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Resumo: O presente trabalho investiga o processo migratório de grupos ( pertencentes à 

nacionalidade)  peruanos para o Brasil. Este movimento migratório será estudado durante a 

década de 1980, período caracterizado pelos dos extremos políticos e sociais que abalaram a 

sociedade civil no Peru.  
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Abstract: This work investigates the migratory process belonging to groups (nationality) 

Peruvians to Brazil. This migration will be studied during the 1980s, characterized by 

political and social of the lengths that shook the civil society in Peru. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo pretende investigar o processo de imigração de peruanos de diferentes 

regiões do Peru para o Norte do Brasil, especificamente para o estado do Acre  e sua 

capital, a partir do início da década de 1980. Esta imigração foi conseqüência do 

processo de violência política e militar desencadeada pelo Estado peruano em 

repressão ao movimento subversivo chamado Partido Comunista Del Peru, mais 

conhecido como “Sendero Luminoso”. 

       A delimitação espacial do estudo concerne  à região do Acre porque o mesmo é a 

fronteira mais próxima do Peru , tornando-se “porto seguro” para os imigrantes que 

abandonam seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida. A 

delimitação temporal restringe-se a década de 1980, período do início da insurreição 

armada no Peru que originou o processo de imigração de peruanos para outros 
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países, sendo em sua grande parte para o Brasil, especificamente para a região do 

Acre e através da mesma para outras localidades desse país. O texto pretende abordar 

questões pouco estudadas ou desconhecidas, daí sua relevância. Divide-se em duas 

partes, primeiramente aborda os motivos desta imigração, e depois, de que forma o 

imigrante busca se inserir na “nova terra”, sublinhando as dificuldades que enfrenta 

para refazer sua vida, por fim, o texto tece algumas reflexões sobre todo o processo 

migratório e a mobilidade humana na tríplice fronteira.  

 

2  MOBILIDADE HUMANA NA TRÍPLICE FRONTEIRA. 

 

2.1 MOTIVOS DA IMIGRAÇÃO. 

    

    Depois do retorno da democracia, após a ditadura militar (1968-1980), inicia-se no 

Peru uma guerra civil, caracterizando talvez o momento mais convulsionado de sua  

história. Em 17 de maio de 1980 o grupo subversivo chamado “Sendero luminoso” 

irrompeu no cenário nacional iniciando a “luta armada”, assim como assinala a 

jornalista Rosana Bond (2004 p,188): “ No dia 17 de maio de 1980, véspera das 

eleições presidenciais, o Sendero Luminoso realizou suas primeiras ações: pôs fogo 

em urnas de votação no povoado de Chuschi (Ayacucho) e detonou dinamites em 

várias localidades andinas (...)”. 

   Com essa primeira ação armada, o “Sendero Luminoso” iniciou a “guerra popular 

prolongada”, declarada ao Estado peruano e a “Quinhentos anos de dominação”. Em 

represália aos ataques guerrilheiros, o governo do presidente Fernando Belaunde 

decretou o estado de emergência na área andina que compreende os departamentos 

de Ayacucho, Huancavelica e Andahuaylas, suspendendo todos os direitos civis, e 

entregando o comando político e militar ao conjunto das forças armadas. Essas 

iniciaram a repressão militar gerando as primeiras vítimas dessa cruenta guerra. Os 

acontecimentos e as perseguições chamaram a atenção de entidades de direitos 

humanos, que verificaram as denúncias de jornalistas e da opinião pública mundial. 

Todavia, poucos casos foram difundidos pela imprensa brasileira: 

 

Entidades como a Comissão Peruana de Direitos Humanos e a Secretaria de Direitos 
Humanos da Confederação camponesa do Peru calculam que de 1980 a 1987 foram mortas 
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8.700 pessoas e outras 5.000 estão desaparecidas (3).E não hesitam em culpar as forças 
policiais e militares pelo grosso deste desastre[...]poucos casos foram noticiados no Brasil.1 

 

   Como conseqüência da espiral de violência que assolou o país, iniciou-se uma 

mobilidade interna de migração de levas de camponeses para as grandes capitais, 

principalmente em direção a capital do país, Lima. Migrantes que, na visão de 

muitos, “invadiram” a capital gerando diferentes conflitos sociais 

 

