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RESUMO

FILGUEIRAS, Beatriz Silveira Castro. Imaginários do urbano, vínculos de urbanidade: a
experiência contemporânea da heterogeneidade social na metrópole de Lima, Peru. 395f.
Tese (Doutorado em Sociologia). Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, 2013.
Esta tese investiga os sentidos e a experiência da heterogeneidade social nas
metrópoles latino-americanas contemporâneas a partir de um estudo de caso de Lima
Metropolitana (Peru). Numa perspectiva mais ampla, trata-se da análise, na trajetória histórica
de Lima, dos discursos e imaginários construídos sobre a cidade, sobre seus espaços e a
diversidade de suas gentes; isto é, as diversas maneiras através das quais a realidade urbana e
o pertencimento a ela são concebidos – e interpretados – em diálogo com os processos de
conformação e transformação do espaço urbano, os discursos e imaginários nacionais sobre a
cidade, seu cotidiano e sua cultura popular. De modo mais específico, em contraposição às
interpretações hegemônicas da heterogeneidade social na contemporaneidade - seja associada
ao conflito social e à violência urbana, mobilizada na luta pelo reconhecimento e na
reivindicação política de direitos de distintos grupos sociais, ou valorizada como recurso
econômico e estratégico pela indústria do turismo e o marketing urbano -, investiga-se a
hipótese de construções alternativas da diferença que, ancoradas em sensibilidades práticas e
sociabilidades cotidianas, estabelecem vínculos e configuram sentidos de urbanidade,
entendida como relação de pertencimento e de reconhecimento do outro, no espaço e tempo
compartilhados da urbe.
Palavras-chave:
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metropolitana. Peru.
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RÉSUMEN

FILGUEIRAS, Beatriz Silveira Castro. Imaginarios del urbano, vínculos de urbanidad: la
experiencia contemporánea de la heterogeneidad social en la metrópolis de Lima, Peru. 395f.
Tese (Doutorado em Sociologia). Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, 2013.
La tesis investiga los sentidos y la experiencia de la heterogeneidad social en las
metrópolis latino-americanas contemporáneas a partir de un estudio de caso de Lima
Metropolitana (Perú). En una perspectiva más amplia, se trata del análisis, en la trayectoria
histórica de Lima, de los discursos e imaginarios construidos sobre la ciudad, sus espacios y
la diversidad de sus gentes; eso es, las diversas maneras a través de las cuales la realidad
urbana y la pertenencia a ella son concebidos – e interpretados – en diálogo con los procesos
de conformación y transformación del espacio urbano, los discursos e imaginarios nacionales
sobre la ciudad, su cotidiano y su cultura popular. De manera más específica, en
contraposición a las interpretaciones hegemónicas de la heterogeneidad social en la
contemporaneidad – asociada al conflicto social y a la violencia urbana, movilizada en la
lucha por reconocimiento y en la reivindicación política de derechos, o valorizada como
recurso económico y estratégico por la industria del turismo y el marketing urbano -, se
investiga la hipótesis de construcciones alternativas de la diferencia que, apoyadas en
sensibilidades prácticas y sociabilidades cotidianas, tejen los vínculos y configuran los
sentidos de urbanidad, entendida como relación de pertenencia y del reconocimiento del otro,
en el espacio y el tiempo compartidos de la urbe.
Palabras clave: Sociología urbana. Imaginarios urbanos. Vínculos sociales. Lima
metropolitana. Perú.
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INTRODUÇÃO

Nesta tese, nos propomos analisar as narrativas, os discursos e a construção social da
diferença nas metrópoles latino-americanas contemporâneas. Explorando os sentidos
construídos e compartilhados do urbano na América Latina e de sua diversidade social e
cultural constitutiva, objetivamos investigar a configuração de uma subjetividade coletiva
urbana, isto é, a tessitura de vínculos de urbanidade como relação de pertencimento e de
reconhecimento do habitante com a cidade e com o outro nos espaços da urbe. Através de um
estudo de caso sobre a metrópole de Lima (Peru), buscamos compreender em que consistem
tais vínculos de urbanidade - o ser /estar / viver / pertencer / reconhecer-se / identificar-se com
a cidade diversa -, os lugares e os elementos mobilizados nesta construção e os sentidos que
ela carrega, as situações e as formas em que é mobilizada, as práticas, memórias e relações
que a constituem e a atravessam continuamente.
Em outras palavras, investigaremos aqui as dinâmicas, os lugares e os imaginários
urbanos da diferença na metrópole de Lima, de modo a iluminar como é concebido o
pertencimento à cidade numa dupla direção: como a cidade é representada e imaginada por
seus habitantes e, nesta construção, como imaginam a si e ao outro como parte dela. Ou seja,
que sentidos do outro e que sentidos do nós – do “eu-nós” como propunha Elias (1994) –
constroem os sentidos do urbano na contemporaneidade? Em que práticas e relações se
articulam? Que lugares - reais e imaginados - designam? Trata-se, enfim, da transposição para
a análise das sociedades urbanas contemporâneas da questão formulada por Castoriadis (1982,
p.211): “A sociedade se dá imediatamente como coexistência de uma quantidade de termos ou
de entidades de diferentes ordens”; como, então, “pensar uma coexistência e o modo de estarjunto de uma diversidade de termos?”.
Esta questão se insere e dialoga, nesta tese, com os debates mais amplos dos estudos
urbanos regionais acerca das grandes metrópoles latino-americanas, da problemática dos
vínculos sociais e dos diagnósticos da crise societária que atravessa estas sociedades na
contemporaneidade (FILGUEIRAS, 2008; RIBEIRO, 2006). Paralelamente a esta discussão cujos contornos e conteúdos serão explicitados e discutidos a seu momento -, identificamos
aqueles que consideramos serem os três eixos hegemônicos de construção dos sentidos da
diferença no contexto urbano contemporâneo: i) a associação entre heterogeneidade e conflito
social e a criminalização da diferença; ii) a mobilização e a politização de identidades étnicas
e socioculturais e a reivindicação política de direitos; e iii) a sua valorização como recurso
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estratégico, manifesta, por exemplo, na mercantilização e turistificação da diversidade e da
identidade cultural (RIBEIRO, 2004b), convertidas em valor econômico fundamental de
inserção destas cidades na modernidade global.
Frente a estes três eixos hegemônicos, esta tese se dedica à hipótese e à possibilidade
de construção de outros sentidos para a experiência urbana contemporânea e sua diversidade
constitutiva; particularmente, à possibilidade de construção de uma subjetividade coletiva
urbana fundada na imaginação da diferença como reconhecimento – do pertencimento à urbe
como um espaço-tempo compartilhado e da tessitura dos vínculos de uma urbanidade comum.
Hipótese, portanto, da existência de um quarto eixo, que se fundaria em um processo de
reafirmação da heterogeneidade social como um valor e como referência normativa na e da
cidade (FILGUEIRAS, 2006); processo que se constituiria, por sua vez, como a base para a
configuração descentrada - isto é, não intencional ou coletivamente organizada, nem
“consciente” em um sentido teleológico - de uma subjetividade coletiva urbana, a qual
também denominamos aqui como os imaginários e/ou os vínculos de urbanidade.
A adoção do conceito de subjetividade coletiva (DOMINGUES 1999; 2002), ao
propor a superação da polaridade entre indivíduo e sociedade, pretende destacar o aspecto
coletivo da subjetividade e a concentração de afetos e solidariedades em torno a propósitos
comuns. Alude, portanto, ao reconhecimento, à colaboração e à tessitura de vínculos sociais,
que supõem necessariamente interação e intersubjetividade. Neste sentido, trata-se de
enfatizar, teórica e analiticamente, “a abertura dos participantes uns para os outros, algum tipo
de reconhecimento [...] das demandas de cada um, logo algum tipo de transcendência da
condição de cada um na direção de outras pessoas” (DOMINGUES, 2002, p.172).
Deste modo, postula-se que o conteúdo hermenêutico da vida social, orientado para a
identidade, mas também os padrões cognitivos e normativos - que atualizam e inscrevem os
imaginários e a memória social na dinâmica do lugar - cumprem importante papel como
“reencaixes concretos” (DOMINGUES, op.cit.), possibilitando o pertencimento, o
reconhecimento e a solidariedade. Não obstante, esta definição não pretende designar, em
momento algum, a ausência ou irrelevância de assimetrias em sua construção social, nem
designar qualquer coisa de consensual ou “harmônica” em sua dinâmica concreta. Trata-se,
sobretudo, da necessidade de compreender como a multiplicidade de práticas e apropriações
possíveis amplifica e publiciza a potencialidade política do urbano, tornando-o palco
privilegiado do reconhecimento das contradições e fissuras que caracterizam a
contemporaneidade.
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Esta tríade de conceitos – subjetividade coletiva, imaginários e vínculos sociais –
constitui, portanto, o núcleo central desta tese. A sua articulação aponta, aqui, não apenas para
um enquadramento teórico, mas também para a estratégia analítica adotada, funcionando
como recortes sucessivos que informam não apenas nossa questão, mas também definem
nosso objeto, delimitando distintos graus de generalidade / especificidade que nos permitem
articular a reflexão teórica e a análise empírica e transitar entre elas.
Por um lado, o conceito de imaginário guarda estreita relação com aquele de
subjetividade coletiva: os imaginários formam parte da subjetividade individual e coletiva,
porém refletem apenas uma parte daquelas (HIERNAUX, 2007). Como modos
compartilhados de representar o espaço e o tempo, os imaginários constituem matrizes de
sentido (LINDÓN, 2007), através das quais as sociedades representam a si mesmas,
construindo modos de comunicação e códigos de compreensão da vida urbana (GORELIK,
2002); “formações narrativas, modos de se mostrar e auto-representar a vida, os quais, na
realidade, vão conectar-se com razões profundas de identidade social” (SILVA, 1991, p.62).
Por outro lado, uma vez instituídos (CASTORIADIS, 1982), os imaginários têm a
capacidade de influir e orientar as práticas sociais, os vínculos e os discursos que os
constituem, influenciando a ação dos indivíduos (no espaço) e produzindo, assim, efeitos de
realidade (LINDÓN, op.cit.). Neste sentido, o estudo dos imaginários urbanos nos conduz,
necessariamente, numa dupla direção: para os discursos, imagens e representações da cidade
que nos remetem, por sua vez, à cidade vivida, às práticas urbanas e às experiências do
espaço; isto é, a uma “materialidade” que, embora reconstruída no plano simbólico, é
percebida e vivenciada cotidianamente (HIERNAUX, op.cit.).
[…] la ciudad y sus representaciones se producen mutuamente. No hay ciudad sin
representaciones de ella, y las representaciones no solo decodifican el texto urbano
en conocimiento social, sino que inciden en el propio sentido de la transformación
material de la ciudad (GORELIK, 2004, p.12).1

Deste modo, a investigação da possibilidade de configuração de uma subjetividade
coletiva - da urbanidade como a definimos aqui - através dos imaginários urbanos, nos
conduz, necessariamente, às práticas urbanas, aos modos através dos quais os habitantes se
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1

Em português, tradução nossa: “[…] a cidade e suas representações se produzem mutuamente. Não há cidade
sem representações dela, e as representações não apenas decodificam o texto urbano em conhecimento social,
como também incidem no próprio sentido da transformação material da cidade”.
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apropriam do espaço urbano e imprimem nele sua marca. A própria espacialidade dos
discursos e representações da cidade apontam para o laço fundamental, “talvez fundacional”,
entre o espaço e os imaginários sociais (HIERNAUX, 2007, p.21). “Existem discursos e
percursos do urbano. [...] Um não pode se separar do outro. Diferentes, a linguagem e a
morada aliam-se indissoluvelmente” (LEFÈBVRE, 1999, p.158 – grifos no original).
A espacialidade será considerada, então, como uma das dimensões centrais da
investigação dos imaginários e vínculos sociais de urbanidade. A atenção à sua natureza
problemática – isto é, sua abertura à contradição, ao conflito e à transformação –, aliada ao
conceito de subjetividade coletiva, visa permitir a construção de interpretações outras dos
modos pelos quais ação e estrutura, micro e macro contextos, passado e presente interagem na
constituição e na dinâmica da vida em sociedade. Por outro lado, nos permite também
reconhecer a “polivalência” do espaço, isto é, reconhecer que os indivíduos podem ser
diferentemente influenciados por seus contextos, que necessariamente envolvem formas,
conteúdos e relações espaciais, de modo que seus efeitos e implicações nunca são
inteiramente constantes (SAYER, 1985).
Continuamente reconstruído através das práticas sociais e cotidianas (CERTEAU,
1994), o espaço é entendido, então, como produto da ação social, expressão da correlação de
forças sociais e econômicas, e campo de disputa política (LEFÈBVRE, 1995). Este conceito
de espaço, ligado à prática social, alia (i) produção material, ditada pela necessidade; (ii) o
processo produtivo, enquanto resultado do acúmulo de conhecimento; e (iii) um processo
criativo de significação. A adoção de tal conceito implica reconhecer, portanto, a
indissociabilidade entre espaço e sociedade. Se a sociedade produz o espaço e se reproduz nas
suas ações e práticas espaciais, o espaço se reproduz naqueles que o usam em sua experiência
de vida (LEFÈBVRE, op.cit.). Por outro lado, quando dizemos da apropriação do espaço, nos
referimos às práticas, táticas e estratégias que o constituem e o atravessam continuamente
(CERTEAU, op.cit.), ao “território usado” (SANTOS, 2005) e à cotidianidade do “espaço
vivido” (LEFÈBVRE, 1984), ou seja, às formas pelas quais os indivíduos agem e interagem
no espaço construído e constroem universos simbólicos carregados dos significados
produzidos nesta interação.
Os lugares, por sua vez, se constituem pela apropriação humana do espaço e se
definem a partir dela; “espaços praticados” através dos circuitos simbólicos que os demarcam,
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sendo a convergência de sentidos, ou o compartilhamento de significados, o mecanismo de
demarcação da sua especificidade e de suas fronteiras (LEITE, 2004)2. Esta convergência de
sentidos, contudo, não implica a existência de um consenso, mas possibilidades de
entendimento, isto é, o compartilhamento (mínimo) sobre o que representa um lugar e quais
códigos culturais o qualificam (LEITE, 2004).
Place always represents a human product; it always involves an appropriation and
transformation of space and nature that is inseparable from the reproduction and
transformation of society in time and space. As such, place is characterized by the
uninterrupted flux of human practice – and experience thereof – in time and space
(PRED, 1985, p.337)3.

Comportando dimensões físicas/materiais, econômicas, sociopolíticas, simbólicas,
históricas e culturais – e singularizado pelo significado que lhe é atribuído e que se expressa
na sua dinâmica social particular –, incidem sobre o lugar horizontalidades e verticalidades
que se criam paralelamente (SANTOS, 2005). As verticalidades referem-se àqueles feixes de
relações que, conectados a processos, projetos e intenções de maior escala, o tomam como
objeto passível de sua intervenção reguladora. As horizontalidades, por sua vez, são
entendidas como o domínio de um território e um cotidiano compartilhados (por indivíduos,
coletividades, instituições) que podem, tendencialmente, criar suas próprias normas
(SANTOS, op.cit.). Em outras palavras, poderíamos dizer que se tratam das dimensões global
e privada, ou da dominação e apropriação do espaço (LEFÈBVRE, 1984; 1999), que não são
apenas constitutivas do lugar, mas que tencionam, todo o tempo, a sua dinâmica concreta.
Nesta perspectiva,
[…] la ciudad no puede ser comprendida ni como un “vacío”, escenario de las
prácticas sociales […], ni como un “modelo”, maqueta jerárquica del pensamiento
proyectual […], sino como un espacio heterogéneo, socialmente producido por una
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2

Significados que, por outro lado, também determinam estas ações e relações, e, neste processo, constroem
socialmente a realidade (e seus lugares relacionais) a partir dos elementos e práticas da vida cotidiana
(BERGER; LUCKMANN, 1983). Em outras palavras, relaciona-se com as práticas dos sujeitos individuais,
situados espaço-temporalmente num mundo intersubjetivo, e na construção de significados reciprocamente
experimentados pelos sujeitos em forma de negociação, uma vez que não há, em princípio, um significado
prévio na construção de relações sociais (BERGER; LUCKMANN, 1983; BLUMER, 1969; MARTINS,
1998).

3

Em português, tradução nossa: “O lugar representa sempre um produto humano; envolve a apropriação e
transformação do espaço e da natureza que é inseparável da reprodução e transformação da sociedade no
tempo e no espaço. Como tal, o lugar é caracterizado pelo fluxo ininterrupto da prática humana – e, logo, da
experiência – no tempo e no espaço”.
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trama de relaciones, materialización compleja de la cambiante textura de las
prácticas sociales” (GORELIK, 2002, p.6 – grifo nosso)4.

Finalmente, se afirmamos que a apropriação do espaço constitui o processo
fundamental através do qual são construídos os lugares relacionais da metrópole e os
universos simbólicos que os demarcam, ela também se relaciona diretamente com a
construção dos imaginários urbanos, isto é, daqueles modos socialmente compartilhados de
representar o tempo e o espaço (LINDÓN, 2007). Nesta direção, nos apoiamos também em
Castoriadis (1982), que ressalta a centralidade da dimensão espacial na “instituição imaginária
da sociedade” e das suas concepções e percepções de si e do outro (o mundo)5.
O “espaço” e o “lugar” [...] são o co- na ordem das coexistências [...] e esta própria
ordem. [...] O topos está necessariamente implicado desde que existe mais do que
Um – qualquer que seja a natureza, substância, consistência (sensível, inteligível ou
outra) desse mais. [...] Nesse sentido ele é aquilo que permite a identidade do
diferente [...], já que funda o co-pertencer último de todos os diferentes, quaisquer
que sejam as suas diferenças (CASTORIADIS, op.cit., p.226 – grifos no original).

Não obstante, afirmar que os imaginários são produzidos e compartilhados
socialmente – ao mesmo tempo em que informam as práticas sociais e a própria sociedade nas
quais se funda -, não implica dizer que assumem um caráter universal (LINDÓN, 2007).
Reflexo da diversidade, das assimetrias e desigualdades presentes no espaço urbano, a cidade
se presta às mais distintas representações. Estes “imaginários conflitivos” da cidade não são
complementares ou homogêneos, nem necessariamente compatíveis (HIERNAUX, 2007), de
modo que sua somatória não produz um sentido único da vida urbana, nem compõe uma
imagem unívoca. Contudo, a consideração desta pluralidade de práticas e representações deve
nos permitir aproximarmos das fissuras do tempo e do espaço fragmentados da metrópole
moderna (GORELIK, 2004), das contradições, conflitos, anseios e desejos, enfim, da
experiência urbana em toda sua complexidade, dado que a ação dos habitantes não é alheia às
imagens construídas sobre o espaço e a vida urbanas (LINDÓN, op.cit.).
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4

Em português, tradução nossa: “[...] a cidade não pode ser compreendida nem como um ‘vazio’, cenário das
práticas sociais [...], nem como um ‘modelo’, estrutura hierárquica do pensamento projetivo [...], mas como
um espaço heterogêneo, socialmente produzido por uma trama de relações, materialização complexa da textura
dinâmica das práticas sociais”.

5

O que não implica afirmar, contudo, que o espaço se sobrepõe ao tempo na construção dos imaginários sociais,
o que não é absolutamente o caso nem no pensamento do autor nem no argumento que construímos aqui.
Indissociáveis, o espaço implica sempre uma temporalidade; ou melhor, várias (CASTORIADIS, 1982;
SANTOS, 1994; 2002; RIBEIRO, 2005). Voltaremos a esta questão noutro momento.
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Se aceitamos que a relação entre a coisa física, a cidade, sua vida social, seu uso e
representação, suas escrituras, formam um conjunto de trocas constantes, então
vamos concluir que em uma cidade o físico produz efeitos no simbólico: suas
escrituras e representações. E que as representações que se façam da urbe, do mesmo
modo, afetam e conduzem seu uso social e modificam a concepção do espaço; [...]
um espaço que é não só real (como se diz daquele lugar onde cabem e se colocam as
coisas) mas também simulado, para indicar o lugar da ficção que nos atravessa
diariamente (SILVA, 1991, p.xxiv-xxv).

Assim, postulamos os lugares e as práticas urbanas como nosso alvo privilegiado para
o estudo dos imaginários urbanos da diferença e dos vínculos sociais de urbanidade.
Advertimos, porém, que não se trata aqui de um estudo que parte destas práticas e lugares ou
de sua descrição densa, mas que os atravessa a partir dos discursos e narrativas que os
evocam, construindo socialmente os imaginários da metrópole. Deste modo, como “conceitos
mediadores” (BHASKAR, 1998), entendemos que a sua investigação nos permitiria
tangenciar empiricamente a complexidade das relações entre as práticas sociais no/do espaço
urbano, a construção de sentidos e representações da vida urbana e a tessitura de vínculos
sociais na metrópole contemporânea. E, desta trama complexa entre o percebido (aqui,
digamos, as práticas urbanas), o racional (os discursos que narram tais práticas) e o
imaginado (os sentidos da diferença e os vínculos de urbanidade que daí se desprendem), a
metrópole emerge, finalmente, como símbolo da “instituição imaginária” da sociedade urbana
que a constrói e habita, significação central do seu “ser-assim” (CASTORIADIS, 1982).
[...] quem somos nós, como coletividade? Que somos nós, uns para os outros? Onde
e em que somos nós? Que queremos, que desejamos, o que nos falta? A sociedade
deve definir sua “identidade”; sua articulação; o mundo, suas relações com ele e
com os objetos que contém; suas necessidades e seus desejos. [...] O papel das
significações imaginárias é o de fornecer uma resposta a essas perguntas, resposta
que, evidentemente, nem a “realidade” nem a “racionalidade” podem fornecer
(CASTORIADIS, op.cit., p.177).

Definidas nossa questão e hipótese, assim como nosso objeto, esta tese se dedica a um
estudo de caso da metrópole de Lima, Peru. Esta escolha, a princípio intuitiva, partiu do
reconhecimento da ausência do Peru no que talvez seja um novo “ciclo” do pensamento social
e da produção de discursos regionais sobre a América Latina. Neste sentido, é um país que,
em grande medida, pouco participa das novas redes de intercâmbio e produção do
conhecimento que se intensificam e se consolidam na região nas últimas décadas; e sobre o
qual existe muito pouca informação e um profundo silenciamento, não sendo alvo senão de
inserções pontuais e, em geral marginais, na elaboração dos discursos e diagnósticos sobre a
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região. Assim, esta tese constitui, portanto, também um esforço de aproximação desta
realidade que nos é bastante desconhecida e ainda pouco investigada. O que, para o caso
específico dos estudos urbanos regionais, nos parece uma lacuna grave, dada a importância
histórica da cidade de Lima na colonização e urbanização do subcontinente; além do fato de
ser hoje, ultrapassando os 8 milhões de habitantes, a quinta maior metrópole da região.
Ademais, para a questão que investigamos aqui, o caso de Lima é significativo e nos
coloca desafios particulares. Como trataremos de argumentar ao longo da tese, os imaginários
urbanos de Lima – e do Peru, em geral - se articulam fundamentalmente a partir de uma
fratura “fundacional”, que a capital institui, simboliza e corporifica. Neste sentido, arriscamos
dizer que, no limite, o caso limenho nos coloca diante da antítese da hipótese que nos
propomos investigar e do desafio não de discutir sua plausibilidade - no sentido de, ao final
do percurso, constatar uma verdade ou refutá-la -, mas justamente de iluminar este universo
complexo de práticas, relações e significados; porém, esta deverá ser uma reflexão posterior.
De modo a evitar ambiguidades, é preciso esclarecer o recorte territorial que adotamos
para delimitar o nosso estudo de caso, “a metrópole de Lima”, sobre a qual nem no contexto
local existe consenso. As definições de “Lima” são muitas, sobrepostas e contraditórias,
evocando escalas e territórios distintos que abarcam de maneira ambígua seu território
metropolitano. No que tange à organização político-administrativa do território, o
Departamento de Lima é conformado por nove províncias que se subdividem em Lima
Região, conjunto de oito províncias cuja capital regional é a cidade Huacho, e Lima
Metropolitana - ou a Província de Lima – que abrange 43 distritos e cuja capital é o Distrito
de Lima (ou Cercado de Lima); distrito que, por sua vez, além de referir-se atualmente ao
centro histórico da metrópole, é também a capital do país6.
Mas esta definição de Lima Metropolitana, embora “oficial”, não é consensual e o
próprio INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) adota uma formulação distinta
que inclui, além dos 43 distritos que a compõem “oficialmente”, a Província Constitucional
de Callao. Callao, apesar de totalmente integrada à malha urbana conurbada da metrópole
limenha - constituindo inclusive um dos seus vetores mais estratégicos, estando aí o porto e o
aeroporto mais importantes do país (ROMERO REYES, 2004) - é uma entidade territorial,
política e administrativa autônoma que elege seus próprios governantes (provinciais e
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Ver Anexo, Mapa 1: Departamento de Lima – Mapa Físico Político.
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regionais) e que não participa, portanto, das decisões que envolvem o conjunto da metrópole
e/ou sua administração – inclusive, muitas vezes, dificultando-as7. Nesta definição utilizada
pelo INEI, segundo dados do censo de 2007, “Lima Metropolitana” ultrapassava os 8,4
milhões de habitantes – dos quais mais de 7,6 milhões residentes na Província de Lima e
pouco mais de 870 mil residentes na Província de Callao –, representando mais de 30% da
população total do país (INEI, 2008).
Embora seja necessário reconhecer que - considerando o território metropolitano em
suas conexões dinâmicas, o trânsito e os fluxos cotidianos de sua população - Callao é parte
fundamental das dinâmicas metropolitanas de Lima, convencionamos aqui, como recorte
deste estudo, a definição político-administrativa de Lima Metropolitana, composta por 43
distritos cuja organização social e territorial distingue, na metrópole, quatro regiões - Lima
Centro, Lima Norte, Lima Leste e Lima Sul -, e cuja população era estimada, em 2012, em
quase 8,5 milhões de habitantes8. A decisão de adotar, aqui, um recorte que exclui a província
de Callao não se apoia no mero formalismo de sua demarcação político-administrativa
“oficial”. Esta escolha se deve, sobretudo, ao reconhecimento de que seus habitantes –
conhecidos como chalacos – mobilizam uma identidade territorial bastante particular, que se
distingue e não forma parte daquela que compõe e representa os imaginários da metrópole
limenha; em verdade, se constrói e se reafirma, cotidianamente, em oposição a ela.
Convencionamos também que o gentílico limenho/a, quando utilizado sem aspas,
deverá ser entendido aqui num sentido amplo e irrestrito, para nos referirmos a todos os
habitantes de Lima Metropolitana, independentemente de haverem ou não nascido aí, de
assumirem ou não tal identidade. Como deverá ficar claro ao longo da tese, esta convenção
não é trivial; os sentidos do “limenho” são múltiplos e tensionados por um campo de conflitos
e disputas complexo e contraditório. Assim, sempre que utilizarmos estes termos – Lima
Metropolitana (ou apenas Lima) e limenho/a - sem as aspas, nos referimos a estas definições
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Dificuldades não só para a precisão dos dados e estudos sobre Lima Metropolitana – aos quais se deve sempre
estar atento ao recorte territorial adotado em cada caso; mas traz também graves consequências para a
capacidade de formulação de um planejamento integrado do território metropolitano e de planos de ações
conjuntas que, ultrapassando esta fragmentação política e administrativa, levem em conta sua dinâmica e
profunda interconexão.

8

“Lima tendría 8 millones 432 mil habitantes en la actualidad, informa INEI”, La República, 18 de janeiro de
2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/18-01-2012/lima-tendria-8-millones-432-mil-habitantes-en-laactualidad, acesso em 13/11/2012. Ver Anexo, Mapa 2: Distribuição dos distritos de Lima Metropolitana por
zonas.
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que precisamos aqui; quando evocarem outros sentidos e/ou precisamente sua ambiguidade,
estes outros usos deverão ser contextualizados e enfatizados pela utilização das aspas.
Finalmente, a opção pela escala metropolitana como recorte deste estudo, apesar dos
desafios que coloca para um trabalho qualitativo desta dimensão, visa entender como - a partir
de diferentes lugares, das práticas urbanas que os constroem socialmente e da intricada rede
de relações e significados que daí emerge - a metrópole é evocada como uma “instituição
simbólica” da sociedade que a habita (CASTORIADIS, 1982). Neste sentido, ainda que, dada
sua explosão demográfica e territorial, a cidade não seja mais vivenciada em sua totalidade
(GARCÍA CANCLINI, 2002), se é que alguma vez o foi realmente, os habitantes produzem e
mobilizam discursos e imaginários sobre esta “totalidade metropolitana” e sobre a meada de
relações que constroem o seu lugar – e o do outro – nesta totalidade.
Advertimos, contudo, que não se trata da configuração de um sentido único (nem
último) da cidade, do seu território ou de sua sociedade, nem da determinação de um conjunto
coeso e funcional que a soma de suas partes pretende compor. Esta “totalidade” à qual nos
referimos aqui alude, essencialmente, à possibilidade de reconhecimento, pelo habitante, da
meada de relações e lugares que o circundam e que, de modo relacional, o permitem conceber
um “sentido de totalidade” para a experiência do urbano, embora esta experiência só possa ser
vivenciada, concretamente, de maneira parcial e fragmentada. O que implica reconhecer que
os habitantes constroem sentidos e imaginários não apenas para cada um de seus fragmentos
vivenciados diretamente, mas também para o conjunto da metrópole; imaginários que, por sua
vez, se transformam historicamente acompanhando as mudanças na materialidade da cidade e
nas dinâmicas da vida urbana que ela abriga (LINDÓN, 2007).
Por outro lado, uma parte significativa dos estudos sobre a cidade e o urbano tem se
dedicado principalmente à identificação, à descrição e à análise dos diferentes grupos sociais
e dos lugares que estes grupos constroem e cristalizam na cidade, demarcando e recortando o
tecido urbano com seus modelos de comportamento, estética e padrões de sociabilidade
diferenciados. Por exemplo, no que tange à investigação dos comportamentos e das culturas
jovens urbanas, estes estudos conferirão destaque aos “pedaços”, às “manchas” e às
“quebradas”; “áreas” povoadas por “tribos”, “galeras”, “gangues” e outras turmas
(MAGNANI, 2000; VIANNA, 1997). Na contramão destes estudos dedicados às
“comunidades” urbanas, seus lugares e suas particularidades socioculturais, outros
pesquisadores dirigiriam seus esforços para a constituição de uma “antropologia das ruas”
(DELGADO, 2007), que pretende captar aquelas práticas e encontros considerados mais
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genuinamente urbanos - daquela multidão de gentes em trânsito nas ruas e calçadas, dos quais
se sabe apenas que já “saíram”, mas que ainda não “chegaram” (DELGADO, op.cit., p.52).
Buscando escapar desta polaridade entre, de um lado, uma forte tradição na
antropologia e na sociologia urbanas de estudos “estáticos”, preocupados, sobretudo, com as
sedimentações do espaço - a moradia, o lugar, o pedaço – e, do outro lado, a ênfase no
movimento, na circulação e na mobilidade deste habitante-transeunte, ambas estas dimensões
serão consideradas aqui indissociáveis na vivência e na construção dos imaginários da
metrópole. É precisamente entre o habitar – e sedimentar conteúdos, memórias e relações no
espaço – e o percorrer/atravessar o território metropolitano, transitando entre lugares e
esferas de relações diferentes, que os habitantes se apropriam da cidade construindo sentidos
para a experiência urbana, sua sociedade e seus lugares relacionais.
De modo a apreender esta meada de relações em toda sua complexidade, através das
práticas, dos “percursos do espaço” e, sobretudo, das narrativas que os evocam (CERTEAU,
1994), adotaremos aqui a estratégia de uma “observação flutuante” (PÉTONNET, 2008) que,
sem a pretensão de esgotá-lo, erra pelo espaço urbano, navegando através dos lugares e dos
trajetos impostos e/ou traçados pela atividade cotidiana dos habitantes e de suas necessidades
de vida e de movimento. O método da observação flutuante consistiria, assim,
[...] em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não mobilizar a
atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la “flutuar” de modo que as
informações o penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que pontos de
referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a descobrir as regras
subjacentes (PÉTTONET, op.cit., p.102 – grifo no original).

Trata-se, enfim, dos desafios da compreensão da sociabilidade e dos vínculos sociais
na metrópole contemporânea sem renunciar à análise desta “totalidade” e das verticalidades
que informam, conformam e atravessam continuamente o contexto metropolitano, nem à
observação das práticas urbanas, dos “gestos-fio” do cotidiano e da ação espontânea que
apontam para a tessitura do social em sua potência transformadora (RIBEIRO, 2005). Deste
modo, “reconhece-se que a sociabilidade obriga o pesquisador a lidar com diagnósticos da
totalidade social e, simultaneamente, a observar o muito pequeno, o detalhe, o sintoma que
emerge no gesto aparentemente insignificante” (RIBEIRO, op.cit., p.415).
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Assim, movendo-se entre diferentes escalas, temporalidades, lugares e práticas do
espaço, poderíamos dizer que o argumento que construímos aqui é, ele próprio, um trajeto
pela metrópole (MAGNANI, 2002)9 que, “flutuando” entre um tempo e outro, um lugar e
outro, e entre distintas esferas de determinações, se descola de um ponto apenas para
aterrissar em outra parte. E através destes diferentes tempos, escalas, lugares e percursos do
urbano devem emergir, então, os sentidos da metrópole como espaço-tempo compartilhado e
apropriado por seus habitantes. “Os relatos de que se compõem esta obra pretendem narrar as
práticas comuns. [...] Com isto, se precisará igualmente uma ‘maneira de caminhar’, que
pertence aliás às ‘maneiras de fazer’ de que aqui se trata” (CERTEAU, 1994, p.35).
Baseando-nos na literatura produzida desde os campos da sociologia, da história, da
antropologia e da geografia cultural – ainda que textos de outras fontes possam ser explorados
–, pretendemos, então, retraçar uma sociologia destes discursos e imaginários buscando
identificar, neles e através deles, as práticas urbanas e seus percursos, os lugares, as políticas,
os conflitos, as relações e os vínculos sociais que são revelados, e também silenciados, nestas
construções. Nesta direção, esta investigação se apoia, fundamentalmente, na utilização de
dados secundários, nos discursos produzidos sobre a cidade e sua vida social e nos diversos
estudos localizados que nos permitam este passeio errante pelo espaço urbano metropolitano,
mobilizando e atravessando diferentes lugares da cidade10 Uma investigação que, apoiando-se
neste material, visa “interpretar estas interpretações”, para buscar nelas as práticas, as
trajetórias e os lugares, os vínculos que se estabelecem, se transformam e/ou se rompem
continuamente, nas movimentações cotidianas de um espaço-tempo compartilhado. E, nesta
trama, a urbanidade aparece, então, como uma interpretação de “terceiro grau” sobre as
práticas nas quais se funda.
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9

Apesar de inspirada na formulação de Magnani (2002), a ideia de trajeto evocada aqui subverte o argumento
original do autor. No texto, a noção de trajeto – bastante específica - forma parte de um conjunto de categorias
destinadas à apreensão (e recorte) dos padrões de comportamento de indivíduos e grupos sociais no espaço
urbano. Aqui, ela dialoga com a proposta mais ampla do autor de uma etnografia urbana que, por um lado,
escape à polarização, recorrente nas análises do urbano, entre sua paisagem, suas estruturas físicas e sua
dinâmica sociocultural; e, por outro lado, que possibilite a articulação entre o dado etnográfico e esferas mais
amplas de sentido, isto é, que aponte para a conexão entre o particular e a formulação de diagnósticos sobre a
totalidade urbana.
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Neste sentido, advertimos que muitas das referências utilizadas aqui foram, de certo modo, instrumentalizadas,
como fontes de dados empíricos e/ou como fonte de discursos sobre a cidade, relativizando ou mesmo
desconsiderando, muitas vezes, seus diferentes posicionamentos teóricos e políticos, relevantes apenas na
medida em que evocam e informam distintas narrativas da urbe.
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Por outro lado, mesmo se tratando de uma pesquisa primordialmente bibliográfica, a
análise aqui exposta se apoia também em um trabalho de campo realizado em Lima entre
2008 e 201111 A opção por um estudo qualitativo de inspiração e sensibilidade antropológica
se justifica pela crença de que tal metodologia nos permitiria entrar em contato com o
universo de relações que se pretende analisar, distinguindo na paisagem urbana as formas em
que o espaço se apresenta e é trabalhado pelos usuários, construindo assim diferentes
dinâmicas urbanas e de sociabilidade (MAGNANI, 2003). Neste sentido, a experiência em
Lima – a vivência e a observação, ainda que fragmentada, do seu cotidiano -, embora longe de
traduzir-se aqui em um esforço etnográfico “clássico”, nos permitiu não apenas conhecer a
metrópole e percorrê-la, observando seus diferentes lugares e suas dinâmicas socioculturais,
mas principalmente reconhecer e, deste modo, acessar as diferentes referências (históricas,
simbólicas, espaciais, culturais e outras) que se desprendem dos textos e compreender, para
além do dado, seu contexto e conteúdo subjetivos.
Na construção do argumento, três camadas ou “níveis” de discussão se intercalam e se
sobrepõem ao longo de todo o texto: a reflexão teórica, a definição e a mobilização de
conceitos; a contextualização e o diálogo com os discursos e sociologias do urbano na
América Latina; e o estudo de caso sobre a metrópole de Lima. De modo a discutir e dialogar
com os estudos urbanos regionais, com as preocupações e “lugares comuns” que rondam os
sentidos do urbano no subcontinente, privilegiamos aqui textos de autores latino-americanos
e, para o caso de Lima, quase a totalidade das referências utilizadas são de autores locais. Esta
ênfase não é gratuita, na medida em que estes discursos – sua produção social e os sentidos
(de si, do outro e da metrópole) que eles carregam – são, ao fim e ao cabo, o próprio objeto.
A tese está dividida em cinco capítulos, organizados em duas partes. Nos três capítulos
que compõem a Parte I, percorremos a trajetória histórica da cidade de Lima, contada desde
três perspectivas distintas. No primeiro capítulo, destacamos os processos de conformação e
transformação do seu espaço urbano metropolitano; no segundo, abordamos o centralismo
limenho e os imaginários sobre Lima a partir de e em diálogo com sua inserção no contexto
nacional peruano; e, no terceiro capítulo, percorremos sua história através do seu cotidiano e
de sua cultura popular. Ao construir estas três “versões” da história limenha e dos imaginários
construídos sobre a cidade, tratamos de introduzir e familiarizar o leitor ao contexto histórico
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Foram duas temporadas na cidade: a primeira entre setembro de 2008 e abril de 2009, e a segunda entre
janeiro de 2010 e março de 2011.
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peruano, e ao limenho em particular, apresentando e discutindo alguns momentos e processos
históricos importantes da trajetória de Lima; isto é, importantes na medida em que nos
informam sobre seu presente e sobre os desafios que enfrenta a sociedade peruana na
contemporaneidade. Neste sentido, advertimos que este percurso histórico não deve ser lido
como uma cronologia linear de acontecimentos que nos conduzem e que definem o presente,
mas como um esforço de compreender, em sua longa duração (BRAUDEL, 1992), a
historicidade e as múltiplas temporalidades que informam o cotidiano, a memória e os
imaginários sociais, as sensibilidades e subjetividades que marcam e que se atualizam,
continuamente, nas práticas urbanas. Um esforço, enfim, de iluminar as camadas de tempoação acumulados no espaço herdado, assim como as condições e possibilidades de sua
apropriação social (RIBEIRO, 2005).
Deste modo, esta atenção dada à análise histórica se relaciona com a maneira pela qual
entendemos e abordamos aqui as relações entre espaço e sociedade (FILGUEIRAS, 2007;
2008; SANTOS, 1994; 2005; RIBEIRO, 2000; 2005), entre o espaço, o tempo e a história
(BRAUDEL, 1992), assim como entre cultura, história e memória (CERTEAU, 2005;
SAHLINS, 1997; SANTOS, 2000), que nos impõem a necessidade de explorar as relações
dinâmicas e as múltiplas camadas de historicidade que articulam - num dado presente passado e futuro, memórias e expectativas que informam os discursos, os imaginários e a vida
social da metrópole limenha. Postulamos, assim, não apenas a complementaridade entre
sincronia e diacronia no domínio das relações espaciais (SANTOS, 1994), mas, finalmente, a
indissociabilidade do espaço e do tempo na construção dos imaginários sociais e na
instituição imaginária da sociedade (CASTORIADIS, 1982).
O “espaço” social e tudo o que “contém” só são o que são e tais como são por sua
abertura constitutiva a uma temporalidade. [...] Não podemos separar aqui, senão da
maneira mais exterior e forçados pela linearidade do discurso, um “espaço”, um
“tempo” e o “que” aí se desenvolve (CASTORIADIS, op.cit., p.256 – grifo no
original).

Entendemos, portanto, que este percurso pela trajetória histórica de Lima não se
justifica apenas pela exposição de uma história particular, desta história em particular, ainda
que cumpra esta importante função. Profundamente presentes e intensamente mobilizados no
cotidiano da sociedade limenha e nos imaginários sobre a sua diversidade, estes eventos,
lugares, discursos, símbolos e práticas culturais não apenas narram a história urbana, social e
cultural da metrópole de Lima, mas nos revelam, de modo especial, as múltiplas
temporalidades postas em jogo, permanentemente, nas práticas e relações sociais, e nos
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processos de construção de sentidos para a experiência urbana limenha contemporânea. Nesta
direção, este esforço nos permitirá também iluminar distintas facetas da subjetividade
limenha, em sua historicidade e densidade histórica – inclusive, como veremos, a sua própria
relação com a história e o protagonismo que o passado adquire na imaginação social peruana.
Sensibilidades que marcam o cotidiano e a “personalidade urbana” de Lima e de seus
habitantes, suas percepções e representações de si, do outro e da cidade, seus projetos,
horizontes e imaginações de futuro.
Na Parte II, voltamos ao plano da sincronia para investigarmos o contexto
contemporâneo das metrópoles latino-americanas, cujo recorte temporal convencionamos aqui
como a última década (2000-2010), embora muitos dos fenômenos e processos que o
informam e o atravessam se configuram e/ou se agudizam a partir da década de 1980.12 No
caso específico de Lima, este recorte dialoga com os processos e as conjunturas particulares
da sociedade peruana e da metrópole limenha neste início de século, informados pela
retomada do crescimento econômico, pela reabertura democrática e pelos desafios da
reconciliação nacional após a crise generalizada e a violência política vividas pelo país nas
duas últimas décadas do século XX.
No quarto capítulo, analisamos o contexto atual da metrópole limenha, em diálogo
com as tendências e vetores hegemônicos que transformam a materialidade, a sociabilidade e
a urbanidade nas grandes metrópoles da América Latina, de modo a delinear os contornos, os
conteúdos e a abrangência da crise societária que hoje as caracteriza (RIBEIRO, 2009a).
Paralelamente, buscamos discutir e compreender de que maneira estes processos se
relacionam com os modos predominantes através dos quais a diferença é vivenciada e
imaginada nestas metrópoles; isto é, com aqueles três sentidos hegemônicos que
identificamos anteriormente. No quinto e último capítulo, investigamos, por fim, a hipótese da
construção de outros sentidos para a experiência urbana contemporânea e da tessitura de
vínculos de urbanidade. Atravessando o território metropolitano e explorando alguns de seus
lugares relacionais, destacaremos distintos usos e apropriações do espaço urbano de modo a
analisar os processos, relações e conteúdos que hoje tencionam os espaços públicos da
metrópole de Lima - e as diferentes conjunturas e “encruzilhadas” que os constituem
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Década que marca uma inflexão no fenômeno urbano na América Latina produzido pela acumulação de
diferentes processos (PREVÔT SCHAPIRA, 2001) que abrirão caminho para que os diagnósticos da “crise
urbana” se generalizem e se imponham, desde então e com sentidos diversos, como o conteúdo fundamental
dos discursos sobre as metrópoles da região (FILGUEIRAS, 2008).
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(GORELIK, 1998) - na medida em que apontem para a disputa e a construção de outras
narrativas, vínculos e sentidos para a vida urbana contemporânea.
Ao articular ferramentas que possibilitem uma reaproximação do urbano na América
Latina – do urbano como questão e não como um “complexo de problemas” (RIBEIRO,
2000, p. 240); como lugar de desejos, anseios, êxitos e fracassos, negociações e embates que
se dão permanentemente e cujo sentido não está dado de antemão (LEFÈBVRE, 1999;
RIBEIRO, op.cit.) –, tencionamos que esta abordagem contribua à compreensão e à
valorização das especificidades da modernidade e da urbanidade latino-americanas, rompendo
com as leituras de incompletude e fracasso que continuam a povoar o imaginário, os discursos
e os diagnósticos sobre região.
Neste sentido, a perspectiva histórica nos permitirá explorar como, ao longo desta
trajetória, os diferentes imaginários do urbano e de sua diversidade constitutiva estiveram
associados aos distintos momentos, projetos e realizações do moderno no subcontinente.
Neste exercício – que, embora nem sempre em primeiro plano, atravessa todo o argumento -,
pretendemos destacar como os imaginários da diferença constituíram e seguem constituindo
um dos elementos mais fortemente mobilizados nos discursos urbanos portadores - seja como
lugar, como promessa ou como fracasso - das realizações do moderno na América Latina.
Entendemos, portanto, que as constantes rearticulações e conflitos em torno dos
sentidos e dos lugares da diferença nos discursos e no espaço urbano estiveram sempre
conectados às sucessivas tentativas de inscrição das sociedades latino-americanas à eterna
“promessa moderna” no subcontinente. Diferentes “projetos modernos” (MARTÍNBARBERO, 2006), ou “giros modernizadores” (DOMINGUES, 2009), que historicamente
tiveram no urbano seu lócus, símbolo e expressão máximos e que oscilaram em direção à
maior homogeneidade – com forte centralidade do Estado na definição das pautas identitárias
- ou maior heterogeneidade, característica do contexto contemporâneo, demandando a
tessitura de solidariedades mais complexas (DOMINGUES, op.cit.). Em todo caso, a esta(s)
modernidade(s) idealizada(s) e vivida(s) sempre como projeto, como ruptura e como
horizonte - como promessa de outro futuro, radicalmente distinto do presente –,13 estariam
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Segundo Koselleck (2006), a ideia/conceito de progresso instaura o novo horizonte temporal da modernidade,
no qual a história passa a ser concebida como um processo contínuo e de crescente aperfeiçoamento, e a
experiência passada não mais condiciona nem informa o horizonte de expectativas: “O futuro será diferente do
passado, vale dizer, melhor” (KOSELLECK, op.cit., p.318).
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associadas distintas e sempre ambíguas imaginações da diversidade étnica e sociocultural
constitutiva das sociedades urbanas latino-americanas.
Imaginar e construir socialmente esta diversidade haveria se constituído, então, como
elemento-chave de um duplo movimento: de um lado, da constatação do fracasso dos
sucessivos experimentos modernos e, de outro, da projeção da possibilidade mesma da
modernidade como horizonte. Assim, por um lado, foi concebida como justificadora dos
diagnósticos de atraso, da inadequação e da incapacidade destas sociedades em modernizar-se
(CALLIRGOS, 2007; LIMA, 1999). Por outro lado, este pessimismo quase sempre conviveu
com exaltações desta diversidade, inclusive postulando-a como o componente fundador de
uma modernidade própria ao subcontinente (FRANCO, 1991; GARCÍA CANCLINI, 2003).
No contexto contemporâneo, embora a diferença assuma novos significados e novo papel
estratégico, as disputas, contradições e ambiguidades em torno dos seus sentidos persistem
como elemento central na definição do que foi, do que deveria ter sido, do que é e do que
pode vir a ser a modernidade latino-americana, vista desde suas metrópoles.
Por fim, entendemos que investigar os imaginários urbanos construídos em torno da
diversidade constitutiva das metrópoles latino-americanas, postulando que estas imaginações
possam conter um sinal mais positivo que aponte ao reconhecimento do outro, constitui não
apenas um desafio analítico, mas também um desafio político, da reafirmação necessária de
sociabilidades e subjetividades coletivas comprometidas com a imaginação dos horizontes do
possível; práticas, relações e imaginários que expressam desejos e esboçam projetos de futuro
diferentes frente aos desígnios da última modernidade em oferta.
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PARTE I

A Parte I desta tese se dedica à discussão da trajetória histórica de Lima, de seus
momentos e transformações mais marcantes, no que tange às suas características e dinâmicas
espaciais e urbanas, a sua inserção no contexto nacional, sua sociedade e suas manifestações
culturais. Nosso primeiro objetivo aqui é introduzir e familiarizar o leitor com o universo
peruano e limenho, de modo a contextualizar nosso objeto de estudo e criar as bases para
nossa análise do contexto contemporâneo de Lima, ao qual será dedicada a Parte II. Por outro
lado, através desta exposição histórica, iluminaremos também os discursos, as representações,
as disputas e as contradições que conformam os imaginários urbanos sobre a metrópole
limenha, revelando sensibilidades, subjetividades e memórias que imprimem suas marcas no
tempo e no espaço urbano e que nos informam não apenas sobre seu passado, mas, de modo
especial, nos dizem sobre seu presente, seus desafios e suas imaginações de futuro.
Nesta direção, destacaremos, ao longo da trajetória histórica limenha, as tensões
dialéticas entre as representações simbólicas da cidade (hegemônicas ou não) e a concretude
dinâmica do urbano - entre a “ordem dos signos” e a “trama dos afetos” (RAMA, 1985) -; as
contradições e embates entre a dominação e a apropriação, entre os discursos e os percursos
do urbano, indissociáveis um do outro (LEFÈBVRE, 1999), que informam a práxis social e a
construção dos imaginários que articulam a memória social e as referências compartilhadas
(DOMINGUES, 2009) e que constroem e inscrevem – no tempo e no espaço - os lugares
comuns da experiência urbana (MONNET, 2001). Trata-se, assim, da valorização analítica do
tempo histórico (e suas múltiplas temporalidades) e da contingência da vida social que
emerge, em grande medida, “[...] da maneira entrelaçada e inesperada em que desejos,
projetos e movimentos têm impacto nas curta e longa durações da vida cotidiana e da história”
(DOMINGUES, op.cit., p.13).
Os três capítulos que compõem esta primeira parte não estão organizados de maneira
cronológica. Embora sempre articulados em torno das construções e representações da
diferença (social, cultural, étnica e racial), optamos por privilegiar, em cada um deles, eixos
específicos da história limenha, a saber: os processos de conformação e transformação do seu
espaço urbano; sua inserção no contexto nacional e os discursos e os imaginários nacionais
sobre a cidade; e, por fim, seu cotidiano e sua cultura popular. De modo abrangente e
articulado em torno destes eixos específicos, destacaremos então os fenômenos e processos
históricos que consideramos mais marcantes na medida em que nos informam sobre o
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contexto atual e os desafios do presente, sobre as disputas e conflitos que se dão em torno de
seu espaço, seus imaginários e de sua identidade, e que serão objeto da Parte II deste estudo.
O recorte temporal aqui se estende até o final da década de 1990, por o considerarmos
como o marco definidor do contexto peruano contemporâneo. Convencionalmente, no
contexto latino-americano, adota-se a “década perdida” de 1980 como o ponto de partida para
o entendimento da contemporaneidade do subcontinente, como o momento que marca uma
inflexão no fenômeno urbano na região, produzida pela acumulação de diferentes processos como a democratização e a liberalização econômica, as mudanças significativas nas relações
entre cidade e projeto nacional, Estado e planejamento urbano, a crise inflacionária e o
esgotamento da temática do desenvolvimento urbano (PREVÔT SCHAPIRA, 2001).
No caso específico do Peru, além desta temporalidade em grande medida
compartilhada com os demais países da região, a década de 80 representa também uma
ruptura, um ponto nevrálgico de sua história, devido à crise generalizada vivida pelo país,
marcada pela profunda instabilidade econômica e política e pelo violento conflito interno
deflagrado neste período. Apesar do fim do conflito armado e da estabilização da economia
no início dos anos 1990, a instauração de um regime autoritário prolongaria o contexto de
instabilidade social e de violência política até o final desta década. Deste modo, para o caso
peruano, o final da década de 1990 constitui um marco temporal mais representativo, uma vez
que aponta também para os desafios de reconstrução e reconciliação nacional pós-conflito, de
reabertura democrática e de reconquista dos espaços públicos, de redescobrimento e
revalorização de sua identidade cultural e das disputas por sua memória e seus sentidos.
Finalmente, alertamos que estes três capítulos constituem e devem ser, portanto, lidos
como uma unidade. Ao privilegiar determinados aspectos, cada capítulo, se tomado
isoladamente, será inevitavelmente incompleto e, muitas vezes, alguns temas apresentados
num determinado momento, deverão ser discutidos e aprofundados apenas em outro. Estes
capítulos, que “formalmente” percorrem uma mesma história, constroem narrativas distintas
que se complementam umas às outras, revelando - como camadas sobrepostas – os discursos,
as sensibilidades e os imaginários que marcam a “personalidade urbana” de Lima e de seus
habitantes, suas representações de si, do outro e da cidade, sua memória social, seus
diagnósticos do presente e seu olhar para o futuro.
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1

LIMA: UMA HISTÓRIA URBANA

Neste primeiro capítulo, trataremos de apresentar a história urbana da metrópole de
Lima privilegiando as transformações de seu espaço físico, de modo a delinear a trajetória
histórica de conformação deste território urbano metropolitano, hoje habitado por mais de 8,5
milhões de habitantes. Neste longo percurso, destacaremos sua ocupação pré-hispânica, sua
fundação espanhola e sua história colonial, bem como sua “refundação” republicana e os
sucessivos processos de modernização durante o século XIX. Contudo, enfatizaremos o
século XX, especialmente a partir da década de 1940 – período marcado pela explosão
demográfica e urbana que irá, aos saltos, conformando a metrópole limenha em seus
contornos e dimensão atuais.
Começar nossa análise iluminando e enfatizando os processos históricos que tenham
na configuração e na transformação do espaço urbano seu principal lastro não constitui uma
escolha aleatória. Primordialmente, esta escolha parte da consideração e do reconhecimento
do protagonismo – idealizado e projetado, mas também concretizado – das cidades e do
urbano na trajetória histórica da América Latina, pelo menos desde a conquista e a
colonização. No caso peruano, pode-se argumentar até que a conformação de redes e núcleos
“urbanos” é bastante anterior à chegada dos espanhóis, havendo expressivos (e monumentais)
vestígios arqueológicos, em quase todo o território atual do Peru, da recorrente e sucessiva
construção de centros políticos, militares e religiosos desde tempos remotos e por uma
diversidade de culturas, culminando na conformação de uma importante rede de cidades com
a expansão do império incaico no século XV. Mas, concretamente, foi com a conquista e com
a colonização espanhola que a cidade e o urbano foram fixados como instrumento, pauta e
ideal civilizatórios no subcontinente (RAMA, 1985; ROMERO, 2004)14.
O império a ser constituído pelos espanhóis no Novo Mundo foi imaginado, desde
suas origens, como uma rede de cidades (ROMERO, op.cit.). Romero (ibid.) chegou a cunhar
o termo “cidade ideológica” para definir esses núcleos urbanos constituídos com o objetivo de
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Diferentemente dos portugueses que, a rigor, haveriam fundado no Brasil uma civilização de raízes rurais
(HOLANDA, 1984), na qual as cidades, como “meras feitorias”, jogaram nos primeiros séculos da
colonização apenas um papel secundário no sentido da definição e ordenação do território e da sociedade
coloniais. Apenas no século XIX as cidades chegariam a ter, no Brasil, uma significação semelhante àquela do
território hispânico (MARX, 1991; ROMERO, 2004).
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dominação de um território considerado, pelos colonizadores, culturalmente vazio. As
cidades, como centros de concentração de poder, asseguraram a presença da cultura européia,
conduziram o processo econômico e moldaram o perfil das regiões sobre as quais exerciam
influência. Assim, as cidades desempenharam um papel decisivo na direção não só da
acumulação econômica, mas também da dominação normativa, política e cultural
(LATOUCHE, 1996).
Cidades que, como “parto da inteligência”, existirão em sua idealização antes que em
sua realidade - fruto da imaginação e da vontade projetiva, obra do escrivão e da espada,
expressão e instrumento de dominação e da inauguração de uma nova ordem - instituindo,
assim, a predominância não apenas concreta, mas sobretudo simbólica da cidade e do urbano
sobre a totalidade do território e da sociedade latino-americanos (RAMA, 1985). Cidades,
portanto, que nascem também como metáforas, como signos que historicamente, “como
profecias auto-realizadas” (GORELIK, 2005, p.113), produziram a transformação radical da
realidade sobre a qual se impuseram, ainda que sua concretude jamais coincidisse com seu
projeto e sua imaginação.
[...] as cidades americanas foram remetidas desde as suas origens a uma dupla vida.
A correspondente à ordem física que, por ser sensível, material, está submetida aos
vaivens da construção e da destruição, da instauração e da renovação, e, sobretudo,
aos impulsos da invenção circunstancial de indivíduos e grupos segundo seu
momento e situação. Acima dela, a correspondente à ordem dos signos que atuam a
nível simbólico, desde antes de qualquer realização, e também durante e depois, pois
dispõem de uma inalterabilidade a que pouco concernem os avatares materiais.
Antes de ser uma realidade de ruas, casas e praças, que só podem existir e ainda
assim gradualmente, no transcurso do tempo histórico, as cidades emergiam já
completas por um parto da inteligência nas normas que as teorizavam, nos atos
fundacionais que as estatuíam, nos planos que as desenhavam idealmente (RAMA,
op.cit., p.32).

