivou sua autoprodução e crescimento interno. Com o passar do tempo a política 

paraguaia se modificou e o país contou com a presença de outros ditadores, agora 

nos moldes do liberalismo europeu, que criaram no Paraguai durante o século XX uma 

sociedade controlada pelo medo.  

 Tal medo era consequência do panóptico social construído pelos Estados 

Unidos que se instalava no continente americano após a Segunda Guerra Mundial. O 

mundo dividido entre capitalistas e socialistas fez os Estados Unidos utilizar diversos 

meios para garantir sua hegemonia sob os países periféricos. A penetração 

norteamericana não foi imposta diretamente, mas contou com o apoio dos governos 

latino-americanos para levarem seu domínio adiante. Através da Doutrina de 

Segurança Nacional e aliança com as ditaduras do Cone Sul, realizou cooperações 

econômicas, militares e ideológicas. Com o discurso de desenvolver a América Latina 

como um todo utilizaram-se de políticas como Doutrina Truman, Boa Vizinhança e 

Aliança para o Progresso, além de vários outros programas e projetos 

desenvolvimentistas que foram adotados por outros países. O objetivo era evitar que 

o comunismo chegasse ao continente e o Paraguai, por se localizar no coração da 

América Latina e fazer fronteira com os principais países da América do Sul, deveria 

ser amplamente vigiado e submetido aos interesses norteamericanos para evitar que 

o perigo vermelho se espalhasse. Pelo anticomunismo uma onda de ditaduras colocou 

a América Latina sob sociedades altamente controladas e repressivas. 

 No Paraguai, os Estados Unidos contaram com forte apoio de Alfredo 

Stroesser. O ditador concentrava um poder relevante: era chefe das Forças Armadas 

e presidente do Partido Colorado. Assim, conseguiu formar uma unidade granítica que 

assolou a sociedade paraguaia por 35 longos anos. A proximidade do governo 

stronista com os Estados Unidos garantiu, através do forte discurso anticomunista 

adotado pelo ditador, apoios financeiros que foram convertidos em privilégios e 
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corrupção.  Durante o stronismo a sociedade paraguaia foi, através do uso 

indiscriminado da legislação, hermeticamente controlada e vigiada, contando ainda 

com um aparato repressivo altamente esquematizado e verticalizado.  

 Na área educacional também era possível ver a forte influência das teorias 

desenvolvimentistas e do controle social que exercia a ditadura através dos currículos, 

de regulamento de escolas, conteúdos dos materiais didáticos e orientações claras 

sobre o que era permitido ou não fazer como aluno e como professor. Para garantir o 

poder era preciso manter a ignorância e a imagem de que a ditadura era a maneira 

correta de se governar uma sociedade que buscasse paz, ordem e progresso. Neste 

sentido as escolas eram o local perfeito para realizar essa façanha. As leis aplicadas 

à sociedade, como a Ley 294 e 209, se estendiam à escola, e faziam do espaço 

educativo mais um local para controle e submissão.  

A educação pensada pelo e para os grupos dominantes marginalizou e excluiu 

não apenas os que pensavam diferente ou tinham alguma crítica ao governo, mas 

também ignorou a forte cultura guarani presente no país. Como a educação oficial não 

contemplava as crianças do campo e sua realidade, acabou gerando um processo de 

deserção e repetição escolar.  

No entanto a passividade não é algo homogêneo e concreto em uma sociedade 

repressiva e, no final dos anos 60, influenciados pelos acontecimentos de 1968, 

muitas resistências apareceram. Três delas merecem destaque: as Escuelitas 

Campesinas, o Colégio Cristo Rey e o Instituto Juan Bautista Alberdi. Todos esses 

espaços educativos favoreceram o pensamento crítico e refletiram sobre a realidade 

que estavam inseridos. Por serem uma ameaça aos poderes constituídos foram 

violentamente reprimidos.  