Não é exagero dizer que, quando se radiografa profundamente a sociedade peruana[...]o que 
aparece é um verdadeiro caldeirão de ódios , ressentimentos e preconceitos,em que o branco 
despreza o índio e o negro,o índio despreza o negro e o branco e o negro desprezam o branco 
e o índio, e onde cada peruano, posicionado em seu pequeno segmento social, étnico, racial e 
econômico, afirmasse a si mesmo desprezando o que imagina estar abaixo de si e voltando 
seu rancor invejoso para o que sente como estando acima de si.2 

 

   Assim depois que a insurreição armada alastrou-se também para capital do país, 

somou-se a incapacidade do Estado de enfrentar, de acordo com os preceitos 

constitucionais, a difícil situação. A solução encontrada recaiu sobre a adoção de 

métodos condenados pelas entidades de Direitos Humanos, agravando a situação pela 

paranóia dos agentes do Estado que enxergava em cada jovem peruano um potencial 

“subversivo”. Iniciou-se, assim, um grande êxodo de milhares de jovens para o 

exterior principalmente para os países vizinhos, dentre eles o Brasil. À semelhança 

do que observou Fausto acerca dos judeus, os peruanos:  

 

 Além disso, as razões da emigração[...] são diversas das que ditaram a resolução individual de 
milhões de famílias no período de imigração em massa. Em regra, eles não emigraram premidos 
por sua condição econômica,mas pela sensibilidade diante de mudanças sociais e políticas.3 

 

2.2 O IMIGRANTE NO NOVO ESPAÇO 

 

                                                 
1 BOND, Rosana.  Peru do império dos incas ao império da cocaína. Rio de Janeiro: COEDITA, 

2004. 

 
 

2 BOND, Rosana.  Peru do império dos incas ao império da cocaína. Rio de Janeiro: COEDITA, 
2004. 
 
3 BOND, Rosana.  Peru do império dos incas ao império da cocaína. Rio de Janeiro: COEDITA, 
2004. 
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    As perspectivas dos imigrantes peruanos de serem aceitos, no novo espaço que 

escolheram para refazer suas vidas, eram grandes, embora no Brasil o idioma não 

lhes fosse familiar, a geografia, o clima, além da cultura alimentar, são diferentes. 

Porém, havia a esperança de acolhimento de sonhos de uma vida melhor daqueles 

que viajavam como “forasteiros”, cientes de vencerem as barreiras que encontrariam 

pela frente. O primeiro empecilho foram as burocracias impostas para viver em outra 

país, praticamente elas impossibilitavam a muitos viver na legalidade, empurrando-

os , obviamente, a permanecerem “ilegalmente” e sofrendo as conseqüências da falta 

de leis que contemplem a proteção do  imigrante por parte do Estado brasileiro. Em 

decorrência deste fato, desde o início uma primeira ordem de segregação se realiza, 

separando os migrantes  “legais” e os “ilegais” .  

Se por um lado, no âmbito do jurídico e do econômico, os imigrantes hispano-
americanos sofrem o cerceamento de direitos, em razão da condição liminar em que 
vivem, por outro eles procuram ser sujeitos de sua própria reprodução cultural, 
conquistando espaços na sociedade local. Tais espaços são vitais para desencadear o 
processo de reconstrução de identidades, na medida em que o grupo torna-se mais 
visível e, conseqüentemente, os conflitos com os brasileiros também começam a 
emergir.4 

    A legalidade do imigrante é uma barreira a ser vencida, talvez a mais difícil e 

importante, pois as outras são superadas com mais facilidade, podem ser 

exemplificadas pela superação das dificuldades com a língua, pela maneira de 

inserção no novo espaço adaptando-se rapidamente ao estilo de vida do anfitrião 

,estabelecendo assim laços afetivos, muitas vezes assumindo compromissos 

conjugais. A grande maioria de imigrantes é composta pelo gênero masculino5 , 

havendo muitos casamentos com brasileiras. Esses laços geram trocas em níveis mais 

complexos entre as duas culturas, permitindo por vezes a predominância de uma 

sobre a outra, sem todavia, apagar a identidade deste imigrante, que guarda com 

esmero  suas narrativas e memórias.  