Esta contraposição entre a “cidade letrada”, ideológica e idealizada na ordem dos
signos, e a “cidade real”, instituída pelo ciclo das fundações coloniais em seu dinamismo e
realidade concretas, marcaria de modo permanente toda a história posterior do
desenvolvimento urbano na região (ibid.). A atenção a esta dualidade - em seus conflitos,
contradições e relações dinâmicas - nos obriga à consideração da contingência histórica e
espacial da vida social, cujas estruturas espaciais serão resultado de trajetórias que devem ser
entendidas em função da atividade de ‘agentes’ ou ‘atores’ sociais (coletivos, no mais das
vezes) que, por impulsos sucessivos, projetam e modelam extensões do espaço de modo
relativamente descontínuo (LEFÈBVRE, 1999). As qualidades e propriedades do espaço
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(estruturais ou não) resultarão destas interações, “[...] de suas estratégias, seus êxitos e
derrotas” (LEFÈBVRE, op.cit., p.119).
Desta forma, em sua natureza e dinâmica dialéticas, entendemos que o espaço
(urbano) reproduz a ‘totalidade’ social na medida em que suas transformações são
determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas, explicitando a concretude de
suas contradições, negociações e conflitos. Entendemos, assim, que o espaço se reproduz no
interior da totalidade social, de acordo com o modo de produção e seus momentos sucessivos,
mas influencia também a evolução destas mesmas estruturas, sendo, portanto, componente
fundamental desta totalidade e de seus movimentos (SANTOS, 2005).
Assim, ao percorrer a longa trajetória histórica da conformação do espaço urbano
limenho, nossa intenção é, por um lado, destacar a importância projetada e adquirida pela
imaginação urbana – entendida como a reflexão política, técnica e normativa acerca de como
a cidade deve ser (GORELIK, 2002) – na América Latina em geral, e no caso de Lima em
particular. Igualmente, trataremos de compreender os processos concretos da produção do
espaço urbano limenho, da construção e das transformações da “cidade real” (RAMA, 1985) e
de suas estruturas espaciais, enfatizando os embates e as contradições entre aquela idealização
projetiva e a concretude de sua realização, revelando “[...] a convivência tensa entre
representações e realidades, entre o que fica do desígnio programático, incompleto e
desmentido, e a própria realidade” (GORELIK, 2005, p.114). Finalmente, buscaremos
iluminar os imaginários urbanos – estes que, em oposição à noção de imaginação urbana,
constituem as diversas maneiras através das quais as sociedades se representam a si mesmas e
elaboram códigos de compreensão da vida urbana (GORELIK, 2002) – que (re)constroem e
instituem a memória social, como representações partilhadas, acerca do espaço urbano de
Lima e da trajetória histórica de suas sucessivas transformações.

1.1

A Cidade dos Reis

Segundo a historiografia “oficial” da cidade, Lima foi fundada pelo conquistador
Francisco Pizarro em 18 de janeiro de 1535 para ser a capital administrativa, religiosa e
comercial de todo o território colonial espanhol na América do Sul. Esta narrativa privilegia
sua fundação espanhola, inaugurando um marco histórico que despojaria de sentido toda sua
existência prévia. Se, por um lado, é plausível argumentar que a história da metrópole de
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Lima, tal como a entendemos, começou de fato com sua fundação espanhola, por outro lado a
região da comarca de Lima (incluída a costa central do Peru e os vales dos rios Chillón,
Rímac e Lurín) foi habitada desde tempos remotos por uma grande diversidade de culturas.
Os vestígios arqueológicos mais antigos encontrados nesta região indicam presença de
ocupação humana desde aproximadamente 10.000 a.C. (AGURTO CALVO, 1984), e o
aparecimento da arquitetura monumental, isto é, de construções de estrutura complexa,
geralmente grandes templos cerimoniais, desde 2.500 a.C. (NARVÁEZ LUNA, 2006).
Apenas para mencionar as culturas mais importantes (isto é, que atingiram maior grau de
complexidade), ocuparam a região a cultura Lima (200 d.C. – 650 d.C.), Ichma (750 – 1476
d.C.) e, finalmente, os Incas (1476 a 1535 d.C.)15. Culturas que construíram impérios de
amplo domínio territorial, complexa organização política e social, grande desenvolvimento
tecnológico e arquitetônico cujos vestígios, apesar de séculos de destruição contínua,
continuam a marcar a história e a paisagem da metrópole limenha.
A área do que constitui hoje o centro histórico de Lima – relativo ao traçado
fundacional da cidade construída pelos espanhóis -, tem uma história de ocupação contínua de
aproximadamente 2.200 anos. Seu desenvolvimento teve início com o povo Maranga, em 400
a.C., que deu início à construção dos canais de irrigação que converteram a desértica costa em
um pujante vale agrícola com extensas áreas de cultivo (AGURTO CALVO, 1984). Assim, a
região do vale do rio Rímac já constituía um “núcleo” de culturas pré-incaicas, região que
viria a configurar, também, uma das centralidades do império Inca.
Quando os espanhóis se constituem no vale, a área estava ocupada por cerca de 40.000
habitantes. “Lima era então uma espécie de cidade de cidades […] constituída por um todo
unitário de relações humanas e espaciais, antes que por um todo unitário físico-espacial”
(LUDEÑA, 2002, p.48 – tradução nossa). Composta por uma infinidade de pequenos centros
(e seus trajetos e percursos, que formavam uma encruzilhada de caminhos), esta rede urbana
chegou a consolidar, em sua fase tardia, um “centro” de maior significação – político,
religioso e de controle produtivo. Precisamente sobre este centro foi erigida a cidade colonial,
sobrepondo-se rigorosamente sobre a trama preexistente – estratégia e mensagem violentas da
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Segundo Agurto Calvo (1984), na região da comarca de Lima a influência incaica não haveria sido tão
transcendente como em outras regiões do império, sendo mantidas muitas das características de suas culturas
locais. Isto se deveria ao curto lapso de tempo decorrido entre a conquista da costa central pelos Incas e a
destruição do império incaico pelos espanhóis, de apenas 63 anos, mas também pelo fato de que a maioria das
culturas da costa peruana foi incorporada ao império incaico por consentimento, tratados e acordos antes que
pelo uso da força.
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refundação simbólica da sociedade, bem como de seu centro social e existencial (LUDEÑA,
op.cit.). A colonização espanhola rompeu, assim, a estrutura de ocupação pré-hispânica, que
se caracterizava por uma ocupação dispersa e na formação de povoados de médio e grande
porte na periferia dos vales e áreas de cultivo, conectados por uma extensa e complexa rede de
caminhos e orbitando ao redor dos grandes templos cerimoniais (ARROYO, 1994).
A derrocada do império Inca consistiu em uma das grandes conquistas da colonização
do Novo Mundo, alterando a dinâmica de ocupação da colônia espanhola, que até então
concentrava seus esforços na região do Rio da Prata (HOLANDA, 2000). Lima foi, então,
fundada como a capital do Vice-reinado do Peru, que abrangia à época quase a totalidade do
território sul-americano, como entreposto comercial e militar, e como centro administrativo e
religioso. Simbolizava, assim, o centro da conquista espanhola – a localização de seu poder
político e militar – e da opressão da cultura nativa conquistada (ARROYO, 1994).
Lima, na verdade, não foi a primeira capital da colônia espanhola no subcontinente. A
primeira cidade construída pelos espanhóis foi San Miguel de Piura, na costa norte do Peru,
nas imediações do seu desembarque em 1532. No mesmo ano, estabelecem a capital em Jauja,
nos Andes Centrais, com uma comitiva de apenas 40 espanhóis. Porém, a distância do litoral,
entre outros fatores, fez com que buscassem novo sítio, sendo eleito o vale do rio Rímac, por
sua proximidade à costa do Pacífico, clima ameno, água abundante e terrenos férteis. Em 18
de janeiro de 1535, pelas mãos de Francisco Pizarro, foi fundada a nova capital, “a Cidade
dos Reis”:
Pizarro mismo, acompañado por los primeros cabildantes, trazó con la espada
hazañosa de la isla del Gallo su cuadrilátero histórico. […] instaló en tres de los
frentes de la Plaza, como infranqueables muros de su época, el Palacio del
Gobernador, la Catedral y el Cabildo. Dios, el Rey y el Pueblo, los tres grandes
protagonistas en el drama español del siglo XVI, fueron así los testigos citados por
Pizarro para presidir el destino de la ciudad. […] El área de la ciudad fue
seccionada, como un tablero de ajedrez, en 117 islas o cuadras. Cada manzana, de
15.687 metros, fue dividida en cuatro solares. Las calles, anchas y derechas, y
orientadas del Sudeste al Noroeste. […] Trazada así y repartida el área, la villa
naciente fue creciendo y poblándose con urgencias de vida y de grandeza (PORRAS
BARRENECHEA, 2002, p.8-9).16
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Em português, tradução nossa: “O próprio Pizarro, acompanhado pelos primeiros administradores, traçou com
a espada heróica da ilha do Galo seu quadrilátero histórico. [...] instalou em três frentes da praça, como
infranqueáveis muros de sua época, o Palácio de Governo, a Catedral e Administração municipal. Deus, o Rei
e o Povo, os três grandes protagonistas do drama espanhol do século XVI, foram assim as testemunhas citadas
por Pizarro para presidir o destino da cidade. [...] A área da cidade foi dividida, como um tabuleiro de xadrez,
em 117 ilhas ou quadras. Cada quarteirão, de 15.687 metros, foi dividida em quatro solares. As ruas, amplas e
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A citação acima retrata o detalhado e cuidadoso urbanismo que os espanhóis
empregaram na fundação de cidades no Novo Mundo (HOLANDA, 1984; RAMA, 1985;
ROMERO, 2004)17 A concepção prévia e a imposição de uma ordem social a uma realidade
física – que buscava objetivamente criar uma nova sociedade através da fundação de cidades
(ROMERO, op.cit.) – constituíam expressão de sua ideação racional e de sua função
ordenadora; da transposição de uma ordem hierárquica por meio de uma ordem distributiva
geométrica (RAMA, op.cit.).
Não é a sociedade, mas sua forma organizada, que é transposta; e não à cidade, mas
à sua forma distributiva. [...] Não vincula, então, sociedade e cultura, mas suas
respectivas formas, que são percebidas como equivalentes, permitindo que leiamos a
sociedade ao ler o mapa de uma cidade. Para que esta conversão fosse possível era
indispensável que se transitasse através de um projeto racional prévio (RAMA,
1985, p.26).

Assim, seguindo as indicações do Conselho das Índias, a capital peruana teve sua
origem na Praça de Armas (ou Plaza Mayor), a partir da qual se projetavam quatro avenidas
desde seus extremos e se desenhavam os homogêneos quadriláteros (ou “dameros”) que
conformavam seu tecido urbano (ver Foto 1). O desenho de um tabuleiro de damas
expressava, através da planificação, a unidade e a ordem rigorosa que se pretendia
implementar, traduzidas no traçado regular e na hierarquização social do espaço urbano
(RAMA, op.cit.). “Minuciosamente especificada, traduzida em prescrições que pretendiam
prever todas as circunstâncias possíveis” (ROMERO, 2004, p.45), pretendia-se que a
realidade e a sociedade fundadas pelo desígnio racional não tivessem – ou supunha-se que não
deveriam ter – um desenvolvimento autônomo e espontâneo.
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retas, e orientadas de Sudeste a Noroeste. [...] Assim traçada e repartida sua área, a vila nascente foi crescendo
e povoando-se com urgências de vida e de grandeza”.
17

No Brasil, ao contrário, “as normas metropolitanas, as Ordenações do Reino [...] fizeram poucas alusões às
questões de conformação e ordenamento espacial dos estabelecimentos urbanos” (MARX, 1991, p.28-30). Por
exemplo, a Praça Central como núcleo irradiador do traçado urbano – ponto de partida inconteste do
urbanismo espanhol no subcontinente - é referência bem mais recente no caso brasileiro e se difundiria apenas
entre o fim do século XIX e o início do século XX, quando das grandes reformas urbanas inspiradas pelo
modelo parisiense (MARX, op.cit.).
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Figura 1 – “Plano scenographico de la Ciudad de los Reyes, o Lima capital de los
Reinos del Perú (1685)”

Fonte: GUNTHER DOERING, 1983. Disponível em:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/exposiciones/fundlima/mapas/Plano%201_G.htm – acesso em
05/01/2011.

Contudo, a cidade “formal” – cuja ordem, projetada e idealizada, antecedia a sua
existência física - começava a descobrir-se “real” no próprio ato de sua fundação; fruto de
uma realidade (geográfica, topográfica, econômica, social e cultural) cujas características
singulares escapavam a qualquer generalização e determinação prévias, instaurando
irremediavelmente a dualidade entre a imaginação projetiva e a sua concretude dinâmica
(ROMERO, 2004). No caso de Lima, por exemplo, ao ser sobreposto à trama urbana já
existente, o traçado quadricular sofreu deformações em todos seus contornos, razão pela qual
apenas 62 dos 117 quarteirões projetados são efetivamente quadrados (PORRAS
BARRENECHEA, 1999).
Às margens do rio Rímac, a capital foi construída na parte alta do vale; na parte baixa,
do outro lado do rio, habitava a população nativa e uma ponte separava as duas “Limas” – a
Lima “espanhola” da Lima “indígena” - impondo a segregação e traçando desde o início o
lugar de cada quem na recém fundada “Cidade dos Reis” (ARROYO, 1994). Porém, como
veremos em outro capítulo (3), a dinâmica social da Praça de Armas se caracterizava pela
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intensa convivência e mistura entre os grupos sociais e, apesar da ideia (e intenção) colonial
de viver separados, a proximidade cotidiana - e residencial, inclusive - entre grupos étnica e
socialmente diferenciados caracterizava a vida na cidade (PANFICHI, 2004).
Não obstante o minucioso planejamento aplicado ao traçado da cidade, suas
edificações eram simples, rústicas e construídas em material de baixa qualidade. As únicas
exceções eram as igrejas e conventos, que eram erguidos sem descanso, com torres
imponentes e materiais (madeira e pedras) importados de outros pontos da colônia. Em um
lapso de 70 anos (entre sua fundação em 1535 e o início do século XVII), foram erguidas 19
igrejas que ocupavam uma área superior a de todos os edifícios públicos reunidos (PORRAS
BARRENECHEA, 2002). Na Lima vice-reinal, o convento é a instituição que melhor
representa e encarna o espírito colonial espanhol.
Casi se podría decir que Lima fue un gran convento durante el virreinato, ocupando
los conventos la mayor área urbana, así como también las mayores haciendas, las
mejores tierras y el consiguiente usufructo de la renta. En su conjunto la vida social
y espiritual estaba regulada por la Iglesia (ARROYO, op.cit., p.39).18

Figura 2 –Vista da Catedral e da Praça de Armas

Fonte: Disponível em: http://armoniahuanta.blogspot.com/2010/01/lima-esta-de-fiesta-lima-detodas-las.html - Acesso em: 15/02/2011.
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Em português, tradução nossa: “Quase se poderia dizer que Lima foi um grande convento durante o vicereinado, ocupando os conventos a maior área urbana, assim como as maiores fazendas, as melhores terras e o
consequente usufruto da renda. Em seu conjunto, a vida social e espiritual estava regulada pela igreja”.

43

Lima foi a capital do mais rico e extenso vice-reinado espanhol por quase três séculos.
Era sede da universidade (a primeira oficialmente fundada em território americano),19 dos
colégios reais, da imprensa, bem como dos conventos e monastérios responsáveis pela
catequização de toda a população nativa. Concebida desde o início como centro da conquista
e dominação do vasto território colonial, Lima foi sede política e administrativa da
colonização espanhola na América do Sul, entreposto militar e núcleo monopolizador da
exploração intensiva de recursos naturais em toda a colônia e de sua comercialização com a
metrópole. Porém, apesar da sua importância comercial, militar, religiosa e administrativa, a
população de Lima durante o vice-reinado não foi numerosa, apresentando uma taxa bastante
baixa de crescimento demográfico.
Isto é, a população limenha não era numerosa em termos relativos, se levamos em
consideração seu protagonismo projetado e exercido sobre o território colonial espanhol.
Lima foi, de fato, a segunda maior e mais importante cidade do subcontinente durante boa
parte do período colonial, perdendo apenas para a Cidade do México cuja população, no
início do século XVIII, se aproximava dos 40 mil habitantes (ROMERO, 2004). Neste mesmo
período, Lima albergaria em torno de 30 mil habitantes – seguida por Salvador com 10 mil,
Recife e Buenos Aires com cerca de 8 mil habitantes cada (ROMERO, 2004). Ao final do
período colonial, a população limenha alcançaria os 64 mil habitantes (ARROYO, 1994).
De modo a proteger a capital dos constantes ataques e pilhagens dos quais era alvo o
porto de Callao - o primeiro porto do subcontinente e o mais importante da América
espanhola até a criação do vice-reinado do Rio da Prata -, uma muralha foi construída ao
redor de Lima entre os anos de 1684 e 1687. A muralha, que só seria destruída em 1870,
delimitava todo o traçado “original” da cidade, contribuindo para que, durante este período, a
área central da cidade tivesse um crescimento territorial praticamente nulo. Ainda que em
seus arredores sua extensão ocupada houvesse aumentado significativamente, a percepção de
que “Lima” não havia crescido prevaleceu durante o período20.
La ciudad colonial convierte al centro en sinónimo de la ciudad: Lima es el centro y
el centro es Lima. […] Este orden urbano y su centro correspondiente se mantendrá
prácticamente inalterado en su lógica inherente hasta décadas después de la
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Hoje conhecida como Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), a Real Universidad de la
Ciudad de los Reyes foi fundada oficialmente pela Coroa Espanhola em 1551.

20

Ver Anexo, Mapa 3: Evolução Urbana da Cidade de Lima.
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declaración de la independencia de España, en 1821, y la demolición de la muralla
entre 1870 y 1872 (LUDEÑA, 2002, p.48).21

A partir de meados do século XVIII, Lima entrou em um processo de franca
decadência devido a um conjunto de fatores que atentaram contra a hegemonia e o monopólio
que a haviam privilegiado e enriquecido anteriormente. Primeiramente, é importante
mencionar a total destruição de Lima e do porto de Callao pelo terremoto de 1746, o mais
violento de sua história, no qual apenas 25 do total de 3.000 edificações que conformavam a
cidade se mantiveram de pé22.
Por outro lado, a invasão e conquista da Espanha pelas tropas napoleônicas, causaram
uma profunda crise no império espanhol que não deixaria de refletir-se em suas colônias. Em
consequência das Reformas Bourbônicas, Lima perdia progressivamente sua centralidade em
função do crescimento de outros centros urbanos e da subdivisão do território colonial
espanhol e, posteriormente, das sucessivas independências nacionais que foram configurando
o perfil político-territorial atual da região23. Para a capital, a subdivisão do vice-reinado
espanhol provocou, entre outros efeitos, uma radical baixa na produção mineira (ao perder o
controle sobre a prata produzida em Potosí, principal riqueza colonial, que passa então a ser
monopolizada pelo vice-reinado do Rio da Prata) e o cancelamento do monopólio comercial
que obrigava, até então, a passagem de todas as mercadorias, que entravam ou saíam da
colônia, pelo porto de Callao. Apesar de enfraquecido seu poderio econômico e seu
protagonismo regional, Lima manteve-se como último bastião da presença espanhola no
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Em português, tradução nossa: “A cidade colonial converte o centro em sinônimo da cidade: Lima é o centro e
o centro é Lima. [...] Esta ordem urbana e seu centro correspondente se manterá praticamente inalterada em
sua lógica inerente até décadas após a declaração da independência da Espanha, em 1821, y a demolição da
muralha entre 1870 e 1872”.

22

Em função do desastre, e de outros que o seguiram, praticamente não existem construções originais do período
colonial em Lima. Situado em uma zona altamente sísmica, terremotos e tremores são frequentes em todo o
território peruano, especialmente na costa. Lima, ao longo de sua história, foi destruída (e reconstruída) total
ou parcialmente por diversos terremotos. Durante o período colonial, destacam-se os sinistros de 1687, que
provocou a destruição total da cidade (salvando-se a imagem do Señor de los Milagros que, depois da tragédia,
se tornará o grande ícone da devoção católica popular limenha), e o de 1746, já mencionado. Outros
terremotos de magnitude foram registrados em 1828, 1940, 1966 e 1974, sendo este o último grande terremoto
que sofreu a capital.

23

O Vice-reino de Nova Granada (também Santafé ou ainda Novo Reino de Granada) foi criado inicialmente em
1717, sendo suspendido e recriado por outras duas vezes, a última em 1816 até sua independência definitiva
em 1819. Tendo por capital a cidade de Santafé (Bogotá), abrangia os atuais territórios do Panamá, Colômbia,
Venezuela e Equador, além de parte do norte do Peru e Brasil. Em 1776, foi criado o Vice-reino do Rio da
Prata, declarando-se Buenos Aires como sua capital. Seu território compreendia o que hoje são Argentina,
Uruguai, Paraguai, Bolívia e parte do sul do Brasil.
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subcontinente, sendo a independência peruana declarada em 1821 – a última entre as colônias
espanholas na América do Sul.
Não existe uma interpretação unívoca acerca dos eventos relativos à declaração da
Independência no Peru. Oficialmente levada a cabo pelo General José de San Martín, militar
de origem argentina, em 28 de julho de 1821, a produção historiográfica sobre a
independência tende a enfatizar – de modo mais ou menos matizado – o caráter
profundamente ambíguo do processo de emancipação nacional, chegando alguns autores a
defender o argumento de que a independência não teria sido conquistada, mas concedida por
revolucionários estrangeiros (BONILLA, 2001)24.
Os partidários desta interpretação argumentam que a elite criolla limenha, à época, não
só não havia desenvolvido a consciência de si mesma como um grupo distinto e oposto à
Espanha, como se identificava muito mais com os espanhóis do que com a sociedade local.
Para esta elite, que cresceu e se fortaleceu à sombra do poder colonial, sua prosperidade
econômica dependia não da conquista da plena liberdade comercial, mas do retorno das
condições comerciais exclusivistas e monopólicas do regime colonial (BONILLA, op.cit.).
Em outras palavras, a elite limenha do vice-reinado não poderia atacar o poder colonial sem
perecer ela mesma.
Toda la fuerza anterior de la clase hegemónica peruana […] se nutrió de su
vinculación con la metrópoli. Internamente no existieron ni las bases materiales ni
los fundamentos ideológicos que impulsaran a la liberación. Tal vez, más bien, la
esperanza de un reforzamiento de la situación colonial y lamentos por el esplendor
perdido (BONILLA, 2001, p.48).25

_______________________________________________
24

Outros autores, ainda que apontem a ambiguidade do processo de emancipação nacional, argumentam a efetiva
mobilização popular em torno dos ideais patrióticos, numa luta contínua que haveria se iniciado com o
movimento revolucionário liderado por Túpac Amaru em 1780 e com os movimentos regionais liderados pelas
elites provincianas de Huánuco (1812) e Cuzco (1814) (CARLOS CONTRERAS – Instituto de Estudios
Peruanos/IEP, comunicação pessoal, março 2010). Contudo, argumenta-se que, por um lado, a revolta liderada
por Túpac Amaru, antes de inspirar e ser precursor das idéias independentistas haveria fomentado, ao
contrário, a consolidação do regime colonial tardio frente à desconfiança e o terror que inspiravam a
mobilização indígena (BONILLA, 2001). Por sua vez, os levantes regionais em Huánuco e Cuzco haveriam
estado mais direcionados ao questionamento do excessivo centralismo limenho do que a um enfrentamento do
poder colonial espanhol (CARLOS CONTRERAS, op.cit.).
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Em português, tradução nossa: “Toda a força anterior da classe hegemônica peruana [...] se nutriu de sua
vinculação com a metrópole. Internamente não existiram nem as bases materiais nem os fundamentos
ideológicos que impulsionaram a liberação. Talvez, na verdade, a esperança de um reforço da situação colonial
e lamentos pelo esplendor perdido”.
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A ambiguidade das elites peruanas em torno à independência e ao projeto republicano
encontrariam também expressão nas contraditórias leituras feitas sobre o período colonial, e
que oscilavam entre a crítica do “período negro do colonialismo” e a nostalgia frente ao
“paraíso vice-reinal” – duas visões que coexistiram na intelectualidade, na simbologia e na
vida política peruanas durante o todo século XIX (URRUTIA, 2001). Mas será
particularmente esta visão idealizada do passado colonial – de caráter nostálgico e
conservador, lamentando a perda da posição hegemônica do país no contexto regional –,
característica do discurso dominante da época, que de modo mais contundente imprimirá sua
marca na tradição historiográfica e no imaginário urbano e nacional sobre a cidade.

1.2

As refundações republicanas de Lima

Fundada para ser o centro político, militar e comercial das colônias sul-americanas e
bastião da presença espanhola no subcontinente, com a independência tornava-se imperativo
que a “Cidade dos Reis” fosse então “refundada” como capital republicana do Peru,
demandando uma profunda transformação social, política, cultural e física da cidade, de modo
a erradicar seus traços coloniais e plasmá-la dos símbolos de civilização e modernidade da
nova república. A remodelação da cidade e sua refundação simbólica se apresentavam, então,
como os objetivos principais do novo regime, como elementos indispensáveis para sua
constituição e consolidação (RAMÓN JOFFRÉ, 1999).
Esta ênfase na reordenação simbólica do espaço urbano constituiria expressão do grau
de autonomia que havia alcançado a cidade letrada quando das independências nacionais,
adaptando-se às transformações e sendo, então, reconvertida a serviço do novo regime
(RAMA, 1985). Porém, concretamente, com o país enfrentando grande agitação no plano
político e social, além de uma grave crise institucional e econômica, a infraestrutura urbana de
Lima se manteve praticamente inalterada durante os primeiros anos da república.
[…] la instauración del régimen republicano significó en términos urbanos poco más
que una formalidad retórica, limitada a una desordenada alteración de ciertas
nomenclaturas. La imposibilidad de ir más allá, provocó un notable énfasis en lo
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simbólico, incidiendo en la ruptura con el pasado colonial y en el triunfo de la causa
patriótica (RÁMON JOFFRE, 1999, p.42-43).26

Ainda no início do século XIX, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade latinoamericana a sofrer grandes remodelações em seu aspecto físico, com a chegada da corte
portuguesa na cidade, em 1808, e a transformação funcional do centro para receber e albergar
a família real e as 15 mil pessoas que compunham sua comitiva (ROMERO, 2004). Contudo,
até as primeiras décadas após as independências nacionais, a grande maioria das cidades
latino-americanas não havia sofrido um desenvolvimento urbano significativo; ao contrário,
muitas se encontravam estagnadas ou em franco processo de declinação.
O século XVIII sobrevivia nelas: a mesma praça, o mesmo chafariz, a mesma igreja,
as mesmas ruas com as mesmas casas. Quem lia uma antiga descrição da cidade
descobria que nada havia mudado (ROMERO, op.cit., p.256).

Apenas em meados do século XIX, graças à estabilização política e ao crescimento
econômico, outras capitais da região começaram a transformar sua fisionomia. Reformas que
pretendiam “[...] dar às cidades uma fisionomia nova, de acordo com a sua importância e,
sobretudo, com as suas pretensões de luxo inspiradas no já obsessivo exemplo de Paris”
(ibid., p.259). Apesar da ênfase na reordenação simbólica dos centros urbanos, no que tange à
sua estrutura física concreta estas transformações se tornavam visíveis principalmente nos
novos bairros de classe alta, não tendo havido, ao menos neste período, remodelações
importantes na sua planta urbana “original” (ibid.).
Assim, como em outras capitais latino-americanas, foi somente a partir da década de
1840, com a maior estabilidade política e a bonança econômica proporcionada pela
exploração do guano, que as elites limenhas puderam pôr em marcha os ansiados projetos de
modernização da capital. A reforma dos espaços públicos – praças, passeios e alamedas -, a
construção de monumentos em homenagem aos novos heróis republicanos, a mudança na
nomenclatura das ruas e a reconstrução de marcos urbanos, como o Palácio de Governo,
representaram os esforços de transformação da cidade e a criação de uma narrativa espacial
para a história e, sobretudo, para o futuro da nação (CALLIRGOS, 2007). Ao beneficiar-se
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Em português, tradução nossa: “[...] a instauração do regime republicano significou em termos urbanos pouco
mais que uma formalidade retórica, limitada a uma desordenada alteração de certas nomenclaturas. A
impossibilidade de ir além provocou uma notável ênfase no simbólico, incidindo na ruptura com o passado
colonial e no triunfo da causa patriótica”.
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daquela expansão econômica – chegando a consumir, no final da década de 1850, 88% do
orçamento total do país (CALLIRGOS, 2007) –, reafirmava-se a hegemonia da capital e seu
papel histórico como centro político e administrativo e como lugar de residência e consumo
das elites do país (PANFICHI, 2004).
Lima não manteria, ao longo do século XIX, um crescimento demográfico uniforme.
Nas últimas décadas do século XVIII, sua população se aproximava dos 60.000 habitantes
(LOSSIO, 2002). Entre as décadas de 1820 e 1830, com a crise política e econômica pósindependência, a população decresceria, registrando-se, em 1824, um total de 53.000
habitantes. Neste período, Lima não era ainda a cabeça populacional do país e representava
apenas 4% do total da população nacional (ARROYO, 1994). Com a estabilidade econômica
proporcionada pela exploração do guano, a população limenha recuperaria seu crescimento e,
em 1876, a população da capital superaria os 100.000 habitantes (LOSSIO, op.cit.). No
entanto, até a década de 1870, praticamente não se ampliaram as fronteiras da cidade, ainda
limitadas pela muralha circundante. Neste período, Lima haveria crescido “para dentro”,
provocando o adensamento demográfico e a sobre-utilização da infraestrutura urbana
existente, refletidos na intensificação do encortiçamento e de outras modalidades de moradia
popular que, “de qualquer forma, não ameaçava ainda a cidade oficial” (RAMÓN JOFFRE,
1999, p.52 – grifo no original; tradução nossa).
O irregular movimento demográfico, a heterogeneidade social e o adensamento da
população na área central da cidade foram características próprias de Lima no século XIX
(LOSSIO, op.cit.). O processo de densificação da área central da cidade se intensificou
especialmente a partir da década de 1860, mas Lima somente ampliaria sua superfície urbana
a partir da década de 1870 quando, enfim, foi demolida sua muralha. Com a demolição e a
abertura de amplas avenidas de circulação, teve início a primeira expansão sistemática do
espaço urbano de Lima. Como processo global, tratava-se do primeiro grande esforço de
transformação das velhas estruturas de uma cidade que se manteve praticamente sem
modificações em sua área urbana por mais de trezentos anos (LUDEÑA, 2002).
A demolição da muralha (entre 1870 e 1872) abriria a possibilidade de se concretizar,
pela primeira vez, a idéia de uma cidade sem limites. Lima, sem a muralha, cresceu em várias
direções. Para o leste (Barrios Altos, Rímac), se constituíram os bairros populares e de
artesãos. As zonas imediatas ao velho “centro” eram ocupadas pelas camadas empobrecidas,
ao passo que a elite acentuava sua fuga em direção ao sul (Miraflores, Barranco, Chorrillos),
conformando os distritos que logo se constituiriam em lugar privilegiado de residência da
burguesia mercantil e exportadora (ARROYO, op.cit.).
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[…] Lima empezó a experimentar al mismo tiempo un proceso complejo y
contradictorio de desestructuración y afirmación del centro: por un lado, la tendencia
al abandono del área central de la ciudad como lugar de residencia, mientras que por
otro, la reafirmación de los atributos de una nueva centralización que expresara las
demandas oligárquicas de una estructura de poder centralizada y autoritaria
(LUDEÑA, 2002, p.49).27

A tendência centrífuga em direção aos subúrbios, impulsionada pela expansão da
cidade, provocava por parte das elites o abandono residencial do centro antigo, intensificando
o processo de encortiçamento do casario colonial e a deterioração de suas condições
sanitárias. A constatação das precárias condições ambientais do espaço urbano e de moradia
das classes populares (e a “imoralidade” de seus hábitos e modos de vida) alimentava o
aparecimento, sobretudo entre as elites, de um “medo urbano” – medo do crescimento da
população, do amontoamento, da desordem e das epidemias urbanas -; “[...] um certo número
de pequenos pânicos que atravessam a vida urbana das grandes cidades” (FOUCAULT, 1986,
p.87), e que revelavam uma crescente sensação de angústia diante da cidade. “Este pânico
urbano é característico [...] desta inquietude político-sanitária que se forma à medida que se
desenvolve o tecido urbano” (FOUCAULT, op.cit., p.87).
Diante deste contexto e face à necessidade de reafirmação de seu poder político e
simbólico num contexto de mudanças, as elites e a classe burguesa emergente responderam
com a elaboração de um discurso urbano que, inspirado em um modelo médico, foi
transformado em “ideal” da boa organização sanitária das cidades (ibid.). Assim, em
consonância com os “ideais urbanos” da época, inspirados no urbanismo parisiense encarnado
na figura do Barão de Haussman, surgem os primeiros debates que projetavam a reforma de
Lima e a remodelação da cidade sob os preceitos do “urbanismo científico” (CHALHOUB,
1996), de orientação sanitarista e fundado nos valores positivistas da ordem e do progresso.
Este movimento modernizador foi, no entanto, bruscamente interrompido pela
deflagração do conflito militar com o Chile (1879-1883). A derrota na Guerra do Pacífico
levou o país ao colapso econômico e institucional e, com a ocupação de Lima pelas forças
chilenas (entre 1881 e 1883), grande parte da infraestrutura urbana foi destruída, reduzindo a
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Em português, tradução nossa: “[…] Lima começou a experimentar simultaneamente um processo complexo e
contraditório de desestruturação e afirmação do centro: por um lado, a tendência ao abandono da área central
da cidade como lugar de residência, enquanto que, por outro, a reafirmação dos atributos de uma nova
centralização que expressasse as demandas oligárquicas de uma estrutura de poder centralizada e autoritária”.
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capital peruana a escombros, “[...] convertida em uma cidade em ruínas, abandonada e
empobrecida” (MUÑOZ, 1998, p.36 – tradução nossa).
A partir de 1895, um novo período de relativa expansão econômica - baseada no
investimento estrangeiro em desenvolvimento produtivo e no aumento das exportações –
possibilitou a recuperação e modernização da capital após a crise generalizada no período
pós-guerra (CALLIRGOS, 2007). Com a recuperação econômica do final do século XIX e a
sensação que Lima havia “ficado para trás” em relação às outras capitais latino-americanas,
tem início outro intenso processo de remodelação da cidade.
Assim, a última década do século XIX e o início do século XX foram décadas
marcadas pelos esforços de reconstrução nacional após o trauma da Guerra do Pacífico, num
contexto de incipiente industrialização e modernização; décadas reconstrução e de radical
transformação do espaço urbano limenho, que deveria instaurar um novo começo moderno
para o Peru. A capital peruana transformou-se, então, em palco de intensas reformas urbanas
que - em Lima como em outras grandes cidades da América Latina -, sob os preceitos da
higienização social do espaço urbano e através do controle médico e policial da plebe urbana
(entendida como o foco e a causa por excelência da insalubridade, das epidemias, do perigo e
da imoralidade), buscariam construir as cidades-jardim da Belle Époche latino-americana, os
salões de entrada destes países à modernidade de então (CALLIRGOS, op.cit.).
The efforts to transform Lima in the post-War of the Pacific were indeed driven by
similar purposes [than those of the previous period – 1840-70]; but the sense of
urgency to attain coevalness with the universals of civilization and industrial
capitalism was marked by the sense that Peru and Lima had lost time in comparison
with other Latin American nations. The defeat produced the sense that Peru had
neither formed a unified nation nor developed into an industrial and developed
society; in short, that the country was not coeval with the international and capitalist
universal community (ibid., p.313).28

Com rapidez e magnitude sem precedentes, Lima foi objeto de uma série de
transformações urbanas que buscavam modernizar o que, até então, constituía ainda uma
cidade tradicional com fortes traços coloniais (PANFICHI, 2004). Movidos pela ideologia
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Em português, tradução nossa: "Os esforços de transformação de Lima no pós-guerra foram, de fato,
motivados pelos mesmos propósitos [que no período anterior 1840-70]; mas o sentido de urgência em igualarse aos ideais da civilização e do capitalismo industrial foi marcado pela compreensão de que o Peru e Lima
haviam perdido tempo em relação a outras nações latino-americanas. A derrota produziu a percepção de que o
Peru não se havia constituído como uma nação unificada nem se desenvolvido em uma sociedade industrial e
moderna; em resumo, que o país não estava à altura a comunidade internacional e capitalista”.
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higienista e inspirados pelo ideal positivista da época, o Estado e a elite liberal modernizadora
pretenderam a construção de uma cidade moderna e cosmopolita, que projetasse uma imagem
de progresso e desenvolvimento e que estivesse à altura das grandes capitais mundiais
(MUÑOZ, 1998). Como resultado deste movimento de expansão, aparece, então, a ideia do
centro como “centro” mesmo de uma cidade cujos limites e fronteiras se expandem para além
dele: “[...] o centro de Lima havia deixado de ser a cidade, para converter-se apenas em um
espaço com determinados atributos em relação a uma cidade que já possuía outras fronteiras e
funções” (LUDEÑA, 2002, p.61 – grifo no original; tradução nossa). Concretizava-se, assim,
a conversão definitiva do espaço ocupado pela cidade colonial no “centro antigo” da cidade
de Lima, a partir do qual a cidade, em expansão, se hierarquiza.
Numa perspectiva geral, constatava-se a crescente segregação entre os bairros
limenhos de acordo com sua distância em relação à Praça de Armas. Até então, era
principalmente o tipo de residência e não o bairro que definia o status social dos habitantes
limenhos - em um mesmo bairro, inclusive em uma mesma rua, coexistiam lado a lado
residências luxuosas e miseráveis (RAMÓN JOFFRE, 1999). Neste processo de expansão,
alimentado pela especulação urbana, evidenciou-se o aumento da diferenciação e da
segmentação urbana, com o surgimento de espaços diferenciados, protegidos e separados da
população indígena e operária (LUDEÑA, op.cit.) que, em grande medida e apesar do
controle sanitarista e regulador do Estado, continuava a forjar seu próprio espaço às margens
do processo de modernização.
O auge modernizador e o intenso período de reformas urbanas iniciado na década de
1890 se consolidaram no início do século XX, produzindo o crescimento demográfico e um
vertiginoso desenvolvimento espacial. Se, em 1910, a cidade se aproximava dos 100.000
habitantes, em 1920 a população total de Lima e Callao ultrapassava os 300.000 e, em 1931,
já superava os 440.000 habitantes (ibid.). Assim, em apenas uma década (1920-31) registrouse um crescimento absoluto de mais de 47% – o que, para uma população que em décadas
anteriores não havia sofrido grande incremento, representava uma verdadeira revolução
urbana e demográfica.
[hasta fines del siglo XIX] Lima era todavía una serie de barrios algo
independientes, con sabor colonial. […] Desde 1900, sin embargo, Lima había
comenzado su transformación casi revolucionaria en una metrópoli moderna y
ciudad de masas. Había varias manifestaciones de este proceso. La multiplicación de
calles nuevas y asfaltadas, los nuevos barrios, las nuevas casas para ricos y en menor
escala para pobres, las nuevas plazas y edificios, todos combinaron para dar a la
capital la imagen de una ciudad que cada día crecía en extensión y modernidad
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(STEIN, Steve. Lima obrera 1900-1930. Tomo I. Lima: El Virrey, 1986, p.13
APUD ARROYO, 1994, p.62).29

O período entre 1919 e 1930, conhecido como o “Oncenio Leguista” – em função do
governo de Augusto B. Leguía -, marcaria o fim da chamada República Aristocrática e o
início da modernização capitalista da sociedade peruana. Com o intenso desenvolvimento do
capitalismo no país, Lima sofreu um processo acelerado de crescimento e modernização de
sua infraestrutura urbana e de serviços (LLORENS, 1983), consolidando seu papel de cidade
centralista e concentradora dos recursos econômicos, administrativos e culturais do país.
Grande parte da infraestrutura urbana atual dos distritos “tradicionais” da cidade foi
construída durante este período.30 Período também da difusão de uma “cultura urbana
moderna”, baseada na estética e nos signos do progresso capitalista, na fascinação pela
tecnologia e pela velocidade, introduzindo novos métodos de (re)produção do espaço urbano.
A abertura de grandes avenidas e a expansão da linha de bondes evitariam uma
excessiva polarização e a desintegração de “Lima Centro” com seus extremos –
particularmente em direção ao sul (Miraflores, Barranco, Chorrillos) e em direção ao porto de
Callao –, facilitando a integração física da cidade e a ruptura do isolamento relativo que
separava os antigos bairros limenhos (ARROYO, 1994). Se, por um lado, esta integração
produzia uma relativa homogeneização do tecido urbano, particularmente das áreas mais
consolidadas da cidade (LLORENS, op.cit.), este processo era acompanhado pela criação de
novas diferenças e antagonismos (sociais e espaciais). As classes médias e altas seguiam seu
movimento centrífugo em direção aos distritos do sul. Por outro lado, a constatação do
encortiçamento, da precariedade e insalubridade dos bairros populares e o aparecimento, a
partir de 1903, das primeiras barriadas – habitadas por migrantes e pela classe popular
urbana, nas zonas adjacentes à área central (ARROYO, op.cit.) –, evidenciavam a presença
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Em português, tradução nossa: “[até o final do século XIX] Lima era ainda uma séria de bairros meio
independentes, com sabor colonial. [...] Desde 1900, no entanto, Lima havia iniciado sua transformação quase
revolucionária numa metrópole moderna e cidade de massas. Havia várias manifestações deste processo. A
multiplicação de ruas novas e asfaltadas, os novos bairros, as novas casas para ricos e em menor escala para
pobres, as novas praças e edifícios, todos contribuíram para dar à capital a imagem de uma cidade que cada dia
crescia em extensão e modernidade”.

30

E que atualmente aparecem nos mapas como “Lima Centro”. Ver Anexo, Mapa 2: Distribuição dos distritos de
Lima Metropolitana por zonas.
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massiva da pobreza na paisagem da cidade31. Por sua vez, a noção de “centro” disputada pelo
discurso dominante neste período já não se referia apenas ao centro antigo - relativo ao
traçado fundacional da cidade colonial ao que Lima esteve reduzido, espacial e/ou
simbolicamente, durante vários séculos –, mas incorporava também as zonas adjacentes
consolidadas e o eixo de expansão em direção aos distritos do Sul32. Centro que albergava os
vetores mais dinâmicos do processo de modernização e que, ao concentrar a riqueza e os
investimentos modernizadores, se legitimava em oposição aos bairros populares, às barriadas
que começavam a expandir-se pelos cerros e, cada vez mais, ao centro (antigo) da cidade que,
devido ao seu abandono por parte das classes médias e altas, passava a ser ocupado pelas
classes populares e pela crescente massa migrante.
Figura 3 – Plano de Lima (1908)

Fonte: Disponível em:
http://www.reporterodelahistoria.com/2010/06/mapas-antiguos-delima-2da-entrega.html - acesso em 20/02/2011.
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No entanto, como veremos, somente em meados do século, quando o crescimento demográfico assume os
traços de uma explosão urbana, as barriadas aparecerão como uma modalidade de urbanização relevante para
o entendimento de sua expansão.

32

Noção que será disputada nas décadas posteriores, mas que se consolida e que em grande medida permanece
até os dias atuais, como se aprecia em nota anterior.
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Esta tendência à segregação urbana se generalizaria a partir da década de 1920,
diluindo a imagem de Lima como uma urbe tipicamente pré-industrial (RUIZ ZEVALLOS,
2001). Contudo, este maior distanciamento físico gerado pela modernização não foi
generalizado na Lima do início do século – a proximidade e a heterogeneidade residencial
persistiam na paisagem da cidade, especialmente na região central e adjacências, onde a
convivência e o paternalismo típico das cidades tradicionais permaneciam ainda vigentes
(RUIZ ZEVALLOS, op.cit.). Por sua vez, a intensa renovação física e cultural da cidade
produzia os tipicamente ambíguos discursos sobre a modernidade. Por um lado, a exaltação
do progresso, o imperativo do desenvolvimento e o objetivo de integrar-se à comunidade
capitalista internacional equiparando-se com as grandes capitais mundiais. Por outro lado, as
rápidas transformações na cidade e na vida urbana produziam ansiedade e desconforto,
evidenciados nas denúncias acerca dos indesejáveis efeitos ambientais, estéticos, sociais e
culturais do “progresso” (CALLIRGOS, 2007).
A cidade física, que objetivava a permanência do indivíduo dentro de seu contorno,
transformava-se ou se dissolvia, desarraigando-o da realidade que era um dos seus
constituintes psíquicos. Além de tudo, nada dizia às massas migrantes, internas ou
externas, que entravam num cenário com o qual não tinham uma história em comum
e ao qual portanto contemplavam [...] como um universo alheio. Houve, portanto,
uma experiência generalizada de desenraizamento ao entrar a cidade ao movimento
que regia o sistema econômico expansivo da época: os cidadãos já estabelecidos
anteriormente viam desvanecer o passado e se sentiam precipitados à precariedade, à
transformação, ao futuro (RAMA, 1985, p.97).

Assim, diante da instabilidade e imprevisibilidade de uma “cidade real” mutante,
emergia entre os setores tradicionais da cidade a sensação de perda do passado, do “ontem
nostálgico e identificador” (RAMA, op.cit., p.97) que desaparecia com as transformações da
cidade. Em reação a este contexto de mudanças intensas e velozes, surge e prolifera um
discurso conservador e nostálgico que buscava, na idealização e na ideologização do passado
urbano, estabelecer os conteúdos e as pautas normativas e culturais do pertencimento e da
identidade. “A vida arraigada a que estava acostumado se dissolve, é arrastada pelo
movimento transformador que não cessa e sem dúvida perde pé; só pode se recuperar, só pode
reencontrar raízes analógicas, no mundo vicário que os signos constroem” (ibid., p.100). Nas
capitais latino-americanas da época, este discurso se instituiria como tradição literária e
historiográfica, evidente na “superprodução” de livros costumbristas que descreviam a cidade
e seu cotidiano antes da sua transformação, com seus personagens emblemáticos e suas
tradições singulares, reconvertendo o passado abolido às novas pautas normativas – e
movediças – da cidade. “[...] mais que um retrato do já inexistente, [...] encontramos nesses

55

livros uma invenção ilusória gerada pelo movimento, a experiência do estranhamento, a busca
de raízes, o afã de uma normatividade que abarque a todos os homens” (ibid., p.98-99).
Nesta direção, as obras de Ricardo Palma, “Tradiciones Peruanas” (série de crônicas e
outros escritos curtos publicados entre 1872 e 1908) e de José Galvez, “Una Lima que se va”
(publicado originalmente em 1921), são os exemplos mais emblemáticos deste período,
inaugurando uma tradição literária e historiográfica caracterizada pelos lamentos nostálgicos
sobre a destruição das tradições e das particularidades coloniais de Lima. Lamentos de que,
com a sua transformação em uma cidade moderna indistinguível de qualquer outra, a cidade e
seus habitantes perdiam sua personalidade e seus traços culturais mais característicos. Um
discurso que, enfim, institui um imaginário passadista e nostálgico que mistifica o passado
colonial, recriando (e reclamando) a velha Lima, de modo a preservá-la, ainda que
simbolicamente, das forças corruptoras da modernidade (ORTEGA, 1986).
Lima, nas primeiras décadas do século XX, era uma cidade – e uma sociedade - em
transição, que deixava de ser tradicional, mas ainda não chegava a ser uma metrópole
industrial e moderna. A evocação nostálgica da “Lima que se vai” lamentava a decomposição
desta realidade tradicional (senhorial e aristocrática) que, em grande medida, ainda definia o
caráter e a paisagem urbana da cidade, mas que desaparecia ao compasso da modernização.
The contrast between the rustic and the modern, the industrial and the hand-crafted,
the disorderly and the uniform, was constantly used to oppose the pre-existing city
to the new one that was “already” under construction, and “yet” to be a reality
(CALLIRGOS, 2007, p.238).33

A cidade, plasmando-se dos signos da modernidade capitalista dependente, se
convertia em pólo de atração para a migração campesina, que começaria a intensificar-se a
partir da década de 1920. Estes processos – industrialização, modernização e urbanização culminarão, a partir da década de 1940, na massiva onda de migrações internas, sobretudo dos
Andes rurais em direção às cidades da costa e à Lima, em particular. Ao ser “tomada de
assalto” pela migração campesina, em poucas décadas, esta “Lima que se vai” já seria outra.
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Em português, tradução nossa: “Os contrastes entre o rústico e o moderno, o industrial e o artesanal, o
desordenado e o uniforme, eram usados constantemente para opor a cidade pré-existente à cidade nova que ‘já’
estava em construção, mas ‘ainda’ por tornar-se realidade”.
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1.3

Lima, a horrível

[…] aquella imagen de Lima como Ciudad Jardín, la tres o más veces coronada, […]
aquella Lima de los años 30-40 hacia atrás, ya se fue. Y se fue […] hacia los años 45
y no volvió más, pues llegaron a ella contingentes de provincianos que se fueron
ubicando dentro, alrededor y encima de Lima hasta coparla por completo. Los
300,000 habitantes, aproximadamente, que tenía la capital entre los años 30-40 no
pudieron ni mostraron resistencia alguna frente a los […] millones de provincianos
que se han atrincherado en Lima en las últimas tres décadas. A partir de 1945,
entonces, Lima muere por deglución. Los provincianos tomaron hasta el último
cerro (RODRÍGUEZ COBOS, Luis. “Planificación y estudios sobre Lima: entre la
ciencia y la ficción”, Debate, Lima, nº13, pp.23-27 APUD ORTEGA, 1986, p.16).34

Quase sempre através de imagens de força bélica, como invasão e conquista,35 o
massivo fenômeno migratório, especialmente entre as décadas de 1940 e 1980, é
reiteradamente entendido como um divisor de águas na história da cidade e do país. Neste
período, a população de Lima decuplicou em termos absolutos e, em termos relativos, passou
a albergar em seu território um terço da população peruana, provenientes de todas as regiões
do país, convertendo o Peru em um país predominantemente urbano (JOSEPH, 1999). O Peru
pode ser considerado como cenário de um dos mais intensos processos de centralização do
continente, sendo o contrapeso de cidades intermediárias quase nulo (ÁVILA MOLERO,
2001)36. Durante as décadas de 1960 e 1970, de cada 100 migrantes 56 se dirigiam à capital
(JOSEPH, op.cit.).
De um modo geral, no contexto latino-americano, o processo de urbanização
caracterizou-se pela natureza cumulativa na localização dos investimentos modernizadores,
conduzindo a região, em apenas poucas décadas, ao fenômeno da macrocefalia; isto é, à
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Em português, tradução nossa: “[…] aquela imagem de Lima como Cidade Jardim, a três ou mais vezes
coroada, [...] aquela Lima dos anos 30-40 para trás, já se foi. E se foi [...] por volta dos anos 45 e não voltou
mais, pois chegaram a ela contingentes de provincianos que foram se instalando dentro, ao redor e em cima de
Lima até tomá-la por completo. Os 300.000 habitantes, aproximadamente, que tinha a capital entre os anos 3040 não puderam nem mostraram resistência alguma frente aos milhões de provincianos que se entrincheiraram
em Lima nas últimas três décadas. A partir de 1945, então, Lima morre por deglutição. Os provincianos
tomaram até o último cerro”.

35

Como evidenciam, por exemplo, os títulos de duas obras já clássicas dedicadas ao estudo deste processo:
DEGREGORI, Carlos Iván; BLONDET, Cecilia; LYNCH, Nicolás. Conquistadores de un nuevo mundo. De
invasores a ciudadanos en San Martín de Porres. Lima: IEP, 1986; e GOLTE, Jurgen; ADAMS, Norma. Los
caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima. Lima: IEP, 1987.

36

A segunda maior cidade do país na atualidade, Arequipa, concentra um contingente populacional onze vezes
menor que aquele reunido em Lima metropolitana (dados do relatório do IDH para o Peru, 2005).
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elevada (e crescente) concentração das atividades econômicas e políticas mais dinâmicas em
alguns poucos pontos do território (SANTOS, 2005). Neste sentido, a explosão demográfica e
territorial das grandes cidades latino-americanas deveu-se também, em função dessa
concentração, a um intenso fluxo migratório de populações vindas do campo ou de outros
municípios menores, em busca de melhores condições de vida sonhadas mediante sua
incorporação à esfera da economia moderna.
[...] o crescimento desmedido da população urbana criou um círculo vicioso: quanto
mais a cidade crescia, mais expectativas criava e, em consequência, atraía mais
gente, porque parecia poder absorvê-la (ROMERO, 2004, p. 361).

Assim, em apenas três décadas, Lima passou de 600 mil habitantes em 1940, para 2,9
milhões, em 1970; no mesmo período, Bogotá, de 360.000 para 2.540.000; Caracas, de
250.000 para 2.188.000; e o Rio de Janeiro – que nesse período deixa de ser a capital do
Brasil – dá um salto populacional de 1,8 milhões de habitantes para 6,7 milhões (ROMERO,
op.cit.), para citar apenas alguns exemplos. Diante deste crescimento ao mesmo tempo
pujante e desmedido, sem correlação na história da civilização ocidental, emerge uma
profunda ambiguidade no entendimento e no tratamento da realidade urbana latino-americana.
Expressões como “transbordamento popular” (MATOS MAR, 2004), “enxurrada zoológica”,
“cidade monstruosa”, “cidade de massas” aparecem como traduções do sentimento de caos e
desordem e convivem com exaltações ao desenvolvimento urbano da região, expressão ao
mesmo tempo de progresso e modernidade (PREVÔT SCHAPIRA, 2001).
[...] as cidades da região eram percebidas com uma ambiguidade que oscilava entre a
esperança e a desconfiança: como acessos preferenciais de uma corrente de idéias e
estilos de vida que libertaria a América Latina das amarras do tradicionalismo e do
subdesenvolvimento, incorporando grandes massas de população rural às novas
pautas econômicas, sociais e políticas da vida moderna, mas, ao mesmo tempo,
como parasitas monstruosos, que sugavam toda a seiva vital do interior de nossos
países (GORELIK, 2005, p. 121).