 A resistência do Instituto Juan Bautista Alberdi foi resgatada através de 

depoimentos daqueles que participaram da experiência que se iniciou em 1956 na 

cidade de San Lorenzo. Por 18 anos, sob direção de Martin Almada e Celestina Perez 

Almada, o Instituto levou a cabo um espaço que valorizava acima de tudo a 

emancipação humana, o pensamento crítico e o respeito pelas diferenças, bem como 

traziam em sua essência o cooperativismo, demonstrando a forte presença da cultura 

guarani naquele espaço educacional.  Os diretores, pensando a realidade da 

educação e dos docentes na sociedade da época iniciaram, além do Instituto, o projeto 

Villa Del Maestro que reivindicava um teto próprio para cada professor paraguaio. 
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Essas duas experiências ainda que não tivessem um viés político-partidário 

acabaram sendo consideradas subversivas (comunista) pela ditadura stronista. O fim 

do Instituto ocorreu na noite de 26 de novembro de 1974 quando o diretor Martin 

Almada foi preso, acusado de estar praticando subversão mental através de práticas 

docentes. Martin também foi acusado pela construção da Villa Del Maestro e por sua 

tese, Paraguay: educación y dependencia onde denunciou a submissão do país aos 

interesses dominantes desde a época da colonização. 

 O presente trabalho visa contribuir na ampliação da historiografia paraguaia, 

trazendo à tona não apenas um pedaço da história deste país, mas também as 

experiências educacionais que foram duramente reprimidas por uma ditadura 

hermética que temia o diálogo. Propõe ainda ressaltar a importância de se estudar a 

América Latina que, segundo Eduardo Galeano, é a região das veias abertas. Região 

que, desde a colonização até os dias atuais, é sistematicamente explorada e mantida 

no subdesenvolvimento. Por ser periférica, acaba sendo desinteressante. 

 Esse desinteresse reflete diretamente nos desafios encontrados durante a 

realização da pesquisa. A pouca historiografia sobre o Paraguai e a ausência de 

documentação sobre o Instituto Juan Bautista Alberdi tornam o trabalho inédito. O uso 

da história oral, neste sentido, teve grande importância por ser uma das únicas 

documentações disponíveis sobre aquela experiência educacional. O resgate da 

memória, embebida de emoções, contemplou o presente trabalho de maneira 

formidável, mas ainda restam lacunas que precisarão ser preenchidas por outras 

pesquisas.  Tais lacunas abrem espaço para se pesquisar muitas coisas sobre esse 

pequeno forte país resistente, como  a cultura guarani e seu idioma, presente ainda 

hoje no país; os impactos da diferença entre a educação no campo e na capital; o 

cooperativismo como parte da cultura; as experiências camponesas e indígenas bem 

como suas resistências ao longo da história. 

 Continuamos sendo a região das veias abertas. Nos tiraram tudo, nos 

mantiveram no subdesenvolvimento, incutiram em nós a ideia de que nossos 

exploradores e malfeitores são melhores do que nós, fizeram-nos acreditar que a 

dependência é o nosso único caminho. Destruíram e desvalorizaram nossa cultura e 

seguem o fazendo, mas uma coisa é certa: não somos inferiores à nenhum outro país 

por força do destino, somos considerados inferiores por uma simples equação de 

causa e consequência. Já sabemos que a História se repete e nossa situação atual é 
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resultado de consequências que ecoam ciclicamente através dos anos. Aprender 

sobre elas é aprender como superá-las, é resistir e romper com esse ciclo dominante 

que nos traz apenas subdesenvolvimento e o sentimento de que somos inferiores. A 

história do Instituto Juan Bautista Alberdi é uma pequena porção de tudo isso, mas 

nos mostra mais uma vez como resistir é imprescindível para seguir. Resistir em uma 

pequena comunidade como a de San Lorenzo ou resistir unidos, como América Latina. 

A resistência mantém os sonhos que na tentativa de concretizar-se vão formando 

peças que compõem esse grande quebra-cabeça chamado História.  
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