Para entender essa grande mobilidade de pessoas favorecedora de integração  em 

muitos aspectos do desenvolvimento da humanidade, seja  para romper a 

homogeneidade de uma determinada cultura ou para incorporá-la a si próprio , o 

                                                 
4 SILVA,Tomaz Tadeu da “Identidade e dioferencia’8.ed,Petrópolis , RJ:Vozes,2008 
 
5 Conceito trabalhado por Gladys LLajaruna Huayhua, em sua dissertação disponível na Biblioteca 
Nacional de Teses e Dissertações (BDTD) : “Primeira e Segunda Geração de Jovens Imigrantes 
Argentinos, Bolivianos e Peruanos em São Paulo um estudo psicossocial da identidade e 
aculturação” 
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imigrante leva consigo novas maneiras de vida que contribuem com o novo espaço 

escolhido para viver. A cultura do país onde se é estrangeiro também é assimilada, 

contribuindo assim para uma hibridização cultural no sentido de uma dupla 

transformação, pois o anfitrião exige de alguma forma mudanças no modo de vida de 

quem chega, seja o aprendizado do idioma , fundamental para o relacionamento 

social:  “A identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais integralmente 

nenhuma das identidades originais,embora guarde traços delas”6 

Os laços familiares no novo espaço aceleram o processo de assimilação de novos 

costumes e formas de vida e como conseqüência dos relacionamentos estabelecidos.  

A primeira geração de filhos de pai imigrante e mãe brasileira, sendo raras aquelas 

em que a situação se inverte, porque  as mulheres imigrantes  são mais reprimidas e 

mantêm valores rigorosos, enfrentam vários conflitos. O pai peruano esforça-se por 

repassar sua maneira de educar os filhos, baseada em referências e valores de seu 

país, causando por vezes conflitos, quando a mãe e a família materna brasileiras 

discordam em virtude do valores de suas culturas próprias. Esta primeira geração, 

então, assimila com pouca resistência os valores repassados pela família e também 

pela escola, que inevitavelmente educa e forma a criança nos preceitos brasileiros. 

Porém, no núcleo familiar estruturado segundo uma ordem patriarcal, os usos, 

valores e costumes do pai tendem a prevalecer dentro dos muros residenciais. A casa 

torna-se , assim, um território de domínio desse pais “estrangeiro” em quase todos os 

sentidos, inclusive criando um espaço onde se reproduzem sua identidade e sua 

cultura, que seja no campo  musical ou mesmo na culinária e, principalmente, na 

educação do comportamento das crianças. Os jovens ficam, assim, divididos entre 

aceitar ou negar a validade dos preceitos transmitidos pelas instituições em que 

convivem: os valores paternos, os maternos, sociais, e aqueles transmitidos 

diretamente pela instituição escolar.  

 

2.3 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO. 

 

 A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam,sempre,as operações de incluir e 
excluir.Como vimos,dizer “o que somos”significa também dizer “o que não somos” significa 
também dizer “o que não somos”.A identidade e a diferença se traduzem,assim,em declarações 
sobre quem pertence e sobre quem não pertence,sobre quem esta incluido e quem esta 

                                                 
6 SILVA,Tomaz Tadeu da “Identidade e dioferencia’8.ed,Petrópolis , RJ:Vozes,2008 
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excluído.Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras,significa fazer distenções entre o que 
fica dentro e o que fica fora.A identidade esta sempre ligada a uma forte separação entre “nos” e 
“eles”7 
 

    Os preconceitos e discriminações enfrentados pelos imigrantes peruanos são 

múltiplos, a maioria de imigrantes que se instala na cidade de Rio Branco, capital do 

Estado do Acre, o fazem de forma provisória, pois eles tentam continuar viagem para 

as grandes capitais. Um contingente considerável se instalou na capital acreana, 

oriundos de variadas classes sociais e profissões. 

A grande discriminação vem especificamente do Estado brasileiro, pois o mesmo não 

reconhece que o Peru enfrenta uma guerra civil e conseqüentemente não tem porque 

reconhecer os imigrantes como refugiados ou sem pátria. Exemplo contrário a esta 

posição é dado pelo imigrante colombiano que têm algum apoio oficial do Estado 

brasileiro. Como conseqüência, os imigrantes peruanos, em sua grande maioria, 

vivem na clandestinidade, enfrentando discriminação e preconceito por parte das 

autoridades e de alguns setores da população. Outra diferenciação é o idioma falado 

pelos imigrantes da América espanhola, destacando que na América Latina, o único 

país de língua portuguesa é o Brasil.  