O processo de urbanização limenho, resultante do fenômeno migratório ao longo do
século XX, pode ser dividido em dois momentos. No primeiro, entre a década de 1920 e o
final da década de 1960, a migração campesina e a expansão da cidade eram impulsionadas
por um “crescimento por desenvolvimento”, em função do aumento da atividade mineradora e
industrial, fruto da política de substituição de importações, e da atração que gerava a cidade
pela expectativa de melhores condições de vida e a possibilidade de incorporação às esferas
da economia e do consumo modernos. O período entre 1970 e 1990, por sua vez, foi marcado
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por um “crescimento por crise” (JOSEPH A.; CASTELLANOS; PEREYRA; ALIAGA,
2005), primeiro econômica e depois política, sobretudo em função do conflito armado
deflagrado em 1980 pelo Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL), que
devido à intensidade da violência no interior do país, contribuiu para a continuidade da
migração massiva da população rural e serrana até Lima (MATOS MAR, 2004; PORTES;
ROBERTS, 2005).
No período entre 1950 e 1970, que constituiu o auge das migrações campesinas em
direção à capital, a cidade experimentou um vertiginoso processo de expansão territorial. O
explosivo crescimento urbano não contou com a participação do Estado que, em crise,
praticamente não investiu na urbanização das zonas ocupadas, majoritariamente, por
provincianos migrantes (JOSEPH, 1999). Porém, não foi somente a população migrante a
responsável pela expansão das invasões e urbanizações populares. Neste sentido, por
exemplo, Riofrío (1978) cita um censo realizado na barriada de San Cosme, em 1953, que
constatava que 44% de seus moradores eram limenhos. “Com efeito, na barriada também
havia limenhos: limenhos pobres” (RIOFRÍO, op.cit., p.17 nt. 16 – tradução nossa). Os
principais protagonistas desta expansão foram, portanto, os setores populares que, diante da
inoperância e incapacidade do Estado de absorvê-los e integrá-los à infra-estrutura urbana ou
ao mercado de trabalho, buscavam então resolver, de modo espontâneo e contestatório, a
satisfação de suas necessidades (MATOS MAR, op.cit.). As invasões de terrenos, o
surgimento e a expansão das barriadas se converteriam, então, no fenômeno mais
emblemático do processo de urbanização peruano, transformando a paisagem e a morfologia
urbana de Lima.
Lima constituiria um dos casos mais expressivos, em toda a América Latina, da
incontestável presença, crescimento e visibilidade das novas modalidades de habitação
popular, fruto das invasões de terrenos e/ou da autoconstrução da moradia – em oposição, por
exemplo, aos casos de Buenos Aires, São Paulo ou Santiago, cidades nas quais suas favelas e
villas miseria não são vistas com facilidade, muitas vezes despercebidas pelo turista e mesmo
pelo cidadão comum (ROMERO, 2004). O caso limenho seria também emblemático na região
no que tange à expressividade, à capacidade de mobilização e à força organizativa dos novos
moradores para a satisfação de suas próprias necessidades – em especial de moradia e
trabalho – no novo contexto urbano (ROMERO, op.cit.).
De modo a evitar reduzir o entendimento do crescimento urbano limenho apenas ao
fenômeno das barriadas e, por outro lado, também questionar o discurso e a ideologia das
classes dominantes de negação e marginalização das novas modalidades populares de
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reprodução do espaço urbano – ao reservar o status de cidade apenas às áreas consolidadas e
“tradicionais” do tecido urbano –, é necessário compreender, como parte de um único
processo de expansão, o crescimento tanto da cidade “formal” como da cidade “informal”: “A
urbanização de tipo convencional, assim como a barriada e o tugúrio são três modalidades de
desenvolvimento das áreas residenciais que se dão simultaneamente” (RIOFRÍO, 1978, p.6 –
tradução nossa). No que tange à atuação do Estado, durante o período de maior crescimento logo, de maior pressão e demanda habitacional –, se perfilaria claramente uma política de
“duas caras” no que tange à questão da moradia: por um lado, a lógica do desenvolvimento
capitalista do mercado, dos grandes empreendimentos privados e da especulação do solo
urbano; por outro, uma política de “deixar fazer” com relação às barriadas, revestida com a
“demagogia da autoajuda” (RIOFRÍO, op.cit., p.38).
¿Qué mejor que permitir que fueran los propios sectores populares los que se
encargaran de solucionar su propio problema y dejar así a la industria de la
construcción con las manos libres para poder hacer negocio con aquellos sectores
que sí tenían capacidad de pago? […] De ahí que [el Estado] empezara a ver con
buenos ojos a las barriadas, las que, por esfuerzo propio y ayuda mutua – es decir sin
apoyo estatal ni mayor gasto de las empresas – habitaban terrenos que no tenían
valor comercial en las zonas de expansión […] de la metrópoli (ibid., p.29-30).37

A partir da década de 1960, o Estado peruano atuaria em distintas frentes em sua
política habitacional. Por um lado, programas de erradicação de barriadas e reassentamento
de populações, em particular aquelas que estivessem em terrenos de interesse imobiliário e/ou
estatal, nos eixos já estabelecidos de expansão da cidade. Por outro lado, a fomentação de
programas habitacionais que, no entanto, atendiam primordialmente aos setores médios, aos
quais foram destinados 91% dos investimentos em moradia neste período. Fosse pela
repressão, por omissão, ou por políticas habitacionais que não eram destinadas aos setores
mais carentes e vulneráveis, o Estado - em sua ineficiência - terminou se transformando, ele
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Em português, tradução nossa: “Que melhor que permitir que fossem os próprios setores populares os que se
encarregassem de solucionar seu próprio problema e deixar assim a indústria da construção com as mãos livres
para poder fazer negócio com aqueles setores que tinham sim capacidade de pagamento? [...] Por isso o Estado
começava a ver com bons olhos as barriadas que, por esforço próprio e ajuda mútua – isto é, sem apoio estatal
nem maiores gastos das empresas – habitavam terrenos que não tinham valor comercial nas zonas de expansão
[...] da metrópole”.
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mesmo, em um agente fundador de novas barriadas, cada vez mais distantes do tecido
urbano, como foi o caso emblemático de Villa El Salvador (RIOFRÍO, 1978)38.
Figura 4 – Registro do reassentamento das famílias que deu lugar à criação do distrito de Villa
El Salvador, em maio de 1971

Fonte: Disponível em http://www.amigosdevilla.it./Foto/1971_06.jpg; acesso em 14/02/2013.

Perante a impossibilidade e a falta de vontade política do Estado de fazer frente às
vertiginosas transformações, a modalidade predominante de acesso ao solo (e, eventual e
gradualmente, à moradia) foi a ocupação dos areais e áreas agrícolas na periferia da cidade.
Devido à forte mobilização e articulação política dos setores populares e à incapacidade de
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Villa El Salvador foi o primeiro reassentamento urbano promovido pelo Estado peruano. Em abril de 1971,
cerca de 200 famílias haviam invadido um terreno na localidade de Pamplona, ao sul de Lima; em poucos dias,
quase 9 mil famílias já ocupavam o local. Dado o interesse do Estado na área – tornada estratégica em função
do crescimento urbano, do esgotamento das áreas disponíveis e da especulação do solo – houve tentativas de
repressão violenta e expulsão dos invasores. Sem sucesso, iniciaram-se as negociações para o reassentamento
das famílias em novo terreno designado pelo governo; um “grande bolsão” – sem qualquer infraestrutura ou
plano de urbanização - no qual o Estado pretendia alojar os invasores e todos aqueles que buscavam moradia
nas barriadas que surgiam na capital (RIOFRÍO, 1978). Duas semanas depois, em maio do mesmo ano,
aproximadamente 7 das 9 mil famílias foram reassentadas. A criação de Villa El Salvador permitiria ao
Estado, durante certo tempo, canalizar o crescimento no eixo sul de expansão da cidade (FERRY, 1997).
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satisfazer a crescente demanda, o Estado terminou por legitimar as invasões como modalidade
de acesso ao solo e à moradia, “[...] sempre e quando [...] não afetassem os interesses do
capital imobiliário” (BARREDA; RAMÍREZ CORZO, 2004, p. 208 – tradução nossa),
através da legalização dos terrenos uma vez já consolidada a ocupação e iniciado – pelos
próprios moradores – o (lento) processo de urbanização da área.
Lo primero que se adquiere – y en medio a fuertes luchas – es el terreno en el que
inmediatamente se reside. El alojamiento evolucionará desde la choza de estera
hasta, eventualmente, viviendas de muy variado tipo, a la vez que con el tiempo
algunas zonas irán dotándose de servicios como agua, luz, etc. (RIOFRÍO, 1978,
p.4).39

O processo de expansão das barriadas em Lima pode ser dividido em dois momentos
(BARREDA; RAMÍREZ CORZO, op.cit.). No primeiro, entre 1940 e 1954, as barriadas
estavam concentradas no eixo Lima-Callao, localizadas “estrategicamente” em zonas
contíguas à área consolidada da cidade. Relativamente pequenas e fragmentadas, continuavam
dependentes da área central para o acesso a produtos e serviços e, apesar do contraste que
impunham, não constituíam ainda um fenômeno significativo, mas marginal em relação à
dinâmica de crescimento da cidade, como um “anexo pobre” da cidade tradicional (ibid.).
Em meados da década de 1950, com a intensificação do processo migratório, as
ocupações e o crescimento das barriadas ganharam força e ênfase particulares
(SACHAEDEL, 1982). Este segundo momento, entre 1954 e o final dos anos 1980,
consistiria no “período clássico” de expansão das barriadas em Lima (BARREDA;
RAMÍREZ CORZO, op.cit.), que começam a localizar-se às margens do tecido urbano
consolidado, na maioria das vezes em cerros e areais de baixo ou nulo valor de mercado.
Mudava, então, o padrão de ocupação urbana pela população migrante, que passava a
acomodar-se em zonas marginais, mudando-se diretamente para as barriadas e mantendo
cada vez menor relação com a zona central de Lima (ibid.).
Paralelamente, já em meados da década de 1950, o esgotamento do espaço físico
disponível já impunha novos marcos para o crescimento da cidade. Assim, neste período,
tinha início um processo de densificação (e “encortiçamento”) não mais apenas das zonas
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Em português, tradução nossa: “O primeiro que se adquire – e em meio a fortes lutas – é o terreno no qual
imediatamente se reside. O alojamento evolucionará desde a cabana de esteiras até, eventualmente, moradias
de tipo muito variado, ao passo que com o tempo algumas zonas irão sendo dotadas de serviços como água,
luz, etc.”.
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centrais decadentes da cidade, mas também daquelas barriadas que, já consolidadas, haviam
alcançado um nível relativo de desenvolvimento urbano (RIOFRÍO, 1978). Como resultado,
tornava-se evidente um crescente processo de diferenciação social e econômica no interior das
mesmas, expressão de sua complexa e heterogênea composição social (MATOS MAR;
CHENG HURTADO, 1991; RIOFRÍO, op.cit.). Finalmente, as classes médias e altas
consumavam seu abandono da área central e buscavam novas estratégias de isolamento,
gerando maior segmentação e fragmentação urbanas e produzindo certo desmembramento da
cidade (SACHAEDEL, 1982).
Em função desta tendência centrífuga e a contínua urbanização das zonas periféricas,
Lima se convertia em uma metrópole policêntrica. As três grandes áreas onde se
estabeleceram estas “barriadas marginais” absorveram a maior parte da população recémchegada à cidade durante a segunda metade do século XX (JOSEPH, 1999). Num processo
acelerado de crescimento e urbanização, estas áreas converteram-se nos eixos principais de
expansão da cidade, porém no sentido inverso - de fora para dentro -, ocupando os espaços
intersticiais que as separavam da zona consolidada da cidade e levando à conformação dos
Cones de Lima (Cone Norte, Cone Leste e Cone Sul) que hoje constituem as áreas de
crescimento mais dinâmico da metrópole limenha40.
En la práctica, estas invasiones fundaban nuevos polos o núcleos de expansión
barrial desde los cuales se ocupan los terrenos adyacentes. Esto hacía que las
barriadas continuaran creciendo y, con los años y según se fueron rellenando los
espacios entre el casco urbano y las barriadas pioneras, formaron lo que ahora son
los conos de la ciudad. Es también a partir de este periodo que podemos hablar de
ciudad popular como un fenómeno trascendente y definitorio para la urbe
(BARREDA; RAMÍREZ CORZO, 2004, p.206 – grifo nosso).41

Se, na década de 1950, as barriadas representavam apenas 10% do total da área
urbana de Lima, em 1985, 80% de sua extensão estava ocupada por assentamentos, cortiços e
bairros populares (JOSEPH, op.cit.). Ao final do século XX, mais de 62% da população de
Lima Metropolitana habitava a vasta área que os setores populares urbanizaram a partir da
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Ver Anexo, Mapa 2: Distribuição dos distritos de Lima Metropolitana por zonas.

41

Em português, tradução nossa: “Na prática, estas invasões fundavam novos pólos ou núcleos de expansão
urbana a partir dos quais são ocupados os terrenos adjacentes. Isto fazia com que as barriadas continuassem
crescendo e, com o decorrer dos anos e à medida que se foram preenchendo os espaços entre o tecido urbano e
as barriadas pioneiras, formaram o que agora são os cones da cidade. É também a partir deste período que
podemos falar da cidade popular como um fenômeno transcendente e definidor para a urbe”.
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década de 1940 (MATOS MAR, 2004). A explosão demográfica e a diversificação das pautas
de territorialização urbana, decorrentes do processo migratório, implicaram então uma ruptura
histórica na trajetória de Lima, visível na mudança da paisagem e no novo perfil residencial
da cidade (MATOS MAR, op.cit.).
Lima ha dejado de ser una ciudad con un núcleo de clase adinerada y sectores
medios rodeados de un cinturón de miseria, para convertirse en una suerte de gran
barriada con algunos barrios ricos. La figura se ha invertido diametralmente. La
Lima andina ha impuesto un modelo urbano no convencional cuyos elementos son:
primero la organización social, luego la tierra y por último la construcción, la que
suele hacerse “de a poquitos” (ARROYO, 1994, p.67).42

Nesta paisagem em construção, um mosaico de pobreza e casas a meio construir
constituía evidência dos diferentes estágios da lenta, mas contínua, construção da moradia
pelos setores populares. Da ocupação e loteamento dos terrenos à construção de cabanas de
esteira, a moradia será, para estes setores, um projeto familiar em busca de sua melhoria e sua
progressiva construção em tijolos e cimento. Uma vez construída a laje, estará com as
estruturas de ferro despontando para o alto, esperando a oportunidade de construção de um
segundo (ou terceiro) andar, para o/a filho/a que casa ou para abrir um negócio familiar,
geralmente de pequeno comércio ou prestação de serviços, dando destino comercial à parte da
casa.43 Por outro lado, os esforços de legalização e urbanização dos terrenos foram
comumente um projeto coletivo, pelo menos até a década de 1970, expresso na articulação e
mobilização política, na conformação de associações de moradores (e a formação de
lideranças comunitárias), assumindo do custo de construção da cidade através do trabalho
comunitário (BARREDA; RAMÍREZ CORZO, 2004)44.
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Em português, tradução nossa: “Lima deixou de ser uma cidade com um núcleo de classe endinheirada e de
setores médios rodeados por um cinturão de miséria, para converter-se numa espécie de grande barriada com
alguns bairros ricos. A figura se inverteu diametralmente. A Lima andina impôs um modelo urbano não
convencional cujos elementos são: primeiro a organização social, depois a terra e por último a construção, que
costuma ser feita ‘aos pouquinhos’”.
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Destacamos, aqui, uma particularidade da paisagem que compõem os tetos de Lima. Com a ausência de
chuvas, a grande maioria das construções – inclusive de classe média - não tem telhado, apenas uma laje,
quase sempre de aspecto inacabado, utilizada como lavanderia e/ou varal e depósito de “entulhos” – objetos e
móveis velhos sem uso, com a poeira densa, cinza, acumulada.

44

Não devemos generalizar esta afirmação para todas as barriadas e assentamentos populares em Lima, mas
existem casos emblemáticos, como o de Villa El Salvador, que se tornou exemplo de mobilização comunitária
e organização auto-gestionária com a criação da Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador
(CUAVES) e a concepção de um plano de desenvolvimento e gestão urbana comunitários.
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Por sua vez, o centro de Lima passava também por intensas transformações, sofrendo
uma espécie de gentrificação às avessas: com seus “cavalos de troia”, a massa migrante havia
tomado os cerros da capital e, finalmente, conquistava seu centro físico e simbólico (GOLTE;
ADAMS, 1987). Com a ocupação do centro pelos setores populares e migrantes, denunciavase seu acelerado processo de deterioro físico e de “degradação social”, refletidos na
fisionomia e nos hábitos dos seus novos usuários, no congestionamento, no encortiçamento e
na explosão da economia informal e do comércio ambulante. Apesar da criação e do
crescimento de novas centralidades nos eixos de expansão da cidade (os cones de Lima), o
centro tradicional conservava sua força na dinâmica urbana, nos discursos e no imaginário da
cidade, disputado ora como o centro “perdido” pela elite criolla ora como o centro
“conquistado” pela população migrante.
La consumación del abandono del centro por parte de sus tradicionales moradores
[…] no significó – a pesar de que muchos parecen creerlo – la ‘muerte’ del centro
como espacio de residencia y actividad comercial. Por el contrario, este espacio no
tardó en adquirir otro rostro y una nueva identidad gracias a aquellos nuevos
habitantes que entre migrantes y población de bajos recursos empezaron a habitarla
desde mediados del siglo XX. Este es el centro de calles abarrotadas, de miles de
ambulantes, de callejones y conventillos cada vez más tugurizados. Este es el centro
que adquiere una mayor significación social y cultural para la población barrial y los
distritos populares. Es el centro del desborde popular sin límites y el caótico asalto
cultural del Perú profundo (LUDEÑA, 2002, p.61-62).45

Os setores tradicionais e conservadores da sociedade limenha repudiavam a invasão
campesina que, ao romper com os mapas tradicionais de territorialização, provocava a
“desurbanização” e a “ruralização” da cidade (ORTEGA, 1986), e a crise da cultura criolla (e
de seu projeto nacional). A partir de então, a reorganização do espaço urbano deu-se em
outros termos – desde as classes populares e impondo uma topografia não mais dualista
(baseada cisão entre Lima e o resto do país), mas diversificada a partir de suas pautas plurais
de definição rural, representantes de toda a diversidade cultural do país: “[...] a
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Em português, tradução nossa: “A consumação do abandono do centro por parte de seus tradicionais
moradores [...] não significou – apesar de que muitos parecem crê-lo – a ‘morte’ do centro como espaço de
residência e atividade comercial. Pelo contrário, este espaço não tardou em adquirir outro rosto e uma nova
identidade graças àqueles novos habitantes que, entre migrantes e população de baixos recursos, começaram a
habitá-la desde meados do século XX. Este é o centro de ruas congestionadas, de milhares de ambulantes, de
cortiços e pensões cada vez mais populosos e deteriorados. Este é o centro que adquire maior significação
social e cultural para a população das barriadas e distritos populares. É o centro do transbordamento popular
sem limites e do caótico assalto cultural do Peru profundo”.
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desurbanização de Lima e sua ocupação provinciana e campesina transformou a paisagem
urbana, nacionalizando-a culturalmente” (ORTEGA, op.cit., p.117 – tradução nossa)46.
Não sem conflitos e resistências, que lamentavam a invasão campesina na capital e
identificavam nestas populações as causas de todos os males urbanos, o processo migratório
tendeu a ser compreendido como processo fundante de uma outra modernidade peruana
(FRANCO, 1991), como a democratização social da metrópole limenha e o surgimento de
uma nova e agora “autêntica” identidade nacional popular (DEGREGORI; BLONDET;
LYNCH, 1986). Nesta perspectiva, ao impor sua presença, a massa migrante nacionalizava a
capital peruana, apropriava-se subjetivamente da nação e a reconstruía democraticamente. Ao
“conquistar” a cidade hostil, além de historicamente alheia ao “Peru real”, os migrantes
forjaram uma “Nova Lima”, em cujo seio emergiria “uma nova peruanidade”47.
Contudo, apesar do otimismo frente à “conquista popular” da senhorial e ensimesmada
Lima, evidenciava-se a natureza essencialmente conflitiva da acomodação destes migrantes na
cidade. As elites limenhas rechaçavam a presença migrante e tratavam de isolar-se,
condenando aquela invasão que, “como uma gigantesca mancha de óleo” (MOSQUERA
MOSQUILLAZA, 1999, p.214 – tradução nossa), expandia suas barriadas pelos areais e
cerros nas periferias da cidade. A explosiva e desordenada urbanização e a crescente
marginalização da população migrante tornaram visíveis e patentes às profundas
desigualdades econômicas, sociais, culturais e raciais presentes na sociedade peruana,
aprofundando os processos de segmentação e segregação sócio-espacial, a violência e a
discriminação, sensíveis na precariedade de condições de vida dos novos pobres urbanos.
[…] la persistente marginación colocaba todavía a miles de migrantes en un mundo
paralelo dentro de un mismo espacio compartido – Lima. […] Al hecho de que este
mundo creciera paralelo y subterráneo contribuyó, sin duda, la rápida percepción de
la ciudad […] como un espacio muy hostil (BALBI, 1997, p.14).48
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No original: “[...] la desurbanización de Lima y su ocupación provinciana y campesina, cambió el paisaje
urbano, nacionalizándolo culturalmente”.
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Como veremos no próximo capítulo, em estreita relação com o excessivo centralismo de Lima desde a sua
fundação espanhola, existe uma larga tradição dualista no imaginário nacional peruano, baseada na cisão entre
Lima e o “Peru”. É esta tradição dualista, e o projeto nacional criollo que a reifica, que teriam sido postos em
cheque com a migração massiva e com a “conquista” de Lima pelo “outro Peru”.

48

Em português, tradução nossa: “[…] a persistente marginação colocava ainda a milhares de migrantes num
mundo paralelo dentro de um mesmo espaço compartilhado – Lima. [...] Para o fato de que este mundo
crescesse paralelo e subterrâneo contribuiu, sem dúvida, a rápida percepção da cidade [...] como um espaço
muito hostil”.
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Enfrentavam-se simbolicamente, então, duas Limas: a Lima invadida – aquela
resultante do processo de modernização e do projeto nacional criollo na virada do século XX;
e a Lima invasora, isto é, a “Nova Lima” forjada pelos setores populares e pela população
migrante. Batalha que, poderíamos dizer, constitui reflexo da desconexão e do desencontro
históricos entre a cidade letrada e a cidade real (RAMA, 1985), revelando a existência de
duas cidades sobrepostas: uma física, concreta, “[...] que se expandia como uma anarquia
atrás da qual corria a ordem para organizá-la (e também para freá-la)” (RAMA, op.cit.,
p.110); a outra simbólica, que a concebe, ordena e interpreta de modo à “[...] conservá-la além
de sua execução material, fazê-la sobreviver inclusive em luta com as modificações sensíveis
que introduz incessantemente o homem comum” (ibid., p.53).
Assim, através da imagem da “invasão” campesina da cidade emergia o mapa de uma
batalha que, no discurso conservador e tradicionalista, recriava e defendia um centro (de
poder e legitimidade), reinscrevendo no tecido urbano a dualidade e a separação entre Lima e
províncias, isto é, entre Lima e o Peru (ORTEGA, 1986). Marcado pelo lamento nostálgico e
pela evocação de uma cidade que desaparecia – logo, que vê questionada sua existência como
centro legítimo - em função do fenômeno migratório, “[...] seu mapa de uma batalha é,
inevitavelmente, o de uma batalha perdida” (ORTEGA, op.cit., p.16 – tradução nossa).
Por outro lado, neste embate se consolida também o discurso moderno da denúncia de
Lima,49 cujo exemplar mais emblemático se encontra na obra de Salazar Bondy (2005),
“Lima, la horrible”, publicada originalmente em 1964. Esta obra, extremamente presente no
imaginário local - ainda que com uma variedade de sentidos que extrapolam sua concepção
original -, consiste em um manifesto crítico de ataque ao imaginário oficial criollo e seu
discurso nostálgico e conservador. Por meio da desmistificação do mito passadista da
“Arcádia Colonial” e daquela representação da Lima criolla como centro legítimo do sentido
tradicional (da cidade e da nação), o autor propunha um descentramento através da invocação
e da defesa do impulso democratizador e moderno das transformações provocadas pela
migração andina. Tratava-se, assim, da confrontação da Lima histórica e atual, conectada ao
presente e ao futuro, com aquela cidade puramente textual e ideológica. O “sonho evocativo
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Tradição literária inaugurada, ainda na década de 1920, por Manuel González Prada e José Carlos Mariátegui,
que elaboram e instituem a corrente indigenista associada ao pensamento de esquerda, na qual estão presentes
a denúncia da ilegitimidade do centralismo limenho e criollo e a urgência de um projeto nacional popular. No
próximo capítulo, abordaremos este tema.
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da Colônia” nada mais seria que uma reação conservadora e excludente, um mecanismo de
defesa diante e contra esta “Nova Lima” em seu processo de criação pela massa migrante.
“Lima, a horrível” é, portanto, em sua concepção original, esta cidade que rejeita as
transformações, que se nega a reconhecer seu descentramento e o surgimento de uma nova
cidade popular. No entanto, a expressão adquiriria tal transcendência no imaginário sobre a
cidade que o discurso hegemônico também se apropriaria da expressão, invertendo seu
significado: face à “derrota” diante da invasão campesina, “Lima, a horrível” é incorporada ao
discurso dominante para designar a cidade “invasora”, caótica, a meio construir, resultante da
desordenada urbanização promovida pelos setores populares.
No início dos anos 1980, um contexto de extrema instabilidade política e crise
econômica deram lugar a um grave conflito interno no Peru. Os violentos embates entre o
Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, o Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
e as Forças Armadas, sobretudo nas áreas rurais mais pobres do país, provocaram a fuga de
milhares de pessoas e às vezes comunidades inteiras em direção às cidades da costa e à Lima
em particular. Entre 1980 e 1992, num período em que as principais cidades da América
Latina invertiam suas taxas de crescimento, o processo migratório em direção à capital
peruana se transfigurava, com renovada intensidade e violência sem precedentes.
El desborde popular [...] fue completamente alterado por la fuga, la expulsión o el
éxodo, debidos al terror y al miedo que afectaron especialmente a las comunidades
de base indígenas, serranas y amazónicas, y a una multitud de caseríos, pueblos y
ciudades, especialmente del sur serrano, con preponderancia indígena en condición
de extrema pobreza, hablantes de quechua, históricamente marginados y
discriminados (MATOS MAR, 2004, p.118).50

Assim, durante os anos do conflito, o crescimento urbano de Lima cobrava outro
sentido. As barriadas, como unidade urbana de expansão, foram seriamente afetadas pela
desarticulação, intimidação ou pelo assassinato das organizações e lideranças comunitárias
que, até então, caracterizavam a constituição e a urbanização destes espaços, alterando seus
ritmos de reprodução e adaptação. Por outro lado, surgiam novos espaços urbanos, nos quais
se instalaram populações inteiras de refugiados pela violência interna e que, devido à crise
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Em português, tradução nossa: “O transbordamento popular […] foi completamente alterado pela fuga, a
expulsão ou o êxodo, devidos ao terror e ao medo que afetaram especialmente as comunidades de base
indígenas, serranas e amazônicas, e a uma multidão de casarios, povoados e cidades, especialmente do sul
andino, com preponderância indígena em condição de extrema pobreza, falantes de quéchua, historicamente
marginalizados e discriminados”.
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generalizada vivida pela sociedade peruana neste período, se trasladavam ao contexto urbano
em condições de pobreza, precariedade e vulnerabilidade extremas, muito mais agudas que
aquelas enfrentadas pelos migrantes do período “clássico” (MATOS MAR, 2004). A
crescente hostilidade com espaços populares, sobretudo os distritos periféricos da cidade,
fruto da identificação destes espaços e de sua população com a zona de conflito e com o
conflito em si (marcados por um forte componente étnico-cultural), haveriam aprofundado as
já traumáticas fraturas da sociedade peruana e a tendência generalizada ao receio e à
hostilidade (RODRÍGUEZ ROBLES, 1997).
Devido ao conflito interno, que desde o final da década de 1980 intensificava sua
presença em Lima, a capital peruana era uma cidade sitiada, de ruas esvaziadas, recolhimento
e medo, e de um cotidiano marcado pela constante ameaça de apagões, carros-bomba,
sequestros e assassinatos. “Com a luta armada e o terrorismo, que afetou tanto o meio rural
como o urbano, os insurgentes puseram em cheque a grande cidade limenha […]. Para os
limenhos foi uma década de insegurança e desassossego permanentes” (MATOS MAR,
op.cit., p.119 – tradução nossa).51
No início da década de 1990, Alberto Fujimori foi eleito presidente, num contexto de
aguda crise inflacionária, paralisia estatal e da crescente ameaça subversiva. Em 5 de abril de
1992, Fujimori fechava o Congresso Nacional e declarava o autogolpe de Estado, instituindo
uma ditadura que durará quase uma década. Poucos meses depois, as Forças Armadas
capturariam o líder do Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, desarticulando o movimento
revolucionário e pondo fim ao conflito armado. Oficialmente, devido à forte pressão
internacional, que incluía o bloqueio de empréstimos financeiros ao país, em 1995 Fujimori
reinstituiu o processo democrático, reabrindo o Congresso e convocando novas eleições.
Legitimado pela relativa estabilidade econômica e, sobretudo, pela derrota da insurgência
subversiva, foi reeleito. Contudo, analistas ressaltam o caráter de “fachada” deste processo
eleitoral e a continuidade do projeto político autoritário até a queda do regime, com a fuga de
Fujimori do país e a sua renúncia, via fax, no ano de 2000 (BURT, 2009).
Com a prisão das lideranças senderistas, a derrota do “terrorismo” foi utilizada por
Alberto Fujimori para legitimar seu regime autoritário, contando, com a exceção dos seus
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Um interessante registro do cotidiano da cidade neste período - a partir de relatos de jovens adultos, crianças à
época, sobre a experiência dos apagões - encontra-se em: CHÁVEZ H., Yeiddy. El apagón: vida cotidiana de
los niños de la década de los ochentas. El Muro – Revista de Cultura y Política para América Latina, edição
eletrônica, n.2 (disponível em: http://www.revistaelmuro.com/02/articulo_2.html; acesso em 14/02/2013).
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últimos anos no poder, com a aprovação majoritária da população. Aprovação que, na
verdade, continha boa dose de silêncio, dadas a instrumentalização do medo e a
criminalização da oposição operadas pelo regime fujimorista (BURT, op.cit.) – seja com a
ameaça de retorno da violência subversiva, ou a ameaça de receber o mesmo tratamento
destinado aos terroristas, a tortura, a prisão, o desaparecimento e a morte. Deste modo, a
estabilização da economia – ainda que pela via dolorosa do choque neoliberal e do
encolhimento do Estado, aumentando os índices de pobreza e desigualdade, desarticulando ou
desativando os serviços públicos -, a política populista, a militarização da vida social (e a
preponderância das Forças Armadas, que mantiveram o controle territorial de grandes porções
do país) e a criminalização da oposição (i.e., terrorismo de Estado), formaram a base de
sustentação do regime fujimorista até o fim dos anos 1990 (ibid.).
Neste grave contexto de crise econômica, violência política e militarização da vida
social, “Lima, a horrível” se generalizaria como definição do caráter da capital peruana,
tornando-se uma expressão corriqueira, adjetivo obrigatório - até os dias de hoje - para
nomear e definir a realidade urbana da metrópole limenha. Expressão que termina por
adquirir, assim, um “sentido comum” que faz referência, sobretudo, à percepção do caos
urbano – à violência política e social, à insegurança, à pobreza, ao desordenamento, ao
congestionamento, à poluição ambiental e sonora, à precariedade da infraestrutura e do
transporte –, servindo também à denúncia de uma cidade e de uma sociedade excludentes.

1.4

Narrativas da destruição, imaginários da perda, mitos do passado

Narrar a história urbana de Lima é narrar a história de uma descontinuidade; é
descrever a trajetória de um mapa urbano que se desfaz e se refaz, continuamente, rompendo
com o horizonte dos sentidos comuns e das referências compartilhadas. Nesta direção,
podemos afirmar que a memória histórica e o imaginário urbano limenho estão articulados,
ciclicamente, em torno da percepção da destruição e da perda de si mesma. Mais que um
discurso – que, como vimos, institui também uma tradição literária e historiográfica -, esta
narrativa da destruição terminaria por constituir-se em um modelo de percepção próprio, uma
maneira de representar a trajetória e a existência mesma de uma cidade que não cessa de
produzir e/ou de sofrer a sua desaparição (ORTEGA, 1986).
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Articulador da narração de sua trajetória e de sua memória histórica, este imaginário
da destruição e da perda remete às origens mesmas da cidade colonial, à sua fundação
espanhola e à destruição do mundo cultural nativo, entendidos como um esvaziamento do
espaço habitado e a aniquilação do “grande império que fomos”. Posteriormente, com o
desmembramento do território colonial espanhol e o declínio da hegemonia regional de Lima,
se lamentaria o esvaecimento do seu esplendor vice-reinal, numa mistificação do passado
colonial que persistiria no imaginário e no discurso hegemônico sobre a cidade desde então.
No final do século XIX, com a derrota na Guerra do Pacífico, este discurso se
traduziria numa historiografia e num imaginário dominados por um senso de “frustração
histórica”, um lamento pelo “tempo perdido” e pelas promessas não cumpridas da
modernidade peruana (CALLIRGOS, 2007). Após a crise do período pós-guerra e com o
início do processo de modernização capitalista da cidade, esta narrativa da destruição
adquiriria transcendência com o epíteto “uma Lima que se vai”, convertendo tanto seu
presente (de uma cidade e um país em ruínas após a guerra) quanto seu futuro (como nação
civilizada e moderna) em fantasmas do seu passado idealizado (ORTEGA, op.cit.). Neste
discurso, o próprio processo de modernização e o excessivo centralismo limenho podiam ser
justificados, reafirmando o papel histórico de Lima e de suas elites na condução do Peru “no
rumo da civilização e da modernidade”.
Não obstante, apesar da sua urgência e inexorabilidade, o “progresso” constituiria
nesta narrativa outra grande força destrutiva. Os poucos monumentos coloniais que resistiram
aos grandes terremotos que assolaram a cidade foram destruídos pelos sucessivos processos
de expansão e remodelação de seu espaço urbano (ibid.). Finalmente, antes que pudesse se
consolidar a Lima projetada pelo processo de modernização das primeiras décadas do século
XX, a explosão urbana e a massiva migração campesina transformaram a fisionomia e a
morfologia da cidade, numa “batalha perdida” que haveria posto em cheque a hegemonia da
tradicional cultura criolla e o centro de sua legitimidade política e simbólica.
Assim, nas narrativas hegemônicas sobre Lima, o passado se institui como “mito”
pelas elites criollas nas últimas décadas do século XIX, idealizando e mistificando o
“esplendor” do seu passado colonial diante da humilhante derrota na Guerra do Pacífico, das
transformações trazidas pela modernização aristocrática e das inquietudes sociais e políticas
que as reformas liberais produziam nos setores dominantes. Este mito da “Arcádia colonial”
se consagraria nas primeiras décadas do século XX no contexto da modernização capitalista
do espaço urbano limenho, associado, como veremos no capítulo 3, à construção e
cristalização de uma “identidade urbana típica” – isto é, tipicamente “limenha” e criolla - que
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se reinscreveria no contexto da explosão metropolitana de Lima e do “choque cultural”
produzido pelas migrações e pela “cholificação” da capital (NUGENT, 1992).
Evidencia-se, nesta trajetória, a criação de uma relação direta entre modernização
material e “arcaização” das representações que emerge, então, como um traço distintivo da
sociedade peruana ao longo do século XX (NUGENT, op.cit., p.74), e que goza ainda de
plena vigência na atualidade. Operação na qual as leituras e a experiência do mundo social
foram transportadas a um país ideal construído pelo discurso historiográfico, um “universo
paralelo” no qual “havia alegrias e frustrações e, sobretudo, se podia realizar o sonho da
totalidade imaginária do Peru” (ibid., p.104 – tradução nossa). Consagrando uma imagem
idealizada do passado, este discurso historiográfico se converteria, finalmente, em um padrão
cognitivo, articulador da memória social da sociedade limenha; a melhor elaboração para
considerar o mundo real como mera degradação e o presente - destituído de toda ética própria,
logo, de uma dimensão de responsabilidade –, como um acúmulo de hábitos. “A forma de
conhecimento produzida serviu para acumular uma cultura conservadora que tornava possível
entender o presente peruano como uma espécie de calamidade estrutural da qual nada de bom
se podia esperar” (ibid., p. 118 – tradução nossa).
Por outro lado, por estar situada em uma zona de intensa atividade sísmica, a
iminência da perda e da desaparição se revelariam também como o destino inescapável da
cidade. Os terremotos têm, certamente, grande influência na transcendência deste imaginário
da destruição e da perda de Lima e seu “apego” à tradição e ao passado. Diante da fragilidade
do presente e da intangibilidade do futuro - da impotência e da destruição como destino
inescapável -, a memória e o passado mistificado adquiririam um caráter mediador, capaz de
restabelecer simbolicamente uma cidade arrasada e uma identidade perdida.
[…] al encontrarla en ruinas a consecuencia de un terremoto y teniendo que
describirla, lo harían como si estuviese aún de pie […]. Esta debe haber sido una de
las primeras evidencias de que el discurso sobre Lima puede ser más poderoso que
ella misma. Responder a la destrucción con el repertorio limeño es un acto
restaurador. Notoriamente, al mismo tiempo que el modelo de la destrucción ocurre
otro modelo, el de la reorganización de la realidad desde la tradición (ORTEGA,
1986, p.39).52
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Em português, tradução nossa: “[…] ao encontrá-la em ruínas em consequência de um terremoto e tendo que
descrevê-la, o fariam como se estivesse ainda de pé [...]. Esta deve ter sido uma das primeiras evidências de
que o discurso sobre Lima pode ser mais poderoso que ela mesma. Responder à destruição com o repertório
limenho é um ato restaurador. Notoriamente, ao mesmo tempo em que o modelo da destruição, ocorre outro
modelo, o da reorganização da realidade a partir da tradição”.
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Seja diante da devastação causada por um terremoto ou face às transformações
provocadas pelos sucessivos processos de conformação do seu espaço urbano, esta narrativa
evoca e idealiza, portanto, uma cidade imaginária, cuja nostalgia é um vazio preenchido por
imagens muito mais relevantes na lembrança que em sua modesta realidade, mas que
promovem certo sentido de identificação e pertencimento. Apesar de que idéia da destruição
implica, sempre, a possibilidade do recomeço, esta narrativa e o imaginário urbano que ela
institui são paradoxalmente conservadores uma vez que, com seu olhar passadista e
desesperançado diante da perda sem fim (ORTEGA, op.cit.), defendem uma cidade já
inexistente e irrecuperável, evocando um passado que não guarda mais relação com a
realidade dinâmica do seu presente.
Podemos afirmar que esta narrativa – e o discurso hegemônico que a sustenta –
constitui expressão dos embates, das contradições e do desencontro histórico entre a cidade
letrada, idealizada e ideológica, e a cidade real (RAMA, 1985; ROMERO, 2004); esta
herança colonial que, ainda que sua origem cultural e histórica seja datada e circunscrita ao
sistema implantando com a colonização, “[...] imprimiu sua potencialidade sobre o real,
fixando marcas, se não perenes, pelo menos tão vigorosas para que ainda subsistam” (RAMA,
op.cit., p.33). Não obstante, devemos considerar também o impacto destas idéias, em sua
realidade histórica, sobre os imaginários e a tessitura da memória social, na medida em que se
expressam e se inscrevem nas sensibilidades, nas práticas e nos vínculos sociais, e na
construção de referências compartilhadas que reelaboram, continuamente, os sentidos do
passado, as justificativas do presente e as expectativas de futuro (DOMINGUES, 2009).
Neste sentido, esta narrativa da destruição não deve ser entendida apenas como uma
ordem simbólica, histórica e sucessivamente recriada e reafirmada pelo discurso hegemônico
de modo a sustentar seu domínio sobre o real. Em seus efeitos de realidade, dada sua força e
sua transcendência na trajetória histórica de Lima - tanto na sua imaginação como em seus
imaginários (GORELIK, 2002) -, esta narrativa terminaria por constituir-se, assim, um recorte
próprio da identidade limenha, “[...] uma estrutura sincrônica, um persistente mecanismo a
partir do qual Lima viria a ser um espaço vazio, um lugar fantasmagórico, um corpo
mutilado” (ORTEGA, 1986, p.63 – tradução nossa). Mecanismo que, ao ser convertido em
um padrão cognitivo, articula a memória social da sociedade limenha, estruturando seus
imaginários, suas configurações espaço-temporais, seus ritmos de reprodução e mudança e
seus padrões interativos, como consciência prática e discursiva (DOMINGUES, 1999).
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El discurso historiográfico es lo que permite desplazar al terreno de lo irrelevante el
conjunto de nuestras sensaciones y experiencias cotidianas. […] Sea por
discriminación o por reacción denunciatoria, la cotidianidad propiamente no es
vivida como un terreno en el que puedan formularse multitud de proyectos. […] La
excepcional importancia social que posee en el Perú el discurso historiográfico en lo
básico apunta a la sustitución del mundo de los contemporáneos por el universo
cerrado, y bien cerrado, de los antecesores (NUGENT, 1992, p.106-107 – grifo
nosso).53

A memória social - histórica e subjetiva - de Lima e os imaginários construídos e
partilhados sobre sua trajetória encontram-se, assim, articulados por um paradoxo temporal
implícito na figura do futuro passado, “[...] um tipo de temporalidade paralisada à beira de seu
destino não realizado” (GORELIK, 2004, p.157 – tradução nossa), que se traduz neste olhar
melancólico e desenganado tão característico dos habitantes de Lima. Uma percepção
nostálgica e fatalista que, ao bloquear os horizontes de futuro, enfatiza o caráter transitório de
um presente que se move, “com pesar e sem glória”, em direção ao nada (ORTEGA, 1986).
Quizá el problema no radique en el culto a la ‘Arcadia colonial’ (Lima como
memoria y culto del pasado) sino en la pérdida del futuro (Lima sin posibilidad de
una ‘planificación urbana’), limitado por la desurbanización desarmónica de quienes
poco esperan del desarrollo (ORTEGA, op.cit., p.18-19).54

As últimas décadas do século XX foram décadas de um profundo mal-estar social,
sensível na agudização das fissuras e desigualdades da sociedade peruana. Mal-estar que,
alimentado por este imaginário fatalista e desenganado, impõe e agrava os obstáculos e
desafios ao reconhecimento do outro, ao compartilhamento do presente e à imaginação do
futuro. A crise societária generalizada vivida pelo país em sua história recente teve, neste
sentido, um efeito paralisador, tendendo ao puro presente; isto é, à desarticulação dos vínculos
históricos (e temporais) que alimentam a imaginação e os projetos de futuro. Presentificação
que produz uma sensação de impasse, na qual a cidade passa a ser concebida – e vivenciada –
como um cenário inerte, invadido pela crise (GORELIK, 2004).
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Em português, tradução nossa: “O discurso historiográfico é o que permite deslocar para o terreno do
irrelevante o conjunto de nossas sensações e experiências cotidianas. [...] seja por discriminação ou por reação
denunciatória, a cotidianidade propriamente não é vivida como um terreno no qual se possam formular outros
projetos. [...] A importância excepcional que o discurso historiográfico possui no Peru aponta de início para a
substituição do mundo dos contemporâneos pelo universo fechado, e bem fechado, dos antecessores”.
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Em português, tradução nossa: “Talvez o problema não radique no culto à “Arcádia Colonial” (Lima como
memória e culto do passado), mas na perda do futuro (Lima sem possibilidade de um ‘planejamento urbano’),
limitado pela desurbanização desarmônica daqueles que pouco esperam do desenvolvimento”.
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Crise das infra-estruturas e do transporte, crise econômica e política, crise social e
institucional, crise dos instrumentos de intervenção pública, crise das concepções de cidade...
“Cada uma destas crises tem seus motivos e sua história, relativamente autônomas, mas o
certo é que sua somatória quantitativa desencadeia uma instância nova, qualitativa, que
podemos descrever como colapso” (GORELIK, 2004, p.191 – tradução nossa). Diante deste
contexto, evidencia-se a precariedade e a decadência das redes públicas, a desintegração e
fragmentação urbanas,55 o aumento do desemprego, da informalidade e da violência, a
intensificação dos processos de segregação e a deterioração progressiva do espaço público.
Emerge, então, uma paisagem de fratura social e urbana que tem como sua contra-face
perversa a sua aceitação:
La desaparición lisa y llana de tal horizonte [de crecimiento inclusivo], la
autoaceptación de que esta es una sociedad injusta, tiene enormes efectos […] sobre
la misma estructura urbana, porque materializa la fragmentación consolidando las
fisuras de lo que antes se veía como un continuo público, estableciendo bolsones
diferenciales de bienestar y seguridad recortados contra el conjunto, generando áreas
protegidas que exacerban el contraste frente a la desprotección del resto. En el
espacio público de la ciudad expansiva había seguramente enormes límites
materiales y sociales para hacer efectivo el horizonte de la integración, pero,
viceversa, sin ese horizonte no hay espacio público, porque queda cortada de raíz su
propia condición de posibilidad (GORELIK, op.cit., p.212-213)56.

Após o trauma do conflito interno e do autoritarismo, o contexto contemporâneo de
Lima será marcado pelos processos de reabertura democrática e retomada do crescimento
econômico, pelos desafios da reconciliação nacional após o conflito, pela reconquista dos
espaços públicos e o redescobrimento e revalorização de sua identidade cultural. Momento de
reconstrução de si mesmos – como sociedade e como nação - que reabre o imaginário para a
possibilidade de configuração um novo mapa urbano, mas cuja construção se dá, necessária e
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“A noção de fragmentação [...] associa componentes espaciais (desconexão física, descontinuidades
morfológicas), dimensões sociais (auto-segregação / encerramento comunitário, lógicas exclusivistas) e
políticas (dispersão de atores e autonomização dos dispositivos de gestão e regulação urbana)” (PREVÔT
SCHAPIRA, 2001, p.34-35 – tradução nossa).
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Em português, tradução nossa: “A desaparição completa de tal horizonte [de crescimento inclusivo], a autoaceitação de que esta é uma sociedade injusta, tem efeitos enormes [...] sobre a mesma estrutura urbana,
porque materializa a fragmentação consolidando as fissuras do que antes era visto como um contínuo público,
estabelecendo bolsões diferenciais de bem-estar e segurança recortados em oposição ao conjunto, gerando
áreas protegidas que exacerbam o contraste frente à desproteção do resto. No espaço público da cidade
expansiva havia seguramente enormes limites materiais e sociais para tornar efetivo o horizonte de integração,
mas, por outro lado, sem esse horizonte não há espaço público, porque é cortada pela raiz sua própria condição
de possibilidade”.
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incessantemente, no presente. A estas disputas e embates contemporâneos sobre os sentidos
da contemporaneidade limenha, movendo-se entre bloqueios e (re)aberturas, dedicaremos a
Parte II deste estudo.
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2

O CENTRALISMO DE LIMA E O IMAGINÁRIO NACIONAL PERUANO

No capítulo anterior, partindo da consideração e do reconhecimento do protagonismo
do urbano na América Latina como instrumento, pauta e ideal civilizatórios (RAMA, 1985;
ROMERO, 2004), apresentamos a trajetória histórica de Lima privilegiando os processos que
tiveram na conformação e transformação do seu espaço urbano seu principal lastro. No
presente capítulo, discutiremos o centralismo de Lima no contexto nacional como o principal
elemento definidor das pautas hegemônicas da nação e da nacionalidade no Peru moderno.
Com este objetivo, analisaremos as dinâmicas e as consequências históricas do centralismo
limenho em termos políticos e econômicos, mas, sobretudo, na construção do imaginário
nacional peruano – sobre si mesmos e sobre sua capital.
Ao longo de toda a sua história republicana, as contínuas transformações do espaço
urbano limenho e os modos através dos quais a cidade foi debatida, imaginada, representada e
projetada nos discursos nacionais, alçaram a capital peruana à síntese e expressão concreta
dos discursos hegemônicos sobre nação e modernidade no Peru (CALLIRGOS, 2007). Nesta
direção, apontaremos a associação/imbricação entre os projetos e ideários modernos (de
cidade e de nação) e os imaginários urbanos e nacionais, explicitando, nesta esfera discursivosimbólica, a construção da alteridade e a delimitação das fronteiras internas (geográficas,
culturais, étnicas e raciais) da identidade e do pertencimento à comunidade nacional.
Na América Latina, as tensões entre homogeneidade e heterogeneidade, assim como
entre igualdade e hierarquia, marcaram os processos de construção nacional (APPELBAUM;
MACPHERSON; ROSEMBLATT, 2003; DOMINGUES, 2009). Embora estas tensões não
tenham sido exclusivas ao contexto latino-americano, a emergência e o forjamento de
repúblicas independentes na região, em sociedades profundamente diversas e rigidamente
estratificadas, evidenciaram a difícil questão da unidade nacional - da unificação e do controle
de um território vasto e agreste e da homogeneização cultural das heterogêneas populações
sob o domínio do Estado (DOMINGUES, op.cit.).
No momento de construção e consolidação da comunidade nacional e de suas
referências e fronteiras identitárias, aquele protagonismo do urbano cobraria novos sentidos.
As cidades-capitais foram, então, “refundadas” sob o novo cânon republicano e moderno
como pontas de lança do projeto nacional e civilizatório da modernidade latino-americana.
Constituíram, assim, o lócus por excelência de definição da nação e da nacionalidade em
quase todo o subcontinente, promovendo a dicotomização e a oposição entre a barbárie e a
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civilização, expressas em dualismos geográficos, étnicos e culturais que marcariam
definitivamente os discursos e os imaginários urbanos e nacionais na região.
Neste capítulo, esboçaremos uma síntese breve desta temática que, além de
extremamente complexa, está amplamente presente na literatura histórica e sociológica não
apenas sobre Lima e o Peru, mas sobre a América Latina de um modo geral. Por um lado,
evidenciaremos a imbricação entre os discursos do urbano e do moderno, particularmente no
que se refere à construção social da heterogeneidade e da diferença na definição das pautas
civilizatórias e identitárias modernas, e das fronteiras da nação e da nacionalidade. Por outro
lado, argumentaremos como a imaginação desta diversidade constituiu, afinal, um dos
elementos mais fortemente mobilizados nos discursos urbanos portadores - seja como lugar,
como promessa, ou como fracasso - das realizações do moderno na América Latina.
Finalmente, discutiremos como os imaginários nacionais no Peru, em função do excessivo
centralismo limenho, se encontram articulados fundamentalmente através de discursos sobre a
cidade, a partir da cidade e contra a cidade.
Seja a exaltação da capital como síntese da nação e de seu futuro moderno; a produção
de imagens e discursos que naturalizam e “racializam” as diferenças geográficas e culturais
(APPELBAUM; MACPHERSON; ROSEMBLATT, 2003); ou a denúncia do excessivo
centralismo e da “inautenticidade” do projeto e da identidade nacional criolla, Lima sempre
constituiu a referência dominante na imaginação nacional peruana. Imaginar o Peru foi,
sempre e desde Lima, dotar de sentido a complexa diversidade constitutiva do país.

2.1

Lima e o projeto nacional criollo

Como vimos no capítulo anterior, Lima foi concebida desde a sua fundação espanhola
como centro da conquista e dominação do vasto território colonial como sede política,
administrativa e religiosa da colonização na América do Sul, como entreposto comercial e
militar e núcleo monopolizador da exploração intensiva de recursos naturais em toda a
colônia. Com a fundação da Cidade dos Reis, a colonização espanhola impunha uma nova
centralidade como expressão de seu domínio, em oposição a Cuzco, a principal cidade incaica
e expressão maior da grandeza de seu império. Ao romper com a estrutura de ocupação préhispânica, deslocando a centralidade do poder (político, econômico, militar e religioso),
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tratava-se da reafirmação do poder colonial, simbolizando o centro da conquista espanhola e a
opressão da cultura nativa conquistada (ARROYO, 1994).
Desde su fundación, esta ciudad ha sido un texto que expresa la noción de centro
tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro, su Plaza Mayor se convirtió
en símbolo del nuevo poder colonial. […] Hacia afuera, Lima se fue constituyendo
en una entidad burocrática que permitió a la corona recaudar tributos en un territorio
cuya economía, básicamente agropecuaria y minera, estaba descentralizada y
dispersa en medio de una geografía amplia y agreste. Los orígenes del centralismo
peruano se vinculan con el desarrollo de esta estructura política estatal colonial
(ÁVILA MOLERO, 2003, p.53 – grifos no original).57

Por um lado, a organização do território colonial – baseada na divisão entre a
“República dos Espanhóis” e a “República dos Índios” - refletia os ideais e pressupostos de
segregação e dominação que pautaram a colonização espanhola. Contudo, o segregacionismo
paternalista imposto pelo regime colonial era, ao mesmo tempo, capaz de reconhecer
qualidades na organização política das populações andinas, ainda que para utilizá-las a seu
favor, garantindo à população nativa algum grau de autonomia, sobretudo no que tange à
conservação de tradições políticas e culturais (MÉNDEZ, 1992).
Ainda que seja possível argumentar que o desprezo ao índio é tão antigo como a
criação do conceito com a colonização no século XVI, certamente existiram matizes. Durante
a maior parte do período colonial, apesar de sua condição subordinada, o índio não era
considerado um ser intrinsecamente inferior ao colonizador espanhol (MÉNDEZ, 2000).
Neste sentido, certamente contribuía a esta percepção a manutenção da nobreza e da
aristocracia incaica até o ano de 1780, quando irrompe a revolta liderada por Túpac Amaru.
“Se era nobre merecia certa consideração entre os indivíduos de sua mesma classe no mundo
criollo e espanhol e ainda compartilhava muitos dos seus traços culturais: alimento,
vestimenta, religião, idioma, acesso a uma educação privilegiada” (MÉNDEZ, op.cit., p.29 –
grifo nosso; tradução nossa).
Porém, o levante e a derrota tupacamarista afetariam profundamente a sociedade
nativa, assim como a percepção dos espanhóis e das elites criollas sobre a população
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Em português, tradução nossa: “Desde a sua fundação, esta cidade tem sido um texto que expressa a noção de
centro tanto para dentro como para fora. Para dentro, sua Praça Maior se converteu em símbolo do novo
poder colonial. [...] Para fora, Lima foi se constituindo numa entidade burocrática que permitiu à coroa
arrecadar impostos num território cuja economia, basicamente agropecuária e mineira, estava descentralizada e
dispersa em meio a uma geografia vasta e agreste. As origens do centralismo peruano se vinculam ao
desenvolvimento desta estrutura política estatal colonial”.
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indígena. O temor da insurreição e a constatação da necessidade de maior controle e
subordinação da população nativa alimentaram o desprezo e a visão negativa do índio por
parte das elites dominantes. O maior controle e repressão aos costumes indígenas, a extinção
da nobreza incaica e a deslegitimação da aristocracia nativa após a revolta conduziriam a um
processo de “igualação negativa” dos índios (MÉNDEZ, 1992), cujo impacto seria sentido, de
maneira mais contundente, no contexto da independência nacional e das primeiras
formulações acerca da nação e de seu regime de poder político. “Para um criollo da década de
1820, a imagem de um índio nobre simplesmente não formava parte de sua realidade, como o
era meio século atrás” (MÉNDEZ, op.cit., p.21 – grifo nosso; tradução nossa).
Na perspectiva hegemônica, com a instauração do novo regime republicano – e a
difusão do imaginário político moderno pautado pelas noções de igualdade e liberdade -,
tornava-se necessária a redefinição do lugar dos povos indígenas nas emergentes narrativas
sobre a nação, o progresso e a nacionalidade. Neste contexto, as elites criollas temiam ter que
disputar com os índios não apenas a legitimidade da liderança no processo de emancipação
nacional como, principalmente, o lugar que corresponderia a cada grupo no novo regime,
tornando imperativa a necessidade de marcar distâncias e, consequentemente, de justificar a
inferioridade e incapacidade “intrínsecas” à população indígena (MÉNDEZ, 2000).
O contexto peruano logo da proclamação da independência em 1821 foi marcado pela
decadência econômica, pela fragmentação social e territorial e uma profunda instabilidade
política. A pacificação interna do país após a independência só viria a se consolidar em 1824
com a batalha de Ayacucho. Mas a sociedade heterogênea e fragmentada que emergiu após o
período colonial ainda requeria um mito unificador que forjasse uma identidade “peruana”
comum, isto é, que forjasse cidadãos que compartilhassem uma consciência e uma identidade
nacionais (CALLIRGOS, 2007). Os anos turbulentos após a independência - com o vazio de
poder deixado pela expulsão da elite espanhola, os conflitos regionais envolvendo o controle
político e econômico do Estado, e a constatação da “barbárie” na qual estava imerso o interior
do país - favoreceram a percepção, por parte das elites limenhas, de que era sua tarefa e seu
dever histórico definir e organizar o moderno Estado-nação peruano.
[The] reference to the “backwardness” of the pueblos made it clear that civilization
had to emanate from Lima […]. Lima became, then, the exemplary object of
projects of nationalization and modernization, for it was the only city that could
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define nationality and modernity for the rest of Peru (CALLIRGOS, op.cit., p.72 –
grifo no original).58

Esta oposição entre barbárie e civilização marcou significativamente as ideias dos
intelectuais latino-americanos nos debates e projetos de construção e reafirmação dos
emergentes Estados nacionais e da modernização das sociedades latino-americanas durante o
século XIX (LIMA, 1999). No caso peruano, como em outros países da região, esta oposição
se traduziu em representações e narrativas geográficas dualistas que não apenas buscavam
instituir representações identitárias e imagens sobre a nacionalidade (GORELIK, 2004), mas
que constituíram também recursos discursivos para a produção de interpretações sobre a
civilização e seus dilemas (MAIA, 2006)59.
Neste processo de semantização da geografia nacional (GORELIK, op.cit.), o projeto
homogenizador da modernidade nacional não era necessariamente incompatível com a criação
de regionalismos. Regionalismos esses que, expressos na produção de discursos e imagens do
território nacional dividido internamente em distintas raças, geografias, climas e práticas
culturais (APPELBAUM; MACPHERSON; ROSEMBLATT, 2003), terminaram por instituir
a “racialização” das diferenças regionais, cristalizando na paisagem os dualismos entre a
civilização e a barbárie, a modernidade e o atraso, o futuro e o passado.
Intellectuals reified the cultural and geographic boundaries that marked off unified
regions within the nation and naturalized hierarchy by embedding it in racially
differentiated landscapes (APPELBAUM; MACPHERSON; ROSEMBLATT,
op.cit., p.11).60

No Peru, esta “geografia de identidades localizadas” historicamente serviu à
consolidação de uma ordem política e cultural na qual, enquanto Lima se constitui como o
centro do poder do Estado e síntese da modernidade nacional, o resto do país é considerado
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Em português, tradução nossa: “[A] referência ao ‘atraso’ dos pueblos tornou claro que a civilização tinha que
emanar de Lima [...]. Lima transformou-se, então, no objeto exemplar dos projetos de nacionalização e
modernização, por ser considerada a única cidade que poderia definir nacionalidade e modernidade para o
resto do Peru”.
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Apenas para citar outros exemplos na região, constitui expressão da força destas narrativas geográficas
dualistas a oposição entre o sertão e o litoral no Brasil (LIMA, 1999) e entre a cidade e os pampas, no caso
argentino (GORELIK, 2004).

60

Em português, tradução nossa: “Os intelectuais reificaram as fronteiras culturais e geográficas que
delimitavam regiões unificadas dentro da nação e naturalizaram a hierarquia ao plasmá-la em paisagens
racialmente diferenciadas”.
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uma paisagem fragmentada, um território distante, internamente desconectado e congelado no
tempo (CÁNEPA, 2007). Baseado na naturalização e objetivação de dicotomias geográficas,
raciais e culturais, este esquema dualista inaugurava, portanto, os discursos sobre a nação e a
nacionalidade no Peru a partir da oposição entre a costa e os Andes, entre o mundo andino e o
mundo criollo, que expressavam uma república dividida entre o “Peru oficial” e o “Peru
profundo” (THURNER, 1997). As diferenças entre estes pólos equivaliam, em última
instância, a distâncias temporais que sustentavam variados binarismos tipológicos: avançados
e arcaicos, superiores e inferiores, civilizados e primitivos, educados e ignorantes, bons e
maus (MONTOYA URIARTE, 2002).
Ao reservarem para si os atributos da modernidade, as elites limenhas proclamavam,
portanto, o direito de delimitar e impor as fronteiras internas de pertencimento à comunidade
nacional (LARSON, 2002). Preconizando um governo central forte e políticas protecionistas,
o Estado criollo construía a nação a partir de Lima e seus interesses (URRUTIA, 2001),
reafirmando e fortalecendo a hegemonia limenha como centro do poder político e
administrativo e como lugar de residência e consumo das elites do país (PANFICHI, 2004).
Neste sentido, a capital deveria proporcionar ao Estado a aparência material e concreta de sua
legitimidade, além de ser a expressão visual do novo poder político que as elites criollas
pretendiam consolidar:
[…] a central idea in these comprehensive processes of restructuring of the state and
society was to make of Lima a torch to irradiate the metropolitan light of civilization
and modernity into the entire uncivilized postcolonial nation. […] Lima became the
privileged site of experimentation with modernity, the city where the new citizens of
the nation were to be formed, and where a new Peruvian culture had to be invented
(CALLIRGOS, 2007, p.37-38).61

Deste modo, Lima não constituía apenas o “modelo” e a “síntese” da modernidade
peruana, mas também o laboratório privilegiado destas transformações, para a missão futura
de incluir as populações indígenas ao tempo moderno da nação (CALLIRGOS, op.cit.). Ao
estabelecer as fronteiras do pertencimento nacional a partir dos valores e da cultura limenha e
criolla, o discurso nacional hegemônico subordinava o elemento indígena, condicionando a
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Em português, tradução nossa: “[...] uma ideia central nesses processos globais de reestruturação do Estado e
da sociedade era fazer de Lima a tocha que irradiaria a luz metropolitana da civilização e da modernidade para
toda a incivilizada nação pós-colonial. [...] Lima se transformou no lócus de experimentação com a
modernidade, a cidade na qual os novos cidadãos da nação deveriam ser formados, e a nova cultura peruana
tinha de ser inventada”.
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integração das populações nativas à sua assimilação às pautas políticas, econômicas e
culturais da moderna civilização ocidental que emanava desde Lima: ser cidadão e pertencer à
comunidade nacional implicava necessariamente deixar de ser índio.
Paralelamente, dada a necessidade da construção e afirmação de uma identidade
nacional – que promovesse a pacificação interna e, ao mesmo tempo, legitimasse o domínio
limenho –, as elites criollas se apropriariam do discurso histórico e da reprodução “oficial” do
passado incaico (MÉNDEZ, 2000). O passado pré-hispânico e as tradições e simbologias
incaicas - cuja representação pública havia sido proibida desde a derrota de Túpac Amaru –
serviriam, no imaginário oficial criollo, como evidência da “unidade nacional” e da
identidade histórica e territorial do Peru como nação (POOLE, 2000). Ademais, ao apropriarse do discurso que originalmente pertenceu à aristocracia nativa, as elites criollas buscavam
neutralizar o potencial sentido político das expressões próprias da população indígena. O
apelo às glórias reais e imaginadas dos incas favorecia o estabelecimento de um caráter “já
dado” da nacionalidade, bloqueando assim a possibilidade de que esta fosse disputada pelas
elites regionais e pelos próprios setores indígenas (MÉNDEZ, op.cit.).
[…] el recordatorio de sus vestigios o monumentos nos informa de que los indios
(más precisamente los incas) pertenecen al pasado, que carecen de actualidad, lo
grandioso que pudieron hacer es sólo un recuerdo que hay que exaltar por motivos
de orgullo patriótico pero que su civilización ya no tiene vigencia (GONZALES
ALVARADO, 1996, p.193-194).62

Neste sentido, a retórica de idealização e glorificação do passado incaico convivia, no
imaginário nacional forjado pelas elites limenhas, com a negação e a depreciação do índio no
presente – assimilado à natureza e deshistoricizado, o índio é um personagem ausente, cujo
vazio deveria ser preenchido pela liderança criolla (GONZALES ALVARADO, op.cit.).
Nesta narrativa, não se pretendia, portanto, incluir ao índio contemporâneo na definição da
nação e da nacionalidade peruanas, mas estilizar e idealizar ao índio do passado – aos incas,
em particular – de modo a proporcionar uma unidade imaginada e imaginária a uma realidade
social, cultural e política profundamente fragmentada e heterogênea (VICH, 2001).
O discurso nacional das elites limenhas, ao longo de todo o século XIX, remitiria
centralmente a uma idéia básica: a degeneração da raça indígena pelo regime colonial, à qual
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Em português, tradução nossa: “[…] a recordação dos seus vestígios ou monumentos nos informa que os
índios (mais precisamente os incas) pertencem ao passado, que carecem de atualidade, a grandiosidade que
puderam alcançar é apenas uma lembrança que deve ser exaltada por motivos de orgulho patriótico, mas que
sua civilização já não tem vigência”.
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era necessário “resgatar” e educar de modo a civilizá-la e integrá-la à nação peruana
(URRUTIA, 2001). Esta percepção favoreceu a adoção, por parte dos setores dominantes, de
uma atitude paternalista frente ao índio: para sua “redenção”, o índio necessitava do elemento
criollo, de sua liderança e dos valores e virtudes dos quais era depositário (GONZALES
ALVARADO, op.cit.). Não obstante, devido à profunda instabilidade política, econômica e
social do país logo após a independência, pouco foi feito no sentido da incorporação e
integração da população indígena à comunidade nacional.
Com o auge da exportação do guano a partir da década de 1840, as elites limenhas
finalmente consolidariam seu controle permanente do Estado peruano (POOLE, 2000).
Apesar da tendência dos colonizadores de instalar-se no litoral, instituindo seu predomínio
sobre o mundo andino, durante o período colonial a busca por ouro e prata havia obrigado aos
espanhóis a estabelecer e expandir bases coloniais na serra andina (MARIÁTEGUI, 2005).
Em contraste com a atividade mineradora – principal base econômica do empreendimento
colonial –, a nova economia guaneira constituía uma economia predominantemente litorânea,
fortalecendo a gravitação política e econômica na costa peruana, e consolidando a
sedimentação do “Peru novo” nas terras baixas (MARIÁTEGUI, op.cit.).
O período de estabilidade e prosperidade relativa no qual Lima havia ingressado – e a
possibilidade de enfim levar a cabo os ansiados projetos de modernização do país e da capital
– estimulavam as discussões acerca do caráter nacional do Peru e de seu futuro econômico
(POOLE, 2000). Contudo, o fortalecimento da hegemonia política e econômica de Lima e a
consolidação da costa como eixo de gravitação nacional, permitiriam às elites limenhas
prescindir da necessidade de promover a integração territorial e a incorporação da população
nativa ao projeto nacional. De todo modo, embora a maioria indígena não constituísse ainda
uma questão prioritária para as elites governantes do período, no plano discursivo, o objetivo
ao longo prazo era educar e “reformar” os índios peruanos, de modo que satisfizessem as
(novas) necessidades de mão-de-obra da nação em vias de modernização (LARSON, 2002).
Por outro lado, em meados do século XIX, a difusão das teorias racistas e a adoção do
“racismo científico” como ideologia implícita do Estado – no Peru como em outros países da
América Latina –, consolidariam entre as elites oligárquicas o sentimento de superioridade
biológica que as idéias democráticas e liberais ameaçavam (PORTOCARRERO, 2004b). A
legitimação científica das hierarquias raciais e étnicas estimularia o surgimento de discursos e
políticas da mestiçagem que incentivavam, sobretudo por meio da imigração européia, o
embranquecimento da população. Paralelamente, proclamava-se a necessidade de controle,
integração e educação das camadas populares negras e indígenas e a homogeneização de seus
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modos de vida, isto é, a eliminação de suas particularidades étnicas e culturais. Algumas
décadas mais tarde, a articulação entre o racismo científico, o higienismo e a ciência da
criminalidade – que se confundiriam ao ponto de se tornarem indissociáveis – constituiriam a
ideologia hegemônica que informaria a prática política das elites governantes latinoamericanas, através da qual buscariam enfrentar um dos grandes temores do século XIX, a
degeneração (FOUCAULT, 1986).
No Peru, estas teorias e discursos racistas ganharam força nas últimas décadas do
século XIX, profundamente marcadas pelo conflito militar com o Chile e a derrota na Guerra
do Pacífico (1879-1883). A derrota na guerra – com a perda de territórios ricos em salitre no
litoral sul do país63 e a ocupação de Lima pelas forças chilenas – levaram o Peru ao colapso
econômico e institucional, evidenciando as fissuras do projeto nacional e expondo a
fragilidade territorial e política da fragmentada república peruana.
Legitimada pelas doutrinas racistas em voga, a população indígena foi diretamente
responsabilizada pela humilhante derrota. A degeneração e a indolência da raça indígena, sua
condição servil, seu descompromisso com a pátria e sua incapacidade para a civilização, não
só impediam a modernização e o desenvolvimento do país como o fragilizavam, colocando-o
“de joelhos” frente a seus inimigos (CALLIRGOS, 2007; PORTOCARRERO, 2004b). A
reinserção, no contexto do pós-guerra, das polaridades geográficas, culturais e raciais no
núcleo da política e da identidade nacional seria um dos principais legados do liberalismo
peruano no século XIX, cristalizando a perspectiva dualista como ponto de partida na
definição da nação e dos seus problemas (MONTOYA URIARTE, 2002).
[…] la república peruana emergió de la Guerra del Pacífico profundamente dividida,
[…] definiendo su identidad colectiva en términos occidentales monolíticos que
virtualmente separaron la sierra india de las narrativas nacionales dominantes
limeñas de la modernización […], volviendo su espalda al interior y el pasado indio,
y usando la raza y el espacio para bifurcar la nación en dos partes separadas y
desiguales (LARSON, 2002, p.22).64
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Cuja exploração, junto ao guano, constituía a base da expansão econômica do país no período.
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Em português, tradução nossa: “[…] a república peruana emergiu da Guerra do Pacífico profundamente
dividida, [...] definindo sua identidade coletiva nos termos ocidentais monolíticos que virtualmente separaram
a serra indígena das dominantes narrativas nacionais limenhas da modernização [...], dando as costas para o
interior e o passado indígena, e usando a raça e o espaço para bifurcar a nação em duas partes separadas e
desiguais”.
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Assim, o discurso da derrota na Guerra do Pacífico reiterava o dualismo estrutural no
pensamento hegemônico e no imaginário nacional peruano, expresso no sentido comum da
existência de “dois Perus”: o “Peru profundo e real”, composto pela majoritária população
rural e indígena, e o “Peru oficial e moderno”, encarnado em Lima, nas elites criollas e nas
instituições públicas do Estado (CALLIRGOS, op.cit.). A constatação por parte da elite
limenha de um país “condenado pela biologia” (PORTOCARRERO, op.cit., p.227), apesar de
alimentar o pessimismo quanto ao futuro e as possibilidades de progresso do país, serviria
também à consagração e legitimação “científica” do seu papel histórico de reconstruir e
conduzir a nação peruana à modernidade e à civilização.
Se, em meados do século XIX, a bonança econômica e a relativa estabilidade política
haviam permitido às elites criollas prescindir da necessidade de incorporação da população
indígena ao projeto nacional, a derrota na guerra “[...] cristalizou uma idéia alarmante na
consciência coletiva das camadas dominantes: o problema indígena punha em risco a
viabilidade mesma do Peru” (LARSON, 2002, p.101 – tradução nossa). Embora os mitos da
mestiçagem quase nunca tenham cativado o imaginário criollo - que, ao contrário, adotou os
binarismos de raça, religião e cultura (e, posteriormente, classe) para localizar os povos
indígenas à margem da modernidade nacional (LARSON, op.cit.) –, a constatação da
profunda desintegração nacional impunha a necessidade de incorporação das populações
indígenas como uma questão estratégica ao Estado peruano (GONZALES ALVARADO,
1996).
Apostando na integração da população indígena, o projeto nacional homogenizador
tinha uma missão com relação aos índios: civilizá-los (MONTOYA URIARTE, op.cit.). No
contexto da ofensiva modernizadora na virada do século XX, a educação cumpriria, então, um
papel similar ao da evangelização durante o período colonial (DOMINGUES, 2009, p.133).
Através da educação e da assimilação das populações indígenas, o Estado deveria penetrar o
território nacional e promover a regeneração da raça indígena através dos preceitos
positivistas da educação e da higiene, erradicando as línguas e as culturas nativas em nome da
unidade nacional (LARSON, 2002). “O índio devia ser ‘integrado’ à vida nacional para, desta
maneira, formar um país moderno, já que a modernidade era incompatível com os indígenas”
(MONTOYA URIARTE, 2002, p.23 – tradução nossa).
No entanto, apesar das intenções integradoras e do sentimento de urgência em
reconstruir e garantir a viabilidade da comunidade nacional, na maior parte do território
peruano a presença e o funcionamento do Estado ainda dependiam, concretamente, da
preservação das mesmas estruturas sociais do antigo regime oligárquico (NUGENT, 2007).
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Fora de Lima, o aparato estatal era dominado pelas elites regionais, que violavam e
ridicularizavam os preceitos nacionais, promovendo seus próprios interesses e a manutenção
das hierarquias que o discurso oficial do Estado passava a considerar ilegítimos.
Hacia 1900, el emergente Estado nación del Perú estaba desgarrado por
contradicciones. […] El ritual y el discurso políticos eran prácticamente los únicos
ámbitos en los que se respetaban los principios de la “soberanía popular”. […] El
panorama social y político [en el contexto local] estaba dominado por un grupo de
familias de “sangre noble y española” que consideraba que tenía el derecho, por la
cuna en que nasció, de gobernar sobre la extensa población campesina, mestiza e
indígena. […] Para conservar siquiera una apariencia de control en las regiones
alejadas de su territorio, el gobierno central en Lima se vio obligado a buscar aliados
entre esas mismas familias aristocráticas, las que gobernarían a nombre del gobierno
central (NUGENT, op.cit., p.156).65

Deste modo, devido à fragmentada organização política interna do país e a
incapacidade do Estado de controlar diretamente a maior parte do território nacional, o
governo central dependia de alianças com as facções locais para que estas exercessem o
controle e o poder político em seu nome e representassem oficialmente, no âmbito local, “a
república independente do Peru” (ibid., p.161). Diante da ausência do Estado, as elites
regionais estavam livres para disputar entre si o controle das novas possibilidades políticas e
econômicas da época, marcando, assim, um período de disputas e conflitos endêmicos entre
as distintas facções das elites locais pelo controle do aparato local do Estado. O território
vasto e pouco povoado, a ausência de comunicação entre as cidades e regiões e a precária (ou
mesmo inexistente) integração étnica, linguística e cultural, contribuíam para que o peso
político, econômico e administrativo de Lima fosse pouco sentido no interior do país
(CARAVEDO MOLINARI, 1987).
Nas primeiras décadas do século XX, como parte do esforço de modernização e
integração nacional, o governo central operou em três frentes: na ampliação da rede viária e
na promoção de uma economia nacional mais integrada, na expansão da burocracia estatal, e
na defesa da cidadania e dos direitos individuais como as únicas bases legítimas da vida
política nacional. Os esforços em direção à paulatina incorporação das massas populares à
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Em português, tradução nossa: “Por volta de 1900, o emergente Estado-nação do Peru estava atravessado por
contradições. [...] O ritual e o discurso políticos eram praticamente os únicos âmbitos nos quais se respeitavam
os princípios da ‘soberania popular’. [...] O panorama social e político [no contexto local] estava dominado por
um grupo de famílias de ‘sangue nobre e espanhol’ que considerava ter o direito, pelo berço em que nasceu, de
governar sobre a extensa população camponesa, mestiça e indígena. [...] Para conservar ainda que uma
aparência de controle nas regiões remotas de seu território, o governo central em Lima se viu obrigado a
buscar aliados entre estas mesmas famílias aristocráticas, que governariam em nome do governo central”.
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comunidade nacional, durante as primeiras décadas do século XX, sinalizavam a emergência
de um tipo mais mobilizador de nacionalismo, que buscava expandir as fronteiras inteiras do
pertencimento nacional e de participação nas esferas da política e da economia modernas
(DOMINGUES, 2009).
A transição da sociedade tradicional para a sociedade urbano-industrial moderna
supunha mudanças significativas em todas as esferas da vida social. No âmbito político, tal
mudança ocorria no sentido da integração das massas à vida política, permitindo uma
participação mais ampla das camadas populares na cultura industrial-urbana. A incorporação
de grandes setores das classes populares – até então excluídos da vida política nacional –
dependia, sob vários aspectos, da ruptura do isolamento de grandes porções do território e da
superação dos limites da comunidade local (GERMANI, 1965)66.
Nesta direção, o investimento massivo em educação, em comunicações e na
construção de estradas, assim como o crescimento do setor público e a incipiente
industrialização constituíram os principais meios para integrar a serra e a população andina ao
projeto nacional. Através do rompimento das barreiras físicas que separavam as distintas e
remotas regiões do território peruano, pretendia-se não apenas acabar com seu
“distanciamento espacial”, mas também romper com seu “distanciamento temporal”, isto é,
com o “atraso” tanto das regiões em relação a Lima como da nação frente à comunidade
internacional (NUGENT, 2007).
[…] los caminos, ferrocarriles, barcos a vapor y los viajes en avión se contemplaban
con una especie de asombro milenario. Los caminos, en particular, eran vistos como
si tuviesen el poder transformador casi mágico de acercar a la región a todo lo que el
mundo exterior pudiese ofrecer (NUGENT, op.cit., p.172).67

Os investimentos feitos para romper com o isolamento dos mercados regionais,
particularmente no setor de transportes e comunicação (CARAVEDO MOLINARI, 1987),
favoreceram a consolidação do centralismo e do domínio limenho sobre as demais regiões do
país. No contexto de incipiente industrialização, reafirmava-se a importância estratégica da
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Mais adiante matizaremos o argumento de Germani sobre as “realizações” e “limitações” do populismo latinoamericano, em particular o argentino (DOMINGUES; MANEIRO, 2004).
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Em português, tradução nossa: “[…] as estradas, ferrovias, barcos a vapor e as viagens de avião eram
contempladas com uma espécie de espanto milenário. As estradas, em particular, eram vistas como se tivessem
o poder transformador quase mágico de aproximar a região a tudo que o mundo exterior pudesse oferecer”.
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capital como cenário físico e como fonte de representação e ressonância simbólica do
processo de modernização capitalista que se pretendia para o país (LUDEÑA, 2002).
La razón se debió esencialmente a la necesidad de poner en práctica tres de los
principales objetivos de su política gubernamental: la centralización política del
Estado, el desarrollo de una demanda de consumo básicamente “urbana” para
dinamizar la oferta industrial y comercial capitalista, y el desarrollo de nuevas
estrategias de simbolización de un poder moderno y cosmopolita. Si bien […] se
preocuparía por desarrollar un nivel de integración regional a través de la ampliación
de la red vial nacional, la ciudad de Lima devino razón y expresión acabada de una
política decididamente centralista de fortalecimiento y modernización del Estado
(LUDEÑA, op.cit., p.54).68

Nas demais regiões do país, sobretudo nas capitais provinciais, as mudanças na vida
econômica, social, política e cultural - consequência do investimento público em transportes,
comunicações, educação, saúde, no sistema judicial e nas forças armadas - conduziram, após
1930, a um importante crescimento dos setores médios das populações locais (NUGENT,
2007). À medida que as regiões se integravam aos circuitos nacionais, as comunidades
regionais e seus produtos foram sendo paulatinamente atraídos para uma economia nacional
de mercado dependente do centro limenho, que passava a abastecer a maior parte de suas
necessidades materiais de subsistência (NUGENT, op.cit.). O desenvolvimento desigual do
capitalismo industrial provocou, assim, a desarticulação entre a indústria e o campo,
produzindo a desestruturação da economia campesina na medida em que promovia a extensão
do domínio produtivo limenho, favorecido pela maior disponibilidade de recursos, pela
monopolização do crédito e pela concentração do mercado consumidor (CARAVEDO
MOLINARI, op.cit.).
Deste modo, os processos de expansão econômica e integração territorial
promoveriam a consolidação da capital não mais apenas como centro político e administrativo
do país, mas agora também como ponto nefrálgico da economia nacional (ibid.). A
concentração dos investimentos modernizadores na capital alimentava o fortalecimento do
Estado e o aumento do peso administrativo de Lima, e vice-versa. Em suma, a modernização

_______________________________________________
68

Em português, tradução nossa: “A razão se deveu essencialmente à necessidade de pôr em prática três dos
principais objetivos de sua política governamental: a centralização política do Estado, o desenvolvimento de
uma demanda de consumo basicamente ‘urbana’ para dinamizar a oferta industrial e comercial capitalista, e o
desenvolvimento de novas estratégias de simbolização de um poder moderno e cosmopolita. Se bem [...] se
preocuparia em desenvolver algum nível de integração regional através da ampliação da rede viária nacional, a
cidade de Lima se converteu em razão e expressão acabada de uma política decididamente centralista de
fortalecimento e modernização do Estado”.
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capitalista da sociedade e da economia peruana não só reafirmou como expandiu o papel
hegemônico de Lima e da costa peruana, cristalizando a tendência histórica, desde a conquista
espanhola, da sua imposição como eixo de gravitação político, sócio-econômico e cultural do
país, em oposição aos Andes (FRANCO, 1989).

2.2

Resistências, contra-discursos e o indigenismo de José Carlos Mariátegui

Contrários à crescente hegemonia limenha, emergiram durante todo o período
republicano conflitos, resistências e contra-discursos que questionavam o Estado-nação
centralista e criollo. Conflitos e insurgências regionais que consistiam, sobretudo, em disputas
de poder político e econômico entre as elites locais, e entre estas e a elite limenha. Desde a
independência nacional, no início do século XIX, constituíram-se como os núcleos mais
importantes de oposição ao governo central e ao centralismo limenho: Cuzco, que afirmava
ser o verdadeiro centro do país e núcleo autêntico da nacionalidade peruana; Arequipa, a
segunda cidade em importância econômica, mais próxima ao altiplano por suas conexões
comerciais; e a região sul do país, a favor de uma economia aberta e do favorecimento de
relações comerciais com a Bolívia, em oposição à política centralista que promovia o
protecionismo e o comércio marítimo com o Chile (SOBREVILLA PEREA, 2005).
Como vimos, no início do século XX, os esforços estatais de modernização das
sociedades latino-americanas assumiam o movimento de um “giro expansionista interno”, no
qual a educação e as políticas de homogeneização cultural adquiriram um papel
preponderante (DOMINGUES, 2009). A expansão do sistema educacional promoveria a
idealização da escolaridade e das funções intelectuais - de modo especial, o jornalismo e a
literatura -, como alavanca de ascensão social e como possibilidade de incorporação de
amplos setores sociais aos centros de poder (RAMA, 1985). Neste contexto, começaria a se
desenvolver um pensamento crítico que, alimentando-se de um sentimento histórico de
frustração e impotência, buscaria abarcar as demandas dos setores populares e indígenas
excluídos da sociedade oligárquica e de seu projeto nacional (RAMA, op.cit.).
No Peru, as transformações políticas e culturais que emanavam da capital suscitaram o
surgimento de movimentos e discursos contra-hegemônicos que expressavam a insatisfação e
a oposição ao projeto nacional criollo, a denúncia do excessivo centralismo limenho e a luta
pelo reconhecimento de direitos. Lima, nas primeiras décadas do século XX, foi o cenário da
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emergência de um movimento operário e de uma política populista de grande abrangência que
representaram um desafio real para a elite aristocrática limenha (NUGENT, 2007). O
surgimento de um novo ator social, o proletariado urbano – que começava a desenvolver
novas pautas modernas de conduta e reivindicação política –, ganhava visibilidade com os
protestos de trabalhadores e operários pela melhoria das condições de trabalho, aumento
salarial e redução da jornada que culminariam, em janeiro de 1919, na greve geral pela
jornada de oito horas (RUIZ ZEVALLOS, 2001).
No contexto desta efervescência social e política, o movimento indigenista – cujas
primeiras manifestações literárias datam da década de 1840 – adquire força como movimento
intelectual e político na década de 1920, sobretudo com o pensamento e a obra de José Carlos
Mariátegui (1894-1930), que se consagraria como seu principal expoente. Os debates sobre o
indigenismo – na América Latina em geral e no Peru em particular –, assim como as
discussões sobre a obra de Mariátegui, seus impactos, desdobramentos e sua influência no
pensamento peruano e latino-americano, produziram uma grande quantidade e diversidade de
reflexões. Não nos deteremos, aqui, na análise desta literatura que, acreditamos, escaparia ao
escopo desta tese. Dada sua importância, destacaremos brevemente algumas questões
presentes na obra de Mariátegui – particularmente, aquelas que expressem sua crítica ao
centralismo e ao nacionalismo criollo e limenho, os discursos sobre a diferença e o peso do
elemento étnico no pensamento do autor e em suas representações sobre a (construção da)
nacionalidade; a formulação mais emblemática, no caso peruano, de uma visão crítica do país
e de um discurso nacional contra-hegemônico69.
Como movimento literário e discurso de filiação intelectual, a origem do indigenismo
peruano foi primordialmente urbana, sobretudo entre as elites regionais e mais intensamente
nas regiões de Cuzco, Arequipa e Puno, como reação e denúncia da ilegitimidade da
hegemonia e do centralismo limenhos, aliados à valorização histórica, política e estética do
universo andino na construção de imagens e discursos sobre a nacionalidade (KRISTAL,
1991). O termo indigenismo é profundamente amplo e ambíguo, abarcando os campos da
literatura e da política e reunindo uma plêiade de escritores bastante diversa. Como principal
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Outros autores emblemáticos do indigenismo peruano: CASTRO POZO, (1936) 1969; GARCÍA, 1930;
VALCÁRCEL, 1927; ALEGRÍA, 1941. Sobre o indigenismo no Peru, ver: DEGREGORI; VALDERRAMA;
ALVA, 1977; DEUSTUA; RENIQUE, 1984; LAUER, 1997; KRISTAL, 1991; ESCAJADILLO, 1994;
FLORES GALINDO, 1988. Sobre a obra de José Carlos Mariátegui, ver, por exemplo: FERRARI, 1984;
QUIJANO, 1981.
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característica do pensamento político desta corrente de intelectuais, o problema indígena
deixava de ser uma questão secundária para ser assumida como a base – histórica, cultural,
social, política e econômica - de um programa de renovação e reconstrução da nação e da
nacionalidade peruanas (MARIÁTEGUI, 2005).
Inspirados pelas idéias cosmopolitas e vanguardistas, pelo anarquismo e pelo
marxismo, e movidos por um mesmo “impulso histórico” (MARIÁTEGUI, 2007, p.59), esta
nova geração de intelectuais assumia para si a tarefa histórica de conceber a peruanidade
como a reafirmação do índio – “único peruano autóctone”, logo “o único peruano autêntico”
(FERRARI, 1984, p.403). Dedicados ao estudo dos problemas e da “realidade profunda” do
país, objetivavam redefinir dos tópicos do nacionalismo peruano, reivindicando o
“verdadeiro” passado e a “verdadeira” história nacional (MARIÁTEGUI, op.cit., p.89).
La nueva generación quiere ser idealista. Pero, sobre todo, quiere ser realista. Está
muy distante, por tanto, de un nacionalismo declamatorio y retórico. Siente y piensa
que no basta hablar de peruanidad. Que hay que empezar por estudiar y definir la
realidad peruana y que hay que buscar la realidad profunda: no la realidad
superficial. Este es el único nacionalismo que cuenta con su consenso. El otro
nacionalismo no es sino uno de los más viejos disfraces del más descalificado
conservatismo (ibid., p.60).70

O pensamento indigenista de Mariátegui tem como ponto de partida, portanto, a crítica
ao nacionalismo criollo e limenho que, ao postular como o início da história nacional a
conquista e a colonização espanholas, invocaria uma peruanidade profusamente insinuada,
mas indefinida e, de todas as maneiras, fictícia. Para o autor, com a aniquilação da cultura
incaica e a destruição do Peru autóctone, a conquista haveria frustrado a “única peruanidade
que já existiu” (ibid., p.24 – tradução nossa). Ao fundar-se e apoiar-se numa dualidade de
“raça, língua e sentimento” – nascida da invasão e da conquista do Peru nativo
(MARIÁTEGUI, 2005, p.183) –, a nacionalidade peruana e a unidade nacional constituiriam
ainda uma obra inconclusa. Nesta perspectiva, Lima representa um centro vazio, capital
usurpadora da comunidade nacional e de sua unidade, cuja realização só se daria plenamente
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Em português, tradução nossa: “A nova geração quer ser idealista. Mas, sobretudo, quer ser realista. Está
muito distante, portanto, de um nacionalismo declamatório e retórico. Sente e pensa que não basta falar de
peruanidade. Que tem que começar pelo estudo e definição da realidade peruana e que tem que buscar a
realidade profunda: não a realidade superficial. Este é o único nacionalismo que conta com seu consenso. O
outro nacionalismo não é senão um dos mais velhos disfarces do mais desqualificado conservadorismo”.
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através do reconhecimento político das populações indígenas andinas como “verdadeiro”
núcleo da história, da identidade e da nacionalidade.
Deste modo, o grande problema da nação e da nacionalidade peruanas seria,
primordialmente, a questão indígena. Para Mariátegui, o “problema do índio” no Peru não
constituiria – ao contrário do que propunha o pensamento criollo hegemônico – uma questão
meramente administrativa, jurídica, eclesiástica, nem mesmo educativa. Tampouco consistiria
num problema étnico – suposição que, segundo o autor, se nutriria do “velho repertório de
idéias imperialistas”, cujo conceito de “raças inferiores” havia servido historicamente ao
Ocidente branco para a expansão de seu domínio. Longe de residir numa dualidade ou
pluralidade de raças, ou em suas condições culturais ou morais, para Mariátegui, o problema
indígena apresenta-se, fundamentalmente, como uma questão econômica que tem suas raízes
no regime de propriedade da terra (MARIÁTEGUI, 2005, p.38-41).
Na contracorrente das tendências indigenistas da época, que enfatizavam na definição
do índio a questão racial, Mariátegui mobilizaria um conceito de índio mais social do que
étnico, ainda que o autor faça mais referências à ideia de raça do que de classe (FERRARI,
1984). Em verdade, o conceito e a imagem do índio formulados por Mariátegui articulam três
elementos: o sócio-econômico, que posiciona o índio no interior da “classe campesina”,
despojada de suas terras e submetida à servidão nos grandes latifúndios; o regional-cultural,
definindo o índio e sua subjetividade por um modo de vida (agrário) e uma paisagem
geográfica (os Andes); e a raça, que faz referência à “natureza do índio”, ao sangue que
carrega, através dos séculos, “sua força e sua espiritualidade inatas” (FERRARI, op.cit., 405406). Assim, apesar de propor uma nova abordagem política e econômica da questão
indígena, Mariátegui não abandona a visão mítica e telúrica do índio que já caracterizavam a
obra dos indigenistas desde o século anterior, invocando a Raça, a Terra, o Sangue e o
Império (incaico). “Os índios são agora o Índio, que nesta paisagem mental se ergue como
uma figura sagrada que, sempre idêntica a si mesma, resiste impassível aos embates e aos
transtornos da história” (ibid., p.403 – tradução nossa).
No argumento do autor, a República - contrariando seus ideais e pressupostos
libertários, que deveriam “elevar” a condição dos índios no Peru - significou para a população
indígena o agravamento de sua pauperização, depressão e de sua miséria. A ascensão de uma
nova classe dominante e o caráter individualista da legislação republicana favoreceram a
absorção da propriedade indígena pelos grandes latifúndios. Para uma raça de “costumes e
alma agrários”, como a indígena, esta apropriação constituiu a base de sua dissolução material
e moral (MARIÁTEGUI, 2005, p.30). Ao evadir – e agravar – o problema indígena, a
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República haveria impedido, em última instância, a realização dos seus próprios desígnios e
“sonhos de progresso” (MARIÁTEGUI, 2007, p.31). O progresso da nação apenas seria real –
ou, ao menos, peruano – na medida em que fosse obra ou que se direcionasse para o bemestar da grande massa de peruanos, majoritariamente campesina e indígena. A “libertação” e a
incorporação do índio, como “cimento da nossa nacionalidade em formação” (ibid., p.31),
apresentava-se, portanto, como condição imprescindível para a realização da nação: “Sem o
índio não existe peruanidade possível” (MARIÁTEGUI, 2007, p.32 – tradução nossa).
É interessante apontar, aqui, a pouquíssima atenção dada às populações amazônicas
nos discursos sobre a nação e a nacionalidade no Peru. Tanto o “índio degenerado”, presente
nos discursos criollos hegemônicos, como o índio ao qual os discursos indigenistas conferem
protagonismo político e valorizam como núcleo autêntico da nacionalidade, é quase
invariavelmente o campesino andino, “herdeiro e descendente dos incas”. A sobrevalorização
e a idealização do mundo andino (e incaico), em contraste com o profundo silêncio acerca das
populações amazônicas, elucidam um segundo nível de hierarquização do universo indígena
peruano. Se o imaginário nacional se articula historicamente em torno da oposição entre
criollos e indígenas, na verdade, trata-se essencialmente da contraposição entre o mundo
criollo e o mundo andino. À selva e aos indígenas amazônicos não lhes é conferido um lugar nem sequer antagônico – na história nacional ou nos debates acerca da nação e da
nacionalidade no Peru. Nas palavras do próprio Mariátegui (2005, p.183):
El Perú según la geografía física, se divide en tres regiones: la costa, la sierra y la
montaña. (En el Perú lo único que se halla bien definido es la naturaleza). Y esta
división no es sólo física. Trasciende a toda nuestra realidad social y económica. La
montaña, sociológica y económicamente, carece aún de significación. […] Pero la
costa y la sierra, en tanto, son efectivamente las dos regiones en que se distingue y
separa, como el territorio, la población. La sierra es indígena; la costa es española o
mestiza (grifo nosso).71

A dualidade da história e da “alma” peruanas consistiria, portanto, no conflito entre a
forma histórica litorânea, inaugurada e imposta pela conquista espanhola, e o sentimento
indígena que persiste profundamente enraizado na natureza andina (MARIÁTEGUI, 2007).
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Em português, tradução nossa: “O Peru, segundo a geografia física, se divide em três regiões: a costa, a serra e
a montanha. (No Peru a única coisa que se encontra bem definida é a natureza). E esta divisão não é apenas
física. Transcende toda a nossa realidade social e econômica. A montanha, sociológica e economicamente,
carece ainda de significação. [...] Mas a costa e a serra, portanto, são efetivamente as duas regiões em que se
distingue e se separa, assim como o território, a população. A serra é indígena; a costa é espanhola ou
mestiça”.
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Apesar de dominar, a partir de Lima, o Peru andino, o Peru “litorâneo” – formação recente e
herdeira da colonização – não possuiria força demográfica, muito menos espiritual, para
absorvê-lo (MARIÁTEGUI, 2005). O autor postulava, finalmente, a anterioridade não apenas
histórica e civilizacional, mas também “científica” – no sentido da sua formação geológica –
dos Andes em relação à costa e à selva. É nesta paisagem andina que brota a civilização e o
império incaico e que, portanto, define e explica o índio peruano e sua cosmologia.
A identidade indígena formulada pelo pensamento indigenista das primeiras décadas
do século XX tem, neste sentido, o vínculo primordial entre a figura de um índio “puro”,
depositário de uma cultura “autêntica”, e a geografia (andina) na qual se inscreve, como sua
base fundamental de legitimação (CÁNEPA, 2007). Por extensão, ao estar o sentimento
indígena “integralmente composto de emoções andinas”, é precisamente nos Andes onde se
concertariam todos os fatores não apenas de uma identidade histórica e regional, mas de uma
nacionalidade autêntica e verdadeiramente peruana (MARIÁTEGUI, 2007, p.70).
Refugiados e isolados na paisagem andina, oprimidos pela dominação criolla, o
abatimento da população indígena se deveria, em parte, à sua falta de vinculação “nacional”
(MARIÁTEGUI, op.cit.). No contexto das profundas transformações sociais e políticas no
início do século XX, começavam a surgir movimentos desde a própria população indígena
que, sentindo-se parte integrante da nação, reelaboravam os discursos de pertencimento
nacional e a reivindicação política de direitos, não mais exclusivamente como “indígenas”,
mas, sobretudo, como “cidadãos”. Nesta direção, Mariátegui afirmava a importância de uma
nova geração de intelectuais vanguardistas, radicados em Lima, como o elo capaz não só de
compreender o surgimento desta “nova consciência indígena”, como de defender e concretizar
a reconstrução da nação e da nacionalidade peruana sobre a base do índio.
[No se trata apenas de anunciar o señalar] la formación de una nueva conciencia
indígena, sino traducir su íntimo sentido histórico, ayudando a esa conciencia
indígena a encontrarse y revelarse a sí misma. La interpretación, en este caso, tal vez
como en ninguno, asume el valor de una creación (ibid., p.187).72

Apesar de sua força como movimento intelectual, a influência do indigenismo no Peru
esteve, em geral, limitada à sua incidência no campo simbólico, da valorização e afirmação da
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Em português, tradução nossa: “[Não se trata apenas de anunciar ou apontar] a formação de uma nova
consciência indígena, mas traduzir seu íntimo sentido histórico, ajudando a esta consciência indígena a
encontrar-se e revelar a si mesma. A interpretação, neste caso, talvez como em nenhum outro, assume o valor
de uma criação”.
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identidade andina como núcleo autêntico da nacionalidade peruana. Concretamente, o
movimento indigenista não chegou a se consolidar como uma alternativa política que
ameaçasse e disputasse de fato o controle do poder político e econômico do país, ou que
propusesse, de modo consistente, um projeto nacional alternativo. Ao travar batalha no campo
simbólico da produção de idéias, o indigenismo não rompia com as estruturas culturais
hierárquicas impostas pelo monopólio histórico das elites letradas, compartilhando e
reproduzindo – ainda que em roupagem modernizada e revolucionária – os mesmos princípios
e pressupostos normativos (RAMA, 1985). Assim, ainda que se tratasse, de fato, da
formulação de um pensamento crítico e opositor independente, este apenas tangencialmente
atacava a concentração tradicional do poder.
Um pensamento crítico se gera forçosamente dentro das circunstâncias a que se opõe
[...]. Inclusive as utopias que é capaz de conceber funcionam como pólos positivos
marcados por aqueles negativos preexistentes, de tal forma que na nova doutrina que
se constrói todo o sistema bipolar se prolonga (RAMA, 1985, p.121).

Ao simplesmente inverter os sinais da equação mantendo a polarização entre criollos e
indígenas, entre a costa e a serra andina, e entre Lima e o resto do país, o discurso indigenista
contribuía, ao fim e ao cabo, para a reafirmação e consolidação das dicotomias e polaridades
no imaginário nacional peruano, evidenciando a difícil questão da identidade e da unidade
nacionais. Neste sentido, poderíamos afirmar que ambas as tradições hispanista e indigenista
conceberam o Peru como negação, como uma unidade inexistente na qual se opõem e se
enfrentam criollos e indígenas.
Como resposta aos Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de
Mariátegui, Victor Andrés Belaunde (2005), inspirado pela doutrina social cristã, escreve La
realidad nacional, publicado pela primeira vez em 1931. Buscando evadir os maniqueísmos
entre a “teoria imperialista” e a “antítese indigenista” e apoiando-se em um “cristianismo
independente” como a base metafísica do reformismo liberal (BELAUNDE, op.cit., p.24),
este autor propunha a “síntese cristã” da nacionalidade como a solução para os grandes
problemas nacionais, na busca pelos elementos essenciais de definição da peruanidade e na
promoção da justiça social dentro do marco moderno da liberdade individual.
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Dialogando com o contexto social e político de sua época, Belaunde reafirma o
problema indígena como tema capital e como o grande problema nacional pendente73.
Contudo, o autor parte da crítica à idealização “mítica” e à concepção “pura” do índio e
também do espanhol como elementos antagônicos, característica do indigenismo de
Mariátegui. Para Belaunde, ao preocupar-se em acentuar contrastes geográficos e raciais,
enfatizando a dualidade irredutível entre estes elementos, na obra de Mariátegui “não palpita
o sentimento da unidade nacional” (ibid., p.57 – tradução nossa). Em contrapartida, Belaunde
formula a ideia do Peru como uma “síntese viva”, fruto do legado do império incaico, da
resistência e adaptação da população indígena, mas igualmente fruto da conquista e da
colonização espanholas, das estruturas e das instituições implantadas pelo regime vice-reinal.
Na América andina, onde a raça espanhola conviveu e se misturou com a raça
aborígene ao longo de séculos criando o tipo mestiço, o dualismo racial e o racismo não
poderiam se constituir como elementos de afirmação da nacionalidade; ao contrário,
representam e reafirmam sua desintegração e ruptura (BELAUNDE, 2005, p.37). Embora
existam, de fato, marcadas diferenças entre a costa, predominantemente criolla, e a serra
andina, majoritariamente indígena, o mestiço seria, justamente, o vínculo de interseção e
união entre elas: “O Peru é uma síntese viva começada, porém não concluída. [...] O Peru não
deve se desintegrar em sua unidade espiritual, opondo ao elemento indígena a cultura
hispânica, o Peru é mestiço” (BELAUNDE, op.cit., p.9 – tradução nossa).
Postulando que a “alma da nacionalidade” deve apoiar-se na síntese entre os elementos
espanhol e indígena (ibid., p.99), o autor vai destacar os elos que caracterizam esta nação
peruana mestiça, conferindo-lhe unidade e coesão: a mestiçagem racial, a interdependência
econômica e a “unidade espiritual” promovida pelo catolicismo. Citando uma longa lista de
importantes cidades espanholas nos Andes – como Quito, Cajamarca, Cuzco e Potosí –, o
autor argumenta que a estratégia colonial espanhola, à diferença daquela aplicada pelos
portugueses num primeiro momento, não foi jamais uma política de ocupação litorânea, mas
de penetração, de colonização e assentamento permanentes. Cidades que, portanto,
desconstroem a imagem daquela paisagem andina idealizada pelos indigenistas, composta
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“[…] ningún pensador revolucionario o reformista de la época estaba contra el indigenismo en tanto
movimiento que defendía y reivindicaba los derechos de las masas campesinas explotadas; es decir, defendían
los derechos del indio en el sentido lato” (FERRARI, 1984, p.403). Em português, tradução nossa: “[…]
nenhum pensador revolucionário ou reformista da época estava contra o indigenismo enquanto movimento que
defendia e reivindicava os direitos das massas campesinas exploradas; isto é, defendiam os direitos do índio
em um sentido amplo”.
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apenas de comunidades campesinas e índios que se conservaram “puros”, congelados no
tempo e no espaço, dispersos em “cabanas isoladas” (ibid., p.59-60).
“Verdadeira cédula viva do organismo colonial” e de suas instituições, estas cidades se
consolidaram como “centros de fusão” e de mestiçagem, favorecendo os “nexos biológicos”
entre as raças espanhola e indígena (ibid., p.64). Também funcionaram como principal
mercado e sede articuladora do comércio de sua região, estimulando a interdependência
econômica (entre brancos, mestiços e índios, como também entre a costa, a serra e a selva).74
E, finalmente, atuaram como centros culturais e religiosos, promovendo a conformação de
uma “comunidade espiritual” que, apesar dos conflitos, une a brancos e mestiços, a serranos e
costenhos, e que, de modo contínuo e crescente no decorrer dos séculos, também permeia
“inegavelmente” as camadas indígenas (ibid., p.80).
La unidad nacional del Perú, a pesar de los obstáculos geográficos y de la
complejidad de nuestra estructura, es una realidad. […] El único problema por
resolver es el de encontrar la fórmula por la cual esa unidad sea más justa, sea más
rica, sea más fuerte (BELAUNDE, 2005, p.57).75

Apesar de ter representado uma das principais tentativas de articulação de um discurso
nacional “conciliador”, enfatizando o caráter mestiço do Peru moderno e a “unidade
espiritual” proporcionada pelo “triunfo” do cristianismo (BELAUNDE, op.cit., p.81), o
pensamento de Belaunde certamente não teve o mesmo impacto que a obra de Mariátegui na
imaginação nacional peruana, no sentido da formulação de uma alternativa política à
hegemonia criolla. Neste sentido, de um modo geral, nos imaginários e no “sentimento” da
nacionalidade no Peru prevaleceram, reforçando-se mutuamente, o antagonismo e a percepção
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Inclusive, neste ponto, o autor novamente se opõe abertamente a Mariátegui, criticando a sua
“desconsideração” e o “esvaziamento” da selva peruana. Belaunde argumenta que, ainda que de modo
fragmentado e incoerente, houve historicamente uma “verdadeira continuidade” dos esforços de vinculação do
território amazônico ao resto do território nacional, desde a missão dos conquistadores pioneiros, os núcleos de
colonizadores, as missões religiosas, até “febre da borracha” entre o fim do século XIX e a primeira década do
século XX, responsável pela configuração atual do território da região (BELAUNDE, 2005, p.58). Um
exemplo concreto desta presença contínua seria a cidade de Iquitos, fundada em 1757 pelos jesuítas,
posteriormente convertida em capital do departamento de Loreto pelo regime republicano, e que viveria um
período importante de crescimento e prosperidade econômica, como o centro da exploração da borracha na
selva peruana e principal porto fluvial do rio Amazonas no território nacional.
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Em português, tradução nossa: “A unidade nacional do Peru, apesar dos obstáculos geográficos e da
complexidade da nossa estrutura, é uma realidade. [...] O único problema por resolver é o de encontrar a
fórmula através da qual esta unidade seja mais justa, seja mais rica, seja mais forte”.
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aguda das dualidades raciais, culturais e geográficas como elementos definidores do caráter
nacional, da paisagem cultural e da realidade econômica, política e social do país.
Por outro lado, na perspectiva das próprias comunidades indígenas e rurais, a
introdução do discurso político moderno, estimulada pelas transformações em curso, abria
novas possibilidades sociais. Apesar das continuidades e heranças coloniais – sempre
enfatizadas na literatura histórica –, a instauração do regime republicano marcou,
objetivamente, a introdução de novas pautas no discurso, nas expectativas e nas atitudes
políticas da população (MÉNDEZ, 1992).
Ao se apropriarem do léxico e do imaginário liberal e republicano, as populações
indígenas e campesinas crescentemente recorriam ao seu “espaço institucionalizado” como
“índios” para reivindicar seus direitos e seu reconhecimento político como parte integrante da
nação (LARSON, 2002). O surgimento de movimentos de democratização, mobilizados em
torno dos princípios de cidadania e igualdade de direitos, em oposição à hierarquia racial e
aos privilégios de casta, impulsionavam a conformação de um Estado-nação liberado
(NUGENT, 2007), promovendo a retração do discurso racial na esfera pública e a formação
de uma comunidade política nacional ampliada.
En la década de 1920, la población [indígena y campesina] se consideraba a sí
misma todo menos una comunidad autóctona, remota y premoderna, compuesta de
gente racialmente distinta, cuya esencia única y compartida la distinguía del mundo
de su alrededor. Más bien, se representaba a sí misma como la personificación local
de “el pueblo”, una comunidad nacional sin distinción de raza y definida en términos
de la ciudadanía, la igualdad de derechos y una participación voluntaria y activa en
las instituciones políticas y en los valores del Estado nación moderno (NUGENT,
op.cit., p.153).76

Neste sentido, o efeito combinado dos processos de modernização, industrialização e
integração nacional foi duplo: o surgimento de uma nova cultura pública e, paralelamente, a
redefinição dos princípios políticos de soberania popular, permitindo a articulação e
estruturação de novas formas de comunidade nacional, nas quais as noções de cidadania,
progresso, modernidade e nacionalidade jogaram um papel fundamental (NUGENT, 2007).
Embora não haja ocorrido - ou se concretizado - um processo de homogeneização cultural no
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Em português, tradução nossa: “Na década de 1920, a população [indígena e camponesa] considerava a si
mesma tudo menos uma comunidade autóctone, remota e pré-moderna, composta por gente racialmente
distinta, cuja essência única e compartilhada a distinguia do mundo ao seu redor. Ao contrário, representava a
si mesma como a personificação local do “povo”, uma comunidade nacional sem distinção de raça e definida
nos termos da cidadania, da igualdade de direitos e de uma participação voluntária e ativa nas instituições
políticas e nos valores do Estado nação moderno”.
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Peru, os discursos oficiais se reforçavam através das instituições como a escola, a família e a
igreja católica, permeando o sentido comum da identidade e da modernidade nacional
(HENRÍQUEZ, 1999). “[…] tal discurso oferecia às classes populares a possibilidade de
redefinir sua identidade: deixar de ser índio, negro ou mestiço para converter-se simplesmente
em cidadão” (GARCÍA-BRYCE WEINSTEIN, 2008, p.39-40 – tradução nossa).
Finalmente, no duplo movimento de desarticulação do modo de vida e da economia
campesinas, e da atração que exerciam a cidade e os circuitos da economia moderna, os
processos de industrialização e modernização do país culminaram, a partir da década de 1940,
na intensa onda de migrações internas, sobretudo da serra andina em direção às cidades da
costa, Lima em particular. “Enquanto Lima inicia a conquista do Peru desde o ponto de vista
da industrialização capitalista, o Peru inicia a conquista desde o ponto de vista do movimento
popular” (citação de Francisco Durand APUD ORTEGA, 1986, p.14 – tradução nossa).
Se, até então, as brechas étnicas e sócio-culturais que opunham criollos e indígenas
coincidiam em grande medida com aquela divisão geográfica do país entre a costa e a serra
andina (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986), a migração massiva trasladaria o lócus
do andino do campo para o espaço urbano limenho, pondo em cheque o projeto nacional
criollo e instituindo como novo sujeito moderno da nação o campesino migrante. Ao
questionar e romper com as dicotomias geográficas, étnicas e culturais e seus mapas
tradicionais de territorialização (ORTEGA, op.cit.), a “invasão” campesina de Lima impunha
a composição de um novo mapa e a gestação de um projeto nacional popular, cuja urdidura
era tecida nos areais e nas barriadas que expressavam o novo rosto da nação e de sua capital.