 

A língua é um sistema social e não um sistema individual.Ela preexiste a nos.Não 
podemos , em qualquer sentido simples, ser seus autores.Falar uma língua não significa 
apenas expressar nossos pensamentos mais interiores e originais;significa também ativar 
a imensa gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos 
sistemas culturais.” 8 
 

        Apesar de a língua ser importante, a falta dela não é uma barreira intransponível 

para o imigrante peruano, pois a aprende rapidamente, estabelecendo através deste 

aprendizado, relações de amizade com as pessoas do lugar. A alimentação é outro 

aspecto peculiar que, muitas vezes, causa estranheza. A nostalgia é desta forma um 

sentimento que perpassa a vida cotidiana de quem deixa para traz “a sua casa”, ele é 

alimentado pela lembrança músicas, danças, que ficaram para trás apenas no campo 

da memória e no pensamento. 

 

2.4 O QUE SIGNIFICA SER “OUTRO IMIGRANTE” NO BRASIL. 

                                                 
7 SILVA,Tomaz Tadeu da “Identidade e dioferencia’8.ed,Petrópolis , RJ:Vozes,2008 
 
8 HALL,Stuart “A identidade cultural na pos-modernidade”Rio de Janeiro DP&A Editora.2006 
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 Quando problematizo “o que significa ser imigrante dos países andinos” ? A idéia  

de imigrante para os brasileiros remete-se com mais facilidade às pessoas oriundas de 

países europeus, há de se ressaltar a idéias de que “eles fizeram este pais”. A partir 

desta primeira percepção, seria possível constatar um sistema de valoração dos 

imigrantes: o  andino não parece ser bem visto: “eles vêm para o Brasil  fugindo da 

fome e miséria”como tal não têm como contribuir  para o crescimento do país. 

  O Peru, como nação, tem problemas de identidades antes e depois da conquista 

espanhola, é um país multilinguístico e multicultural,  identificando-se várias 

vertentes étnicas: descendentes de europeu, indígenas, africanos, asiáticos,  e todas as 

possíveis combinais entre esses povos, originando assim uma dificuldade em 

construir uma identidade nacional una e, portanto, a  integração do país. Neste 

contexto, os peruanos no exterior não se conformam em uma unidade e não 

configuramauma “colônia” à semelhança de povos vindos de outros lugares sem 

estas condições. É possível pensar que o comportamento do imigrante peruano  é 

mais individualista e que esse prefere integrar-se à cultura do país, seu anfitrião. 

Mesmo assim, cuidam da permanência das tradições culturais de suas comunidades 

de origem.  

[...] Pois há uma outra posibilidade:a da Tradução.Este conceito descreve aquelas 
formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais,compostas 
por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal.Essas pessoas retêm 
fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem ilusão de um 
retorno ao passado.Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, 
sem  simplesmente  serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas 
identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das 
histórias particulares pelas quais foram marcadas(...)As pessoas pertencentes a essas 
culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou ambição de redescobrir 
qualquer tipo de pureza cultural “perdida” ou de absolutismo étnico. “Elas estão 
irrevogavelmente traduzidas”9 
 

A maioria dos imigrantes peruanos tem feições indígenas e diferenças sociais  

antagônicas desde o colonialismo até os dias atuais, esses fatos geraram diferentes 

conflitos e guerras pelas, como a atual que dura mais de vinte anos e divide o país, o 

imigrante peruano é visto com receio, sendo relegado à marginalização. Porém 

muitos deles conseguem superar essa condição e são “aceitos “ em alguns círculos 

sociais. 

    Devemos refletir sobre os direitos do ser humano de escolher o lar para viver 

,entender que essa grande mobilidade de pessoas, favorece a integração em todos os 
                                                 
9 HALL,Stuart “A identidade cultural na pos-modernidade”Rio de Janeiro DP&A Editora.2006 
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aspectos do desenvolvimento, seja para alterar a homogeneidade de uma determinada 

cultura, já que o imigrante carrega consigo novas maneiras de vida que obviamente 

contribuem e contribuirão, com o novo espaço que escolheram para viver, da mesma 

forma que eles assimilarão a nova cultura contribuindo para uma hibridização 

cultural. 

Faz-se necessário observar que as primeiras observações aqui tecidas parecem 

indicar alguns caminhos para a pesquisa, apenas iniciada. Tem-se ciência do caminho 

a ser percorrido, por que para sustentar o que é também parte de uma experiência 

pessoal, serão necessárias a colaboração de outras fontes e discussões teóricas que 

possam validar as primeiras impressões.  
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