2.3

Migrações internas e a reafirmação “popular” do centralismo limenho

O fenômeno migratório e a urbanização explosiva durante a segunda metade do século
XX foi uma realidade em quase, se não em todos os países latino-americanos. Lefèbvre, em A
Revolução Urbana (escrito na década de 1970), vai mais longe ao afirmar que o processo de
urbanização, nestas décadas, consistia num fenômeno planetário. O crescimento econômico e
a industrialização – tornados naquele momento as causas e razões supremas do
desenvolvimento – estenderam suas consequências ao conjunto dos territórios, regiões, nações
e continentes, evidenciando assim a mundialização do fenômeno urbano. Sendo as causas
demográficas, as motivações sociológicas e as vantagens econômicas e políticas da cidade as
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mesmas, “na China e noutros lugares” (LEFÈBVRE, 1999, p.107), a urbanização se revelaria,
então, um fato mundial e uma tendência global.
No contexto latino-americano, México, Argentina e Chile, para citar apenas os
exemplos mais emblemáticos, foram alguns dos países onde, assim como no Peru, a
urbanização esteve acompanhada por um violento processo de centralização e o
desenvolvimento macrocefálico de uma única cidade – a capital – em detrimento do restante
do território nacional. Em todo caso, a urbanização explosiva das grandes cidades latinoamericanas, calcada numa pauta civilizatória e num modelo de desenvolvimento
transnacionais, implicou uma ruptura com base cultural camponesa e a destruição dos
vínculos antigos com o espaço, ou seja, o desenraizamento e a erosão das identidades
culturais tradicionais (LATOUCHE, 1996).
Historicamente, o processo de urbanização peruano pode ser dividido em duas etapas.
A primeira, como vimos, abrange o longo período desde a conquista espanhola até a primeira
metade do século XX, de crescimento urbano moderado aliado à expansão econômica em
função dos mercados externos, beneficiando os centros administrativos concentrados no
litoral, principalmente o eixo Lima-Callao que se consolidava como o espaço urbano mais
importante do país (INEI, 1996). A segunda etapa, por sua vez, que abarca a segunda metade
do século XX, foi marcada pelos esforços de desenvolvimento industrial, pela urbanização
explosiva do país e pelo crescimento acelerado de Lima Metropolitana (INEI, op.cit.). Com o
incipiente processo de modernização e industrialização, e a expansão da rede viária desde a
década de 1920, um duplo efeito de expulsão e atração das populações rurais do campo em
direção às cidades deu lugar, a partir da década de 1940, a um massivo fluxo migratório que
transformaria definitivamente o país e sua capital.
Por um lado, o desenvolvimento industrial,77 concentrado nos centros urbanos da costa
peruana, se expandia em direção às áreas rurais afetando os modos de produção tradicionais e
condicionando a articulação subordinada e desfavorável da economia regional aos centros
econômicos nacionais e, mais diretamente, à Lima. À desarticulação da economia tradicional
campesina e a nula ou escassa existência de fontes ocupacionais modernas no mundo rural concentrados em Lima e em outras poucas cidades do país –, somava-se um processo de
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Baseado na política de substituição de importações, especialmente de bens não-duráveis (agroindústria,
refinação de petróleo, farinha e óleo de peixe, química básica, metalurgia e siderurgia). Por sua vez, os
investimentos estrangeiros se concentraram no setor petroleiro e na mineração e, em menor escala, na
manufatura (INEI, 1996).
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esgotamento do solo agrícola, produzindo um conjunto de fatores que incentivavam o
abandono do campo e a migração em direção às cidades (INEI, 1996).
Por outro lado, a modernização do espaço urbano e da sociedade limenha, a expansão
dos meios de comunicação de massa (primeiro o rádio, depois a televisão) e as novas pautas
culturais, políticas e econômicas que emanavam da capital produziam um efeito de atração em
direção à cidade, na expectativa de melhores condições de vida e da sua inserção nos circuitos
da economia moderna. Se num primeiro momento a migração interna havia constituído,
sobretudo, um movimento das classes médias urbanas provincianas e de setores das elites
regionais, na década de 1940 começaria a adquirir as feições de um fenômeno massivo.
La propaganda los había hecho suponer que aquí encontrarían ventajas
comparativas, frente a las desgracias del campo. […] la misma clase dominante que
le pintaba Lima como una isla de fantasía; al hacerlo estimularon la llegada de
provincianos, a los que no podían recepcionar, ni dar trabajo. Desde entonces, el
mundo andino empezó a expresarse nítidamente en Lima. La Arcadia se llenaba del
verdadero Perú (ARROYO, 1994, p.78-79).78

Desta forma, em apenas poucas décadas, o padrão de ocupação do território nacional
mudou drasticamente, sobretudo no que tange à relação entre as regiões da costa e dos Andes.
Até o início da década de 1960, a serra andina era a região mais populosa, com 53.4% da
população total do país, ao passo que o litoral, ainda que reunisse 73% da população urbana,
albergava apenas 38.6% do total nacional. Em 1993, esta relação se inverte e a costa passou a
concentrar quase 52% da população peruana e a região serrana 36%. Nas décadas de maior
crescimento, o litoral peruano chegou a concentrar mais de 75% da população urbana do país.
No entanto, ao final do período, a concentração da população urbana no litoral se reduz um
pouco, alcançando pouco mais de 70%, devido ao aumento – ainda que incomparável com o
ocorrido em Lima - no grau de urbanização das demais regiões do país (INEI, 1996)79.
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Em português, tradução nossa: “A propaganda os havia feito supor que aqui encontrariam vantagens
comparativas, frente às desgraças do campo. [...] a mesma classe dominante que pintava Lima como uma ilha
da fantasia; ao fazê-lo estimularam a chegada de provincianos, os quais não podiam receber, nem dar trabalho.
Deste então, o mundo andino começou a se expressar nitidamente em Lima. A Arcádia se enchia do
verdadeiro Peru”.
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Neste período, a selva, por sua vez, incrementa seu peso de 8 a 12% da população nacional (INEI, 1996). No
fim do século XIX foram realizados os primeiros esforços de colonização e “penetração do capitalismo” na
região amazônica. Inicialmente com a exploração da borracha e, posteriormente, a extração madeireira e o
comércio/tráfico de animais exóticos e outros produtos regionais, permitiram a articulação mercantil
extrativista da região com os mercados nacional e internacional. Apesar de constituir-se em uma zona
relativamente dinâmica, sua expansão econômica não se refletiu num elevado crescimento demográfico (INEI,
op.cit).
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Na década de 1940, 26% da população total do Peru residia em zonas urbanas, dos
quais 9.7% se concentravam em Lima, representando quase 38% da população urbana do
país. Neste período, Lima já expressava sua primazia sobre o território nacional, concentrando
um contingente populacional 7.4 vezes maior que o de Arequipa, a segunda maior cidade do
país (INEI, op.cit.)80. No período entre 1961 e 1972, que constituiu o auge do fenômeno
migratório, chegavam à Lima mais de 140 mil pessoas por ano. Arequipa, Trujillo e
Chimbote, as outras três cidades que mais cresceram com o fluxo migratório, receberam
durante este período entre 10 e 15 mil novos habitantes por ano (ibid.). Assim, numa
velocidade e intensidade sem precedentes, o Peru se transformou em um país primordialmente
urbano sem, contudo, resolver os problemas seculares de sua estrutura dualista tradicional.
No contexto latino-americano, em função da divisão estrutural dos territórios
nacionais entre o “atraso” rural e o “progresso” urbano, a migração era vista como a passagem
de sociedades e culturas tradicionais para as cidades como espaço do desenvolvimento e do
moderno, transpondo assim, em apenas poucos dias, “várias épocas de evolução sócioeconômica” (FONTES, 2008, p.26). No movimento de expansão da modernização, moldado
pelas relações centro-periferia características da estrutura da sociedade e da economia dos
países latino-americanos, o dualismo tradicional/moderno deveria resolver-se pela
universalização do setor modernizador (GORELIK, 2004).
Apesar do “otimismo” frente à modernização das sociedades latino-americanas, a
migração massiva rapidamente seria sentida como um problema, sobretudo pelas elites
dirigentes e pelos setores urbanos tradicionais. A explosiva e desordenada urbanização se
refletia na saturação e no deterioro dos serviços urbanos, na emergência e na agudização de
problemas relacionados à moradia, à especulação imobiliária e à infraestrutura urbana, na
visibilidade da pobreza e no crescimento da marginalidade e da criminalidade, dos quais era
responsabilizada a população migrante (FONTES, op.cit.). A migração massiva provocava,
ademais, o descentramento e a desestruturação da cidade, de tal maneira que sua centralidade
se bifurcava entre duas periferias: uma desde a qual os setores populares empreendiam sua
“invasão” da urbe; e a outra na qual se refugiavam os setores urbanos tradicionais de modo a
estabelecer a sua distância da cidade massificada (MARTÍN-BARBERO, 1991).
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De acordo com o censo de 1940, Lima albergava 601.796 habitantes, Arequipa 80.947 e Cuzco, em terceiro
lugar, contava com uma população de pouco mais de 40 mil habitantes (ibid.).
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Não obstante a inserção precária e conflituosa dos migrantes na cidade, a migração e a
urbanização significavam, concretamente, a incorporação de grandes setores da população
que até então se encontravam excluídos da maior parte dos aspectos da vida urbano-industrial,
principalmente do exercício efetivo dos direitos políticos (GERMANI, 1965). Porém, não se
trata de afirmar que este processo de incorporação foi necessariamente “democrático” ou
isento de conflitos, ambiguidades e limitações. O próprio Germani (op.cit.) destacaria, a partir
de sua análise do caso argentino, as contradições e assincronias que permearam a integração
das massas urbanas no contexto do populismo peronista, bem como sua natureza autoritária e,
sob vários aspectos, conservadora. Contudo, afirma o autor, se por um lado as camadas
populares não puderam avançar no sentido da transformação estrutural da sociedade
argentina, “[...] os resultados mais importantes se devem buscar no reconhecimento dos
direitos, e na circunstância fundamental de que desde esse momento as massas populares
precisam ser levadas em conta” (DOMINGUES; MANEIRO, 2004, p.652-653).
Nesta direção, podemos afirmar então que os setores populares atuaram diretamente
sobre o processo de modernização e urbanização, tornando-se atores políticos fundamentais
da vida na cidade. A visibilidade das novas massas urbanas se relacionava com a força da sua
presença na paisagem, com sua intensa mobilização e organização social e política, e a
publicização de suas insatisfações e demandas com relação às carências urbanas, numa cidade
em rápido e desordenado crescimento (FONTES, 2008).
Em seu “espontâneo” processo de urbanização, que ocorria à margem da ordem
oficial, os setores migrantes e populares criavam novos canais de integração que não
guardavam nenhuma relação com a política ou o projeto nacional das classes dominantes.
Através das invasões de terrenos e da constituição das barriadas, o primeiro grande impacto
da migração campesina foi sobre o regime de propriedade, pedra angular da “velha ordem”
oligárquica (MATOS MAR, 1991a). Enfrentados com a rigidez da estrutura jurídica, social e
política do projeto nacional criollo, com a incapacidade do Estado de atender a explosiva
demanda, os migrantes campesinos – através de estratégias coletivas de sobrevivência e de
inserção no contexto urbano - rompiam com os limites da legalidade e da institucionalidade
vigentes, impondo sua presença e forjando seu lugar na urbe.
Assim, os novos assentamentos populares – os pueblos jóvenes e barriadas –
constituíram o estilo predominante de crescimento das cidades do país e se impuseram como
o principal cenário do dinâmico processo de urbanização e modernização da sociedade e da
cultura nacional no Peru (MATOS MAR, 1991a), convertendo os migrantes campesinos nos
personagens centrais da nova realidade do país e de seu futuro. Para sua legitimação
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simbólica, eram dados às novas urbanizações nomes de personagens públicos influentes,
nomes de santos, e a quase onipresente bandeira nacional que, fincada na paisagem, invocava
o respaldo – real ou psicológico – à afirmação de seu pertencimento à nação e à legitimidade
de sua presença na capital (MATOS MAR, op.cit.).
[…] si bien es cierto que los habitantes de los Pueblos Jóvenes aparecieron primero
como fenómeno migratorio, luego como parte del problema de la vivienda hasta
devenir finalmente en fuerza de presión sobre el Estado en torno a la distribución de
los beneficios urbanos y del equipamiento colectivo […], su impacto en la
transformación de la ciudad y del país es más profundo (DEGREGORI; BLONDET;
LYNCH, 1986, p.21).81

Figura 5 – Loteamento e ocupação de terrenos em Villa El Salvador, 1971.
Detalhe para a bandeira peruana à esquerda da imagem.

Fonte: Disponível em: http://www.amigosdevilla.it./Foto/1971_03.jpg - acesso em
09/05/2011.

Se, do ponto de vista oligárquico, a migração massiva e a explosão urbana de Lima
eram percebidas como um processo de decomposição e deterioro, o fenômeno migratório e a
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Em português, tradução nossa: “[…] se bem é certo que os habitantes dos Pueblos Jóvenes apareceram
primeiro como fenômeno migratório, depois como parte do problema da moradia até converter-se em força de
pressão sobre o Estado em torno da distribuição dos benefícios urbanos e do equipamento coletivo [...], seu
impacto na transformação da cidade e do país é muito mais profundo”.
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urbanização empreendida pelos setores populares instituíram, a seu modo, um processo
singular de modernização (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986). Neste sentido, para
além da explicação causal do fenômeno migratório pelas condições objetivas de expulsão e
atração das populações rurais em direção às cidades, Franco (1991) ressalta a importância do
cenário subjetivo que configurou e dotou de sentido a decisão e a experiência migratória:
Al optar por sí mismos, por el futuro, por lo desconocido, por el riesgo, por el
cambio; por el progreso, en definitiva, por partir, cientos de miles o millones de
jóvenes comuneros, campesinos y provincianos en las últimas décadas se
autodefinieron como “modernos”, es decir, liberaron su subjetividad de las amarras
de la tradición, del pasado, del suelo, de la sangre, de la servidumbre, convirtiéndose
psicológicamente en “hombres libres” (FRANCO, op.cit., p.195).82

“Migração”, “urbanização” e “industrialização” constituíram, portanto, processos
muito concretos e específicos na vida dos migrantes, como sujeitos e agentes de seu próprio
movimento, e não apenas reflexo de forças econômicas e sociais determinadas externamente
(FONTES, 2008). Através de estratégias diversas, os migrantes moldaram e dotaram de
sentido – de direções e significados – o processo migratório e a modernização nacional. O
simples ato de migrar constituiria, assim, em maior ou menor grau, um “ato de modernidade”,
no qual as populações indígenas e rurais – histórica e geograficamente excluídas do projeto
nacional – se apropriavam subjetivamente da nação e do seu centro de poder político e
simbólico (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986).
Las migraciones, pues, no son sino metafóricamente una invasión: en verdad, son
una fuerza social que tiende a convertir el espacio limeño en un lugar nacional, no
de acuerdo a nuestros deseos sino a la medida de nuestra realidad. Esa fuerza
ocupadora y transformadora es, además, la primera verificación de que la unidad
plural del país no vendrá desde el sector moderno y estatal sino desde abajo, desde el
pueblo capaz de transformarnos a todos. Se habla mucho hoy del “deterioro” de
Lima para calificar estéticamente la desurbanización […]. El escenario, en efecto, es
otro: el de una batalla cultural (ORTEGA, 1986, p.152).83
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Em português, tradução nossa: “Ao optar por si mesmos, pelo futuro, pelo desconhecido, pelo risco, pela
mudança; pelo progresso, enfim, por partir, milhares ou milhões de jovens de comunidades rurais, camponeses
e provincianos nas últimas décadas se autodefiniram como ‘modernos’, isto é, liberaram sua subjetividade das
amarras da tradição, do passado, da terra, do sangue, da servidão, convertendo-se psicologicamente em
‘homens livres’”.
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Em português, tradução nossa: “As migrações não são, portanto, senão metaforicamente uma invasão: em
verdade, são uma força social que tende a converter o espaço limenho num lugar nacional, não de acordo a
nossos desejos, mas à medida de nossa realidade. Essa força ocupadora e transformadora é, ademais, a
primeira verificação de que a unidade plural do país não virá desde o setor moderno e estatal, mas de baixo, do
povo capaz de transformar-nos a todos. Atualmente se fala muito do ‘deterioro’ de Lima para qualificar
esteticamente a desurbanização [...]. o cenário, em efeito, é outro: o de uma batalha cultural”.
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Neste choque entre os dois “Perus” – o Peru criollo e o Peru andino –, a modernidade
se convertia, então, no conteúdo simbólico e ideológico através do qual dois projetos de
modernidade disputavam o futuro sócio-econômico, político e cultural do país: um
democrático, liberal e privatista; o outro, democrático, nacional e popular (FRANCO, op.cit.).
E Lima, como centro concentrador destes processos, foi convertida em “campo de batalha”
entre duas vias de modernização. Uma mais transnacional e dependente, e conectada aos
circuitos da economia mundial. E a outra que, apesar de subordinada, tinha traços mais
nacionais (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986).
[…] la práctica sociopolítica del pueblo urbano, guste o no, se ha orientado por una
enérgica voluntad de integración social, vale decir, de búsqueda de reconocimiento
por el Estado y las instituciones de la sociedad de su condición de protagonistas
organizados con identidad, espacios y derechos propios (FRANCO, 1991, p.208).84

Neste sentido, atribuía-se à migração um efeito democratizador da sociedade e da
nação peruanas. Os setores migrantes – que se auto-definiam peruanos em oposição à
identidade limenha, criolla e senhorial (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, op.cit.) –
aparecem então como os “heróis” de uma história cultural concebida de maneira épica.
Rompendo com a longa experiência social e histórica da dicotomia entre o campo e a cidade –
entre o rural e o urbano, como matrizes civilizacionais e modos de vida distintos e opostos -, o
surgimento e a visibilidade das massas urbanas provocavam a desestruturação da sociedade
tradicional, oligárquica e excludente (MARTÍN-BARBERO, 1991).
No plano político, como sujeitos de demandas, os novos habitantes pressionavam pela
universalização dos direitos sociais e civis até então restritos às elites urbanas tradicionais,
demandando a massificação dos serviços urbanos e o acesso à educação, à moradia digna, à
saúde, água, transporte, etc. (MARTÍN-BARBERO, op.cit.). No plano da cultura, as
migrações promoviam um processo de integração e fusão cultural, no qual a expansão das
comunicações e o desenvolvimento das indústrias culturais jogaram um papel preponderante,
dando lugar à formação de novas identidades, à emergência de uma nova cultura popular
urbana e à reconstrução dos sentidos do nacional (MARTÍN-BARBERO, 2001).
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Em português, tradução nossa: “[…] a prática sócio-política dos setores populares urbanos, goste ou não, tem
se orientado por uma enérgica vontade de integração social, ou seja, de busca pelo reconhecimento do Estado e
das instituições da sociedade da sua condição de protagonistas organizados com identidade, espaços e direitos
próprios”.
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O popular-urbano encarnado na imagem do cholo se transformaria, então, na figura
que sintetiza a sociedade peruana na segunda metade do século XX. Figura de traços andinos,
rosto mestiço e de costumes híbridos (GARCÍA CANCLINI, 1997), que questiona e põe em
cheque a “velha ordem” oligárquica derrubando um dos mitos de maior duração na história
peruana: o mito criollo do índio (MONTOYA URIARTE, 2002). No próximo capítulo,
trataremos esta problemática da conformação, em Lima, de uma nova cultura popular urbana
mais a fundo. Por ora, destacamos como, a partir das mudanças desencadeadas pelas
migrações, se rompem e se rearticulam as dicotomias convencionais – entre o rural e o
urbano, o tradicional e o moderno, o culto e o popular – surgindo novas modalidades de
organização da cultura, “gêneros impuros” que brotam do cruzamento de tradições culturais
ou desde suas margens (GARCÍA CANCLINI, 1997).
Ao romper com aquelas dicotomias e com seus mapas de territorialização tradicionais,
o processo migratório haveria implicado, então, a reinterpretação da “geografia da identidade”
peruana (CÁNEPA, 2007), dando lugar a uma narrativa que incluía o deslocamento
(entendido como a apropriação concreta e simbólica do território da nação) como figura
retórica para a construção identitária e a imaginação nacional. A partir de seu encontro na
capital, migrantes de todas as regiões do país articulavam planos de convergência,
fortalecendo a conformação de um tecido nacional e de uma nova e “autêntica” identidade
nacional popular (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986).
No marco das transformações econômicas, sociais, culturais e políticas ocorridas
desde meados do século XX, a centralidade e a hegemonia de Lima no contexto nacional
peruano se atualizavam, então, com um sentido completamente distinto. O centralismo
limenho passaria a se justificar não mais por ser o centro definidor e irradiador do projeto
criollo de modernidade, mas por conter em si – e, logo, ser representativa de – toda a
diversidade do país. Neste momento, o centralismo de Lima se reinventava encontrando,
assim, sua legitimação “popular”. E Lima, mais peruana que nunca, se atualizaria como
metáfora e síntese simbólica e imagética deste novo Peru e de sua identidade nacional.
Paradoxalmente, esta narrativa do “nacional popular” – enunciada, em Lima, para
referir-se tanto à presença na capital de migrantes andinos e seus descendentes, como aos
processos políticos, econômicos e culturais decorrentes dela – servia não apenas à
homogeneização e à regulação discursiva de um processo muito mais complexo, heterogêneo
e, por vezes, contraditório, como também contribuía à reafirmação da supremacia limenha
sobre o resto do país (CÁNEPA, op.cit.).
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[…] la posibilidad de modernización y de desarrollo político y económico, junto con
el agente de tal proceso, han sido “localizados” en la capital. […] lo que está en
funcionamiento aquí es la iteración de una figura metonímica a través de la cual se
ha configurado nuestra imaginación geográfica del territorio y la comunidad
nacionales y según la cual “Lima es el Perú” (ibid., p.30).85

Desta forma, ao mesmo tempo em que a migração era destacada como o mecanismo
central da transformação cultural e política do país no sentido da sua democratização, sua
configuração discursiva contribuía para a reprodução de uma geografia de identidade
centralista (CÁNEPA, 2007). Se era o deslocamento que tornava possível o surgimento do
novo sujeito nacional, a migração e, mais especificamente, a presença em Lima constituía
requisito fundamental para o pertencimento à comunidade nacional – tanto em termos
identitários como de cidadania política. Assim, se reproduziam antigas formas de exclusão
étnica e geográfica, reinstituindo a distância entre os residentes em Lima e entre aqueles que,
ao permanecerem em seu lugar de origem, continuarão em sua condição de “outro”.
La representatividad de la identidad mestiza [sintetizada en la figura del cholo] es
formulada en y desde Lima. […] la geopoética del mestizaje, inicialmente enunciada
para desafiar categorías de identidad pre-existentes, ahora y desde Lima más bien
refuerza la distancia que previamente estaba tratando de des-hacer (CÁNEPA,
op.cit., p.40).86

Em decorrência do fenômeno migratório, a metrópole de Lima passaria a albergar um
terço da população do país, exercendo hegemonia absoluta sobre o mercado e a economia
nacionais, concentrando o poder e as instituições do Estado, subordinando e impondo a sua
própria lógica de desenvolvimento a todas as demais regiões do país (CARAVEDO
MOLINARI, 1987). Devido a este excessivo centralismo, Lima se tornaria o centro
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Em português, tradução nossa: “[…] a possibilidade de modernização e de desenvolvimento político e
econômico foram ‘localizados’ na capital. [...] o que está em funcionamento aqui é a reiteração de uma figura
metonímica através da qual se configurou nossa imaginação geográfica do território e da comunidade nacional,
segundo a qual ‘Lima é o Peru’”.

86

Em português, tradução nossa: “A representatividade da identidade mestiça [sintetizada na figura do cholo] é
formulada em e a partir de Lima. [...] a geopoética da mestiçagem, inicialmente enunciada para desafiar as
categorias de identidade pré-existentes, agora e a partir de Lima reforça, em realidade, a distância que antes
tratava de des-fazer”.
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distorsionador por excelência da estrutura urbana no Peru87, atingindo um índice de primazia
urbana entre os mais altos do mundo (INEI, 1996)88.
Num processo de modernização fortemente centralizado, o peso econômico do eixo
Lima-Callao era inquestionável, concentrando a produção industrial e alcançando, em 1981,
57% do Produto Interno Bruto peruano, 90% da oferta de serviços comerciais, financeiros e
administrativos do país e cerca de 80% dos investimentos privados (ARROYO, 1994). Apesar
do grande peso da indústria em Lima em comparação com o resto do país, no início da década
de 1980, 63% do valor total de sua produção provinha do setor de serviços, indicando o alto
nível de terceirização da economia limenha e, neste âmbito, o peso da informalidade.
Com este crescimento explosivo de Lima, acentuava-se a já aguda divisão entre a
capital e as demais regiões do país – expressa em melhores condições de vida, na
possibilidade de acesso aos serviços públicos, na capacidade de participação e influência nas
decisões políticas que envolviam o conjunto do país, na excessiva concentração do poder
político e econômico, bem como das instituições públicas e da burocracia estatal. Em suma,
na desigual distribuição dos recursos públicos e da possibilidade de acesso a estes serviços e,
em linhas gerais, a todo tipo de oportunidades econômicas e sociais. Desigualdades regionais
que se refletiam no imaginário nacional, na atualização da percepção de que Lima representa
e sintetiza o progresso e a modernidade peruanos, enquanto as províncias em seu conjunto –
ou seja, o “resto” do país – seguia imerso no atraso e na tradição, distante no espaço e no
tempo, e sem alternativa a não ser subordinar-se e adequar-se aos novos tempos, nos moldes
estabelecidos pela capital (COTLER, 2009).
O fortalecimento da primazia limenha incentivava, portanto, o aprofundamento de
tensões e conflitos motivados pela oposição e resistência ao excessivo centralismo, e por
sentimentos de rancor e ódio que se manifestavam, seja de forma explícita ou latente, em
distintos planos da experiência social. A desconfiança, desaprovação e hostilidade em relação
ao Estado, às autoridades e às instituições oficiais estabelecidas na capital (COTLER, op.cit.),
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Sem considerar Lima Metropolitana, o Peru tem uma estrutura de cidades bastante equilibrada, prevalecendo,
em 88% dos casos, os municípios de pequeno porte (entre 2 e 19.999 mil habitantes). Nos estratos superiores,
no entanto, nunca existiu e não existe um número suficiente de cidades de grande e médio porte que possam
equilibrar o desenvolvimento concentrado e desigual do país (INEI, 1996).

88

Por primazia urbana entende-se a relação entre a capital e as três cidades seguintes em tamanho e importância.
No caso peruano, Arequipa, Trujillo e Chimbote, respectivamente (INEI, 1996).
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embora ainda não constituíssem uma ameaça à precária estabilidade do país, expunham a
fragilidade da fragmentada nação peruana.

2.4

Crise, conflito interno e autoritarismo

A partir da década de 1970, o Peru entrou em um longo período de crise econômica
que nas décadas seguintes alcançaria dimensões gravíssimas, abarcando todos os aspectos da
vida social e comprometendo a viabilidade do Estado, da nação e da sociedade peruana a
nível nacional (NUGENT, 2007). Nas últimas duas décadas do século XX, uma complexa
conjunção de fatores levou à crise generalizada da economia, do Estado e da sociedade
peruanos, duramente marcada pelo empobrecimento, por um violento conflito interno e pela
instauração de um regime autoritário que duraria até o início do ano 2000. Em contraposição
às décadas anteriores, quando a ênfase era posta na convergência proporcionada pela
migração interna, neste período o debate sobre o “problema nacional” novamente se bifurca,
enfatizando a diferença e a alteridade, evidenciando a fragmentação e polarização da
sociedade e o sentimento de frustração da comunidade nacional (HENRÍQUEZ, 1999).
Em função da crise econômica mundial em meados da década de 1970, a economia
nacional enfrentava uma aguda recessão e a paulatina “falência” do processo de modernização
e crescimento industrial peruano. No plano político, o país vivia um processo de
redemocratização quando, em 1980, assumia o cargo o primeiro presidente civil eleito após 12
anos de governos militares. Por sua vez, numa conjuntura de reabertura política, assistia-se ao
aumento da organização e mobilização social, não apenas de sindicatos e operários, mas
estendida à crescente população organizada das periferias urbanas. Finalmente, crescia a
tensão militar no norte do país, que culminaria no conflito bélico com o Equador em 1980 e
198189 No conturbado ano de 1980, este contexto de extrema instabilidade política e crise
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O Peru entraria em guerra com o Equador por duas vezes, em 1980/81 e novamente em 1995. Contudo, estes
conflitos não constituem um evento marcante no imaginário e na historiografia nacional, sobretudo
comparativamente à Guerra do Pacífico e, durante o mesmo período, aos traumas decorrentes do conflito
armado interno.
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econômica deram lugar a um grave conflito interno no Peru, deflagrado pelo Partido
Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL)90.
Em suas origens, o PCP-SL era um partido político de inspiração maoísta, fundado
pela ala radical dissidente do antigo Partido Comunista Peruano e composto majoritariamente
por professores e estudantes universitários, concentrados na Universidade de San Cristóbal de
Huamanga, na cidade de Ayacucho. Apesar da idéia recorrente de que o PCP-SL surgiu
exclusivamente em Ayacucho, desde 1970 o partido mantinha pequenos núcleos de militantes
em Lima e em outras cidades do país (CVR, 2004). O PCP-SL iniciou sua “guerra popular”
contra o Estado peruano em maio de 1980, mediante uma série de atentados com explosivos
contra instalações públicas em diversas localidades, e em Ayacucho em particular. No
momento da deflagração do conflito armado, as primeiras ações senderistas foram percebidas
inicialmente como fatos isolados e marginais, com pouca repercussão nacional.
No início da década de 1980, sua presença nas zonas rurais ainda era débil. O PCP-SL
encontraria sua principal via de inserção nas comunidades campesinas através do sistema
educativo, que havia se expandido nas décadas anteriores com os esforços de modernização e
integração nacional. Concentrado nas instituições escolares, o PCP-SL se desenvolvia,
também, como um projeto pedagógico (CVR, op.cit.). Assim, o elo que haveria permitido a
expansão vertiginosa da presença do PCP-SL nas zonas rurais foi o aumento significativo de
jovens com educação primária e secundária, política e socialmente “disponíveis”, que haviam
sido expostos ao discurso senderista ou, ao menos, a uma ideia crítica do país, de natureza
questionadora e confrontacional (DEGREGORI, 1996).
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Apesar de o Sendero Luminoso ter sido o responsável pela deflagração da guerra subversiva e por 54% do total
de suas vítimas fatais, o conflito, em realidade, foi mais complexo e não se restringiu ao enfrentamento entre o
PCP-SL e as Forças Armadas. Em 1984, após quatro anos de iniciado o conflito interno (e que atingiria, neste
ano, um de seus picos de violência), declarava o início da sua luta armada o Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA). Surgido com a intenção de converter-se em “braço armado” das organizações populares, a
estratégia insurgente do MRTA inspirava-se em e dialogava com outras experiências revolucionárias latinoamericanas, como a cubana e a nicaraguense. A partir da formação de um exército popular, portando armas de
guerra e uniforme, o MRTA combinava ações de agitação armada urbana, emboscadas e a organização de
colunas militares no campo. Desde seu surgimento, o MRTA buscou marcar suas diferenças (táticas,
estratégicas e ideológicas) com o PCP-SL, inclusive apresentando-se à população como uma alternativa frente
aos embates entre o PCP-SL e as Forças Armadas. Contudo, devido ao seu escasso crescimento, ao
recrudescimento da violência e à militarização do país, encontrou cada vez menos espaço para desenvolver sua
própria estratégia armada. No total, o MRTA foi responsável por 1.8% das vítimas fatais do conflito (CVR,
2004). O sequestro da embaixada japonesa em Lima, em dezembro de 1996 e que duraria quatro meses e meio,
foi o episódio que marcaria o fim da organização.
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[…] eran jóvenes en busca de identidad, en tanto la identidad tradicional andina de
sus padres comenzaba a parecerles lejana luego de su exposición al "mito del
progreso" […], que difundían la escuela, los medios de comunicación y que sus
propios padres fomentaban. Eran jóvenes, finalmente, con escasas esperanzas de
progresar por la vía del mercado, especialmente a través de la migración y/o una
mayor escolarización” (DEGREGORI, op.cit., p.190).91

Seduzidos pelo poder e pela possibilidade de ascensão social que a militância no
movimento revolucionário representava, jovens estudantes e universitários compuseram
majoritariamente as colunas senderistas. Explorando as brechas geracionais e educativas, o
Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) penetrava as comunidades rurais,
conquistava mais adeptos e estendia seu domínio sobre o território nacional, aproveitando-se
das contradições e limitações do processo de modernização do país, da conjuntura de crise
econômica e paralisia estatal, da insegurança e do medo crescente, e da arraigada
desconfiança das populações rurais em relação às instituições do Estado (BURT, 2009). Neste
sentido, o maior êxito da inserção e expansão rural do PCP-SL se produziu naquelas
comunidades rurais mais remotas e pobres, nos grandes vazios territoriais de escassa
população e presença estatal débil92.
Si bien se introdujeron importantes alteraciones en las condiciones de vida y en las
expectativas de la mayoría de la población, las limitaciones del proceso de
modernización peruano dejaron abiertos nuevos y viejos conflictos sociales sin
resolver, así como aspiraciones de progreso individual o colectivo frustradas. La
violencia que se inició en 1980 encontró los espacios donde los límites de la
modernización habían generado los conflictos o frustraciones más importantes, un
lugar privilegiado donde los proyectos de los grupos subversivos podían enraizarse y
desarrollarse (CVR, 2004, p.79).93

_______________________________________________
91

Em português, tradução nossa: “[…] eram jovens em busca de identidade, uma vez que a identidade
tradicional andina dos seus pais começava a parecer-lhes distante logo da sua exposição ao ‘mito do progresso’
[...], difundido na escola, nos meios de comunicação e que seus próprios pais alimentavam. Eram jovens,
finalmente, com escassas esperanças de progredir pela via do mercado, em especial através da migração e/ou
de uma maior escolaridade”.
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Nos cinco primeiros anos do conflito armado, a violência, tanto subversiva como estatal, e o maior número de
vítimas fatais se concentraram basicamente na região centro-sul do país, em particular no departamento de
Ayacucho. Ver Anexo, Mapa 5: Peru e principais cidades.
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Em português, tradução nossa: “Se bem foram introduzidas importantes mudanças nas condições de vida e nas
expectativas da maioria da população, as limitações do processo de modernização peruano deixaram em aberto
novos e velhos conflitos sociais sem resolver, assim como aspirações de progresso individual ou coletivo
frustradas. A violência que teve início em 1980 encontrou espaços onde os limites da modernização haviam
gerado os conflitos e frustrações mais importantes, lugar privilegiado onde os projetos dos grupos subversivos
podiam enraizar-se e se desenvolver”.
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Em sua “guerra popular”, a atuação do PCP-SL baseou-se no desenvolvimento de uma
estratégia militar que incorporava conscientemente o terror como instrumento a serviço de
seus objetivos, e o sequestro como forma de recrutamento94 e pela utilização corrente e
massiva do assassinato e da tortura como métodos de combate. A estratégia da luta armada
senderista consistia em “bater o campo” (arrasar as comunidades e não deixar nada), de modo
a criar vazios de poder e conformar os comitês populares que consistiriam o gérmen do “novo
poder” senderista e da construção do “Novo Estado” (CVR, 2004).
Em outras palavras, seu objetivo estratégico central consistia na destruição total das
estruturas políticas existentes – fossem elas estatais ou tradicionais –, substituindo-as por
organismos, os “comitês populares”, sujeitos ao controle do partido. Esta estratégia se
baseava, por um lado, numa política de assassinatos seletivos (membros das forças policiais,
autoridades locais e lideranças comunitárias) e violentas represálias, de modo a reprimir
qualquer resistência por parte da população. Por outro lado, a utilização do terror servia ao
movimento também como uma “política de provocação” ao Estado: deixando a população
desprotegida frente à repressão policial, contavam que os abusos cometidos pelas forças de
segurança provocariam e/ou alimentariam o ressentimento da população em relação aos
agentes do Estado, que poderia ser posteriormente aproveitado pelos senderistas.
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Sobretudo o sequestro de jovens adultos, homens em sua maioria, mas também de crianças que, então, eram
educadas na doutrina senderista, recebiam treinamento militar e ocupavam funções diversas na dinâmica do
conflito armado. Este recrutamento forçado, inclusive de menores de idade, dá conta de grande quantidade dos
sequestros e desaparições atribuídos ao PCP-SL (CVR, 2004).

114

Figura 6 – Pintura de propaganda senderista, s/d

Fonte: Disponível em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2008/10/431069.shtml;
acesso em 09/10/2011.
[...] existía un ingrediente de saña y crueldad calculado para crear un sentimiento de
zozobra generalizado que sería supuestamente favorable a sus objetivos, al provocar
respuestas desproporcionadas y desmoralizar al enemigo (CVR, 2004, p.40).95

Nos primeiros anos do conflito, os ataques promovidos pelo Partido Comunista del
Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) não ocuparam um lugar prioritário na agenda estatal ou
nos debates e preocupações públicos. Tratados como um problema de delinquência comum,
não houve, inicialmente, um nexo claro entre a política nacional e a estratégia de
enfrentamento ao grupo subversivo. Além da carência de uma posição coerente e sólida por
parte do governo e a escassez de informação qualificada sobre a organização a qual deveriam
derrotar, as forças policiais tinham de enfrentar uma conjuntura extremamente desfavorável
na qual se conjugavam a notória precariedade material, a carência de recursos logísticos e
financeiros, armamento obsoleto, escassez de munições, falta de coordenação entre o
comando militar e os policiais na linha de frente, as rivalidades internas à corporação e a
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Em português, tradução nossa: “[…] existia um ingrediente de fúria e crueldade calculado para criar um
sentimento de desassossego generalizado que seria supostamente favorável aos seus objetivos, ao provocar
respostas desproporcionadas e desmoralizar o inimigo”.
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corrupção como prática generalizada; fatores aos quais se somava a sua relação conflitiva com
a população local (CVR, op.cit.).
A partir do ingresso das Forças Armadas no combate ao PCP-SL, no início de 1983, a
guerra interna tomava um novo curso, marcado pelo notável aumento da violência, pela
agudização e pela militarização do conflito. Por parte do governo central, tratava-se da
abdicação do poder civil em prol das Forças Armadas em porções cada vez maiores do
território, declaradas zonas de emergência. Em maio de 1983, todo o território nacional era
declarado em estado de emergência pela primeira vez, situação que se repetiu outras seis
vezes até julho de 198596.
Ao entrar na luta contra-subversiva, as Forças Armadas não contavam com uma
compreensão adequada do conflito nem do próprio PCP-SL. Ao contrário, a estratégia das
Forças Armadas frente à crescente ameaça subversiva se definiu, fundamentalmente, como a
recuperação militar do domínio territorial, baseando-se no uso indiscriminado da força que,
plasmada pelo desconhecimento das realidades rurais e pelo racismo, resultaram em matanças
massivas, massacres, tortura e desaparições forçadas (BURT, 2009)97. A excessiva violência
aplicada pelas forças de segurança do Estado foi ainda agravada pelo caráter não
convencional do conflito, dado que os militantes senderistas não utilizavam uniformes e, desta
forma, se mimetizavam com a população local, confundindo a atuação das Forças Armadas e
provocando uma espiral de violência que tinha nas populações indígenas e campesinas seu
alvo privilegiado (DEGREGORI, 1996)98.
Los agentes del Estado sustituyeron su falta de conocimiento por la definición de
una población genérica como el presunto enemigo: los ayacuchanos, los
quechuahablantes, los estudiantes universitarios, los dirigentes de izquierda. Ellos
pasaron a ser sospechosos por asociación. […] las fuerzas del orden reprodujeron
prácticas racistas frente a las poblaciones entre las cuales debían desenvolverse. Los
oficiales de las fuerzas del orden provenían de sectores medios urbanos; sus
distancias culturales y sociales con la población eran muy grandes y determinaron
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A presença militar em várias regiões do país duraria mais de 15 anos (CVR, 2004).

97

Os agentes do Estado – Polícia Nacional e Forças Armadas – foram responsáveis, conjuntamente, por pouco
menos de 40% do total de vítimas fatais em consequência do conflito armado (CVR, op.cit.).

98

Os tipos de violência mais comuns documentados pela CVR (2004), que configuraram padrões consistentes de
crimes e violações sistemáticos e generalizados tanto das Forças Armadas como do PCP-SL, foram:
desaparições forçadas, execuções arbitrárias, assassinatos e massacres, torturas e maus tratos (cruéis ou
degradantes), violência sexual contra mulheres, detenções e “violação do devido processo” (no caso do
exército), sequestros e toma de reféns, violência e abuso infantil e violação de direitos coletivos.
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un extendido desprecio por la misma gente a la que tenían que defender y ganar
(CVR, 2004, p.44).99

Por parte do governo central, encastelado na ensimesmada Lima e alheio à realidade e
à violência que incidia sobre as comunidades rurais, desenvolveu-se uma atitude de tolerância
aos abusos cometidos pelos agentes de segurança do Estado agravada, posteriormente, com a
impunidade nos crimes e violações dos direitos humanos nos quais estiveram envolvidos. O
governo assumiu, então, uma postura ambígua no que tange a sua responsabilidade na
condução da política contra-subversiva e na atuação das Forças Armadas. Por outro lado, os
comandos militares prescindiam, cada vez mais, do governo civil na tomada de decisões
relativas à estratégia aplicada no combate às organizações insurgentes (CVR, op.cit.).
Através do uso indiscriminado da violência, tanto as Forças Armadas como o Partido
Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) buscavam acabar com a neutralidade da
população, forçada a tomar partido por um dos lados do conflito. Não obstante, as respostas
campesinas ao endurecimento da guerra foram diversas. A fuga e a migração em direção às
cidades e a formação das rondas campesinas e dos comitês de autodefesa foram as reações
mais comuns, movidas por um profundo sentimento de desamparo, exclusão e indiferença e a
sensação de que, para o governo central e para a sociedade peruana (suas elites, em
particular), o conflito sucedia em “outro país” (ibid.).
A escalada da violência nas zonas rurais expôs as comunidades ao fogo cruzado entre
dois exércitos que eram, objetivamente, externos à sua realidade. Os embates entre o PCP-SL
e as Forças Armadas alimentavam a continuidade do processo migratório e o êxodo, às vezes
de populações inteiras, em direção às cidades100. Não se tratava, contudo, do fenômeno
“clássico” da migração ao ritmo da modernização e expansão da economia capitalista, mas do
desenraizamento pela pobreza e pela violência e da sua transferência para cidades saturadas e
sem opção (BARRENECHEA LERCARI, 1996).
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Em português, tradução nossa: “Os agentes do Estado substituíram sua falta de conhecimento pela definição
de uma população genérica como o suposto inimigo: os ayacuchanos, os falantes de quéchua, os estudantes
universitários, os dirigentes de esquerda. Eles passaram a ser suspeitos por associação. [...] as forças da ordem
reproduziram práticas racistas com as populações entre as quais deviam se desenvolver. Os oficiais das forças
da ordem provinham dos setores médios urbanos; suas distâncias culturais e sociais co a população eram muito
grandes e determinaram o difundido desprezo pela mesma gente que tinham que defender e ganhar”.
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No período entre 1981 e 1993, apesar de que as taxas de migração à Lima continuaram relativamente altas se
comparadas às outras capitais do subcontinente, o crescimento urbano em função da crise e do conflito armado
foi mais disperso, distribuído nas cidades intermediárias (entre 20 e 50 mil habitantes), sobretudo as capitais
provinciais (INEI, 1996).
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A partir de 1986, tornou-se evidente que o conflito havia alcançado uma dimensão
nacional. Ao final da década, mais de um terço do território peruano havia sido declarado
zona de emergência e as Forças Armadas controlavam mais da metade da população do país.
No entanto, porções cada vez maiores do território se encontravam fora do controle estatal: no
fim dos anos 1980, o Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) estava ativo
em 22 dos 24 departamentos do Peru, havendo consolidado sua presença em importantes
regiões da zona andina e da selva, e se estabelecido nas extensas barriadas que rodeavam
Lima e que concentravam dois terços de sua população (BURT, 2009). Quando Sendero
Luminoso intensifica seus ataques em Lima e fortalece sua presença na capital, sobretudo em
suas áreas marginais, a insurgência deixava de ser percebida pelas elites como um problema
distante, que afetava apenas o “Peru profundo”, convertendo-se em ameaça real ao Estado
peruano, à estrutura de autoridade dominante e às relações de produção (BURT, op.cit.).
La campaña urbana tuvo una importante función al lograr ubicar al PCP-SL en el
centro de la atención pública. […] sus operaciones urbanas socavaron la creencia,
sostenida por la élite urbana, de que Lima estaba separada y era distinta del resto del
Perú (CVR, 2004, p.146).101

Lima, como sede do poder político e econômico do país, foi um dos espaços de maior
violência, motivada pelo alcance e notoriedade que as ações na capital podiam alcançar. Desta
forma, as organizações insurgentes, em especial o PCP-SL, utilizaram a capital como uma
“caixa de ressonância” de modo a amplificar seu raio de ação e criar uma sensação de
intranquilidade e de descontrole por parte das forças do Estado.
Os sindicatos, as universidades e os assentamentos populares constituíram os três
principais cenários da ação do PCP-SL em Lima. Nos “cones” e urbanizações populares da
cidade, a presença do PCP-SL começou a tornar-se visível nas associações comunitárias e de
bairro, nas organizações estudantis, clubes desportivos e outras organizações. Captar a
população operária e os habitantes dos “cinturões de pobreza” que rodeavam a capital foi um
dos principais objetivos estratégicos dos grupos subversivos, de modo a isolar o centro
político e econômico do país e, desde suas margens, atacá-lo (CVR, 2004).
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Em português, tradução nossa: “A campanha urbana teve uma importante função ao conseguir colocar o PCPSL no centro da atenção pública. [...] suas operações minaram a crença, sustentada pela elite urbana, de que
Lima estava separada e era diferente do resto do Peru”.
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O ano de 1989 seria o ano mais crítico da crise que viveu o país durante a década de
1980, com a intensificação dos ataques do Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso
(PCP-SL) à capital, a nacionalização e a extrema agudização do conflito interno, somados ao
agravamento da crise social, ao auge da crise econômica e da hiperinflação, e aos evidentes
signos da decomposição do Estado peruano, expressos na profunda crise moral resultante dos
altos níveis de corrupção e da ruína do aparato estatal (CVR, op.cit.). Em meio ao violento
conflito armado que assolava as zonas rurais, sobretudo as mais pobres, o país enfrentava a
redução continuada da capacidade produtiva nacional, o processo hiperinflacionário mais
prolongado da histórica econômica mundial102, aumento da dívida externa e interna,
desemprego massivo, redução salarial, emigração do capital humano qualificado e a
deterioração de toda a infraestrutura básica (INEI, 1996). A agudização da crise peruana na
década de 1980, que abarcava todos os aspectos da vida nacional, levou o país a um estado de
pobreza generalizada. Em 1986, estimava-se que mais de 70% da população peruana viviam
em condições de pobreza, e outros 20% na pobreza extrema (INEI, op.cit.).
Foi somente no fim da década de 1980 e começo da década de 1990 que as Forças
Armadas conseguiram elaborar uma estratégia apropriada de cooperação com a população
civil103 que, combinada à produção e utilização de informação qualificada, conduziu à derrota
estratégica das organizações subversivas. Em 1992, com a captura do alto comando
senderista, desarticulava-se o movimento insurgente, pondo fim ao conflito armado interno.
No entanto, o contexto de violência política se prolongaria quando, neste mesmo ano, o
presidente Alberto Fujimori declara o autogolpe de Estado instaurando um regime autoritário
que se legitimará, fundamentalmente, pela derrota da insurgência senderista (e/ou pela ameaça
do seu retorno) e pela recuperação dos índices básicos da economia nacional (BURT, 2009).
As causas e as consequências do conflito armado interno no Peru são extremamente
complexas e graves, mas foge ao nosso propósito aqui apresentá-las em profundidade.
Apontaremos brevemente os fatores históricos e conjunturais que, segundo o relatório final da
Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR, op.cit.), permitiram a explosão do
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Em 1980, a variação anual da inflação registrada foi da ordem de 60.8%. Em 1985, este índice alcançou
158.3%. No entanto, foi no final da década que o processo inflacionário se intensificou de maneira
exponencial, registrando-se uma variação anual de 1722.3% em 1988, 2775.3% em 89, finalmente atingindo
7649.6% em 1990 (INEI, página da web – http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/gra001.htm - acesso
em 20/05/2011).

103

Sobretudo através do fornecimento de armamentos para as rondas campesinas e os comitês de autodefesa.
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conflito. Por um lado, uma conjuntura marcada por severa crise econômica, pela debilidade
dos partidos políticos e por vazios de poder estatal em amplas áreas do território peruano. Por
outro lado, as históricas e profundas desigualdades de riqueza e de poder político e simbólico
(i) entre Lima e as províncias - fruto do fortalecimento do centralismo limenho nas décadas
prévias ao conflito, agudizando a distância entre a capital e o resto do país; (ii) entre a costa, a
serra e a selva – a gravitação econômica, demográfica e simbólica de Lima, acentuada no
século XX, a crise da sociedade andina tradicional e a Amazônia isolada como zona de
fronteira; (iii) entre criollos, mestiços, cholos e índios, isto é, as fraturas e discriminações
étnico-raciais profundamente arraigadas na sociedade peruana (CVR, 2004).
Ou seja, em grande medida, o excessivo centralismo limenho, em todas suas
dimensões, pode ser considerado o fator historicamente responsável pela guerra subversiva e a
violência política. Como alguns autores argumentam, teria sido também ele o principal
responsável pela dimensão a que atingiu o conflito: enquanto esteve concentrado nas distantes
áreas rurais, o movimento insurgente teria sido negligenciado pela elite política do país
(BURT, 2009). Soma-se a isso, como causa e consequência deste “descaso”, a determinante
presença da desigualdade étnica e racial, no qual se estima que 75% das quase 70 mil vítimas
fatais tinham o quéchua ou outras línguas nativas como idioma materno e 85% eram
pertencentes aos quatro departamentos mais pobres do Peru (CVR, op.cit.).
[…] esta reflexión atañe no solo a los que participaron directamente en el conflicto,
sino a todos aquellos cuya indiferencia permitió que esto pudiera suceder durante
tanto tiempo, como si no nos concerniera […], como si otros no existieran, lo cual
engarza con el deseo de que no existan (BRUCE, 2007, p.13-14 – grifo no
original).104

Com a crise generalizada vivida pelo país durante a década de 1980, o Estado peruano
havia perdido, ao mesmo tempo, sua integridade territorial tanto em termos econômicos como
políticos – e, em alguns casos, militares – e a sua capacidade de sustentar a comunidade
nacional. Na medida em que o domínio público baseado na cidadania e mantido pelo aparato
estatal se debilitava, se reforçava a tendência ao distanciamento das comunidades rurais do
contexto nacional mais amplo (NUGENT, 2007). As populações campesinas buscavam
“retirar-se” do contexto nacional, especialmente no que tange à preservação do seu universo
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Em português, tradução nossa: “[…] esta reflexão se refere não apenas aos que participaram diretamente no
conflito, mas também a todos aqueles cuja indiferença permitiu que isso pudesse acontecer por tanto tempo,
como se não nos concernisse [...], como se outros não existissem, o que implica o desejo que de não existam”.
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cultural, buscando reconstruir as barreiras espaciais e temporais entre elas e um Estado-nação
alheio (NUGENT, op.cit.), visto como uma ameaça aos seus valores e tradições e, no limite, à
sua própria existência. Ao valorizar e idealizar seu modo de vida tradicional, o universo
comunitário se tornava uma “ilha de segurança” – não apenas como refúgio, mas também
como alternativa à comprometida situação nacional e às forças desintegradoras da
modernidade ocidental, encarnadas nos aparatos públicos do Estado (NUGENT, 2007).
[…] en los últimos años, es como si estos fragmentos se alejaran unos de otros,
como si el proyecto de construcción nacional perdiera actualidad, aun cuando nunca
haya llegado a cristalizarse. Algo así como la ruina de algo nunca terminado. De ahí
la sensación de caos y desesperanza sobre nuestro futuro como colectividad
(PORTOCARRERO, 2004a, p.278).105

As últimas décadas do século XX no Peru foram, portanto, profundamente violentas e
traumáticas, com muitas de suas consequências ainda por ser dimensionadas. Diante deste
contexto, é factível compreender, entre as causas e consequências do conflito interno, “[…]
um momento no qual [...] se pôs em cheque o sentido do pertencimento e participação dentro
da comunidade” nacional (VICH, 2002, p.9 – tradução nossa). Talvez seja, em verdade, a
evidência de sua fragilidade e de seu curtíssimo alcance numa sociedade tão centralizada e
segmentada, marcada tão duramente pelo racismo e pela discriminação.

2.5

Uma nação frustrada

Neste capítulo, percorremos os imaginários, os discursos e os debates sobre a nação e
a identidade nacional no Peru explicitando os “lugares” da heterogeneidade e da diferença no
processo de afirmação do Estado e da nacionalidade peruana, a dicotomização e a polarização
do país que têm como protagonista - seja como ponto de partida, ou de chegada – a sua
capital. Narrativas nacionais que instituem, assim, uma dimensão fundamental dos
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Em português, tradução nossa: “[…] nos últimos anos, é como se estes fragmentos se distanciassem uns dos
outros, como se o projeto de construção nacional perdesse atualidade, ainda que nunca tenha chegado a se
cristalizar. Algo assim como a ruína de algo nunca terminado. Daí a sensação de caos e desesperança sobre
nosso futuro como coletividade”.
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imaginários sobre Lima, das formas como a cidade é imaginada, concebida e projetada,
relacionadas ao seu excessivo centralismo e à sua hegemonia no contexto nacional peruano.
Explorando a relação entre nação e narração, estes discursos e imaginários, tomados
como “relatos fundacionais do nacional” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.35), foram
analisados particularmente no que tange aos processos de consolidação do Estado moderno e
à afirmação de seu poder, sobre o conjunto do território e da sociedade, na definição da
nacionalidade e no estabelecimento das fronteiras internas do pertencimento nacional. Por
outro lado, procuramos também compreender como estas narrativas, construídas na mediação
entre a memória e a história, instituíram e se articularam a partir de uma temporalidade nova,
fixada como projeto: o futuro moderno da nação.
As constantes re-articulações e conflitos entre os sentidos e lugares da diferença nos
discursos e imaginários urbano-nacionais estiveram sempre conectados às sucessivas
tentativas de reinscrição das sociedades latino-americanas à “promessa moderna” no
subcontinente. A esta(s) modernidade(s) idealizada(s) e vivida(s) sempre como projeto, como
ruptura e como horizonte, estariam associadas distintas e sempre ambíguas imaginações da
sua diversidade étnica e sociocultural constitutivas. Imaginar e construir socialmente esta
pujante diferença haveria se constituído, então, como elemento-chave de um duplo
movimento: por um lado, foi concebida como justificadora dos diagnósticos de atraso, da
inadequação e da incapacidade da sociedade (e da nação) em modernizar-se (CALLIRGOS,
2007; LIMA, 1999). Por outro lado, este pessimismo quase sempre conviveu com exaltações
desta diversidade, inclusive postulando-a como o componente fundador de uma modernidade
própria ao subcontinente (FRANCO, 1991; GARCÍA CANCLINI, 2003).
Tendo em perspectiva as contradições e tensões entre a “ordem simbólica das idéias” e
a “realidade social dos afetos”, informadas pela hegemonia e a autonomia crescente da
primeira sobre a segunda desde os tempos coloniais (RAMA, 1985), no contexto latinoamericano, não podemos pensar a constituição do “nacional” fora do discurso centralizador
que impõe o Estado (MARTÍN-BARBERO, 2006) e da identidade nele simbolizada e por ele
promovida (IANNI, 1988). Ao construir a nação a partir de seus interesses, o Estado, antes
que assumir e integrar as diferenças étnicas e culturais, tratou de subordiná-las ao seu projeto
centralizador, evidenciando o caráter excludente das representações sobre a nação e a
nacionalidade e a imposição de um sujeito nacional homogêneo (MARTÍN-BARBERO,
op.cit.), construído à imagem e semelhança das elites brancas/criollas dominantes.
De fato, o projeto nacional impulsionado pelo Estado consistiu, sobretudo, em um
projeto de homogeneização cultural (DOMINGUES, 2009). A nacionalidade, como a forma
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“por excelência” de identidade moderna e tal como definida e projetada pelos discursos
oficiais e/ou hegemônicos, constituiria então a principal via de superação da heterogeneidade
característica das sociedades latino-americanas, pressuposto para a construção e a unificação
da comunidade nacional (DOMINGUES, op.cit.).
Como tratamos de discutir neste capítulo, no Peru, o processo de construção e
afirmação do Estado e da nação foi marcado por profundas brechas geográficas, econômicas,
políticas e culturais, por conflitos e acumulação de expectativas, e por um centralismo
extremo que, em suas sucessivas reafirmações, haveria frustrado a construção da comunidade
nacional (BARRENECHEA LERCARI, 1996). Os persistentes dualismos no imaginário
peruano – impressos no território, no Estado e na sociedade – teriam suas origens históricas
na natureza mesma da imposição ocidental, iniciada pela conquista e pela colonização, de um
sistema de governo centralizado e alheio à população nativa, dispersa por um território
extenso e agreste. A divisão colonial entre a “República dos Espanhóis” e a “República dos
Índios” haveria dado lugar, então, a uma república dividida (THURNER, 1997), consolidando
a capital como centro inconteste do poder político, econômico e simbólico, em detrimento de
uma imagem nacional mais unificada (GRABNER-CORONEL, 2005).
A reificação e a naturalização das divisões regionais, étnicas e culturais manifestas na
cisão histórica entre o litoral e os Andes consolidaram a imagem, o sentimento e a vivência do
país como um espaço dicotômico, dividido entre dois mundos inconciliáveis (MONTOYA
URIARTE, 2002). Da polarização entre a costa e a serra andina derivaram-se outras: entre o
campo e a cidade, entre indígenas e criollos, bárbaros e civilizados, entre o arcaico e o
moderno, entre o passado e o futuro da nação. Todas sintetizadas, fundamentalmente, em uma
única: na oposição entre Lima e o “resto do país”. Ao reafirmar Lima como o centro legítimo
do poder nacional e como lócus principal de realização do moderno, as elites criollas
definiam as fronteiras internas da nacionalidade e, ao defini-las, excluíram do projeto nacional
a maioria da população, de origem indígena e campesina.
Por outro lado, a história das sucessivas reafirmações do centralismo limenho é
também a do constante bloqueio e asfixia das inúmeras tentativas políticas, intelectuais,
administrativas e insurgentes para revertê-lo, desde os primeiros debates acerca da construção
do Estado nacional (BARRENECHEA LERCARI, op.cit.). Ao longo de toda a história
republicana do Peru, o centralismo limenho e a hegemonia criolla geraram sentimentos de
mal-estar e hostilidade, revelados na persistente existência de conflitos e disputas que
reivindicavam a descentralização da economia e da política estatal e questionavam o projeto
nacional criollo. Contudo, raras vezes estes conflitos lograram constituir-se uma ameaça real
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ao governo central. Pelo contrário, quase sempre terminaram por produzir a sua reafirmação,
no jogo de poder simbólico no qual as elites limenhas sempre saíram vitoriosas.
Em meados do século XX, num contexto de profundas transformações, o espectro de
vozes no imaginário nacional peruano se ampliava. A migração e a educação foram os
mecanismos que canalizaram as expectativas em torno da modernização e do progresso, e a
partir dos quais se reelaboraram a geografia e os discursos nacionais, construindo novos
referentes identitários. Contudo, a ambiguidade no tratamento dos migrantes nos discursos
sobre o “peruano” – ora como parte do processo de integração e “democratização” nacional,
ora como expressão da pobreza, da desordem e da marginalidade – expunham a polarização
da sociedade, revelando a recriação, no espaço urbano, das representações dualistas do
universo cultural peruano. “Da dualidade do país passou-se a falar da dualidade na cidade [...].
Do étnico ao popular, da diferença à desigualdade, da oposição ao conflito, o esquema dual
permaneceu” (MONTOYA URIARTE, 2002, p.42 – tradução nossa).
Se na década de 1970 a ênfase (e o acúmulo de expectativas) era posta na
convergência proporcionada pelo fenômeno migratório e na “conquista” de Lima pelos
setores tradicionalmente excluídos do projeto nacional, nas últimas décadas do século XX, em
meio à traumática experiência da guerra interna e do autoritarismo, as perguntas sobre a nação
e a identidade nacional voltavam a tocar feridas sensíveis e abertas (HENRÍQUEZ, 1999).
Numa sociedade na qual a segmentação racial, cultural e de classe já era um traço
característico, a multidirecionalidade da violência exacerbou a suspeita do “outro”,
incrustando na mentalidade dos peruanos a desconfiança e o medo (BURT, 2009). A
combinação da violência insurgente e estatal nas décadas de 1980 e 1990 constituiu, assim,
um duplo golpe às identidades coletivas, destruindo as bases materiais e morais de
organização da sociedade civil (BURT, op.cit.).
Num contexto de violência endêmica, evidenciava-se a força no imaginário nacional
peruano da negação, da alteridade, do desprezo, do rancor e da frustração, da desvalorização
do nacional que cobrava a forma de um “complexo identitário nacional” (HENRÍQUEZ,
op.cit.). Esta configuração da identidade nacional em negativo - que se dá de forma latente ao
longo de toda a República, alimentado pelas elites dominantes e intelectuais e internalizado
nas práticas cotidianas e na cultura popular – provoca um profundo ressentimento e uma
sensação de mal-estar na sociedade peruana, contribuindo à formação uma imagem bastante
pessimista de si próprios, do país e de suas possibilidades de desenvolvimento.
Para as elites dominantes, a frustração vem da descoberta, a contragosto, de que “Lima
não é o Peru”, e o que impede o avanço e o progresso da nação são o atraso e a pobreza no
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qual está imersa a maior parte do território nacional, e que assume os traços da etnicidade
indígena. Por outro lado, a percepção crítica e a denúncia de Lima como um centro vazio, que
viola e bloqueia a constituição de uma “verdadeira” e democrática comunidade nacional – que
destitui, explora e condena todo o “resto” do país às margens da nacionalidade, do poder
político e do progresso econômico –, se conjuga aos traumas do racismo e do preconceito
étnico e cultural, da violência real e simbólica, e da exclusão social.
Ao contrário, por exemplo, do Brasil – onde as narrativas hegemônicas da
nacionalidade, sobretudo desde as primeiras décadas do século XX, se articulariam a partir da
ideia de uma “democracia racial” e de uma cultura antropofágica, que tudo assimila e “digere”
(LESSA, 2008) –, no Peru a oposição e a obsessão com as diferenças impuseram a distância,
o enfrentamento aberto, a violência e a dominação como as formas predominantes de
comunicação (MONTOYA URIARTE, 2002)106. Nem o índio do discurso indigenista das
primeiras décadas do século XX, nem o cholo dos anos 1960 e 70 puderam consagrar-se
símbolos unificadores na construção do imaginário nacional (HENRÍQUEZ, 1999). Nem as
propostas de um “país mestiço”, herdeiro tanto do “Sol inca” como da coroa espanhola, que
ainda menos espaço encontraram para se imporem como discurso articulador de uma
nacionalidade mais inclusiva (URRUTIA, 2001). As assimetrias e hierarquias, os estigmas e o
racismo prevaleceram nos discursos e na dinâmica concreta e simbólica da nação peruana,
como os principais elementos causais do sentimento de frustração da comunidade nacional – e
de seu devir moderno -, da fragilidade de uma identidade nacional compartilhada e da baixa
estima nas percepções de si como coletividade (MONTOYA URIARTE, op.cit.).
Recentemente, as feridas abertas pelo conflito interno expuseram a profunda e
arraigada experiência do desrespeito, do sentimento de injustiça e da frustração das
expectativas de reconhecimento, que alimentam as cisões e os conflitos sociais (HONNETH,
2003) na sociedade peruana. A vigência e a força dos dualismos e oposições que articulam as
narrativas e os projetos nacionais no Peru expressam, enfim, a percepção, o imaginário e uma
vivência do país como uma unidade “impossível”, duramente marcada pelo estigma e pelo
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Não pretendemos com isso afirmar que no Brasil não existem discriminações, hierarquias, tensões e conflitos
raciais; trata-se apenas de destacar como, no caso brasileiro, o processo de politização das diferenças raciais
nos discursos sobre a nacionalidade haveria encontrado no integralismo - e não na essencialização das
oposições dualistas - a sua maior expressão, compartilhada inclusive por amplos setores da intelectualidade
negra (GUIMARÃES, 2004a). Sobre o “mito da democracia racial” e o racismo no Brasil, objetos de um
debate intenso e de uma ampla literatura, ver, por exemplo: FERNANDES, 1965; GUIMARÃES, 2004(a);
2004(b); 2006; HASENBALG, 1979; SALES JR., 2006; TELLES, 2003.
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racismo, pela desconfiança e pelo desprezo mútuo, e pelo rancor daqueles que
responsabilizam sempre o outro pelo “fracasso” do devir nacional.
Como tratamos de discutir aqui, nas narrativas e na imaginação nacional do Peru,
Lima estabelece, inequivocamente, o centro que institui e promove a fratura e a polarização
do país, atualizadas nos sucessivos processos de reafirmação da sua hegemonia política e
econômica, mas também cultural e simbólica no contexto nacional. Centralismo que, como
vimos, é historicamente responsável pelo aprofundamento das tensões, desigualdades e da
fragmentação do país, sobretudo em função da imposição vertical e violenta do progresso e da
modernidade, concebidos na ensimesmada Lima, às heterogêneas populações – tanto rurais
como urbanas – que compõem o caleidoscópio étnico e cultural da nação peruana.
Contudo, enfatizamos que esta polarização não reflete meramente uma divisão
convencional entre classes, mas nos remete também às fraturas históricas da sociedade
peruana que não podem ser reduzidas a desigualdades socioeconômicas, ideológicas ou
educativas (DARGENT; MUÑOZ, 2012). Revelam experiências, sensibilidades e
estereotipias que, profundamente enraizadas no sentido comum, não são de fácil
desconstrução (HENRÍQUEZ, 1999). Deste modo, não se trata apenas da hegemonia criolla e
de sua reafirmação sucessiva nos tempos e espaços da capital peruana, seu símbolo máximo.
Nos imaginários e no “sentimento” da nacionalidade no Peru – nos contra-hegemônicos,
inclusive – prevaleceram, reforçando-se mutuamente, o antagonismo e a percepção aguda das
dualidades raciais, culturais e geográficas como elementos definidores do caráter nacional, da
paisagem cultural e da realidade econômica, política e social do país.
No início do século XXI, a sociedade peruana enfrenta o desafio de reconciliação
nacional após as fraturas deixadas por duas décadas de violência política e de uma crise
societária generalizada. Como veremos na Parte II, o desafio peruano neste início de século
continua sendo o de lidar com sua complexidade e heterogeneidade constitutivas, tarefa na
qual Lima - como “centro mediador e civilizador” e “árbitro” desta história (ORTEGA, 1986,
p.49) - continuará desempenhando, concreta e simbolicamente, destacado protagonismo.
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PRÁTICAS

3

SÓCIO-ESPACIAIS,

CULTURA

POPULAR

E

A

VIDA

COTIDIANA EM LIMA
¿De qué sujeto se trata? ¿De Lima como una conciencia falsa del país? ¿De la clase
dominante, su estado y su clientela urbanizada? O, por el contrario, ¿hay varias
Limas desde el comienzo de Lima? De ser así, estaríamos cediendo a la usurpación
que del discurso hace un sujeto dominante que ha expurgado del lenguaje a los otros
sujetos, vaciados de entidad. […] nada se nos ha dicho de las otras voces de Lima,
aquellas que soportan el pasado colonial como jerárquico y el futuro urbanizador
como excluyente (ORTEGA, 1986, p.70-71).107

Nos capítulos anteriores apresentamos a trajetória histórica e os discursos sobre Lima
enfatizando fenômenos e processos mais amplos, nos quais foram destacados, primeiro, a
conformação e as sucessivas transformações do seu espaço urbano e, posteriormente, seu
centralismo e sua projeção no contexto nacional peruano. Em contraste com estas narrativas,
nas quais a cidade aparece como uma totalidade espacial e abstrata, neste capítulo – que
encerra a primeira parte desta tese –, abordaremos a trajetória de Lima a partir de um percurso
por seu espaço habitado, ou seja, através das práticas e relações sócio-espaciais que, ao longo
da história da cidade, marcaram sua paisagem, seu cotidiano e sua cultura popular.
Deste modo, passamos da problemática das representações totalizantes e das “grandes
narrativas” para o terreno das práticas urbanas, isto é, para a valorização da espacialidade da
vida social que constitui, reproduz e concretiza as ações e relações sociais no espaço. A rua
ganha então centralidade analítica, revelando a cidade como a “trama dos afetos” (RAMA
1985), das sociabilidades e relações cotidianas – seus personagens, estereótipos, lugares,
códigos de comportamento e manifestações culturais – e da tessitura de vínculos e relações
sócio-espaciais na e com a cidade e seus lugares108. Apropriações do espaço vivido que
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Em português, tradução nossa: “De que sujeito se trata? De Lima como uma falsa consciência do país? Da
classe dominante, seu estado, sua clientela urbanizada? Ou, pelo contrário, existem várias Limas desde o
começo de Lima? Se assim for, estaríamos cedendo à usurpação do discurso operada por um sujeito dominante
que expurgou da linguagem a outros sujeitos, esvaziados de entidade. [...] nada nos foi dito sobre as outras
vozes de Lima, aquelas que suportam o passado colonial como hierárquico e o futuro urbanizador como
excludente”
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A rua entendida, aqui, como uma categoria sociológica e antropológica - como propõem, por exemplo,
Damatta (1997) e Delgado (2007) - que representa a ordem pública, este urbano “lá fora” (DELGADO,
op.cit.), compartilhado e anônimo, universo das interações cotidianas e do encontro social. Com esta noção,
não se pretende designar um espaço físico rigidamente delimitado, mas sobretudo uma esfera particular de
ação e de significação social, que constrói ao mesmo tempo em que é construída por visões de mundo e
códigos de comportamento diferenciados. Cabe advertir, contudo, que, apesar de nos apoiarmos nesta
diferenciação, não pretendemos uma definição dicotômica da cidade e da vida urbana; ao contrário, nosso
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oferecem um contraponto aos discursos e aos imaginários hegemônicos, mas que também, ao
serem condicionados por estes, os incorporam e re-significam: “[...] o que o ponto de vista
micro-histórico oferece à observação não é uma versão atenuada, ou parcial, ou mutilada, de
realidades macro-sociais: é [...] uma versão diferente” (REVEL, 1998, p.28). O espaço
habitado como lócus da análise deve nos permitir, então, leituras e construções diferenciadas,
porém cúmplices e complementares, da história, da vida e da sociedade urbana, bem como das
representações e dos imaginários produzidos sobre elas.
Esta valorização analítica do “habitar” (LEFÈBVRE, 1999) – da consideração do
espaço e do tempo vividos e compartilhados - implica observar a cidade como fenômeno
sociocultural, do ponto de vista de seus habitantes, embora sempre e necessariamente
articulado com os fenômenos espaciais, econômicos e políticos de maior escala (LINDÓN
VILLORIA, 1999). Neste sentido, nosso objetivo não é identificar práticas isoladas, mas
conjuntos articulados de usos e relações que expressam a espacialidade da vida social e suas
múltiplas temporalidades e que impõem o reconhecimento dos processos históricos que
atravessam a cotidianidade e configuram uma dinâmica social dialógica, isto é, nem préconstruída nem totalmente determinada pelas condições objetivas da existência social.
Neste passeio histórico pelas ruas de Lima, privilegiaremos os lugares, personagens e
expressões da(s) cultura(s) popular(es) urbana(s) que imprimem sua marca na paisagem, no
cotidiano e no espaço urbano limenho, desde os tempos coloniais até o final do século XX.
Aqui, os discursos hegemônicos e as expressões culturais das elites limenhas serão discutidos
apenas na medida em que, ou estabeleçam o contraponto à cultura popular – ali onde estes
elementos se encontram, se articulam e se redefinem mútua e permanentemente –, ou que
expressem os esforços sucessivos na repressão e no controle dos pobres urbanos, dos seus
modos de vida, dos seus usos do espaço e de suas práticas socioculturais109.
Dentre o vasto universo da cultura popular, especialmente numa sociedade tão diversa
como a limenha, destacaremos aquelas práticas e expressões culturais relacionadas ao
comércio tradicional e à música popular, que entendemos serem esferas particularmente
representativas da cultura urbana de Lima e da tessitura de vínculos e relações sociais na e
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esforço se direciona precisamente para a compreensão destas distinções justamente ali onde elas se tencionam
e se invadem contínua e cotidianamente.
109

Sobre a história da vida cotidiana, da mentalidade e dos modos de vida das classes privilegiadas nas cidades
latino-americanas, ver, por exemplo, Romero (2004).
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com a cidade. Por outro lado, esta ênfase, em grande medida, se impõe por si mesma; como
veremos, o comércio e a música consolidaram práticas culturais que marcaram de modo
bastante particular os imaginários, a história, o espaço e o cotidiano da metrópole de Lima.
Em trabalho anterior, já sustentamos as relações intrínsecas e, em última instância, a
indissociabilidade – de origem – entre o comércio e o fenômeno urbano, defendendo a
relevância dos lugares de mercado (e das modalidades de comércio tradicional / popular)
como um importante ponto de referência sociológico para a compreensão das práticas urbanas
(FILGUEIRAS, 2006). Em Lima, os mercados populares110, os vendedores ambulantes, as
pulperías e as mercearias de bairro são algumas das expressões mais marcantes do comércio
popular na cidade desde a sua fundação colonial. Em meados do século XX, com o fenômeno
migratório e a explosão do comércio “informal” como a modalidade predominante de
inserção econômica dos migrantes na cidade – e dos setores populares urbanos, de um modo
geral –, o comércio popular se massifica e se atualiza nos novos e antigos lugares da cidade,
expressando a tremenda vitalidade das modalidades de comércio tradicional em Lima e que
permanece até os dias atuais (FILGUEIRAS, 2009).
No caso da música, não se trata de uma análise centrada na produção e no consumo
musical em si, mas da configuração e articulação, através da música, de lugares na cidade que
expressam uma experiência urbana particular, cumprindo importante papel na difusão e na
reprodução de estilos de vida e na articulação de identidades culturais no espaço urbano
(FREIRE FILHO; FERNANDES, 2005). Neste sentido, o processo subjetivo de apropriação
musical da cidade se evidencia não apenas em letras e sonoridades, mas também – e este é o
ponto que nos interessa explorar – nos encontros festivos promovidos pela música, que
envolvem a sociabilidade lúdica, subjetivações e envolvimentos afetivos, a celebração, a festa,
a dança e um sentido de compartilhamento da experiência urbana (OLIVEIRA, 2008). Em
Lima, as festas coloniais, a música afro-peruana, o vals criollo, a salsa, a música chicha (o
huayno e a cumbia peruana) e o “rock subterrâneo” são alguns dos ritmos que compõem a
trilha sonora da história urbana limenha, revelando aproximações e contrastes, encontros e
confrontos entre indivíduos e diferentes grupos sociais, além de contradições e hibridismos
próprios da cidade e da vida urbana (OLIVEIRA, op.cit.).
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Para evitar ambiguidades, definimos: por mercados populares entendemos aqueles mercados associados à
formação e crescimento dos núcleos urbanos, destinados ao abastecimento regular da população, sobretudo ao
comércio de alimentos e de produtos regionais (FILGUEIRAS, 2006).
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Desvendaremos, então, alguns aspectos da sociabilidade, da cultura e do cotidiano na
história limenha, destacando a ambiguidade das interseções, dos encontros e dos conflitos que
se produzem incessantemente na movimentação e interação cotidiana dos diversos grupos
sociais pelo espaço da cidade. Por um lado, trata-se de compreender a conformação de
espaços de vitalidade (FILGUEIRAS, 2006), que apoiam a tessitura de identidades culturais e
subjetividades coletivas articuladoras da memória social, da solidariedade e de um sentido de
compartilhamento, reconhecimento e pertencimento à cidade111.
Por outro lado, o estabelecimento de fronteiras rígidas entre os “espaços próprios” e os
“espaços comuns” (MONTOYA URIARTE, 2002) haveria permitido a manutenção das
singularidades e hierarquias e o desenvolvimento de identidades culturais regidas pela
diferença112. Neste sentido, se desenvolveriam paralelamente tanto culturas urbanas no plural
– relativas aos diversos grupos sociais que compõem o universo humano da cidade, com seus
modos de vida e expressões culturais próprios – como culturas urbanas “singulares” – que
emergem de convergências e interseções, isto é, do encontro e da convivência entre sujeitos
heterogêneos nos distintos espaços comuns da cidade.
Ao enfatizarmos aqui as sociabilidades “públicas” – isto é, as relações e as práticas
sócio-espaciais que promovem e estimulam o encontro e o convívio urbanos (ao mesmo
tempo instituídas por eles) –, pretendemos, assim, reconstruir a trajetória urbana de Lima a
partir das relações que seus habitantes estabelecem com a cidade e seus espaços, bem como
das relações que estabelecem entre si nestes espaços, na cidade vivida, isto é, aquela
cotidianamente apropriada por seus “usuários” (CERTEAU, 1994).
Sem a pretensão de esgotar a infinidade de usos, práticas e relações que marcam o
cotidiano, o espaço e a história limenha, buscaremos explorar a alternância entre aberturas e
fechamentos, ou seja, as condições de possibilidade, a visibilidade ou a ocultação das distintas
expressões da cultura popular em Lima, destacando seus conteúdos, sua localização e seus
deslocamentos no tempo e no espaço. Finalmente, este exercício visa fornecer e articular os
elementos históricos e culturais que nos permitam discutir e problematizar o processo
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“[...] vitalidade entendida aqui como a espontaneidade, a imprevisibilidade e a diversidade do encontro, como
também a pluralidade e heterogeneidade de atividades e de pessoas que deles se utilizam. Lugares que
reafirmem a permanência e a circulação do outro, a co-presença e a negociação [...], que comportem e
estimulem o contato das diferenças, sem deixar de considerar as diferenças de poder que perpassam sua
construção social” (FILGUEIRAS, 2006, p.15 – grifos no original).

112

Esta distinção entre espaços próprios e comuns nos remete à outra semelhante, já mencionada aqui, entre a
casa e a rua (DAMATTA, 1997), ou ainda, o dentro e o fora (DELGADO, 2007).
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histórico da configuração de uma tal “identidade urbana limenha” – e os sentidos e lugares da
diferença nesta construção – e que posteriormente nos possibilitem compreender, no contexto
contemporâneo, as disputas atuais por seus contornos, seus sentidos e sua memória.

3.1

A plebe urbana

Sem pretender afirmar que as sociedades nativas da América Latina fossem sociedades
homogêneas quando da chegada dos conquistadores – o que, apenas para citar o exemplo do
império incaico, não era o caso em absoluto –, podemos, contudo, argumentar que a conquista
e a colonização implicaram a introdução irremediável da heterogeneidade e da diferença no
subcontinente (DOMINGUES, 2009), e a convergência entre a classificação e a estratificação
étnica, racial e de castas (QUIJANO, 1993 APUD DOMINGUES, op.cit.).
Como já apontamos nos capítulos anteriores, a sociedade implantada e pretendida
pelos colonizadores na América hispânica fundava-se no estabelecimento de uma ordem
social e urbana dual, marcada pela segregação e oposição entre os espanhóis e a população
nativa. Dualismo que se expressaria de maneira ainda mais patente nas “cidades fidalgas” –
isto é, as sedes de governo e das cortes vice-reinais, como o caso de Lima – onde o estilo de
vida urbana foi mais intensamente determinado pelas classes privilegiadas, fortalecendo sua
condição senhorial (ROMERO, 2004).
Com a conquista e a fundação espanhola de Lima, o novo regime colonial estabeleceu
a distribuição étnica do espaço, criando e reforçando hierarquias cuja oscilação entre a rigidez
e a porosidade marcaria a história social da capital. Dado que a população indígena residia
fora do traçado urbano espanhol - Abajo el Puente, cruzando o rio Rímac, ou nas fazendas e
áreas rurais próximas – alguns autores afirmam que, neste período, Lima não era ainda uma
cidade mestiça (ORTEGA, 1986). Contudo, não só devido à presença de outros grupos
sociais, mas também à forte influência que exercia a cultura nativa no ambiente urbano,
outros autores argumentam que Lima foi sempre uma cidade profundamente heterogênea, um
“mosaico cultural” (ARROYO, 1994), composto por espanhóis, negros e mestiços em sua
grande maioria, mas também, em menor medida, de índios, italianos e chineses.
Nos bairros onde viviam [o grosso da população indígena, negra e mestiça], eles
criavam comunidades fechadas em volta de suas próprias igrejas e, às vezes, nas
suas próprias confrarias ou irmandades, e mostravam-se unidos – por grupos ou
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castas – em suas festas. No entanto, também eram vistos em outros locais da cidade
pelas ruas, cumprindo suas tarefas, ou no mercado, onde se concentravam e que
era, a rigor, seu próprio reino. E nas festas públicas, nas quais as classes fidalgas
brilhavam, o populacho fazia o coro que aplaudia o espetáculo de magnificência
oferecido pelos ricos (ROMERO, op.cit., p.126 – grifo nosso).

Em função desta diversidade étnica, social e cultural – e da infinidade de práticas
sócio-espaciais decorrentes dela – no contexto urbano, a segregação e a hierarquização
pretendidas pelo regime colonial não puderam ser completas. Como resultado, uma dialética
entre encontro e separação que, se por um lado fragmentava os espaços da cidade, por outro
lado permitia interseções e a construção de lugares comuns, definidos por códigos de conduta
e padrões de sociabilidade diferenciados (MONTOYA URIARTE, 2002) e articulados,
sobretudo, em torno das práticas e atividades econômicas que regiam a vida cotidiana da urbe.
[…] a pesar de esta segregación habitacional, la convivencia cotidiana en las calles
de Lima nos muestra otro aspecto. La capital del Perú era una ciudad pequeña en
extensión, en donde la mayoría de las actividades económicas de los sectores
populares se realizaban en las calles y se dirigían a cubrir las necesidades de las
personas con mejor situación económica. La variedad de servicios existentes para la
élite requería del constante ir y venir de indígenas, negros y mestizos, quienes eran
sirvientes o vendedores callejeros. Aunque Lima contaba con espacios específicos
destinados al comercio, muchos vendedores como panaderos, lecheros, aguadores,
fruteros, y mantequeros ofrecían sus productos recorriendo la ciudad, actividades
que requerían por lo tanto del permanente tránsito de la plebe por las calles donde la
gente decente vivía, dando a la ciudad una imagen muy dinámica (WHIPPLE
MORÁN, 2004, p.134-135).113

Novamente, se manifestam, aqui, os contrastes entre a cidade “ideal” e a cidade “real”,
entre a vontade projetiva dos colonizadores no que tange à ordem social e urbana que
pretendiam estabelecer e a concretude dinâmica de sua realização (RAMA, 1985; ROMERO,
2004). Contradições e conflitos que conferiam um profundo dinamismo à sociedade urbana
colonial e que devem ser buscados e analisados nas fronteiras culturais, na espacialidade e nas
sociabilidades surgidas do encontro entre as diferenças (ROMERO, op.cit.). Neste sentido,
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Em português, tradução nossa: “[…] a coexistência inter-racial era uma realidade principalmente entre os
setores populares da sociedade limenha, e dava [à cidade] um caráter distintivamente popular. [...] apesar desta
segregação habitacional, a convivência cotidiana nas ruas de Lima nos mostra outro aspecto. A capital do Peru
era uma cidade pequena em extensão, onde a maioria das atividades econômicas dos setores populares se
realizava nas ruas e se dirigia a cobrir as necessidades das pessoas com melhor situação econômica. A
variedade de serviços existentes para a elite requeria do ir e vir constante de indígenas, negros e mestiços, que
eram serventes ou vendedores ambulantes. Ainda que Lima contasse com espaços específicos destinados ao
comércio, muitos vendedores como padeiros, leiteiros, aguadores, vendedores de frutas e manteiga ofereciam
seus produtos percorrendo a cidade, atividades que requeriam, por tanto, do permanente trânsito da plebe pelas
ruas onde a gente decente vivia, dando à cidade uma imagem bastante dinâmica”.
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Romero destacaria, inclusive, a importância do mercado e das práticas de comércio em geral,
pelas ruas e praças, como o núcleo fundamental da vida urbana nas cidades e nas sociedades
coloniais latino-americanas (ibid., p.127-128 – grifo nosso):
A rigor, a atividade econômica foi, mesmo nas cidades predominantemente fidalgas,
o eixo da vida urbana [...]. Os fidalgos acharam, talvez, que a sociedade urbana dual
era imutável, fundamentando-se nos sólidos preconceitos e nas mentalidades
encontradas. Contudo, as atividades econômicas criavam zonas de contato [...],
através de operações em que eram necessários o rico e o pobre, o fidalgo influente
nas tribunas e o mestiço ou o negro conhecedor dos meandros da vida urbana. Por
certo, esta força [...] chamava ao realismo uma sociedade que se queria estática,
dentro de uma ordem ilusória [...]. Em decorrência da atividade econômica,
funcionava nas cidades predominantemente fidalgas uma forma de vida que pouco
tinha a ver com a das classes altas quando seus membros se comportavam como
senhores.

Assim, durante a maior parte do período colonial, Lima esteve regida por um sistema
normativo orientado mais por ideais que por práticas de segregação efetivas. Normatividade
que, ao estar permeada por condutas oblíquas e informais, deram um caráter poroso ao rígido
sistema social imposto pelos colonizadores. Não obstante, estas práticas não buscavam alterar
a ordem estabelecida, mas acomodar-se no interior de suas contradições, manipulando-as
(MONTOYA URIARTE, 2002), e seriam não só toleradas, mas até mesmo estimuladas pelo
regime colonial.
Fora do âmbito do mercado e das demais atividades de comércio, o poder colonial
resolveu de distintas maneiras o problema da submissão, da integração e do controle sobre os
diversos grupos culturais e étnicos que habitavam seu território. A proibição, a repressão e o
castigo existiram, mas conviveram com a tolerância e o estímulo das autoridades coloniais às
celebrações e manifestações culturais nativas, vistas como “impossíveis de eliminar”
(ESTENSSORO FUCHS, 1992, p.181). De modo a consolidar e perpetuar o domínio sobre
uma intensa vida social e cultural - anterior à conquista espanhola, mas também fruto dela -,
as festas nativas foram incorporadas e utilizadas pelo novo regime como estratégia de
conversão cultural, evangelização e como mecanismo de controle da população indígena.
Neste sentido, apesar de terem sido estimuladas, ao serem apropriadas pelo poder colonial, as
festas e outras expressões culturais nativas foram transfiguradas de suas formas e conteúdos,
de modo de servir à nova ordem estabelecida (ESTENSSORO FUCHS, op.cit.).
Como forma de controle das festas populares e de modo a vigiar seus conteúdos e
evitar a possibilidade de conspirações, o governo colonial exigia que estas festividades fossem
públicas. Esta medida contribuiu para a ocupação e a transformação da rua em cenário e palco
destas celebrações - nas quais a música jogava um papel de destaque na afirmação pública de
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diversas identidades culturais - e para o surgimento de uma cultura da festa em consonância
com o regime colonial que, ainda que permeada de elementos andinos, africanos e espanhóis,
ia adquirindo características próprias (ibid.). Ou ainda, celebrações que, apesar de suas
origens claramente católicas ou espanholas, passavam a formar parte da identidade cultural de
distintos grupos como, por exemplo, as corridas de touros ou o carnaval que, já nas primeiras
décadas do século XVII, tem-se registro de ser uma festa muito popular em Lima, apreciada
por espanhóis, negros, índios e mestiços (ROJAS ROJAS, 2005).
La vida colonial […] se regía por la aceptación y mantenimiento de las diferencias
culturales, previamente “adecuadas” a la circunstancia colonial, como forma de
ejercer el poder por medio de un pacto. Esta forma, sin duda no evitaba todos los
conflictos, pues la propia fiesta se convirtió en un espacio ganado y conquistado por
indios, y en el caso urbano también por negros, quienes podían imponer sus
contenidos con sólo ser escuchados (ESTENSSORO FUCHS, op.cit., p.183).114

Apesar da forte influência da cultura indígena nativa, à qual se direcionavam mais
abertamente os esforços coloniais de controle e submissão, no contexto urbano limenho à
época, eram os negros o grupo social de maior expressão na cidade. A presença africana em
Lima remonta à sua fundação espanhola, quando os colonizadores se instalaram na cidade,
acompanhados de um grande número de escravos. Contudo, o Peru não foi uma sociedade
escravista como a brasileira ou a cubana, e a escravidão não constituiu o principal modo de
produção da sociedade local. A propriedade de escravos era percebida, sobretudo, como fonte
de status e prestígio social, signo distintivo entre as camadas “decentes” e a plebe
(AGUIRRE, 2000). Calcula-se que, entre 1532 e 1816, pelo menos 100 mil escravos negros
foram levados ao vice-reinado do Peru. População que se concentrou nas plantações, fazendas
e nos centros urbanos da costa peruana, e particularmente em Lima (AGUIRRE, op.cit.). Na
cidade, os escravos se dedicaram, sobretudo, aos serviços domésticos e a uma prática laboral
que se generalizaria, conhecida como “esclavitud a jornal” (“escravidão por jornada”), que
permitia aos escravos trabalhar por conta própria e gozar de certa margem de liberdade e
autonomia no contexto urbano.
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Em português, tradução nossa: “A vida colonial [...] se regia pela aceitação e manutenção das diferenças
culturais, previamente ‘adequadas’ à circunstância colonial, como forma de exercer o poder através de um
pacto. Esta forma, sem dúvidas, não evitava todos os conflitos, pois a própria festa se converteu em um espaço
apropriado e conquistado pelos índios, e no contexto urbano também por negros, que podiam impor seus
conteúdos com apenas serem escutados”.
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Estos esclavos jornaleros (que trabajaban como aguadores, cargadores, vendedores
callejeros o artesanos) terminaron mezclados con el resto de las clases populares. Es
imposible describir o imaginar la Lima colonial sin la presencia bulliciosa de la
plebe (ibid., p.66).115

Portanto, Lima foi durante muito tempo uma cidade de população mais negra que
indígena, habitada majoritariamente por negros, brancos e inúmeras mesclas entre eles.116
Censos indicam que entre o fim do século XVI e meados do século XVII a maioria da
população da cidade era escrava, ou seja, negra (MONTOYA URIARTE, 2002). Em 1636,
foram registrados pelo arcebispo de Lima 13.620 negros, 11.088 espanhóis, 1.426 índios, 361
mulatos, 377 mestiços e 22 escravos de origem asiática (GAROFALO, 2005). Em 1790, entre
negros, mulatos, zambos, cuartones e quinterones (aqueles com um quarto ou um quinto de
sangue negra), estimou-se que 45% da população de Lima tinha ascendência africana
(PANFICHI, 2000).
A maioria dos escravos vivia dispersa pela cidade, em cortiços próximos às casonas de
seus senhores; pouco a pouco, foram surgindo bairros de concentração negra, localizados em
zonas pobres e marginais ao centro da cidade (PANFICHI, op.cit.). Por outro lado, ainda que
a população indígena não fosse muito numerosa nem residisse no interior do traçado urbano
espanhol, esta população estava em relação direta e cotidiana com a dinâmica e o espaço
urbano limenhos, nos mercados e no comércio de rua em geral. Neste sentido, podemos
afirmar que eram negros e índios, em sua grande maioria, os protagonistas e responsáveis pela
importante função de comércio e abastecimento urbano, seja nos mercados que ocupavam as
praças da cidade (a Praça de Armas, inclusive), os vendedores ambulantes que percorriam
suas ruas, ou nas pulperías e mercearias de bairro que se espalhavam por toda a cidade.
Garofalo (2005) destaca a importância destas últimas na formação de novos padrões
de consumo e de sociabilidade em Lima durante o século XVII. Neste período, mulheres,
índios e afro-peruanos começaram a administrar muitos destes estabelecimentos que,
presentes em todas as esquinas da cidade, se converteram no sustento das economias
domésticas de um grande número de famílias, ao mesmo tempo em que supriam algumas das

_______________________________________________
115

Em português, tradução nossa: “Estes escravos ‘jornaleiros’ (que trabalhavam como aguadores, carregadores,
vendedores ambulantes ou artesãos) se mesclaram com o resto das classes populares. É impossível descrever
ou imaginar a Lima colonial sem a presença ruidosa da plebe”.
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Somente com o fenômeno migratório em meados do século XX que o elemento indígena, particularmente o
andino, passaria a predominar na paisagem urbana e popular da cidade.
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necessidades básicas dos consumidores urbanos através da venda a varejo de itens como
peixe, combustível, azeite, sal, vinho e outras bebidas caseiras, inclusive de origem nativa,
como a chicha e o guarapo.
Contudo, as pulperías, assim como os mercados e o comércio de rua em geral, não se
restringiam ao mero comércio e venda de mercadorias. Sua dinâmica social era muito mais
complexa, favorecendo a emergência de diferentes padrões de consumo e interação social.
Eram lugares de encontro e diversão, serviam de hospedagem e moradia, funcionavam como
casas de crédito, cumpriam importante papel na difusão de notícias e, por vezes, abrigavam
conspirações e atividades criminais. Intrigas, rixas, jogos de azar, apostas e o encontro entre
amantes eram também frequentes (GAROFALO, op.cit.). Deste modo, ao constituírem uma
instituição urbana essencial no abastecimento e na subsistência da população local, as
pulperías espalhadas por toda a cidade se transformaram em lugares de encontro para homens
e mulheres, espanhóis, italianos, índios e negros, convertendo-se em centros da vida cotidiana
e da dinâmica tanto econômica como sociocultural da cidade e, logo, pontos de referência
para a identidade individual e coletiva.
Lima, con una cantidad estimada de 270 pulperías en la década de 1630, albergaba
en cada esquina una tienda o dos, siendo más comunes que las iglesias y aún más
accesibles que las gateras (vendedores instalados en las plazas). […] La venta de
comidas baratas a trabajadores, viajeros y soldados, entre otros, reportó grandes
ganancias a los dueños de las pulperías a la vez que fomentaba un ambiente de
convivencia y amistad abierta. […] Por lo tanto, más que cualquier otro
establecimiento, las pulperías y estos otros tipos de tabernas y fondas facilitaron la
interacción social y, en ocasiones, el intercambio cultural, entre gente diferente en
varios sentidos que disponía de pocos lugares para congregarse (GAROFALO,
2005, p.129).117

Nesta época, um frei franciscano destacava a importância do comércio pelas ruas de
Lima, a abundância dos mercados nas praças e a enorme quantidade de álcool consumido na
cidade (GAROFALO, op.cit.). As práticas locais de beber e entreter-se nas pulperías e
tabernas de Lima, constituíam práticas cotidianas e ordinárias que rodeavam e conformavam a
sociabilidade plebéia. A bebida, a comida e os estabelecimentos relacionados a elas reuniam
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Em português, tradução nossa: “Lima, com uma quantidade estimada de 270 pulperías na década de 1630,
albergava em cada esquina uma ou duas delas, sendo mais comuns que as igrejas e ainda mais acessíveis que
as gateras (vendedores instalados nas praças). [...] A venda de comidas baratas a trabalhadores, viajantes e
soldados, entre outros, trouxe grandes lucros para os donos das pulperías ao mesmo tempo em que incentivava
um ambiente de convivência e amizade aberta. [...] Portanto, mais do que qualquer outro estabelecimento, as
pulperías e estes outros tipos de tabernas e pensões facilitaram a interação social e, por vezes, o intercâmbio
cultural entre gente diferente em vários sentidos que dispunha de poucos lugares para se reunirem”.
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uma população crescente, cultural e racialmente diversa. Com frequência, as autoridades
coloniais lamentavam os sinais desta “fraternidade” e expressavam sua suspeita e
desaprovação sobre estes lugares, vistos como ambientes de desordem e embriaguez, logo
propícios à desonestidade e à desonra (ibid.). Apesar disso, durante muito tempo estas práticas
foram toleradas. Somente em meados do século XVIII, a repressão e o controle sobre as
“diversões populares” – o consumo de álcool, jogos de azar, briga de galos, entre outros –
seriam intensificadas, demonstrando menor tolerância por parte das elites coloniais.
Voltaremos a este ponto mais adiante.
De todo modo, as interações cotidianas e a sociabilidade plebéia nas pulperías e
mercearias de bairro implicavam frequentes e constantes encontros entre diversos grupos e o
compartilhamento de certos espaços, códigos e práticas culturais. Apesar de não ter se
desenvolvido um sentido de solidariedade mais duradouro, que ultrapassasse momentos
passageiros e conjunturais, este fato não diminui a destacada importância destes lugares na
vida econômica, social e cultural da cidade:
Ellas brindaron a los plebeyos nichos económicos en el comercio minoritario,
ofrecieron un foco para la socialización y el entretenimiento del vecindario y
proporcionaron cierto grado de ayuda y refugio en momentos difíciles. […] Aunque
la vigilancia y la regulación de estos espacios eran tan antiguas como la ciudad
misma, durante este periodo las autoridades coloniales no compartieron una opinión
uniforme sobre las pulperías y las tabernas, ni desplegaron suficiente poder para
vigilarlas adecuadamente o suprimirlas. […] Esta ambivalencia oficial, combinada
con la necesidad plebeya de sustento y supervivencia, ayudó a que las pulperías se
afianzaran en los vecindarios y en las redes de la economía local. Por lo tanto,
muchas comenzaron a funcionar como referentes en la identidad de las gentes y de
los colectivos populares (ibid., p.132).118

Certamente relacionada à sociabilidade cotidiana nas pulperías e nos mercados da
cidade - no lento processo de “enraizamento” das sociedades coloniais latino-americanas que,
praticamente desde o ato de sua fundação, deixavam de ser a sociedade idealizada pelos
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Em português, tradução nossa: “Elas brindaram aos plebeus nichos econômicos no comércio a varejo,
ofereceram um foco para a socialização e o entretenimento do bairro e proporcionaram certo grau de ajuda e
refúgio em momentos difíceis. [...] Ainda que a vigilância e a regulação destes espaços fossem tão antigas
como a própria cidade, durante este período as autoridades coloniais não compartilharam uma opinião
uniforme sobre as pulperías e as tabernas, nem mobilizaram poder suficiente para vigiá-las adequadamente ou
suprimi-las. [...] Esta ambivalência oficial, combinada com a necessidade plebéia de sustento e sobrevivência,
favoreceu a consolidação das pulperías nos bairros e nas redes da economia local. Desta forma, muitas
começaram a funcionar como referentes na identidade das gentes e dos coletivos populares”.
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conquistadores convertendo-se, paulatinamente, em sociedades criollas (ROMERO, 2004) -,
se formaria e se afirmaria na cidade uma massa heterogênea de pobres urbanos, a plebe.
Inseridos na vida da cidade, fatores decisivos nela, estes setores populares, de
variada procedência e com diferentes expectativas, ao longo do tempo,
amalgamaram-se num conjunto que ia adquirindo diversos graus de homogeneidade.
Foram o “povão”, segundo a designação pejorativa da “gente decente” (ROMERO,
op.cit., p.166).

Ainda que fruto de encontros e convergências, que lhe proporcionavam certas
características comuns e variável grau de homogeneidade, Romero adverte que a plebe urbana
estava longe de compor um grupo social “coerente” (ibid., p.175). Ao contrário, a plebe
compunha um conjunto profundamente heterogêneo e conflitivo, no interior do qual cada um
de seus membros mobilizava estratégias de distinção e ascensão social os mais diversos, de
modo a se diferenciar dos seus inferiores, “e imitar os seus superiores a fim de que o quanto
antes o confundissem com eles” (ibid., p.175).
Em sua movimentação e atividade intensas - permeadas pela astúcia e reveladoras da
porosidade e da “promiscuidade” das “cidades criollas”, das grandes principalmente (ibid.,
p.168) -, os plebeus imprimiam no espaço e no cotidiano urbanos uma dinâmica e um caráter
próprios e peculiares. Intimamente relacionada com os lugares e as atividades cotidianas do
comércio urbano, a heterogênea plebe constituía não apenas o grupo social mais numeroso,
mas sobretudo o mais marcante da vida cotidiana das cidades coloniais latino-americanas.
[...] as ruas, os mercados, as igrejas, as calçadas estavam repletos desta nova
multidão de pessoas que, quaisquer que fossem os seus direitos explícitos,
incorporavam-se cada vez mais à vida urbana como que por direito próprio (ibid.,
p.172).

No final do século XVIII foram registrados 32.721 plebeus em Lima, entre índios,
negros, mulatos e mestiços. Destes, 2.093 eram serventes, 1.027 artesãos, 9.229 escravos e
19.232 “desocupados” (ARROYO, 1994). Definida assim, em grande medida, pelo fato de
seus membros carecerem de ocupações e ofícios permanentes e estabelecidos, além da sua
frágil condição econômica, a plebe se distinguia das classes privilegiadas por viver à margem
da cultura dominante.
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Plebeyos eran los sin educación, sin prestigio ni apellido, los pobres sin trabajo
permanente y que vivían prácticamente en la calle “en busca de jornal” (carpinteros,
albañiles, arrieros, aguadores, artesanos, etc.) (MONTOYA URIARTE, 2002,
p.60).119

Brancos, negros, índios, mestiços, mulatos e imigrantes, de cujo encontro e
convivência nos lugares comuns da cidade - nas ruas, praças, mercados e pulperías - emergia
uma “cultura popular urbana” que, mais de um século mais tarde, seria reivindicada não
apenas como o núcleo articulador de uma tal “identidade limenha”, mas também idealizada e
projetada como a primeira “síntese autêntica” da peruanidade (PANFICHI, 2000).
Em meados do século XVIII, dois eventos marcaram definitivamente uma mudança de
atitude das autoridades e da elite colonial frente às manifestações culturais de negros e
indígenas e às “diversões populares” da plebe urbana. Por um lado, com o período das
reformas bourbônicas, surgem os primeiros esforços de formulação de uma política estatal de
modernização da vida cultural limenha, marcada pela ofensiva na repressão, no controle e na
regulação das práticas, diversões e expressões culturais plebéias, vistas pelas elites
dominantes como espaços de desordem e de afronta à moral e aos bons costumes
preconizados no discurso hegemônico (ROJAS ROJAS, 2005).
El plan de reformas, en cuanto a su política cultural, tenía que oponerse con fuerza a
estas manifestaciones, haciendo que todo discurso (ya fuera literario, festivo,
plástico o musical) perdiera esa ambiguedad y polisemia que le permitía erigirse en
un discurso autónomo, reemplazando al discurso de la autoridad (ESTENSSORO
FUCHS, 1992, p.183-184).120

Por outro lado, a revolta liderada por Túpac Amaru em 1780 marcaria uma ruptura
definitiva na tolerância das autoridades coloniais frente às manifestações culturais,
particularmente as indígenas. Como vimos no capítulo anterior, o levante e a derrota
tupacamarista afetaram profundamente a percepção das elites sobre a população nativa,
alimentando o temor, o desprezo e a visão negativa do índio por parte das elites espanholas e
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Em português, tradução nossa: “Plebeus eram os sem educação, sem prestígio nem sobrenome, os pobres sem
trabalho permanente e que viviam praticamente nas ruas ‘em busca de jornada’ (carpinteiros, pedreiros,
tropeiros, aguadores, artesãos, etc.)”.
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Em português, tradução nossa: “O plano de reformas, no que tange a sua política cultural, tinha que se opor
vigorosamente a estas manifestações, fazendo com que todo discurso (fosse literário, festivo, plástico ou
musical) perdesse essa ambiguidade e polissemia que o permitia levantar-se em um discurso autônomo,
suplantando o discurso da autoridade”.
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criollas, que acompanharam o processo de “igualação negativa” dos índios e a percepção da
necessidade de maior controle e subordinação da população indígena (MÉNDEZ, 2000).
Uma das consequências diretas deste processo foi a proibição, no período colonial
tardio, de toda representação pública das tradições indígenas nativas. No entanto, a
intolerância e a repressão às manifestações indígenas no espaço urbano eram estendidas
também às expressões culturais dos demais grupos presentes na cidade e à sociabilidade
plebéia que caracterizava as festas populares e a interação social nas ruas, nos mercados e nas
pulperías da cidade. Deste modo, as manifestações festivas e diversões populares pouco a
pouco vão se deslocando, abandonando o centro em direção aos bairros e paróquias de
extração popular e aos povoados indígenas, desaparecendo de quase toda celebração oficial
(ESTENSSORO FUCHS, 1992).
Las reformas de este periodo buscaron asumir el control de los espacios públicos,
que venían siendo copados y, en cierta medida, controlados por las clases populares.
De hecho, la imagen de Lima que trasmiten los cronistas y viajeros de fines de la
colonia y comienzos de la república es la de una ciudad de plazas y calles bulliciosas
atestadas de vendedores de “cajón”, charlatanes, artistas populares, mercachifles,
ladronzuelos, músicos ambulantes, magos, mendigos y predicadores. […] Otro rasgo
de las agitadas calles y plazas de Lima era que servían de territorio y refugio de
ladrones y asaltantes, por lo que no eran garantía de seguridad para los nobles
limeños. Los asaltos ocurrían a plena luz del día, y era casi una convención no
transitar de noche por los alrededores del centro de la ciudad. Cuando los limeños
salían, lo hacían con un arma de fuego, un puñal o, cuando menos, un bastón
(ROJAS ROJAS, 2005, p.46).121

Neste sentido, esta ofensiva contra as práticas sócio-espaciais e as manifestações
culturais da plebe urbana pode ser entendida como o resultado de um crescente sentimento de
insegurança por parte das elites limenhas no contexto da independência nacional do Peru e
dos debates emergentes sobre cidadania e nacionalidade (WHIPPLE MORÁN, 2004). A
instabilidade e a incerteza estimuladas pelas profundas mudanças sociais e políticas em curso
alimentavam o medo das revoltas, das epidemias, da desordem e da degeneração por parte das
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Em português, tradução nossa: “As reformas deste período pretenderam assumir o controle dos espaços
público, que vinham sendo ocupados e, em certa medida, controlados pelas classes populares. De fato, a
imagem de Lima que transmitem os cronistas e viajantes do final da colônia e começo da república é a de uma
cidade de praças e ruas movimentadas, infestadas de vendedores ambulantes, charlatães, artistas populares,
mercadores, malandros, músicos ambulantes, magos, mendigos e profetas. [...] Outro traço das agitadas ruas e
praças de Lima era que serviam de território e refúgio de ladrões e assaltantes, de modo que não eram garantia
de segurança para os nobres limenhos. Os assaltos ocorriam à plena luz do dia, e era quase uma convenção não
transitar à noite pelos arredores do centro da cidade. Quando os limenhos saíam, o faziam com uma arma de
fogo, um punhal ou, pelo menos, um bastão".
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elites urbanas, e marcariam o início da intervenção sistemática do Estado no espaço urbano no
sentido da sua ordenação, disciplinarização e medicalização (FOUCAULT, 1985). Contexto
que informaria também o processo de construção social do delito e da criminalidade,
acompanhado da vigilância, da repressão e da criminalização dos modos de vida das classes
populares urbanas (CHALHOUB, 1996; 2001). Voltaremos a este ponto mais adiante.
Os diversos decretos emitidos pelo governo central revelavam as sucessivas tentativas
de proibição e controle dos usos do espaço, das festividades, das celebrações, do
comportamento público e da vida íntima da plebe urbana. Dada a necessidade de afirmação do
novo regime republicano, a regulação destas manifestações era, ademais, uma maneira de
negar o passado colonial e a dominação espanhola, promovendo a consolidação da nova
ordem política e social (ROJAS ROJAS, 2005). Na tarefa auto-atribuída às elites limenhas de
conduzir a nação rumo à modernidade e à civilização, a plebe urbana cumpriria o importante
papel de “cobaia” das transformações que as elites pretendiam estender, “no futuro”, para
todo o território nacional. A heterogênea massa de pobres urbanos foi, portanto, o alvo
privilegiado dos projetos que visavam a reforma não apenas do espaço urbano limenho como
também do comportamento de seus habitantes, sobretudo dos setores populares. No entanto,
devido à profunda instabilidade política e econômica nas primeiras décadas após a
independência, os esforços das autoridades no controle da vida social urbana foram tímidos e
sem maior significância, sendo seu impacto limitado sobre o comportamento da plebe.
No obstante la ofensiva legal, los decretos resultaron insuficientes para regular la
vida social de los subalternos. Por un lado, en un contexto de desmontaje de las
instituciones coloniales, la precariedad del nuevo Estado no contribuyó a ello. Por
otro, las clases populares habían ganado mayor presencia en los espacios públicos,
dado el relajamiento de los mecanismos de control desarrollados durante las
reformas borbónicas. Surgía además una suerte de opinión pública popular
alimentada por la retórica republicana que apelaba a la soberanía popular y a las
libertades civiles para legitimar sus acciones. Por último, debe tenerse en cuenta que
una élite tradicionalista también participaba de esos juegos (ROJAS ROJAS, op.cit.,
p.52).122
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Em português, tradução nossa: “Não obstante a ofensiva legal, os decretos foram insuficientes para regular a
vida social dos subalternos. Por um lado, num contexto de desmontagem das instituições coloniais, a
precariedade do novo Estado não contribuiu para isso. Por outro, as classes populares haviam ganhado maior
presença nos espaços públicos, dado o relaxamento dos mecanismos de controle desenvolvidos durante as
reformas bourbônicas. Ademais, surgia uma espécie de opinião pública popular alimentada pela retórica
republicana que apelava à soberania popular e às liberdades civis para legitimar suas ações. Finalmente, devese ter em conta que uma elite tradicionalista também participava destes jogos”.
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Nesta direção, uma das razões deste “fracasso” deveu-se à ambivalência da própria
elite limenha que, se por um lado demandava uma intervenção mais enérgica das autoridades
no controle da plebe urbana, por outro lado necessitava da presença dos setores populares e de
suas atividades econômicas, participavam das festas, se embriagavam nas pulperías,
frequentavam as casas de jogos, as brigas de galo... Deste modo, o controle social das práticas
e diversões populares em Lima não era exercido apenas sobre os pobres da cidade, embora
concretamente se dirigissem a eles, mas também sobre aqueles grupos sociais que as
autoridades buscavam proteger.
Muchas veces estos comportamientos proscritos por la autoridad eran compartidos
por los distintos grupos sociales, aunque la gente decente los cubría con un velo de
dignidad propio de su clase. Ante esta realidad, es claro que algunos miembros de la
élite pensaban merecer un trato especial por parte de las autoridades y no estaban
dispuestos a aceptar la regulación de actividades que ellos consideraban benignas,
cuando eran practicadas por la gente decente, aunque a veces éstas fueran las
mismas actividades practicadas por los sectores populares (WHIPPLE MORÁN,
2004, p.147).123

Neste paradoxo apenas aparente, se evidenciam talvez as primeiras manifestações da
construção social do delito operada pelas elites dominantes que, como veremos, ganharia
força no final do século XIX, no contexto da modernização capitalista das sociedades latinoamericanas. Voltaremos ao tema mais adiante, mas nos interessa agora pontuar como esta
construção, ao estabelecer a associação e a equivalência ideológica entre o ócio, a pobreza e
a criminalidade (CHALHOUB, 2001), permitiria às elites reivindicar prerrogativas na
atuação das forças policiais no controle das diversões populares. “Se um indivíduo é ocioso,
mas tem meios de garantir sua sobrevivência, ele não é obviamente perigoso à ordem social.
Só a união da vadiagem com a indigência afeta o senso moral” (CHALHOUB, op.cit., p.75).
Um bom exemplo destas contradições é o caso do carnaval. Como já mencionamos, o
carnaval – introduzido pelos espanhóis – foi durante o período colonial uma festa bastante
apreciada, na qual participavam todos os grupos sociais, étnicos, de gênero e idade. Apesar
de que ao longo de todo o período colonial a ambivalência das elites frente à festa
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Em português, tradução nossa: “Muitas vezes estes comportamentos proscritos pela autoridade eram
compartilhados pelos distintos grupos sociais, ainda que a gente decente os cobrisse com um véu de dignidade
próprio de sua classe. Diante desta realidade, é claro que alguns membros da elite pensavam merecer um trato
especial por parte das autoridades e não estavam dispostos a aceitar a regulação de atividades que eles
consideravam benignas, quando praticadas pela gente decente, ainda que às vezes estas fossem as mesmas
atividades praticadas pelos setores populares”.
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carnavalesca oscilava entre momentos de maior ou menor tolerância, o carnaval era uma das
festividades mais importantes do calendário da cidade e “sua celebração era capaz de
paralisar a cidade de Lima” (ROJAS ROJAS, 2005, p.24 – tradução nossa).
Em 1822, um decreto do governo central abolia as celebrações do carnaval na cidade,
considerado uma afronta à moral, ao decoro e aos bons costumes da sociedade limenha. Por
outro lado, a proibição se relacionava com o impulso econômico e modernizador, sobretudo a
partir da década de 1840, e com a introdução de uma nova cultura da disciplina e do trabalho
que entrava em conflito direto com a predileção dos limenhos pelas diversões populares,
associadas então com a ociosidade e o vício, constituindo, portanto, obstáculos ao progresso
moral e ao desenvolvimento econômico da nação (ROJAS ROJAS, op.cit.). No entanto, a
proibição da festa não era um consenso entre as elites limenhas.
Había una élite modernizadora que pretendía cancelar la fiesta, con el argumento de
que era una costumbre bárbara e inculta que nos alejaba del canon civilizado […].
En realidad, lo que más temía esta élite era la sensación de vivir, durante la fiesta, el
resquebrajamiento del orden social. En el barullo de la diversión, plebeyos y señores
se encontraban en contacto directo y hasta familiar. […] Por otro lado, existía una
élite tradicionalista que participaba del juego y que toleraba ese ritual de mezcla y
confusión de personajes de diferentes clases sociales. Aunque sus miembros
preferían jugar con jeringas de zinc y agua perfumada, todos entendían que ser
bañados con agua de acequia era parte de la diversión y del alboroto general. Otro
sector de la élite optaba por trasladarse a los ranchos de Chorrillos, Miraflores y
Barranco, donde se organizaba bailes de fantasía y jugaba de una manera más
discreta (ROJAS ROJAS, 2005, p.25).124

A proibição do carnaval em Lima não era uma medida isolada. Neste mesmo ano,
foram proibidas as corridas de touros, as casas de jogos e as loterias públicas, entre outras
diversões populares que ocupavam o tempo de ócio dos limenhos de distintos grupos sociais.
Contudo, como vimos, os projetos de reforma e controle social do espaço urbano de Lima nas
primeiras décadas após a independência enfrentaram, além da instabilidade política,
econômica e social, a oposição da própria elite, cuja atitude ambígua diante da intervenção
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Em português, tradução nossa: “Havia uma elite modernizadora que pretendia proibir a festa, com o
argumento de que era um costume bárbaro e inculto que nos afastava do cânone civilizado [...]. Na realidade, o
que mais temia esta elite era a sensação de viver, durante a festa, o relaxamento da ordem social. No barulho
da diversão, plebeus e senhores se encontravam em contato direto e até familiar. [...] Por outro lado, existia
uma elite tradicionalista que participava do jogo e que tolerava este ritual de mistura e confusão de
personagens de diferentes classes sociais. Ainda que seus membros preferissem jogar com seringas de zinco e
água perfumada, todos entendiam que ser molhados com água de esgoto era parte da diversão e da confusão
geral. Outro setor da elite optava por deslocar-se para os ranchos de Chorrillos, Miraflores e Barranco, onde se
organizavam bailes à fantasia e se jogava de uma maneira mais discreta”.
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das autoridades constituiu um importante obstáculo para a efetividade destes esforços.
Ademais, estas contradições entre o discurso e o comportamento das elites minavam sua
legitimidade e autoridade moral, tornando-se objeto de burla e ironia pelos setores populares.
Lima era una ciudad pequeña y la gente, por lo general, se conocía. Los rumores y
los chismes eran el entretenimiento de una sociedad que vivía de las apariencias.
[…] a pesar de sus intentos, las autoridades coloniales no pudieron someter a la
plebe, ni mucho menos evitar ser el blanco de su humor. Más aún cuando en algunas
ocasiones, la clase dominante trataba de legitimarse apelando a un honor y una
moral que ella misma no respetaba. Estas incoherencias fueron bien explotadas por
la picardía popular (ROJAS ROJAS, op.cit., p.47).125

Em meados do século XIX, o sentimento de insegurança crescente e a rejeição das
elites frente às manifestações populares favoreceram a percepção da urgência em “restaurar” e
impor a ordem sobre a cidade e seus habitantes, especialmente sobre os pobres urbanos
(WHIPPLE MORÁN, 2004). Com a estabilidade política e econômica favorecidas pela
expansão da economia guaneira, as elites governantes puderam pôr em marcha os projetos
reformistas de remodelação do espaço urbano limenho e de educação moral da plebe. Neste
período, foi possível levar a cabo uma política cultural de grande envergadura – abarcando as
escolas, o teatro, a imprensa e a literatura – que supôs e impôs a hegemonia da idéia de
homogeneização cultural – cujo referente era, por certo, a cultura ocidental e criolla – e,
portanto, da exclusão e supressão do heterogêneo – do indígena, do negro e do popular
(ROJAS ROJAS, 2005).
No entanto, a plebe urbana resistia à ofensiva das autoridades na violação e
modificação de seus hábitos, comportamentos e festividades tradicionais. No caso do
carnaval, a proibição da festa era simplesmente desacatada126. Apelava-se, inclusive, ao
direito consuetudinário para justificar esta forma de diversão. Esta alusão ao direito de
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Em português, tradução nossa: “Lima era uma cidade pequena e as pessoas, em geral, se conheciam. Os
rumores e as fofocas eram o entretenimento de uma sociedade que vivia das aparências. [...] apesar de seus
esforços, as autoridades coloniais não puderam submeter à plebe, nem muito menos evitar ser o alvo do seu
humor. Ainda mais quando, em algumas ocasiões, a classe dominante tentava se legitimar apelando a uma
honra e uma moral que ela mesma não respeitava. Estas incoerências foram bem exploradas pela picardia
popular”.
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No estudo de Chalhoub (2001), encontramos um interessante exemplo da irreverência da plebe contra as
tentativas de repressão do carnaval no Rio de Janeiro, no final do século XIX: os foliões, brincando na rua,
provocavam o guarda-civil cantando (sic): “Eu vou bebê / Eu vou me embriagá / Eu vou fazê baruio / Prá
puliça me pegá / A puliça não qué / Que eu dance aqui / Eu danço aqui / Danço acolá” (Luis Edmundo, O Rio
de Janeiro do meu tempo, 1957, vol.4, p. 807 APUD CHALHOUB, 2001, p.317).
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preservação das tradições culturais certamente não foi exclusiva dos setores populares, mas
constituiu um recurso utilizado por todos aqueles que desfrutavam da festa, sem importar seu
status social (ROJAS ROJAS, op.cit.).
Se, por um lado, no contexto desta ofensiva modernizadora, a defesa do costume e da
tradição caracterizaria a racionalidade e a subjetividade dos setores populares urbanos até as
primeiras décadas do século XX (RUIZ ZEVALLOS, 2001), deste argumento não se deve
desprender que a elite encarnava a vocação para o progresso e os setores populares,
“arraigados” na tradição, não. Vale recordar aqui, como vimos no capítulo I, a importância e a
força do discurso conservador e tradicionalista das elites limenhas, e seu impacto na literatura,
na historiografia e nos imaginários hegemônicos sobre Lima. Por sua vez, os setores
populares incorporaram rapidamente as idéias políticas modernas de soberania popular,
liberdade e igualdade; idéias que eram constantemente debatidas nas ruas, praças e pulperías
da cidade. Rojas Rojas (op.cit., p.100) oferece um exemplo de como estas disputas,
contradições e ambiguidades se manifestavam concretamente no cotidiano da plebe urbana:
[…] fuera del ámbito de la fiesta, lo popular pudo también imponerse sobre lo
oficial apelando a ese recurso [la alusión a la costumbre]. En 1859, se puso especial
énfasis en desalojar a los vendedores ambulantes, charlatanes y artistas de la Plaza
Mayor. Uno de los gremios más solventes de esa época era el de los heladeros,
oficio ejercido comúnmente por los indios. Cuando se trató de desalojar a los
heladeros de la plaza, el gremio protestó ante el prefecto y apeló a la opinión pública
a través de la prensa, mencionando un derecho otorgado por el tiempo y los efectos
catastróficos que esa medida tendría en sus trabajadores. […] Finalmente, los
heladeros se quedaron en la plaza.127

Durante a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, três
conjuntos de idéias intrinsecamente relacionados inspiraram os projetos de modernização da
cidade e os crescentes – e cada vez mais rígidos – esforços de controle social dos modos de
vida dos pobres urbanos: o racismo científico, a ideologia higienista e a ciência da
criminalidade. Ainda que a intervenção do Estado no espaço urbano estivesse permeada,
quase indistintamente, pela articulação destes três conjuntos de idéias, o surgimento da
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Em português, tradução nossa: “[...] fora do âmbito da festa, o popular pôde também se impor sobre o oficial
apelando a este recurso [a alusão ao costume]. Em 1859, foi colocada especial ênfase em desalojar os
vendedores ambulantes, charlatães e artistas da Praça Maior. Um dos grêmios mais solventes desta época era o
dos sorveteiros, ofício exercido comumente pelos índios. Quando se tentou desalojar aos sorveteiros da praça,
o grêmio protestou junto ao prefeito e apelou à opinião pública através da imprensa, mencionando um direito
outorgado pelo tempo e os efeitos catastróficos que esta medida teria em seus trabalhadores. [...] Finalmente,
os sorveteiros permaneceram na praça”.
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ciência da criminalidade teve um impacto particular no que tange à sociabilidade pública e às
práticas urbanas dos setores populares.
Não obstante a preocupação com a delinquência existisse desde épocas anteriores –
pelo menos, como vimos, desde o período colonial tardio –, a construção social do delito e da
desordem moral da plebe se cristalizaria neste período, traduzidas na questão da insegurança e
da criminalidade (AGUIRRE, 2008). Tratava-se, assim, do fortalecimento de um discurso e
de uma política de Estado, de caráter conservador e autoritário, que visavam a repressão
policial e o controle médico-sanitário sobre os modos de vida populares, e constituíam
expressão das ansiedades das elites urbanas e da demanda, por parte destes setores, de uma
resposta mais severa das autoridades frente ao que percebiam, num contexto de profundas
transformações sociais e políticas, como a ameaça crescente da desordem popular.
Neste sentido, a intolerância e a crítica autoritária à “imoralidade” da plebe eram
estimuladas, também, pela desaprovação e desconfiança das elites em relação às reformas
políticas liberais em curso como, no caso peruano, a abolição da escravidão em 1854, e da
pena de morte em 1856. Reformas políticas e sociais que, ao transformar os pobres em
“cidadãos” – isto é, em mão-de-obra e força política livres –, alimentavam a insegurança das
elites com o medo das revoltas e o “fantasma” da desordem social e política. Paralelamente, a
associação entre a pobreza, a insalubridade e a criminalidade cristalizaria, em torno dos
pobres urbanos, medos políticos e sanitários (FOUCAULT, 1986), numa das operações
semânticas de maior impacto e transcendência na história social e no imaginário hegemônico
da diferença na cidade: aquela que define as “classes pobres” como sinônimo de “classes
perigosas” (CHALHOUB, 1996; 2001).
Não por coincidência, a construção intelectual e científica do “alarmante crescimento
do delito” em Lima, assim como nas principais cidades da América Latina à época, ocorreu
durante um período no qual a imprensa escrita havia se consolidado como um importante
instrumento forjador da opinião pública, assim como da produção e difusão de conhecimentos
especializados (AGUIRRE, op.cit.). A denúncia e a indignação frente ao comportamento da
plebe e a demanda pela intervenção do Estado foram assumidas pelas autoridades científicas e
pela imprensa escrita que surgem, então, como as principais vozes da “opinião pública”
acerca dos problemas endêmicos da insegurança, da sujeira, da pestilência, da imoralidade e
da desordem urbana; assim como da defesa da higiene, da disciplina, da “decência” e da
“civilidade” como valores irrefutáveis (ESTENSSORO FUCHS, 1992).
As opiniões acerca do delito e da criminalidade provinham de uma variedade de
comentaristas – autoridades estatais, médicos, advogados, higienistas, jornalistas, viajantes e
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intelectuais – que, embora não coincidissem em todas suas observações, compartilhavam a
mesma preocupação pela desordem social e moral da plebe urbana. Ao falar sobre a
criminalidade – suas causas, consequências e seu combate –, estes comentaristas instauraram
um novo marco discursivo que teria grande impacto na maneira como as elites políticas e
intelectuais percebiam a sociedade urbana e seus “problemas” (AGUIRRE, 2008).
Neste discurso, a delinquência foi construída como uma espécie de patologia social, de
causas múltiplas e complexas – dentre as quais, certamente, a raça, a pobreza, o ócio e as
condições sanitárias de moradia –; como uma ameaça à estabilidade não apenas da sociedade
limenha, mas de toda a nação peruana, um signo de decomposição moral que exigia uma
resposta imediata e enérgica por parte das autoridades (AGUIRRE, op.cit.). A moralidade, ou
melhor, a falta de moralidade da plebe urbana era apontada, assim, como a principal causa por
trás do crescimento nos índices de criminalidade em Lima. Porém, antes que “dados da
realidade”, tratava-se de construções e/ou interpretações das classes dominantes sobre os
modos de vida das classes populares urbanas, que estabeleciam não apenas a equivalência
ideológica como também uma cadeia de causalidades entre a pobreza, o ócio, o vício e o
crime, a degeneração, a doença e o contágio (CHALHOUB, 2001).
[…] el delito, la prostitución, el alcoholismo, el juego de azar y otros “vicios”
similares fueron discursivamente condensados y convertidos en un problema social
particular […]. En lugar de referirse a un conjunto de actitudes hacia la ley, la
autoridad o las “buenas costumbres”, los observadores empezaron a referirse a un
fenómeno social singular, “la criminalidad”, una operación semántica que habría de
tener consecuencias importantes, pues permitía justificar ciertas políticas de
exclusión […] y orientaba la política penal y policial del estado en determinadas
direcciones. Al conectar el delito con ciertas formas plebeyas de socialización y
cultura, o al explicarlo – como ocurría con frecuencia – como producto inevitable de
esas formas culturales, se construyó una imagen del mismo como un problema
asociado exclusivamente con las clases populares (AGUIRRE, op.cit., p.116 – grifo
no original).128
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Em português, tradução nossa: “[…] o delito, a prostituição, o alcoolismo, o jogo de azar e outros ‘vícios’
similares foram discursivamente condensados e convertidos num problema social particular [...]. Ao invés de
se referir a um conjunto de atitudes perante a lei, a autoridade ou os ‘bons costumes’, os observadores
começaram a se referir a um fenômeno social singular, ‘a criminalidade’, uma operação semântica que teria
consequências importantes, pois permitiria justificar certas políticas de exclusão [...] e orientava a política
penal e policial do estado em determinadas direções. Ao conectar o delito com certas formas plebéias de
socialização e cultural, ou ao explicá-lo – como ocorria com frequência – como produto inevitável destas
formas culturais, se construiu uma imagem do mesmo como um problema associado exclusivamente às classes
populares”.
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A ênfase nos aspectos “morais” da cultura e da sociabilidade popular, a visão
degradante de certas práticas sociais e a condenação aberta das diversas formas de
sociabilidade e diversão populares acompanhavam o constante chamado a reprimi-las. Nesta
direção, seria adotado um conjunto de medidas repressivas visando a manutenção da ordem
social e política, através da disciplinarização rígida do tempo e do espaço (FOUCAULT,
1986); da normatização dos corpos e das relações sociais, amorosas e familiares; e da
vigilância contínua “do botequim e da rua, espaços consagrados ao lazer popular”
(CHALHOUB, 2001, p.51).
Não obstante, “em princípio e por princípio”, a atitude e as reações da plebe eram de
desconfiança, resistência e insubordinação ao excessivo controle das autoridades até o limite
das relações desiguais de poder, sempre desfavoráveis aos populares (CHALHOUB, op.cit.,
p.270). Protestos e revoltas, mas também a astúcia, a ironia, o humor e a desobediência
exploravam e evidenciavam as contradições e tensões da ordem política e social, constituindo
expressões de uma “cultura popular relativamente autônoma, vigorosa e criativa” (ibid.,
p.255), além de “largamente insubmissa” (ibid., p.256). Nesta direção, um interessante
exemplo, em Lima, da resistência dos populares à rígida disciplinarização do trabalho, nos
oferece Ruiz Zevallos (2001, p. 45):
El culto a San Lunes (o el hábito de no trabajar ese día para continuar la juerga del
domingo) que parecía haber muerto en la década de 1860, persistió con fuerza en los
noventa, ahora en el proletariado industrial. De acuerdo con un editorialista
<<…todos los industriales sufren debido a que la gran mayoría de los obreros hacen
San Lunes y muchos San Martes y San Miércoles>>.129

Além do controle repressivo sobre a plebe urbana, outro processo teve um papel
determinante no processo de formação do mercado de trabalho assalariado nas principais
capitais da América Latina: a imigração estrangeira (CHALHOUB, op.cit.). Em meados do
século XIX, a abertura dos portos e os estímulos à imigração – em muitos casos, como
políticas oficiais de Estado –, incentivaram a chegada de um grande contingente de
estrangeiros nas principais cidades do subcontinente em busca de oportunidades comerciais.
No ano de 1857, auge da economia guaneira no Peru, a proporção de estrangeiros em Lima
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Em português, tradução nossa: “O culto à Santa Segunda (ou o hábito de não trabalhar neste dia para
continuar a farra do domingo) que parecia estar morto na década de 1860, persistiu com força nos anos
noventa, agora entre o proletariado industrial. De acordo com um editor <<...todos os industriais sofrem
devido a que a grande maioria dos operários faz a Santa Segunda e muitos Santa Terça e Santa Quarta>>”.

148

alcançava quase a metade da população urbana; porcentagem que, desde então decresceria,
representando, em 1876, 18,6% do total de habitantes da capital, e 9% em 1908 (RUIZ
ZEVALLOS, 2001). No Rio de Janeiro, para citar outro exemplo, segundo o censo de 1890,
estimou-se que 30% dos habitantes da cidade eram estrangeiros – quase a mesma proporção
de negros e mestiços que, nesta época, somavam 34% da população (CHALHOUB, 2001).
Se no caso do Rio eram os portugueses a maioria absoluta entre os imigrantes –
representando quase 20 % de sua população total (CHALHOUB, op.cit.) –, em Lima, duas
colônias estrangeiras marcaram de modo particular a paisagem e o cotidiano da cidade: os
italianos e os chineses. Existem registros da presença de imigrantes de ambas estas
procedências desde a fundação colonial da cidade; contudo, foi a partir da década de 1840 –
momento de relativa estabilidade política e crescimento econômico – que tanto a imigração
italiana como a chinesa em direção ao Peru se intensificaram. É interessante notar como estas
colônias estabeleceram trajetórias e relações totalmente distintas com a cidade e com a
sociedade limenha, ainda que se dedicassem basicamente às mesmas atividades econômicas,
principalmente ao comércio varejista, setor que monopolizaram desde este período até quase
meados do século XX.
A imigração italiana em direção ao Peru foi um movimento espontâneo, ou seja, não
esteve organizada como uma política de Estado nem condicionada no marco de contratos de
trabalho130. Durante o período colonial, ainda que sua presença fosse limitada, os italianos
constituíram o grupo de europeus não-espanhóis de maior representação no Peru. Os
primeiros núcleos de italianos se estabeleceram nos portos da costa peruana, onde se
dedicavam ao pequeno comércio e, principalmente, às atividades portuárias relativas ao
transporte marítimo. A partir da década de 1840, houve um crescimento da presença de
italianos em Lima, tornando a sua a maior presença européia na cidade, fato para o qual
certamente contribuiu a expulsão da elite espanhola logo após a independência nacional. Em
1850, havia cerca de 1.500 italianos na capital peruana; em 1857 eram mais de 3.400131. Em
1876, auge da presença italiana no Peru, havia pelo menos 5 mil italianos em Lima,
representando 2,7% da população da cidade (BONFIGLIO, 2004).
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Como o foram os casos da imigração italiana no Brasil ou, como veremos a seguir, da imigração chinesa ao
Peru.

131

Neste mesmo ano, foram contabilizados 2.642 franceses, 1.397 ingleses e 1.041 espanhóis (BONFIGLIO,
2004).
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O traço típico da presença italiana no Peru foi sua alta concentração em Lima; no ano
de 1876, 50% dos italianos no país residiam na capital. Na virada do século, esta porcentagem
subiu para 60% (BONFIGLIO, op.cit.). Em Lima, os italianos se dedicaram, sobretudo, às
distintas modalidades de comércio, e ao comércio varejista em particular. Em meados do
século XIX, as pulperías eram o típico negócio administrado por italianos, atividade na qual
praticamente exerceram o monopólio: neste período, das 650 pulperías de Lima, cerca de 500
era propriedade de italianos, isto é, quase 80% do total.
[…] el conjunto de estos pequeños comercios significaba una relación directa con la
población, y cumplía la función de activar la circulación de mercancías. En tal
sentido, los comerciantes italianos eran los inmigrantes que tenían mayor contacto
directo con la población. Ello contribuyó a popularizar la figura del “italiano de la
esquina”, que formaba parte del ambiente social de Lima. […] Este carácter
“popular” de la mayoría de los comerciantes italianos en el Perú se mantuvo hasta
las primeras décadas de este siglo [XX] y fue, sin duda, un elemento de aceptación
popular en la ciudad. Su distribución en los distintos barrios de la ciudad, hacían de
este tipo de negocio un elemento importante del “paisaje urbano” de Lima. Casi no
había una esquina en Lima donde no hubiese una pulpería (BONFIGLIO, 2004,
p.54).132
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Em português, tradução nossa: “[...] o conjunto destes pequenos comércios significava uma relação direta
com a população, e cumpria a função de ativar a circulação de mercadorias. Neste sentido, os comerciantes
italianos eram os imigrantes que tinham maior contato com a população. Isso contribuiu para popularizar a
figura do ‘italiano da esquina’, que formava parte do ambiente social de Lima. [...] este caráter ‘popular’ da
maioria dos comerciantes italianos no Peru se manteve até as primeiras décadas deste século [XX] e foi, sem
dúvida, um elemento de aceitação popular na cidade. sua distribuição nos distintos bairros da cidade fazia
deste tipo de negócio um elemento importante da ‘paisagem urbana’ de Lima. Quase não havia uma esquina
em Lima que não houvesse uma pulpería”.
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Figura 7 – Pulpería (1820), de Pancho Fierro
– um dos pintores “costumbristas” mais
importantes de Lima no século XIX

Fonte: Disponível em:
http://dohmlpweiss.blogspot.com/2010/05/panchofierro.html; acesso em 23/05/2011.

Os imigrantes italianos em Lima cumpriam, portanto, um importante papel de
intermediação comercial que, em parte, explicaria a sua relação estreita com diversos
ambientes sociais da cidade. Porém, não a determina e um bom exemplo disto é a própria
colônia chinesa que, apesar de se dedicar praticamente às mesmas atividades comerciais, não
gozaram do mesmo tratamento por parte da sociedade limenha. Por um lado, a boa aceitação
da presença italiana era certamente influenciada pela visão positiva da imigração europeia no
marco das teorias racistas e das utopias de “regeneração racial” da sociedade peruana. A alta
porcentagem de italianos casados com peruanas e o fato de que nunca se concentraram em um
bairro “próprio” – embora se estabelecessem sempre ao redor das zonas comerciais, a
população italiana em Lima encontrava-se dispersa por toda a cidade – seriam outras
evidências do processo de integração dos imigrantes italianos à sociedade limenha
(BONFIGLIO, 2004).
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Vimos a importância das pulperías não apenas como lugares de comércio, mas como
uma importante instituição urbana em Lima, ponto de encontro e diversão dos mais diversos
grupos sociais, pelo menos desde o século XVII. Até as primeiras décadas do século XX, as
antigas pulperías conservariam seu caráter tradicional, cumprindo seu papel peculiar no
ambiente urbano e no cotidiano limenho. A partir de então, muitas delas, acompanhando as
transformações pelas quais passava a cidade, seriam transformadas em mercearias maiores ou
bares, transfigurando a natureza e/ou alterando a escala de sua atividade comercial. Com a
intensificação do processo de modernização e o crescimento vertiginoso de Lima, a partir da
década de 1940, muitas desapareceriam. Desde a década de 1920, os comerciantes italianos
pouco a pouco foram abandonando o comércio nas pulperías da cidade; a maioria dos
estabelecimentos era vendida a outros comerciantes, predominantemente os de origem
asiática. “É assim que o “italiano da esquina’ foi substituído paulatinamente, no lapso de uns
vinte anos, pelo ‘chinês da esquina’” (BONFIGLIO, op.cit., p.62 – tradução nossa)133.
Diferentemente da colônia italiana, os chineses chegaram a Lima, entre 1849 e 1874,
em um regime de semi-escravidão, submetidos a “contratos de trabalho”, com duração entre 5
e 8 anos, nas fazendas da costa peruana. Neste período, estima-se que chegaram ao Peru cerca
de cem mil imigrantes chineses (RODRÍGUEZ P., 2004). Uma vez terminado o “contrato”, a
população chinesa, já livre, se concentrava principalmente em Lima, onde em poucos anos
desenvolveram uma localização física específica no espaço urbano limenho. O registro mais
antigo da presença de chineses na Calle Capón – base e eixo principal do bairro chinês em
Lima – é de 1859, quando o jornal El Comercio publicou uma nota, em tom denúncia, sobre a
presença de imigrantes chineses e o consumo de ópio nesta rua, localizada em uma área
menos concorrida, mas não distante do centro da cidade, nas proximidades do Mercado
Central que havia sido construído ali poucos anos antes (RODRÍGUEZ P., 2004).
Assim, o bairro chinês se consolidava determinado não apenas pela proximidade ao
mercado e pela dedicação dos chineses às atividades do pequeno comércio, mas também pela
concentração habitacional, nesta zona, da colônia chinesa residente em Lima. Logo surgiriam
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A figura do “chinês da esquina” é extremamente presente no cotidiano de Lima até os dias de hoje, donos de
bodegas - pequenos comércios e mercearias de bairro - e restaurantes de comida chifa -culinária peruanochinesa de origem tipicamente limenha e que constitui, talvez, a expressão mais marcante da influência da
colônia chinesa na cultura local. Estes estabelecimentos são extremamente populares e estão presentes por toda
a cidade; em diversos lugares, é possível encontrar vários deles a apenas poucos metros de distância. A comida
chifa é tão presente no cotidiano e nos hábitos alimentares dos limenhos que chega a ser um consenso –
embora alguns sejam mais entusiastas que outros, não conheci uma pessoa sequer que não gostasse de comida
chifa.
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instituições e organizações chinesas de toda ordem – política, religiosa, profissional e
assistencial –, transformando a Calle Capón, as imediações e o próprio Mercado Central no
centro nefrálgico das redes de solidariedade que foram tecendo os imigrantes chineses no país
(RODRÍGUEZ P., op.cit.). A marcante e crescente presença da colônia chinesa no coração da
cidade provocou a reação negativa da sociedade limenha e o surgimento de um discurso
racista contra os chineses que seria compartilhado não apenas pelo Estado e pelas elites
criollas, mas também por outros setores da população, como os operários e os artesãos
(CORILLA MELCHOR, 2004, p.183).
No eran bien vistos los avances de ubicación dentro de la ciudad de parte de los
inmigrantes asiáticos. […] ha sido constante el tono de denuncia sobre la presencia y
las actividades de los chinos en el Mercado […] y sus alrededores. Las
inculpaciones han sido persistentes y se han centrado sobre su supuesta o real falta
de higiene, su comisión de delitos punibles y, por último, sobre su inconveniente
competitividad como comerciantes (RODRÍGUEZ P., op.cit., p.404).134

A virada do século XIX para o século XX foi um momento político e um ambiente
urbano particularmente anti-chinês, onde se conjugaram decisões governamentais e
mobilizações massivas contra a imigração chinesa cuja rejeição foi, à época, quase um
consenso na sociedade peruana135. No discurso das elites criollas e das autoridades estatais,
intelectuais e científicas predominavam as denúncias a respeito das precárias condições de
moradia, a falta de higiene, o risco de epidemias, o consumo de ópio, seus hábitos
alimentares, o vício por jogos de azar e práticas sexuais “degradantes” como a
homossexualidade. Para os setores populares, por sua vez, era a concentração e a
monopolização do pequeno e do médio comércio pelos imigrantes chineses que despertava o
receio e a hostilidade, sobretudo dos operários e artesãos em Lima. Num contexto de crise
econômica e política, e da iminência do conflito militar com o Chile na década de 1870, os
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Em português, tradução nossa: “Não eram bem vistos os avanços da localização dentro da cidade de parte dos
imigrantes asiáticos. [...] foi constante o tom de denúncia sobre a presença e as atividades dos chineses no
Mercado [...] e seus arredores. As acusações foram persistentes e se centravam na sua suposta ou real falta de
higiene, a comissão de delitos puníveis e, por último, sobre sua inconveniente competitividade como
comerciantes”.

135

Deste modo, não se tratava de uma atitude “anti-asiática” em geral, mas exclusivamente contra os chineses já
que, desde o início do século XX, se intensificava a imigração de japoneses que, no entanto, não era mal vista
(RODRÍGUEZ P., 2004).
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chineses foram o alvo da fúria dos setores populares limenhos que viam na concorrência da
mão-de-obra chinesa a principal causa da escassez de trabalho (RUIZ ZEVALLOS, 2001)136.
A ofensiva das autoridades na repressão e no controle social e sanitário dos pobres
urbanos se aprofundaria nas últimas décadas do século XIX, após a derrota na Guerra do
Pacífico. Por um lado, reafirmava-se a necessidade de controle, educação e disciplinarização
da nova classe trabalhadora em formação, em consonância com o novo impulso
modernizador do período. Por outro lado, o imperativo da reconstrução nacional no pósguerra alimentaria a “fermentação” de um renovado nacionalismo cultural por parte das elites
limenhas que, ao se apropriar das manifestações tipicamente plebéias da cultura urbana
popular, expressaria também as ansiedades dos setores urbanos tradicionais diante das
vertiginosas transformações urbanas e culturais que tomavam de assalto as capitais latinoamericanas na virada do século XX.

3.2

O criollo popular

Na última década do século XIX, num contexto de mudanças profundas - de
reconstrução nacional e de um novo impulso modernizador –, surgiriam distintos discursos
sobre os valores em torno dos quais uma nova comunidade nacional deveria ser estabelecida.
Como vimos nos capítulos anteriores, neste período, a modernização do espaço urbano e os
discursos e projetos nacionais estiveram marcados pelos esforços das elites criollas em
promover uma mudança nos valores e nos modos de vida da população – desafio para o qual,
como já observamos, a plebe urbana de Lima constituía o alvo e o objeto privilegiados.
Por um lado, os esforços de educação da plebe nos preceitos da disciplina, do trabalho
e da higiene, através do rígido controle dos usos do espaço urbano e das celebrações
populares, acompanhavam a introdução e a promoção de novas diversões. O teatro, o cinema
e os esportes seriam então promovidos, como os meios através dos quais se pretendia difundir
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A abundância de mão-de-obra nas principais cidades da região - que o mercado capitalista em formação não
dava conta de absorver – criava uma situação altamente competitiva entre os membros das classes populares
urbanas. Conflitos entre estrangeiros e brasileiros pobres foram também frequentes no cotidiano das classes
populares no Rio de Janeiro, no início do século XX, envolvendo especialmente os portugueses, que
praticamente monopolizavam as atividades de pequeno comércio (mercearias, padarias, armazéns, vendas e
botequins) (CHALHOUB, 2001).
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entre os setores populares limenhos novos valores, hábitos e diversões mais acordes com o
estilo de vida moderno e burguês (MUÑOZ, 1998).
Aunque el individuo pensado para esta ciudad se centró en el grupo blanco y criollo,
el discurso de la elite fue homogenizador. Negros, chinos, indios - principales
componentes de la población limeña -, eran incluidos en este modelo en calidad de
ser “civilizados”. Esto significaba dejar a un lado sus costumbres y gustos, y
adscribirse a este canon burgués universal (MUÑOZ, op.cit., p.37).137

Por outro lado, o popular começava a ganhar espaço nos discursos oficiais e na
imprensa limenha, tornando-se alvo de um olhar curioso e complacente por parte das
autoridades e das elites criollas. Com o deslocamento do “velho patriarcado” pela nova
“cidade burguesa” que avançava ao compasso da modernização, a defesa de uma imagem
nostálgica do passado sustentaria a (nova) marginalidade destas elites urbanas tradicionais
que, amiúde, se sentiam pouco à vontade com a “nova pátria” (ROMERO, 2004, p.298).
A vertigem e o estranhamento causados pelas intensas transformações urbanas na
virada do século XX alimentariam, assim, a emergência de uma nova visão da cultura
popular na qual, paradoxalmente, as mesmas manifestações populares que se buscava
eliminar com a educação e a homogeneização cultural da plebe urbana convertiam-se em
algo bastante próximo à noção de “cultura” forjada pelas elites criollas (ROJAS ROJAS,
2005). E as tradições, festividades e práticas associadas à cultura popular e à sociabilidade
plebéia seriam então “inventadas” como “tradições limenhas” e incorporadas a discursos e
narrativas mais amplos sobre a cultura e a identidade nacionais (HOBSBAWM, 1984).
Esta aparente contradição, que se expressaria também na atuação diferencial do Estado
no espaço urbano, respondia, finalmente, a dinâmicas sociais e de poder distintas, que se
relacionavam – e se direcionavam – a diferentes zonas da cidade. Neste sentido, a
intervenção reguladora do Estado e o posicionamento das elites frente às manifestações
públicas da cultura e da sociabilidade popular revelavam-se desiguais e profundamente
ambíguas dependendo de onde estas tinham lugar. Não se trata, contudo, de uma contradição
inerente ao espaço, nem por ele determinada; ela responde, em verdade, a conflitos de
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Em português, tradução nossa: “Ainda que o indivíduo pensado para esta cidade se centrasse no grupo branco
e criollo, o discurso da elite foi homogenizador. Negros, chineses, índios – principais componentes da
população limenha -, eram incluídos neste modelo na condição de ser ‘civilizados’. Isto significava deixar de
lado seus costumes e gostos, e aderir ao cânon burguês universal”.
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interesses e a contradições sociais e políticas que, na medida em que se realizam
espacialmente, tornam-se também contradições do espaço (LEFÈBVRE, 1991).
Por um lado, o centro da cidade era objeto de profundas transformações, com a
demolição das muralhas e a abertura de grandes avenidas, inspiradas nos projetos de
modernização e remodelação sanitarista do espaço urbano. Neste processo, à medida que as
elites limenhas abandonavam o centro como lugar de residência em direção aos novos e
exclusivos bairros residenciais e balneários ao sul de Lima, crescia a intervenção do Estado e
a influência da opinião pública no controle e na regulação dos usos populares do espaço –
tanto público como privado - no centro da cidade.
Tratava-se assim, em verdade, de um abandono relativo do centro que, ao concentrar
os investimentos modernizadores do Estado e do capital, se mantinha e se reafirmava como
núcleo articulador da vida econômica, social e política das classes privilegiadas (RAMA,
1985)138. Para as elites limenhas de então, o centro urbano constituía não apenas o símbolo
máximo e a expressão concreta do seu poder político e econômico, mas também um valor
que deveria ser respeitado através de códigos e pautas de comportamento restritos e
controlados. Ao introduzir um caráter oficialista ao centro de Lima por meio de uma
racionalização arbitrária do espaço urbano (ÁGUILA, 1995), estes discursos, projetos e
intervenções, que pretendiam a reafirmação pública do poder de Estado, revelavam também a
importância da centralidade urbana como espaço de consumo no modo de produção
capitalista (LEFÈBVRE, 1999)139.
Um bom exemplo destas transformações é a própria Praça de Armas que, desde a
fundação espanhola da cidade, havia se consolidado tanto como o núcleo central da
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“Quando sobre um mapa se tenta localizar as casas em que viviam os escritores [...]; as redações de jornais
[...]; os escritórios governamentais [...]; as Universidades [...], os Ateneus ou salas de conferências e concertos
onde dissertavam; os cafés, em que passavam a maior parte do dia, escrevendo ou participando do cenáculo,
ou buscando ajudas econômicas; os teatros a que concorriam [...]; os escritórios dos advogados [...]; as sedes
dos partidos políticos [...]; os prostíbulos [...]; as igrejas [...]; as casas de móveis em que se expunham obras de
arte ou as livrarias que recebiam as novidades de Barcelona ou de Paris; quando se revisam esses estratégicos
pontos sobre o mapa, o que se encontra é o velho centro, esse quadrilátero de dez quadras por lado de onde
transcorria a vida ativa da cidade e era o salão público da sociabilidade, esse espaço em que, segundo a
mecânica das novelas da época, os personagens sempre se encontravam, por acaso!” (RAMA, 1985, p.142143).

139

Lefèbvre (1991) estabelece a distinção entre o espaço de consumo e o consumo do espaço, e identifica aí uma
das principais contradições sociais e políticas da produção moderna do espaço: aquela entre os espaços
relacionados à produção e à acumulação de capital - espaço de consumo, quantificado e controlado pelo
Estado –, e as formas improdutivas de consumo, geralmente associadas ao ócio, ao lazer e à festa – o consumo
do espaço.

156

afirmação do poder político, econômico e religioso – primeiro colonial, depois republicano -,
quanto como o ponto nefrálgico da dinâmica urbana limenha, onde convergiam e se
cruzavam as elites criollas e os diversos grupos sociais que compunham a Lima popular
(ARROYO, 1994).
Durante el virreinato y hasta finales del siglo [XIX], la Plaza de Armas fue el
corazón de la ciudad. Era, fundamentalmente, un mercado, un lugar de intercambio,
de tránsito y de voces múltiples. Se trataba de una plaza llena de comerciantes,
escribanos y artesanos ambulantes, donde existían fondas con sillas en las calles,
baños, tienditas variopintas, etc. […] Luego, en la última década del siglo [XIX],
siguiendo las tendencias europeas de racionalización del espacio, la plaza pasó por
un cambio de uso y, consecuentemente, de tipo de gente: de mercado se convirtió en
centro casi exclusivo de la oficialidad […] y el lugar de las ceremonias oficiales
(ÁGUILA, 1995, p.552).140

Por outro lado, como vimos no capítulo I, à medida que o centro de Lima se
transformava ao ritmo das forças modernizadoras da civilização e do progresso, crescia entre
setores da elite urbana tradicional o sentimento e a idealização nostálgica da “Lima que se
vai”, lamentando a destruição de suas particularidades coloniais, de sua personalidade e seus
traços culturais mais característicos. Expressões culturais e padrões de comportamento que,
embora expulsos do centro da cidade (ou ali rigidamente controlados), ainda encontravam
refúgio nos bairros populares, sobretudo aqueles situados na outra margem do rio Rímac.
Até então, a dinâmica urbana de Lima se articulava em torno da oposição entre o
centro da cidade – isto é, o traçado colonial encerrado pelas antigas muralhas – e Abajo el
Puente, cruzando o rio Rímac; bairros de caráter popular e tez índia e negra, para o qual a
cidade “oficial” e seu edifício mais representativo, o Palácio de Governo, literalmente davam
as costas. O rio Rímac funcionava, portanto, de maneira bastante marcada, como um limite
social que a política oficial, em geral, não ultrapassava. Alheios ao rígido controle do Estado,
nestes bairros populares havia uma vida social intensa e uma dinâmica urbana próprias, em
torno ao mercado, à igreja, às festas – a música, a dança, a bebida e a comida – e à
sociabilidade pública (ÁGUILA, op.cit.).
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Em português, tradução nossa: “Durante o vice-reinado e até o final do século [XIX], a Praça de Armas foi o
coração da cidade. Era, fundamentalmente, um mercado, um lugar de intercâmbio, de trânsito, de vozes
múltiplas. Tratava-se de uma praça repleta de comerciantes, escrivães e artesãos ambulantes, onde existiam
botequins com cadeiras nas ruas, banheiros, barraquinhas variadas, etc. [...] Depois, na última década do
século [XIX], seguindo as tendências européias de racionalização do espaço, a praça passou por uma mudança
de uso e, consequentemente, de tipo de gente: de mercado se converteu no centro quase exclusivo da
oficialidade [...] e lugar das cerimônias oficiais”.
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Este era o caso, por exemplo, de Malambo, bairro de origem colonial que havia se
constituído como um dos bairros “negros” mais representativos de Lima. Em suas origens, no
local haviam funcionado uma cadeia de escravos e o primeiro depósito de lixo da cidade;
posteriormente, foi construído ali um leprosário e, em 1563, a paróquia de San Lázaro
(PANFICHI, 2000). Com a demolição das muralhas e o início do processo de expansão
urbana na segunda metade do século XIX, o bairro de Malambo rapidamente se converteria
em lugar de concentração de pulperías e de um variado comércio ambulante que visava
atender a uma crescente população de negros, índios, mestiços, chineses e brancos
empobrecidos (TEJADA, R., 2004).
En este sentido los barrios “negros” de Lima eran demográficamente heterogéneos,
es decir, en ellos convivían afroperuanos, mestizos, indígenas y miembros de otros
grupos étnicos, pero eran considerados “negros” porque el aura y los significados
que los caracterizaban están fuertemente impregnados por la cultura afro-peruana
(PANFICHI, 2000, p.139).141

Como em outras zonas populares da cidade, desde o período colonial, no bairro de
Malambo se combinavam um profundo sentido religioso, manifesto em suas inúmeras
paróquias e confrarias, com o ambiente festivo de suas celebrações e jaranas – que
posteriormente se converteriam nas “típicas” festas criollas, regadas a música, dança, comida
e pelo consumo de álcool. “Festa e religião sempre andaram de mãos dadas nos bairros
pobres de Lima” (PANFICHI, op.cit., p.142 – tradução nossa). Nos apertados cortiços e
callejones, estas festas e celebrações – frequentadas também pelos boêmios das camadas
médias e altas da sociedade limenha – transbordavam o espaço privado e ocupavam as ruas,
praças e outros espaços públicos onde, além da música, da dança e da comida, estavam
sempre presentes o humor, a sátira e a picardia (ibid.).
Nas primeiras décadas do século XX, Lima era ainda uma cidade compacta, na qual as
atividades e os grupos sociais os mais diversos se concentravam em alguns espaços da cidade,
nos múltiplos lugares da vida cotidiana e da sociabilidade popular convertidos nos pontos de
convergência da dinâmica urbana limenha: os estabelecimentos comerciais – o mercado, o
café, as pulperías e mercearias de bairro –, as rinhas de galos, casas de jogos, as ruas, as
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Em português, tradução nossa: “Neste sentido, os bairros ‘negros’ de Lima eram demograficamente
heterogêneos, isto é, neles conviviam afro-peruanos, mestiços, indígenas e membros de outros grupos étnicos,
mas eram considerados ‘negros’ porque a aura e os significados que os caracterizavam estão fortemente
impregnados pela cultura afro-peruana”.
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praças e os passeios, as festas e os rituais religiosos, o futebol, a Praça de Armas e os bondes
que, não havia muito tempo, atravessavam a cidade (MONTOYA URIARTE, 2002).
Como já observamos, desde o final do século XIX, o centro da cidade era o alvo
privilegiado dos projetos de remodelação urbana, reforma social e homogeneização cultural
que buscavam reafirmar o poder do Estado e afiançar a reconstrução da comunidade nacional
após a Guerra do Pacífico. Um aspecto importante destas transformações consistia na
“assimilação repressiva” das celebrações e festividades populares como parte de um
nacionalismo renovado e oficialista, transfigurando a natureza destas manifestações e
impondo um sentido único, rompendo seus vínculos tradicionais com os setores populares
urbanos (PANFICHI, op.cit.).
A uniformização do cenário, visível na modernização das ruas antigas, reserva aos
objetos (mercadorias) os efeitos de cores e formas que os tornam atraentes. Trata-se
de uma aparência caricata de apropriação e de reapropriação do espaço que o poder
autoriza quando permite a realização de eventos nas ruas: carnaval, bailes, festivais
folclóricos. Quanto à verdadeira apropriação, a da “manifestação” efetiva, é
combatida pelas forças repressivas, que comandam o silêncio e o esquecimento
(LEFÈBVRE, 1999, p.31).

Um bom exemplo destas transformações é, novamente, o carnaval. Proibido
oficialmente logo após a independência em 1822, a partir da década de 1920 o carnaval foi
mobilizado e incorporado pelas autoridades como elemento da identidade e da cultura
peruanas. Com o patrocínio do Estado e como parte dos esforços de redefinição da
nacionalidade e de modernização cultural do país, o carnaval foi convertido na “grande festa
nacional”, um espetáculo grandioso que, com o passar dos anos, chegaria a converter-se numa
das festas mais importantes de Lima (ROJAS ROJAS, 2005).
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Figura 8 – Carro alegórico “inca” no desfile de carnaval no centro de Lima,
1928. Biblioteca y Archivo Histórico de la Municipalidad de Lima.

Fonte: Disponível em:
http://www.munlima.gob.pe/biblioteca/a_historico/exposiciones%20virtuales/carnaval.htm;
acesso em 05 de junho de 2011.

Contudo, a reforma e a institucionalização da festa implicariam a perda da sua
espontaneidade e polissemia, isto é, a conversão do carnaval em um espetáculo, numa
cerimônia de contemplação, moderada e inofensiva (ROJAS ROJAS, op.cit.). Com o
forjamento e a imposição do carnaval “oficial” nas ruas e praças do centro da cidade – com
seus desfiles, carros alegóricos, rainhas da beleza, bandas militares e bailes de máscaras -,
tratava-se, assim, de outorgar o controle dos espaços públicos do centro da cidade às elites e
ao Estado. Os tradicionais jogos carnavalescos, com água e farinha, ficariam restritos aos
bairros populares (ROJAS ROJAS, 2005)142.
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Os desfiles de carnaval em Lima seriam abolidos, definitivamente, em 1958, quando um decreto do governo
central aboliu os desfiles e cancelou os três dias de festa, decretando a segunda e a terça-feira de carnaval dias
úteis (ROJAS ROJAS, 2005), como acontece até os dias de hoje. Desde então, as celebrações carnavalescas
perderam a importância no calendário festivo da cidade. Atualmente, os jogos com água e farinha, que se
prolongam por todo o mês de fevereiro, sobretudo nos bairros populares, são quase sempre tratados sob a
perspectiva do delito, da repressão policial e da manutenção da ordem pública.
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Si bien siempre existió cierto esquematismo en la fiesta oficial, las urgencias
políticas y el ideal estético predominante terminarán, al despojarla de su riqueza
semántica, por convertirla en un mero ritual de acatamiento del orden establecido
(ESTENSSORO FUCHS, 1992, p.189).143

Por sua vez, estas intensas transformações no centro da cidade provocaram o
retraimento das manifestações populares, acentuando o importante papel dos bairros, como
espaços de socialização imediata, na definição da identidade limenha. Numa cidade multiétnica e governada por rígidos critérios de diferenciação social, o bairro favorecia a tessitura
de vínculos e significados comuns baseados na convivência cotidiana, que permitiam a
inserção e a configuração de um sentido de pertencimento dos habitantes com o seu entorno
urbano. Identidades de bairro marcadas pela precariedade e pela pobreza, mas também por
conteúdos e expressões culturais específicos que lhes conferiam uma identidade própria
(PANFICHI, 2000).
Nos cortiços, callejones, bares e pulperías dos bairros populares tanto do centro de
Lima (por exemplo, Barrios Altos) como nos bairros constituídos à margem do seu traçado
colonial (como o caso de Malambo), se desenvolvia uma identidade cultural comum entre os
pobres urbanos. O criollo popular emergiria então, nas primeiras décadas do século XX e
naqueles heterogêneos bairros populares, como uma nova forma de identidade cultural
elaborada a partir da articulação dos valores “tradicionais” provenientes da cultura plebéia
com elementos de uma nova cultura popular resultante da modernização capitalista da cidade
e da sociedade limenha (PANFICHI, 2004).
Durante todo o período colonial até o início do século XX, o termo criollo havia sido
utilizado para designar os descendentes de espanhóis nascidos em território americano. No
contexto da modernização capitalista de Lima, criollo passaria a aludir mais às singularidades
culturais da sociedade limenha “tradicional”, particularmente aquelas associadas à
sociabilidade plebéia e às diversões populares, que foram então crescentemente mobilizadas
como os elementos articuladores de uma tal “cultura urbana limenha” (MONTOYA
URIARTE, 2002). Através de uma sociabilidade lúdica (as jaranas), uma linguagem
específica (as gírias), da música e da comida desfrutadas em comum (o vals e comida criolla),
a “cultura popular criolla”, entendida como este conjunto de códigos compartilhados,
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Em português, tradução nossa: “Se bem sempre existiu certo esquematismo na festa oficial, as urgências
políticas e o ideal estético predominante terminarão, ao despojá-la de sua riqueza semântica, por convertê-la
em um mero ritual de acatamento da ordem estabelecida”.
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possibilitava o encontro e a ocultação e/ou postergação das diferenças, permitindo, ainda que
momentaneamente, a suspensão das hierarquias sociais, a conciliação e o reconhecimento
(MONTOYA URIARTE, op.cit.).
El callejón, el solar, la casa de vecindad, esas formas de inclusión y reducción
desurbanizadoras, marcan el proceso irónico de la modernización […] anacronizada
(la urbe tradicional se pauperiza cuando el rentismo de la clase dirigente la desplaza
a los suburbios). Y, sin embargo, ese será a comienzos de siglo el espacio social del
vals popular, conocido luego como “vals criollo”. Al mismo tiempo, zonas de la
urbe antigua no reducidas aún a la miseria, como Abajo el Puente, que responden
por una versión popular de la tradición, incluso como la Lima opuesta a la
modernización, serán también el espacio del “criollismo”. Pero tampoco hay que
olvidar que éste es el criollismo popular, porque enseguida surgirá el otro, el
criollismo de la clase dominante, que se apoderará de rasgos de aquel para
aclimatarlos a su hispanismo y a su propia práctica social. Que un objeto de la
cultura popular criolla, como es el vals, pueda desplazarse de una clientela social a
otra sólo indica su naturaleza de objeto mediado, característicamente urbano; y, por
lo mismo no es de extrañar que productos de la clase y cultura dominantes, de
raigambre hispánica, se trasladen también hacia el repertorio popular. Detrás de la
estratificación hay, pues, un repertorio de objetos […] cuya naturaleza urbana los
hace concentrar reveladoramente los procesos culturales y las relaciones sociales
(ORTEGA, 1986, p.96-97).144

A música, em particular, haveria jogado um importante papel na expansão do código
criollo em Lima entre distintos grupos sociais. O vals criollo foi o principal gênero de música
popular entre as camadas baixas de Lima nas primeiras décadas do século XX (LLORENS,
1983). Surgido entre os anos 1900 e 1910, o vals criollo se converteria na principal tendência
musical dos setores populares urbanos entre os anos 20 e começos dos anos 30. Se, por um
lado, esta estreita identificação da música criolla com o universo popular urbano produziu,
num primeiro momento, um estigma social e a rejeição deste gênero musical por parte das
elites limenhas, aqueles que compunham, interpretavam, escutavam e dançavam estas canções
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Em português, tradução nossa: “O cortiço, o solar, a pensão, essas formas de inclusão e redução
desurbanizadoras, marcam o processo irônico da modernização [...] anacronizada (a urbe tradicional se
pauperiza quando o rentismo da classe dirigente a desloca em direção aos subúrbios). E, no entanto, este será,
no início do século, o espaço social do vals popular, conhecido depois como ‘vals criollo’. Ao mesmo tempo,
zonas da antiga urbe ainda não reduzidas à miséria, como Abajo el Puente, que respondem por uma versão
popular da tradição, inclusive como a Lima oposta à modernização, serão também o espaço do ‘criollismo’.
Mas não se deve esquecer que este é o criollismo popular, porque logo surgirá o outro, o criollismo da classe
dominante, que se apoderará dos traços daquele para adequá-los a seu hispanismo e a sua própria prática
social. Que um objeto da cultura popular criolla, como o vals, possa deslocar-se de uma clientela social a outra
apenas indica sua natureza de objeto mediado, caracteristicamente urbano; e, do mesmo modo, não é de se
estranhar que produtos da classe e da cultura dominantes, de origem hispânica, se trasladem também para o
repertório popular. Por trás da estratificação há, pois, um repertório de objetos [...] cuja natureza urbana os faz
concentrar reveladoramente os processos culturais e as relações sociais”.
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encontraram no vals criollo um valioso meio para comunicar sentimentos individuais e
sensibilidades coletivas.
Dentro de este ambiente urbano, […] la música criolla mantenía canales de
trasmisión y difusión que podrían denominarse orales y por lo general en el marco
de las ocasiones festivas celebradas por las clases populares limeñas. Los
cumpleaños, bautizos y matrimonios constituían motivos suficientes para “armar
jaranas” con los amigos y vecinos del callejón. […] todos estos elementos
estimulaban en las clases populares limeñas cierto sentimiento de pertenencia e
identidad con el lugar donde se vivía (LLORENS, 1983, p.26-27).145

Neste período, o vals criollo foi um gênero musical amplamente difundido entre os
diferentes bairros da cidade, embora as canções adquirissem peculiaridades e estilos
interpretativos que funcionavam como símbolos distintivos de acordo com seu bairro de
procedência (ÁGUILA, 1995). Os valses eram produzidos, tocados e cantados quase
exclusivamente nas festas e jaranas que eram realizadas nos cortiços e bairros populares da
cidade (STEIN, 1982). Os músicos e compositores, de extração popular, eram artesãos e
operários que, em sua grande maioria, não obtinham lucro com a atividade artística e suas
canções raras vezes se ouviam fora dos ambientes festivos populares.
Antes que a rádio revolucionasse os canais de produção e transmissão da música
criolla em Lima, a difusão destas canções - a maioria sem autor registrado - esteve em grande
medida circunscrita a um espaço social específico, o bairro popular limenho, revelando a
estreita vinculação e identificação entre compositores, intérpretes e a audiência (LLORENS,
op.cit.). Durante as primeiras décadas do século XX, a música produzida e consumida pelos
setores populares limenhos seria uma das únicas fontes de expressão direta – em primeira
pessoa - dos pobres urbanos (STEIN, op.cit.).
La amplia popularidad de las canciones criollas en precisamente este segmento de la
sociedad indica aún más su importancia como mediación de los valores de la clase
trabajadora. El vals se convirtió en el modo dominante de expresión musical para los
pobres de Lima, al menos parcialmente, porque transmitía imágenes que
concordaban con la temática emocional de la existencia de las clases bajas. Más que
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Em português, tradução nossa: “Dentro deste ambiente urbano, [...] a música criolla mantinha canais de
transmissão e difusão que poderiam denominar-se orais e, geralmente, no marco das ocasiões festivas
celebradas pelas classes populares limenhas. Os aniversários, batismos e casamentos constituíam motivos
suficientes para ‘armar jaranas’ com os amigos e os vizinhos do cortiço. [...] todos estes elementos
estimulavam nas classes populares limenhas certo sentimento de pertencimento e identidade com o lugar onde
se vivia”.
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el producto de un compositor individual, el vals criollo constituía la manifestación
musical de la sensibilidad colectiva de todo un grupo social (ibid., p.46).146

Nos anos de formação da classe trabalhadora assalariada nas principais cidades da
América Latina, a cultura popular urbana seria expressão e resultado dos antagonismos e
interseções entre “as normas e os valores burgueses que se desejam impor às classes
populares [...] e as normas e os valores criados pela própria classe trabalhadora na sua prática
real de vida” (CHALHOUB, 2001, p.255). Neste sentido, como expressão da cosmovisão do
proletariado urbano - e em contraste com o ambiente festivo que geralmente acompanhava
esta expressão musical -, as letras das canções criollas revelam a primazia da resignação, da
aceitação fatalista do próprio infortúnio, do respeito às hierarquias e da dependência pessoal
como os valores principais dos setores populares limenhos no início do século XX (STEIN,
1983). “Um elemento conspícuo de quase todo vals tradicional é a predominante atmosfera
depressiva” (STEIN, op.cit., p.47 – tradução nossa). Estas canções, que constituem retratos da
vida cotidiana e da subjetividade popular em Lima, expressavam conflitos pessoais que seus
protagonistas enfrentavam sempre sozinhos, indicando a ausência de um espírito de
solidariedade coletivo, que implicasse o compartilhamento e a superação das dificuldades do
cotidiano entre pares (ibid.).
Paralelamente, a intensificação do processo de modernização capitalista em Lima
alimentou as ansiedades e a ambiguidade das elites com relação às manifestações da cultura
popular nas primeiras décadas do século XX, inaugurando um discurso e um imaginário
conservadores e nostálgicos que idealizavam e mistificavam o passado como uma crítica à
radicalidade presente e à perda das “tradições limenhas”. Nesta direção, foram estes autores
tradicionalistas – e seus defensores – os grandes inventores e propagadores da “tradição
limenha” e de uma certa definição de “limenhidade” (MONTOYA URIARTE, 2002).
El discurso de la Lima criolla […] proviene del encuentro de lo aristocrático con lo
popular: discurso que populariza al primero y aristocratiza al segundo. Aquí el
sujeto, literalmente, se hace en el discurso. […] zona popular o populista, en la que
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Em português, tradução nossa: “A ampla popularidade das canções criollas precisamente neste segmento da
sociedade reforça sua importância como mediação dos valores da classe trabalhadora. O vals se converteu no
modo dominante de expressão musical para os pobres de Lima, ao menos em parte, porque transmitia imagens
que concordavam com a temática emocional da existência das classes baixas. Mais que o produto de um
compositor individual, o vals criollo constituía a manifestação musical da sensibilidade coletiva de todo um
grupo social”.
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los conflictos sociales se naturalizan en la misma medida en que se acentúan los
individuales (ORTEGA, 1986, p.23).147

A década de 1930, animada pelas comemorações do 400° aniversário da fundação
espanhola de Lima, marcaria o desenvolvimento pleno do criollismo, como um estilo de vida
e como um discurso da cidade, “mas também como a tentativa de definir o criollo como o
novo centro da identidade urbana” (ORTEGA, op.cit., p.106 – tradução nossa). O limenho,
como sinônimo de criollo, seria então reafirmado, retratado e idealizado como resposta às
vertiginosas transformações urbanas e à crescente penetração do estrangeiro; primeiro, a
influência francesa, inglesa e norte-americana e, posteriormente, a “invasão” da migração
andina (MONTOYA URIARTE, 2002). Diante do novo e de modo a estabelecer a
continuidade com um passado histórico idealizado, as elites intelectuais afirmaram o antigo
inventando tais “tradições”, como motivo de orgulho e nostalgia (HOBSBAWM, 1984).
Inspirados pelas expressões culturais, festividades e padrões de sociabilidade populares, este
discurso conservador se apropriaria destas manifestações para construir e defender, como
essência da identidade limenha, o típico espírito “criollo popular” de Lima.
Quando o fenômeno migratório começava a adquirir as feições de um fenômeno
massivo, o Estado, a rádio, os jornais e o cinema divulgariam o código criollo como o
conjunto de mecanismos de interação e pautas de comportamento mais “adequado” para a
vida na cidade, para uma audiência cada vez mais andina e provinciana. Com a intensificação
da migração a partir da década de 1950, o consenso e a hegemonia que gozaram os códigos
culturais criollos se rompem, dando lugar a novos padrões de inserção urbana e de
sociabilidade, expressos na paisagem e na emergência de uma nova cultura urbana popular em
Lima (MONTOYA URIARTE, op.cit.).
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Em português, tradução nossa: “O discurso da Lima criolla […] provém do encontro do aristocrático com o
popular: discurso que populariza o primeiro e aristocratiza o segundo. Aqui, o sujeito, literalmente, se faz no
discurso. [...] zona popular ou populista, na qual os conflitos sociais se naturalizam na mesma medida em que
se acentuam os individuais”.
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3.3

O cholo e o chicha

Nos capítulos anteriores, já discutimos algumas das consequências do fenômeno das
migrações internas que, em meados do século XX, implicou a transformação radical do
território, da sociedade e da cultura latino-americanas. Em apenas poucas décadas, as
principais cidades da região foram tomadas de assalto pela migração em massa que
transformava sua paisagem e suas estruturas, suas dinâmicas econômicas, sociais e seus
conteúdos culturais, num processo que Milton Santos (2005) denominou de “ruralização da
cidade” – isto é, a crescente “infiltração”, no espaço urbano, de práticas, usos e relações
referentes e/ou associadas a elementos do contexto sócio-cultural campesino.
Em Lima, em função da presença massiva e da crescente visibilidade de elementos e
tradições culturais provenientes do mundo rural e andino, muitos autores peruanos definiriam
o massivo fenômeno migratório como um processo de “desurbanização” da cidade (MATOS
MAR, 2004), expresso na “andinização” e na “cholificação” (QUIJANO, 1980) da capital,
convertida na “maior cidade serrana do Peru” (ARROYO, 1994, p.12). Por outro lado,
entendia-se também que, paralelamente à urbanização do território e da população nacional –
ou seja, ao conjunto de manifestações espaciais, econômicas, políticas e culturais que
refletiam o crescente predomínio da cidade sobre o mundo rural (LEFÈBVRE, 1999) –, a
migração implicava a “desandinização” do país (VELA ALTAMIRANO, 2007).
Não é nossa intenção reiterar estas idéias da “ruralização” ou “desurbanização” da
sociedade e do espaço urbano, seja em Lima ou em qualquer outra parte. Tampouco seria o
caso postular a urbanização total do território e da sociedade latino-americanos como se, neste
processo, o rural houvesse deixado de existir como universo de relações espaciais,
econômicas, sociais e culturais distinto daquele da cidade. Porém, fato é que o fenômeno
migratório redefiniu as relações entre o rural e o urbano na América Latina, movendo suas
fronteiras (MARTÍN-BARBERO, 1991) e produzindo o deslocamento e/ou a erosão das
velhas identidades tradicionais e das relações entre o autóctone e o estrangeiro, o popular e o
culto, o tradicional e o moderno (MARTÍN-BARBERO, 2006).
No singular e vertiginoso processo de urbanização latino-americana, produziram-se
então formas espaciais e culturais novas, conformadas pelo enfrentamento, oposição e
rearticulação entre os valores urbanos tradicionais, a cultura rural-campesina e os referentes
de uma cultura transnacional crescentemente difundida pelos meios de comunicação de massa
que, neste período, revolucionavam a produção, a difusão e o consumo de conteúdos culturais
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na cidade (GARCÍA CANCLINI, 2002). Assim, ainda que possam ser identificadas
influências e contribuições específicas de cada um destes três universos, a heterogênea trama
cultural urbana que emerge com o fenômeno migratório – profundamente dinâmica e
necessariamente híbrida (GARCÍA CANCLINI, 2003; MARTÍN-BARBERO, 2006) – não
pode ser identificada, nem definida por nenhum destes elementos considerados isoladamente.
[…] la presencia cuantitativa y cualitativa de los andinos en Lima […] no debe ser
confundida con una supuesta andinización de la cultura urbana limeña. […] los
elementos en los que la cultura urbana de hoy se basa para relacionar a unos y otros
dentro de la ciudad, tiene poco de valores, lenguaje o ritmo andinos. Por el contrario,
son creaciones eminentemente urbanas. […] Más que imponer su cultura al resto de
la ciudad, lo que los migrantes hicieron fue imponer una presencia sin ocultar sus
singularidades (MONTOYA URIARTE, 2002, p.96-97).148

Ao enfrentar-se com uma realidade hostil e incapaz de absorvê-los às suas estruturas
sociais, políticas e econômicas, a população recém-chegada à cidade demonstrava sua força e
capacidade organizativas combinando formas de organização modernas, como os grêmios e
sindicatos, com valores tradicionais da cultura andina tais como a valoração do trabalho, o
comunitarismo e a reciprocidade (MATOS MAR, 1991a). Diante da precariedade, da pobreza,
da frustração e da marginalização com as quais se deparavam no contexto urbano, surgiram
uma ampla gama de associações comunitárias e redes de solidariedade que, frente à ausência
e/ou à inoperância do Estado, buscaram forjar e afirmar, na cidade, um espaço, uma
identidade e uma institucionalidade próprios (FRANCO, 1991).
Ao se instalarem na cidade, migrantes procedentes de uma mesma localidade ou
região tenderam a concentrar-se nas mesmas áreas e a desenvolver atividades ocupacionais
similares, que facilitavam o desenvolvimento de estratégias coletivas de sobrevivência e
inserção laboral (ALTAMIRANO, 1984). Além da procedência geográfica comum, o
parentesco, o compadrio e o pertencimento a um mesmo setor ocupacional na localidade de
origem se converteram nas principais bases para o estabelecimento de (novas) alianças e
solidariedades expressas, por exemplo, na conformação de associações regionais que
congregavam os migrantes oriundos de uma mesma localidade ou região.
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Em português, tradução nossa: “[...] a presença quantitativa e qualitativa dos andinos em Lima [...] não deve
ser confundida com uma suposta andinização da cultura urbana limenha. [...] os elementos nos quais a cultura
urbana de hoje se apóia para relacionar a uns e outros dentro da cidade têm pouco de valores, linguagem ou
ritmo andinos. Pelo contrário, são criações eminentemente urbanas. [...] Mais que impor sua cultura ao resto da
cidade, o que os migrantes fizeram foi impor uma presença sem ocultar suas singularidades”.
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As associações regionais, também conhecidas como “clubes de provincianos”,
constituíram uma das modalidades organizativas mais comuns e características da população
migrante em Lima. Já em 1957, existiam na capital cerca de 200 associações regionais;
número que alcançaria, no início da década de 1980, um total de seis mil (ALTAMIRANO,
op.cit.). Estas associações funcionavam, principalmente, como mecanismos de ajuda mútua
através da mobilização de recursos socioculturais, econômicos e políticos, e da formação de
redes de solidariedade e circuitos econômicos próprios que, além de facilitarem a inserção dos
migrantes no contexto urbano, permitiam a elaboração, em suas histórias de vida, de
narrativas de continuidade cultural.
A vida social nestes clubes de provincianos girava, primordialmente, em torno da
realização de atividades recreativas e esportivas, e da promoção de festividades, tradições e
manifestações culturais “folclóricas” das regiões e localidades que representavam. Estas festas
regionais – batismos, casamentos, homenagens ao santo padroeiro, entre outras – constituíam,
assim, um dos eixos mais importantes da organização e mobilização social em torno destas
associações e de suas estratégias de afirmação identitária. Transladadas ao contexto urbano,
estas celebrações regionalistas adquiriam dinamismo, instituindo e reforçando os vínculos
sócio-espaciais com o novo meio, e tornando-se o centro articulador de novas formas de
solidariedade e da reelaboração, sob as novas condições urbanas, dos valores e práticas
tradicionais do mundo andino (MATOS MAR, op.cit.).
Ellos pretenden guardar “la cultura de la sierra”, pero lo que realmente hacen es
transformarla a una cultura de la ciudad. Porque, lo que organizan, inventan,
remodelan los provincianos en Lima en el campo de la cultura sí tiene sus raíces en
la cultura andina, pero ésta está adaptada al nuevo ambiente de la ciudad y ya no es
una cultura de campesinos, sino de comerciantes, profesionales, trabajadores,
empleados, etc. […] Esa cultura además es menos diversificada debido a la
tendencia de nivelación de “productos culturales” que siempre se da en una sociedad
abierta y de medios de comunicación masivos [...] que han contribuido en buena
medida a unificar el estilo cultural de los provincianos (MOSSBRUCKER, 1991,
p.190).149

_______________________________________________
149

Em português, tradução nossa: “Eles pretendem preservar a ‘cultura da serra’, mas o que realmente fazem é
transformá-la numa cultura da cidade. Porque o que organizam, inventam, remodelam os provincianos em
Lima no campo da cultura tem sim suas raízes na cultura andina, mas ela está adaptada ao novo ambiente
urbano e já não é uma cultura de camponeses, mas de comerciantes, profissionais, trabalhadores, empregados,
etc. [...] Ademais, essa cultura é menos diversificada devido à tendência de nivelação dos ‘produtos culturais’
que sempre se dá numa sociedade aberta e de meios de comunicação massivos [...] que contribuíram em
grande medida para unificar o estilo cultural dos provincianos”.
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Neste sentido, nas décadas de 1950 e 1960, o desenvolvimento das indústrias culturais
determinaria a remodelação dos imaginários e das experiências urbanas (GARCÍA
CANCLINI, 2002) e a progressiva incorporação e homogeneização do “folclórico” no seio do
“popular urbano” forjado pela emergente cultura de massas (MARTÍN-BARBERO, 1991).
Deste modo, a configuração do mercado cultural operada pelos meios de comunicação de
massa revolucionaria, nesta época, a elaboração e a difusão de conteúdos culturais nas
principais cidades latino-americanas,
[...] substituindo as formas de vida elaboradas e transmitidas tradicionalmente por
estilos ajustados ao consumo, na secularização e internacionalização dos mundos
simbólicos, na fragmentação das comunidades e sua conversão em públicos
segmentados pelo mercado (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.26 – grifo no original).

Não obstante, afirmar que o contexto urbano informado pelos meios de comunicação
de massa haveria produzido um efeito de “uniformização” das pautas e expressões culturais,
não equivale dizer que a inserção da população migrante na cidade foi um processo
homogêneo ou necessariamente homogenizador. Em verdade, os migrantes responderam ao
estímulo urbano de formas muito diferenciadas, relacionadas num primeiro momento com as
suas distintas origens geográficas, sociais e econômicas. Diferenciação que se revelava não
apenas no processo de inserção urbana do migrante, mas também exercia uma influência
continuada na sua distinção social e econômica dentro do contexto urbano (ALTAMIRANO,
1984). Por exemplo, a tendência à participação nestas associações regionais e à “preservação”
dos valores e práticas culturais regionalistas era, em geral, mais forte entre os migrantes mais
pobres; aqueles provenientes dos setores provincianos médios e altos – com maior educação
formal e/ou mais adaptados ao estilo de vida urbano – se envolviam menos neste tipo de
atividade, inclusive considerando com desdém a manutenção destas tradições culturais, vistas
como um símbolo de atraso e inadequação (ALTAMIRANO, op.cit.).
Homogeneização e diferenciação constituíam, portanto, tendências contrapostas, mas
apenas aparentemente contraditórias, que se consolidariam e se aprofundariam nas décadas
seguintes. Por um lado, a tendência à homogeneização dos estilos e manifestações culturais,
do consumo e da sociabilidade, por elementos de uma cultura urbana transnacional difundida
pelos meios de comunicação de massa (MARTÍN-BARBERO, 2006). Por outro lado, as
“pulsões por diferenciação” (MARTÍN-BARBERO, op.cit., p.42), que expressavam
estratégias de distinção social no contexto urbano (BOURDIEU, 1984), evidenciavam a
pluralização das esferas de valores e de construção identitária, implicando maior
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complexificação e fragmentação do tecido social (DOMINGUES, 2008). Pluralização e
diferenciação que seriam também, em grande medida, alimentadas pela proliferação de
mercados culturais – clientelas e audiências – cada vez mais especializados.
De todo modo, o que constituía uma realidade heterogênea e desigual tendeu a ser
definida através de discursos e narrativas que enfatizavam a homogeneidade das experiências
urbanas através da concepção dicotômica da nova dinâmica sociocultural da cidade,
sintetizada no “choque” e na “batalha” entre o mundo criollo e o mundo andino e na
emergência de um novo sujeito urbano e uma nova identidade cultural: o cholo emergente.
La sociología de los años 60 habló del “cholo emergente”, no en el sentido
peyorativo que las clases dominantes han dado a este término, sino refiriéndose al
hombre andino ajustado a un nuevo espacio en medio de nuevas relaciones. […]
Pasaría de indio a cholo. Incorporaría a su ancestro concepciones y costumbres de la
llamada civilización occidental y cristiana, generándose una nueva cultura diferente
de las dos anteriores sin perder por ello su vinculación original con ellas. Este cholo
emergente era la síntesis viviente de una nueva cultura urbana (ARROYO, 1994,
p.80).150

Assim, na cidade convertida em palco da confrontação e articulação entre estes dois
universos, tanto o elemento criollo como o andino se redefiniam, e “não apenas há novos
personagens [...] mas também um novo repertório de usos sociais dos espaços públicos”
(ARROYO, 1998, p.283 – tradução nossa). No contexto desta experiência urbana nova, que
convertia o mundo urbano em um cenário extremamente conflitivo, a identidade e os códigos
culturais cholos – o questionamento mais radical à identidade tradicional criolla e aos
discursos conservadores formulados pelos setores hegemônicos desde o fim do século XIX
(NUGENT, 1992) – foram a maneira que os migrantes encontraram para inserir-se e
relacionar-se com uma cidade cujos códigos não compartilhavam e nos quais não era aceitos.
Como já exposto no capítulo I, no contexto da “invasão” migratória e da explosão
urbana de Lima, a reafirmação nostálgica dos valores tradicionais e dos códigos urbanos
criollos expressavam a rejeição, por parte dos setores urbanos tradicionais e particularmente
das elites, de um presente urbano sentido como “roubado” e descomposto pela incontrolável
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Em português, tradução nossa: “A sociologia dos anos 60 falou do ‘cholo emergente’ não no sentido
pejorativo que as classes dominantes deram a este termo, mas referindo-se ao homem andino adaptado a um
novo espaço em meio a novas relações. [...] Passaria de índio a cholo. Incorporaria à sua herança concepções e
costumes da chamada civilização ocidental e cristã, gerando uma nova cultura diferente das duas anteriores,
sem perder por isso a sua vinculação original com elas. Este cholo emergente era a síntese vivente de uma
nova cultura urbana”.
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massa de recém-chegados (MONTOYA URIARTE, 2002). Neste discurso, em função da
presença migrante, a cidade era retratada como um espaço hostil e sufocante, sujo, degradado,
caótico, desordenado e decadente, estigmatizando a população recém-chegada e
responsabilizando-a diretamente pelo deterioro das condições urbanas e ambientais. E, deste
modo, operava-se a dicotomização da sociedade urbana entre os “estabelecidos” e os
“marginados” (ELIAS; SCOTSON, 2000), na qual os setores dominantes buscavam relegar a
uma parcela cada vez maior da população urbana à condição de não-existentes, isto é,
situados fora da ordem estabelecida (NUGENT, 2006).
Esta fratura entre a “cidade legal” e a “cidade ilegal” não é, certamente, uma
particularidade do caso peruano. De fato, esteve e continua presente nos imaginários e nos
discursos urbanos na América Latina de um modo geral, revelando esquemas classificatórios
que, frente ao novo contexto urbano, revelavam estratégias de distinção social (BOURDIEU,
1984), por exemplo, opondo-se e negando às favelas e barriadas o status de “cidade”. No
caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a oposição entre o “morro” e o “asfalto” constitui, até os
dias atuais, a principal expressão desta polarização social do espaço urbano e da conformação
do imaginário de uma “cidade partida” (VENTURA, 1994). Perspectiva que terminaria por
instaurar, enfim, um paradigma de compreensão do espaço urbano e de sua dinâmica social;
ponto de partida por excelência da produção de discursos sobre a cidade até os dias atuais.
Neste sentido, a população migrante teve de enfrentar não apenas as precárias
condições sociais e econômicas de sua inserção no contexto urbano, mas também os cânones
e instituições da “tradicional” cultura urbana criolla,151 nos quais não tinha acolhida. Apesar
do desprezo e discriminação por parte dos setores urbanos tradicionais, os migrantes
afirmaram publicamente suas tradições e singularidades culturais. Ademais, ao se apropriarem
fragmentariamente do código urbano criollo, mesclando-o com elementos oriundos do
universo rural e andino, suas práticas desafiavam a demarcação e a rigidez das fronteiras
culturais no espaço urbano limenho (MONTOYA URIARTE, 2002).
Ante el bloqueo de su integración en el mundo criollo y cosmopolita del Perú
oficial, […] la mayoritaria masa urbana de migrantes se hace cargo […] de su propia
dinámica económica, social y cultural. Las barriadas y los barrios populosos
convertidos en crisoles que fusionan distintas tradiciones regionales, se convierten
en focos poderosos de un nuevo mestizaje de predominante colorido andino,
generando estilos de cultura, opciones económicas y sistemas de organización, y
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Que em verdade, como vimos, havia se forjado apenas algumas décadas antes.
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creando las bases de la nueva institucionalidad que se expande (MATOS MAR,
1991a, p.23).152

Uma das facetas mais marcantes desta nova institucionalidade inaugurada pela
população migrante em seu processo de adaptação à vida urbana, que surge como a contraface
de uma ordem hierarquizada e excludente, é o ingenio (NUGENT, 2006). Em outras palavras,
trata-se da capacidade de apropriação, invenção e sobrevivência dos pobres urbanos que
explora as contradições e as brechas espaciais, sócio-econômicas e políticas que marcam a
dinâmica urbana. O ingenio peruano, assim como o “jeitinho” brasileiro, pode ser entendido
como a infinidade de procedimentos populares, “minúsculos” e cotidianos, através dos quais
os indivíduos se reapropriam do espaço estruturado pelas técnicas de produção sociocultural,
jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam a eles a não ser para alterá-los,
formando a contrapartida dos setores dominados frente à ordenação sociopolítica vigente
(CERTEAU, 1994)153.
Certamente não se tratava de um fenômeno novo. Desde o processo de consolidação
das sociedades urbanas coloniais, ainda recém-fundadas, Romero (2004) já apontava, ao
referir-se às práticas e aos modos de vida da plebe, como a “promiscuidade” das cidades –
especialmente as maiores e mais importantes – oferecia “resquícios” aos pobres urbanos.
Brechas através das quais, “geralmente, à força de astúcia” (ROMERO, op.cit., p.126), a
plebe criava oportunidades, “instadas pelo talento dos espertos versáteis nos segredos da vida
urbana” (ibid., p. 305-306), que lhe permitiam elaborar estratégias de reprodução e de
mobilidade social.
Na segunda metade do século XX, a principal manifestação do ingenio no espaço
urbano e social de Lima - revestida da aparência de uma negação social, isto é, da exclusão
das esferas políticas e econômicas formais - foi a aparição das barriadas, inaugurando um
modelo de urbanização que imprimia na paisagem a marca da improvisação e da precariedade
(NUGENT, op.cit.). Contudo, o ingenio se converteria, paulatinamente, em um estilo cultural

_______________________________________________
152

Em português, tradução nossa: “Frente ao bloqueio de sua integração no mundo criollo e cosmopolita do Peru
oficial, [...] a majoritária massa urbana de migrantes se encarrega [...] de sua própria dinâmica econômica,
social e cultural. As barriadas e os bairros populosos, convertidos em crisóis que fusionam distintas tradições
regionais, se convertem em focos poderosos de uma nova mestiçagem de predominante colorido andino,
gerando estilos de cultura, opções econômicas e sistemas de organização, e criando as bases da nova
institucionalidade que se expande”.
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Para esta discussão, no caso brasileiro, ver, por exemplo, BARBOSA (1992).
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(ibid.), num modo particular de “fazer as coisas” expresso, por exemplo, na profunda
vitalidade das modalidades de comércio popular “informal” que caracterizam, até os dias de
hoje, o espaço e o cotidiano da urbe limenha (FILGUEIRAS, 2009).
Nesta direção, além do vertiginoso crescimento das barriadas e urbanizações
populares, uma das expressões mais pujantes do ingenio no espaço urbano e no cotidiano de
Lima, nesta época, foi o comércio ambulante. Desde as primeiras décadas do século XX, as
limitações do processo de industrialização no Peru e a abundância de mão-de-obra –
intensificada, primeiro, pela imigração estrangeira, depois pelas migrações internas –,
impulsionariam a proliferação das práticas de comércio popular em Lima, atividade à qual se
dedicaria a maior parte dos setores de baixa renda (ARROYO, 1994).
Com a explosão urbana em meados do século XX, o comércio ambulante adquiria as
características de um fenômeno massivo, associado à informalidade, à marginalidade e à
ilegalidade (GROMPONE, 1985). As ruas e praças do centro de Lima transformaram-se,
assim, nos grandes cenários econômicos da segunda metade do século XX, sobretudo a partir
da década de 1980, com a crise generalizada, a instabilidade política, o conflito interno, o
desemprego, a hiperinflação e a falta de oportunidades, frente às quais os setores populares
responderam com uma vitalidade não apenas econômica, mas também relativa ao impacto e
ao significado cultural das novas práticas urbanas introduzidas por eles (VICH, 2001).
[…] la venta ejecutada en la calle y una serie de actividades realizadas en pequeños
talleres […] se encuentran repartidas prácticamente a lo largo y ancho de toda la
ciudad capital; ellas son parte integrante de las relaciones sociales que marcan el
estilo de crecimiento de la misma (CANCINO, 1995, p.11).154

No contexto da crise sofrida pelo país na década de 1980, a informalidade e as práticas
do ingenio deixariam de constituir fenômenos associados apenas às classes populares. Diante
da instabilidade e da precariedade que afetavam o conjunto da sociedade peruana, a
“informalização” da economia e das instituições se generalizava, passando a incorporar de
maneira crescente os representantes da indústria e do comércio formais, assim como amplos
setores da classe média que, face ao empobrecimento, buscavam a complementação de suas
economias familiares através de atividades econômicas às margens da legalidade (MATOS
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Em português, tradução nossa: “[...] a venda executada na rua e uma série de atividades realizadas em
pequenas oficinas [...] se encontram espalhadas praticamente por toda a cidade capital; elas são parte
integrante das relações sociais que marcam seu estilo de crescimento”.
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MAR, 1991a, p.33). A informalidade deixava de ser, concretamente, passível de ser associada
aos grupos sociais marginalizados, abarcando quase a totalidade da sociedade peruana, e que a despeito da rejeição dos grupos hegemônicos que detinham, até então, o monopólio da
definição de “cultura” – transformaria definitivamente os códigos e as pautas de
comportamento predominantes no contexto urbano.
Com a consolidação daquela “cultura empresarial chola”, articulada pelos amplos
setores populares e de origem provinciana, se expandia uma nova classe média emergente,
cujo consumo e identidade cultural seguiam pautas distintas daquelas que caracterizavam os
setores conservadores da sociedade limenha (PORTOCARRERO, 1998). Bem sucedidos na
articulação entre os valores tradicionais andinos, tais como a valorização do trabalho e a
orientação coletivista, com os valores modernos da eficiência e do progresso individual, estes
setores emergentes, mais próximos ao mundo popular, estabeleceriam uma economia
extremamente pujante e dinâmica, cujo impacto na sociedade e na economia peruanas se
evidenciaria no surgimento de um novo paradigma cultural: a cultura chicha.
Em sua origem, o termo chicha surge associado à emergência e à crescente
popularidade de um novo estilo musical, a “música chicha”. A música chicha surgiu em Lima
no final dos anos 1960, no contexto da convulsão social e cultural promovida pelo choque
entre o mundo criollo e o andino, a partir fusão de gêneros musicais promovida, sobretudo,
pelos setores populares migrantes.
Não obstante, o surgimento da música chicha não deve ser entendido exclusivamente a
partir da atuação dos setores populares migrantes no novo contexto urbano155. O novo gênero
musical se produzia em diálogo com a dinâmica urbana de Lima, como o espaço – e o
contexto – a partir do qual e em oposição ao qual a população migrante desenvolvia novos
modos de vida, práticas e conteúdos culturais. Cidade que não apenas contava, já de longa
data, com uma rica e dinâmica tradição musical, mas que era a sede de intensos processos
comunicacionais – como a expansão do rádio e da indústria fonográfica – que, desde o início
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Definimos aqui a música chicha como aquela surgida a partir de um processo de assimilação da “música
tropical” (da salsa e dos ritmos caribenhos, como a cumbia) e de elementos da cultura amazônica pela matriz
cultural andina (LEYVA ARROYO, 2005). Esta não é, contudo, uma definição unânime. Num sentido mais
abrangente, a música chicha pode designar não apenas a cumbia peruana (esta a que aqui nos referimos, que
sofre influências diretas dos ritmos caribenhos), mas também o huayno, gênero que tende a ser definido como
uma expressão que, embora também sofra as influências “modernas” do contexto urbano, representaria
sonoridades mais tradicionais do universo andino (LLORENS, 1983).
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do século, expunham seus habitantes a variadas e inéditas formas musicais, estrangeiras e
populares, produzidas para o consumo massivo (LEYVA ARROYO, 2005).
Por um lado, desde a década de 1940, a música criolla, já “tradicional”, sofria a
crescente apropriação pelo Estado que, apoiando-se na expansão do rádio como veículo
mediador de sua relação com as massas urbanas (ZAN, 2011), buscava então impô-la como a
máxima expressão da cultura e de uma identidade “nacional popular”. A assimilação de
gêneros musicais populares como parte de uma política integrada a um “modelo populista de
formação da cultura massiva” (MARTÍN-BARBERO, 1987, p.178) foi, neste período,
compartilhada por outros países da América Latina, como a Argentina e o Brasil, com a
exaltação e a transformação do tango e do samba, respectivamente, em símbolos da cultura
nacional promovida pelo Estado (HAUSSEN, 1996).
No entanto, arriscaríamos dizer que, no caso peruano, a apropriação populista da
música criolla não teve o mesmo êxito que no Brasil ou na Argentina, passando a ser
associada, quase que exclusivamente, aos setores conservadores da sociedade limenha como a
expressão de seus lamentos por uma ordem social perdida. Com o avance e a difusão da
música chicha, a música criolla perderia seu caráter representativo, entrando em um processo
de franca estagnação que persiste até os dias atuais, ainda que o gênero se mantenha como um
símbolo de evocação de uma certa “limenhidade”.
Cuando la urbanización se acelere, y la ciudad sea un mapa de diferencias
polarizadas, el criollismo se encerrará sobre sí mismo, reducido, al final, a las
dimensiones del club en las “peñas criollas” o a la mera pista de canto y baile en un
restaurant de “platos típicos” (ORTEGA, 1986, p.108).156

Por outro lado, em meio ao radical processo de transformação cultural em Lima, os
setores populares de origem provinciano ocupavam um lugar cada vez mais destacado na
atividade musical. Através da adaptação, recriação e elaboração de expressões musicais
híbridas (GARCÍA CANCLINI, 2003), os novos habitantes evidenciavam seu contraste com
os setores limenhos tradicionais, alterando as imagens até então produzidas e reiteradas acerca
da identidade limenha e das manifestações culturais populares na cidade (LLORENS, 1983).
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Em português, tradução nossa: “Quando a urbanização se acelere, e a cidade seja um mapa de diferenças
polarizadas, o criollismo se fechará sobre si mesmo, reduzido, finalmente, às dimensões do clube nas ‘peñas
criollas’ [reuniões musicais] ou à mera pista de música e dança em um restaurante de ‘pratos típicos’”.
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Os meios de comunicação de massa cumpririam, novamente, um papel determinante,
não apenas na difusão destas novas expressões culturais a grandes audiências, mas também na
influência exercida, sobretudo pelo rádio e pela televisão, na dinâmica e nas condições de
produção e consumo cultural das classes populares, na medida em que introduziam novos
conteúdos e formas homogeneizantes através da produção e mobilização de referentes comuns
e massivos (LLORENS, op.cit.).
Desde la ciudad establecida era frecuente escuchar comentarios o artículos en
periódicos que comentaban con una mezcla inclasificable de asombro, horror y
condescendencia que cómo era posible que gente que viviera en condiciones de tanta
pobreza diera prioridad a la compra de un televisor, entonces bastante más costosos
que en la actualidad. Una vez más, eso era visto como un despilfarro irracional
propio de gente alienada, con una «falsa conciencia» de su propia situación. La
antena de TV tenía una función tan importante como la bandera nacional: era la
señal de pertenencia, de «estar dentro» de la aldea de las comunicaciones, aunque
faltaran las pistas y el alumbrado público. Migraciones y expansión de los medios de
comunicación audiovisuales son procesos simultáneos que es imposible pretender
analizar por separado (NUGENT, 2006, p.32 – grifo no original).157

Desde o início do processo de expansão urbana de Lima, a população migrante havia
se apropriado das rádios e dos jornais como meios através dos quais difundiam as atividades
de suas associações, se comunicavam com seus pares e, inclusive, enviavam notícias às suas
localidades de origem (ALTAMIRANO, 1984). Nas décadas seguintes, a música chicha
inauguraria uma estética e um estilo cultural particulares, associados a ela, que se articulam e
se difundem por todo o território urbano, não apenas na rua convertida em espaço de abertura,
mas, sobretudo, através dos meios de comunicação de massa que impulsionavam o rápido
surgimento de uma indústria cultural (LEYVA ARROYO, 2005).
A proliferação de gravadoras, compositores, arranjadores, músicos, técnicos de som,
programas de rádio e de televisão, assim como a elaboração de sistemas de distribuição e de
um estilo gráfico, com critérios e uma produção artístico-musical próprios, marcariam o
desenvolvimento da “indústria cultural chichera” (LEYVA ARROYO, op.cit.). Concebida
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Em português, tradução nossa: “Na cidade estabelecida era frequente escutar comentários ou artigos de jornal
que comentavam, com uma mistura inclassificável de assombro, horror e condescendência, como era possível
que pessoas que vivessem em condições de tanta pobreza dessem prioridade à compra de um televisor, à época
bastante mais caro que atualmente. Novamente, isso era visto como um esbanjamento irracional próprio de
gente alienada, com uma ‘falsa consciência’ de sua própria situação. A antena de TV tinha uma função tão
importante como a bandeira nacional: era sinal de pertencimento, de ‘estar dentro’ da aldeia das
comunicações, ainda que faltassem o asfalto e a iluminação pública. Migrações e expansão dos meios de
comunicação audiovisuais são processos simultâneos impossíveis de analisar separadamente”.
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como um “produto cultural” para suprir uma demanda de mercado, a música chicha era
elaborada e produzida de modo a responder aos interesses e expectativas da “Nova Lima”
forjada pela presença migrante na cidade (VELA ALTAMIRANO, 2007). Neste sentido, a
música chicha era produzida para ser expressão das experiências e das difíceis condições de
vida na cidade, marcadas pela melancolia, a dor, a esperança e o desenraizamento, a incerteza
e a precariedade, e a alegria de não haver sucumbido diante das adversidades.
Sus canciones estaban dirigidas a aquellos grupos humanos, otrora migrantes hoy
residentes limeños, que viven en los cerros o en los “pueblos jóvenes”, que trabajan
en las calles como vendedores ambulantes o como “empresarios informales”. En los
“bailes chicha”, entre alcohol y cigarrillos, los admiradores [de la música]
expresaban lo que sentían. Escuchaban la música, conocían al cantante, comprendían
y se identificaban con las letras de sus canciones. Utilizaban el baile como pretexto
para exteriorizar sus sentimientos, para buscar pareja, vivir atmósferas lúdicas y
darle nuevos sentidos a su existencia cotidiana. Debido a la necesidad de contar con
espacios de encuentro, diversión y socialización destinados a los jóvenes,
principalmente migrantes serranos en Lima, surgió, hace más de tres décadas, una
industria cultural (LEYVA ARROYO, op.cit., p.13).158

Algumas décadas mais tarde, mais intensamente a partir da década de 1990, a música
chicha se converteria em um fenômeno cultural massivo, sobretudo entre os jovens,
superando os regionalismos tradicionais e homogeneizando seu estilo a nível nacional
(LEYVA ARROYO, 2005). Os bailes chicha, promovidos por toda a cidade – especialmente
nas vastas áreas urbanizadas pelos setores populares –, se transformariam então em
importantes pontos de encontro e socialização entre os jovens pertencentes aos setores
populares, da geração que ficaria conhecida como os “novos limenhos”. A importância da
música e dos bailes chicha seria, especialmente para esta nova juventude limenha, a mesma
importância que tiveram, para a primeira geração de migrantes, as festas e celebrações
folclóricas promovidas pelas associações regionais (MATOS MAR, 1991a).
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Em português, tradução nossa: “Suas canções estavam dirigidas àqueles grupos humanos, outrora migrantes
hoje residentes limenhos, que vivem nos morros ou nos ‘pueblos jóvenes’, que trabalham nas ruas como
vendedores ambulantes ou como ‘empresários informais’. Nos ‘bailes chicha’, entre álcool e cigarros, os fãs
[da música] expressavam o que sentiam. Escutavam a música, conheciam o cantor, compreendiam e se
identificavam com as letras das suas canções. Utilizavam o baile como pretexto para exteriorizar seus
sentimentos, para buscar namorado/a, viver atmosferas lúdicas e dar novos sentidos à sua existência cotidiana.
Devido à necessidade de contar com espaços de encontro, diversão e socialização destinados aos jovens,
principalmente migrantes serranos em Lima, surgiu, há mais de três décadas, uma indústria cultural”.
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Figura 9 – Cartazes de divulgação dos bailes chicha em Lima, s/d.

Fonte: foto de fokus Lima, disponível em http://andreanaranjo.wordpress.com/2008/09/15/%C2%BFcual-esnuestro-spam-urbano/; acesso em 20/03/2013.

A onipresença e a popularidade dos bailes chicha em Lima expressavam, enfim, a
reafirmação de uma nova identidade urbana nas novas gerações, a difusão de um estilo
cultural e de códigos de comportamento que definiriam a sociedade peruana nas últimas
décadas do século XX (LEYVA ARROYO, 2005). Originalmente associado à música e aos
bailes, o termo chicha foi se generalizando e adquirindo uma conotação cada vez mais ampla
e negativa, usado para designar todo tipo de situação vinculada à transgressão, à
marginalidade, à informalidade e à falta de qualidade (HUERTA MERCADO, 2004).
Esta conotação negativa que, crescentemente, assumia o termo chicha responderia,
então, a um conjunto de fatores e circunstâncias presentes em dois planos distintos. No plano
manifesto, relacionava-se com a música chicha – e com a estética, a sociabilidade e a
violência a ela associadas. No plano latente, a discriminação contra a cultura chicha, em suas
mais diversas expressões, se alimentava do racismo arraigado na mentalidade e no imaginário
peruanos, pelo menos desde o século XIX (QUISPE LÁZARO, 2000). Finalmente, esta
percepção negativa mobilizava também os estigmas crescentemente associados à juventude
urbana, sobretudo entre os setores populares de origem migrante (QUISPE LÁZARO, op.cit.),
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que seria, a partir de então, percebida como um “problema social”, diretamente vinculado ao
aumento da criminalidade e da insegurança.
Por outro lado, no contexto do regime fujimorista, se difunde a vinculação do termo
chicha, num sentido político, com a falta de escrúpulos e a generalização da corrupção em
todos os âmbitos da sociedade, isto é, com a falta de ética e a racionalidade instrumental que
busca tirar vantagem em toda oportunidade que se apresente. Assim, a “cultura chicha”
aparece, no início dos anos 1990, como um termo que abarca: i) um gênero musical –
particularmente a cumbia peruana, ritmo que mistura elementos de origem andina e
amazônica com influências da música tropical caribenha; ii) um padrão estético, cuja
expressão mais emblemática são os cartazes de fundo negro e cores fosforescentes, que
divulgavam os bailes chicha por toda a cidade; iii) a informalidade e a desordem urbana; e iv)
a violação e/ou a flexibilidade das normas e valores, associadas à violência, a corrupção e a
falta de escrúpulos (ibid.). Deste modo, a acepção negativa da chicha transcendia o plano
musical e cultural, abarcando a totalidade das transformações vividas pela sociedade limenha
nas últimas décadas, tornando-se o qualificativo por excelência para definir e descrever a
cidade e sua dinâmica sócio-cultural, política e econômica.
Paralelamente e em contraste com a música e a cultura chicha que se difundiam
através dos meios de comunicação massivos, fora dos circuitos hegemônicos de produção e
consumo cultural emergia uma cena musical dinâmica e desafiadora. Expressão do
desencantamento e do fatalismo de uma geração jovem profundamente afetada pela crise
econômica e pela violência política vividas pela sociedade peruana nos anos 1980, a “movida
subterrânea” e o punk rock limenho irromperiam no cenário cultural de Lima com sonoridades
e estética agressivas, e uma atitude crítica à sociedade e à ordem estabelecida.
Desde os anos 1960, a indústria fonográfica e os meios de comunicação haviam
transformado o rock num fenômeno mundial entre os jovens. Em Lima, que durante esses
anos vivia o auge do fenômeno migratório e do crescimento urbano, o rock seria um gênero
bastante popular entre os jovens limenhos, sobretudo das classes médias e altas. Estudantes e
universitários lotavam as matinês nos cinemas e clubes dos bairros consolidados da cidade,
como Miraflores e San Isidro, animadas por um grande número de bandas locais que, em sua
maioria, se dedicava a tocar versões dos sucessos estrangeiros (HUAMANÍ PALIZA, 2010).
Inspirados no movimento punk e anarquista surgido na Inglaterra na década anterior,
no contexto de uma crise que afetaria toda a América Latina no início dos anos 1980, a
“movida subte” e o punk rock limenho dariam voz e vazão a expressões juvenis marginais –
isto é, surgidas fora e, sobretudo, em oposição aos marcos ideológicos e culturais dominantes
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(HUAMANÍ PALIZA, op.cit.). Além da música, a estética, os valores e os códigos de
comportamento associados ao rock manifestavam as novas sensibilidades e expectativas da
juventude urbana e expunham sua crítica radical à conjuntura política, econômica e social da
época. Citando o exemplo do rock colombiano, Martín-Barbero (2006, p.43) afirmaria:
[...] o rock adquire, nos anos 1980, uma surpreendente capacidade de mostrar, em
nossos países, algumas transformações-chave da cultura política [...] convertendo-se
em veículo de uma dura consciência da decomposição do país, da presença cotidiana
da morte nas ruas, da falta de perspectivas de trabalho, da exasperação e do
macabro.

Em Lima, agitada pela crise econômica e pela violência do conflito interno vividos
pelo país, o punk rock se destacaria como uma das principais expressões da “movida subte” e
da criação de um circuito alternativo de produção artística e ativismo cultural (VENTURO
SCHULTZ, 2001) que se articulava em oposição ao rock comercial e aos circuitos
hegemônicos de produção cultural, promovendo a crítica aos padrões e valores de uma
sociedade considerada “decadente”.
[…] se trataba de extraños jóvenes que despotricaban contra “el sistema” […] y
gritaban canciones contaminadas de insultos y lisuras contra la mediocridad de las
costumbres y la vida social. Lo cierto es que detrás de esa agresividad verbal se
gestaba un movimiento que intentaba renovar la música y las artes plásticas desde
una postura libertaria y que producía revistas, fanzines y cassettes desde un circuito
estrictamente informal y muy intenso (VENTURO SCHULTZ, op.cit., p.102).159

A “movida subte” em Lima consolidaria um circuito cultural alternativo
profundamente dinâmico. Surgiram gravadoras, produtoras e publicações especializadas –
além da proliferação dos fanzines de produção artesanal – e novos grupos que conquistavam
cada vez mais espaço na cena musical limenha, inclusive nos meios de comunicação de massa
(VENTURO SCHULTZ, 2001). Na década de 1990, a crítica à sociedade de consumo e ao
neoliberalismo, o empobrecimento, a violência política, a corrupção e o autoritarismo seriam
temas frequentes do punk rock limenho que, como expressão da descrença e da desconfiança
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Em português, tradução nossa: “[...] tratava-se de jovens estranhos que bradavam contra ‘o sistema’ [...] e que
gritavam canções contaminadas de insultos e palavrões contra a mediocridade dos costumes e da vida social. O
certo é que por trás desta agressividade verbal se gestava um movimento que tentava renovar a música e as
artes plásticas com uma postura libertária, e que produzia revistas, fanzines e cassetes num circuito
estritamente informal e muito intenso”.
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profundas dos jovens com relação à política, talvez tenha sido a expressão mais aberta,
certamente a mais barulhenta, de crítica ao regime fujimorista.
Figura 10 – A “movida subte” e o punk rock limenho

Fonte: foto extraída de VENTURO SCHULTZ, op.cit., p.103.

No contexto da crise societária generalizada vivida pelo Peru nas décadas de 1980 e
1990, a militarização da vida social, a desconfiança e o medo generalizados estimulariam a
discriminação crescente de amplos setores da juventude, sobretudo dos jovens pobres e
marginalizados, filhos desta “Nova Lima” que, fossem punks ou chicheros, carregavam o
estigma da pobreza e da violência. A sensação de insegurança e vulnerabilidade crescentes,
exacerbadas pelo individualismo, instituiriam a violência urbana como forma de vida e a
imposição da força como o mecanismo regulador das relações sociais no espaço urbano
(SILVA, 2004). “A invasão, a força e a agressividade marcam as formas como os limenhos,
especialmente os jovens, impõem não apenas um lugar ou uma presença, mas principalmente
uma igualdade” (MONTOYA URIARTE, 2002, p.110 – tradução nossa). Esta atuação
agressiva e pragmática constitui, assim, uma resposta frente à marginalização e à
precariedade, com a qual a nova juventude limenha questiona as hierarquias sociais,
redefinindo o modelo de convivência multicultural em Lima.
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El nuevo estilo aparece en un contexto de crisis. Sus manifestaciones se tiñen de la
agresividad que impone el esfuerzo por sobrevivir en un medio hostil. La
reivindicación, la fragmentación y el desorden le imprimen un fuerte matiz de
emergencia y apremio (MATOS MAR, 1991a, p.34).160

A dureza das relações cotidianas, a ironia agressiva, o pragmatismo individualista, o
desconhecimento do outro, o estigma e a desconfiança marcariam, assim, a sensibilidade das
novas gerações limenhas e maneira através da qual tecem vínculos e se relacionam com e na
cidade. Reflexos da contingência e da precariedade, da violência social e política e expressão
do profundo mal-estar que caracterizaria a sociedade peruana ao final do século XX. Por fim,
resta a pergunta: após décadas de transformações tão intensas e profundas, como podemos
falar de uma “identidade urbana limenha”, afinal?

3.4

O “limenho” e seus matizes

Lima foi sempre, desde sua fundação espanhola, uma cidade profundamente
heterogênea e com uma grande diversidade de manifestações populares, ou “plebéias”, que
marcaram o cotidiano e os imaginários sobre a cidade ao longo de toda a sua história. Neste
capítulo, narramos a trajetória de Lima privilegiando algumas destas manifestações que, a
nosso ver, revelam de modo especial os encontros, tensões e ambiguidades que caracterizam a
concretude dinâmica da vida sociocultural limenha. Ademais, com este percurso exploramos a
historicidade de alguns elementos da cultura urbana de Lima – lugares, estereótipos, códigos
de comportamento e práticas culturais – que ainda informam e compõem, nos dias de hoje, o
campo de tensões e disputas em torno da identidade urbana limenha.
Primeiramente, a fundação espanhola da cidade constitui o marco histórico que
inauguraria duas dimensões fundamentais do que se entende e se define como “ser limenho”.
De um lado, a distinção, a oposição e a hierarquização entre as elites – primeiro espanhola e,
posteriormente, criolla – e a população indígena nativa, alimentadas ao longo da história pelo
racismo e pela discriminação étnica. Do outro lado, o excessivo centralismo de Lima – esta
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Em português, tradução nossa: “O novo estilo aparece em um contexto de crise. Suas manifestações se
impregnam da agressividade que impõe o esforço por sobreviver em um meio hostil. A reivindicação, a
fragmentação e a desordem lhe imprimem um forte matiz de emergência e necessidade”.
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“entidade burocrática”, centro do domínio político, econômico, militar e religioso –,
produzindo uma fratura que, como vimos no capítulo anterior, condicionaria toda a história
posterior do país e de sua capital.
Porém, é possível afirmar que, durante grande parte da história da cidade, não houve
uma formulação explícita sobre o que era “ser limenho”. Podemos identificar vestígios da
elaboração de discursos sobre a identidade limenha ao longo de todo o século XIX, e mais
intensamente após a Guerra do Pacífico, nos esforços de legitimação do Estado republicano e
de construção da comunidade nacional. Contudo, antes que a definição de uma identidade
especificamente urbana, operava-se, em verdade, a sua projeção e a sua imposição tácita,
vinculada à hegemonia criolla, como a definição por excelência da identidade nacional.
Seria apenas no início do século seguinte que seriam formulados, abertamente,
discursos que buscavam definir e afirmar de maneira explícita uma tal “identidade urbana
limenha”. Identidade que, como vimos, seria forjada a partir da apropriação, por parte das
elites criollas, das manifestações culturais e da sociabilidade associadas à plebe urbana e aos
setores populares da Lima de inícios do século XX, incorporando elementos como a música, a
comida e a festa (MONTOYA URIARTE, 2002).
A elaboração e a afirmação desta identidade limenha criolla ocorreu, sobretudo, em
função das profundas transformações na sociedade e no espaço urbano limenhos no contexto
da incipiente modernização capitalista nas primeiras décadas do século XX. Expressão das
tensões e ansiedades produzidas pelo progresso, a força que adquire este discurso entre os
setores tradicionais da sociedade limenha revelava o “contraste entre as constantes mudanças
e inovações do mundo moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao
menos alguns aspectos da vida social” (HOBSBAWM, 1984, p.10).
À medida que a urbe se povoava dos signos do progresso capitalista, tornava-se
patente o efeito homogenizador das reformas modernizadoras que tornavam os grandes
centros urbanos do ocidente cada vez mais indistinguíveis entre si. Diante da vertigem destas
transformações, os setores conservadores se refugiavam na idealização do passado e na
negação de um presente urbano que era, então, sentido como a perda e a destruição da sua
singularidade e de suas peculiaridades culturais. “Presente e passado se tencionam, se
reforçam, nesta mitologização do entorno que exige o mesmo processo de modernização”
(ORTEGA, 1986, p.56 – tradução nossa).
Algumas décadas depois, no contexto da explosão urbana de Lima, a migração
massiva e a nova realidade urbana decorrente dela não apenas implicaram a transformação
radical do panorama físico e social da cidade, mas puseram em cheque a própria definição
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criolla do “limenho” (FRANCO 1989). Identidade que, ao ser fixada como um estereótipo
que já não guardava relação com a dinâmica sociocultural da cidade, pouco significado ou
relevância teria para os seus novos habitantes.
La “limeñidad”, además de la formalidad de haber nacido en la capital, implica la
idea de centralidad capitalina, el chauvinismo de saberse el centro del país. […] Ser
limeño, dentro de esta anquilosada concepción, es ser considerado el mayor
depositario peruano de la civilización occidental y cristiana. Es tener un pasado
hispano de pretensiones señoriales y aristocráticas, de abolengo. Es vivir en el lugar
que hace noticia frente a los espacios marginales (la Sierra y la Selva), es ser
moderno, tener rápido acceso a las informaciones, y ser parte del Perú oficial, vivir
en el lugar desde el que se ha dirigido los destinos del país. […] Es también una
serie de usos y costumbres sociales: la comida criolla, ir a misa a los domingos por
la mañana, la procesión del Señor de los Milagros, ser ducho en refranes, tener una
idea del galanteo, una idea de la nupcialidad, una noción de los que es “ser señorita”
o “ser caballero”, ingenio, viveza, chispa, locuacidad, la burla y sátira, la jarana, una
estima de ciertos espacios públicos y el uso de ellos […]. La famosa “limeñidad” es
toda una gama de usos, costumbres y centralmente una ideología. […] Da pie a la
leyenda sobre la ciudad y su poblador. Con esa concepción narcisista no se puede
entender a la Lima actual ni proyectar una utopía de ciudad hacia el futuro
(ARROYO, 1994, p.76-77).161

A identidade limenha passaria, então, a ser forjada e redefinida em um conflitivo
processo de demolição e construção simultâneas, rompendo-se aquela pretensa unidade
urbana promovida pelo código criollo, na imagem profundamente dinâmica de um “mosaico
cultural” (ARROYO, op.cit.). Nesta direção, uma das consequências mais marcantes,
derivada da convulsão social e cultural decorrentes da migração massiva, seria um duplo
processo de rejeição da cidade e de sua identidade cultural.
Por um lado, os setores urbanos conservadores mitificam aquela limenhidade criolla
que se extinguia com a “invasão” campesina, mobilizando nostalgicamente uma identidade
que não apenas constituiria expressão da sua rejeição às novas configurações espaciais e
socioculturais da cidade, mas que serviria também como marcador de distinções e hierarquias
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Em português, tradução nossa: “A limenhidade, além da formalidade de haver nascido na capital, implica a
idéia de centralidade da capital, o chauvinismo de saber-se o centro do país. [...] Ser limenho, nesta concepção
restrita, é ser considerado o maior depositário peruano da civilização ocidental e cristã. É ter um passado
hispânico de pretensões senhoriais e aristocráticas, de estirpe. É viver no lugar que produz notícia frente aos
espaços marginais (a Serra e a Selva), é ser moderno, ter rápido acesso às informações, e ser parte do Peru
oficial, viver no lugar de onde se tem dirigido os destinos do país. [...] É também uma série de usos e hábitos
sociais: a comida criolla, ir à missa aos domingos de manhã, a procissão do Senhor dos Milagres, ser mestre
em ditos populares, ter uma idéia do galanteio, uma idéia da nupcialidade, uma noção do que é ‘ser senhorita’
ou ‘ser cavalheiro’, ingenio, esperteza, carisma, eloquência, a zombaria e a sátira, a jarana, uma estima de
certos espaços públicos e seu uso [...]. A famosa ‘limenhidade’ é toda uma gama de usos, costumes e
centralmente uma ideologia. [...] Constrói a lenda sobre a cidade e seu habitante. Com esta concepção
narcisista não se pode entender a Lima atual nem projetar uma utopia de cidade para o futuro”.
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sociais no novo contexto urbano. “[...] os costumes da velha Lima passaram a conformar a
limenhidade da nova Lima, desconhecendo e excluindo aos novos sujeitos urbanos”
(MONTOYA URIARTE, 2002, p.126 – tradução nossa). Contudo, apesar do “limenho”
seguir existindo como uma construção e um discurso identitários - idealizados e ideológicos -,
os setores conservadores que mobilizavam e que reservavam para si esta identidade limenha
deixavam progressivamente de identificar-se com a cidade e seu presente urbano; com aquela
“Nova Lima”, forjada pela presença migrante.
Por sua vez, os setores populares de origem provinciano, recém-chegados à capital,
não se identificavam com esta identidade urbana limenha, nem com a cidade que tal
identidade evocava e que, por definição - isto é, tal como forjada e imposta pelas elites
criollas -, os excluía. Em oposição a esta limenhidade na qual não tinham acolhida, os novos
habitantes da cidade se identificariam, não como limenhos, mas como provincianos, como
pertencentes a alguma determinada região, como habitantes deste ou daquele distrito da
cidade - sobretudo nas amplas zonas invadidas e urbanizadas por eles - ou, simplesmente,
como peruanos (DEGREGORI; BLONDET; LYNCH, 1986; ARROYO, 1994). Para os
novos habitantes da capital, “Lima é apenas um pretexto, uma contingência, uma casualidade
que não o marca” (ARROYO, op.cit., p.85 – tradução nossa).
En ese sentido, una impresión que podría tener alguien que regresa a la ciudad al
cabo de una larga ausencia es que Lima sigue existiendo aunque los limeños casi
han desaparecido. En realidad aún quedan muchos pero en retroceso, como
alejándose, entre otras cosas porque el público – como diría un desmejorado artista –
ya no es el mismo (FRANCO, 1989, p.64 – grifo nosso).162

Certamente, a “cholificação” de Lima (QUIJANO, 1980) não deve ser entendida
apenas como um processo de enfrentamento e oposição, mas também como o encontro e a
articulação entre diversas matrizes e orientações culturais, de populações oriundas de todas as
regiões do país que converteriam a capital na “cidade de todos os sangues do Peru”. Não
obstante, como discurso identitário, o “limenho” como sinônimo do criollo, ainda que
deslocado no tempo e no espaço pelo impacto da migração andina, persistiria como um
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Em português, tradução nossa: “Neste sentido, uma impressão que poderia ter alguém que regressa à cidade
após uma longa ausência é que Lima continua existindo apesar de que os limenhos quase desapareceram. Na
realidade, ainda há muitos, mas em retrocesso, como que se afastando, entre outras coisas porque o público –
como diria um desfalecido artista – já não é o mesmo”.
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importante referente ideológico que recria e reproduz, no espaço urbano, as fraturas e
dualidades constitutivas do imaginário e dos discursos acerca da identidade nacional. De um
lado, o desprezo do elemento andino, a rejeição e a marginalização da sua presença na cidade;
do outro, o surgimento de um “novo indigenismo”, que questiona e deslegitima aquela
identidade limenha criolla.
Para negar el limeñismo hispanista-criollo, que no los reconoce y en el que tampoco
ellos mismos se reconocen, muchos migrantes y descendientes de migrantes, a pesar
de vivir en Lima mucho tiempo o haber nacido en ella, afirman lo andino lejano
[…]. Lo andino resulta para estas personas, un espacio en el que simbólicamente
encuentran un lugar. […] como no se ven retratados en la limeñidad hispánicacriolla, emprenden un viaje al pasado, un voto en contra, una representación exiliada
de los Andes (MONTOYA URIARTE, 2002, p.127).163

Esta negação mútua e a redução da identidade urbana limenha à sua representação
criolla persistiriam nas gerações seguintes que, não por acaso, ficariam conhecidas como “os
novos limenhos”. O termo, geralmente associado aos jovens, pode assumir dois sentidos
diferentes, dependendo de quando e como é mobilizado. Em seu sentido mais genérico e
inclusivo, “novos limenhos” são todos aqueles nascidos após a explosão urbana de Lima; os
jovens da década de 1980 em diante que, independentemente de classe ou status social,
compartilham códigos de comportamento e referentes culturais difundidos, sobretudo, pelas
esferas do consumo e da comunicação de massas.
Em sua versão mais restrita, o termo refere-se apenas aos jovens de ascendência
provinciana, sempre nomeados “filhos/descendentes de migrantes”, “migrantes de segunda ou
terceira geração” ou, precisamente, como os “novos limenhos”. Neste sentido, o adjetivo
“novos” serviria para a manutenção das distinções e hierarquias sociais, para a reprodução
indefinida de estigmas e estereótipos e a perpetuação da oposição entre os setores criollos
tradicionais e os “novos” habitantes de Lima, recriando e reproduzindo rígidas fronteiras entre
o limenho “puro” e o “invasor”. Contudo, ressaltamos que não se trataria, aqui, apenas da
atualização do discurso criollo e da reafirmação de sua hegemonia, mas também de
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Em português, tradução nossa: “Para negar o limenhismo hispanista-criollo, que não os reconhece, e no qual
tampouco eles mesmos se reconhecem, muitos migrantes e descendentes de migrantes, apesar de viverem em
Lima há muito tempo ou haverem nascido nela, afirmam o andino distante [...]. O andino resulta ser, para estas
pessoas, um espaço no qual simbolicamente encontram um lugar. [...] como não se vêem retratados na
limenhidade hispânica-criolla, empreendem uma viagem ao passado, um voto em contra, uma representação
exilada dos Andes”.
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experiências, sensibilidades e estereotipias que, enraizadas no sentido comum, não são de
fácil desconstrução (HENRÍQUEZ, 1999).
A pesar de ser sujetos culturalmente heterogéneos, muchos limeños aún se niegan a
reconocerse en tanto tales. Se aferran a nostalgias, esencias y anacrónicos pasados
para delimitar sus identidades […] Muchas representaciones de sí y de los otros aún
se construyen a partir de arquetipos de lo que no existe más, de lo que dejó de ser e,
incluso, de lo que nunca fue. El esquema dual que comanda la construcción unívoca
de la identidad y la obsesión en la diferencia, la mirada estereotipada y la dificultad
de evocar positivamente a la ciudad nos ofrecen algunas pistas para entender por qué
no producimos una nueva limeñidad que no niegue sus múltiplos rostros
(MONTOYA URIARTE, op.cit., p.19).164

Para estes jovens, imersos numa trama complexa de valorações e expectativas, a
hierarquização e a obsessão com as diferenças – que perpassam, de modo mais ou menos
sutil, todos as esferas da sociedade limenha –, travam as possibilidades de comunicação e de
entendimento, gerando expectativas frustradas de reconhecimento que, por sua vez,
alimentam o desrespeito, os conflitos sociais e a baixa estima coletiva (HONNETH, 2003).
Plasmado na história peruana, o racismo – e sua contra-face, o trauma racial – está
profundamente alojado na subjetividade e no vínculo social dos peruanos como desigualdade
e injustiça e “enclausura aos diversos grupos que conformam a sociedade peruana num círculo
vicioso marcado pela frustração, o agravo e a violência” (BRUCE, 2007, p.31 – tradução
nossa). No cotidiano, a diferença, o estigma e a discriminação se instalam nos jogos de
linguagem, em definições do outro que travam os vínculos pessoais (GROMPONE, 1999) e
que não só evidenciam como alimentam a tensão, a instabilidade e o mal-estar na sociedade
peruana (BRUCE, op.cit.).
Bajo diferentes formas y en diversas ocasiones, lo verdaderamente recordado en
nuestra vida pública cotidiana es el desprecio. […] Lo que importa es que ese
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Em português, tradução nossa: “Apesar de serem sujeitos culturalmente heterogêneos, muitos limenhos ainda
se negam a se reconhecerem enquanto tais. Se aferram a nostalgias, essências e passados anacrônicas para
delimitar suas identidades [...]. Muitas representações de si e dos outros ainda se constroem a partir de
arquétipos do que não existe mais, do que já deixou de ser e, inclusive, do que nunca foi. O esquema dual que
comanda a construção unívoca da identidade e a obsessão com a diferença, o olhar estereotipado e a
dificuldade de evocar positivamente à cidade, nos oferecem algumas pistas para entender porque não
produzimos uma nova limenhidade que não negue seus múltiplos rostos”.
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desprecio no pase desapercibido. Esa en una de las más arraigadas enseñanzas de
nuestra socialización (NUGENT, 1992, p.21 – grifo no original).165

Ao findar o século XX, após duas décadas particularmente traumáticas, a perspectiva
geracional e a cultura urbana de massa – consumo e comunicações – eram tidas como
elementos produtores de interseções, de uma nova cultura urbana que, sendo entendida como
a homogeneização de certos traços culturais e comportamentais (ARELLANO CUEVA;
BURGOS ABUGATTAS, 2004), carregaria em si a promessa de um futuro de
reconhecimento possível a uma cidade e uma nação fraturadas por suas diferenças. No
entanto, ainda que se possa afirmar que o consumo assume, na cultura urbana de massa, um
papel regulador e, potencialmente, um valor cognitivo – ordenando politicamente a sociedade,
organizando a participação social, e promovendo novas pautas identitárias (GARCÍA
CANCLINI, 1997) -, devemos atentar para a fragilidade dos vínculos criados pelo mercado,
privados de densidade social e carentes de uma orientação ao futuro. Além das desigualdades
e dos processos de exclusão que alimenta, o mercado é incapaz de oferecer as condições de
construção efetiva e criadora do tecido social (RIBEIRO, 2004). Nas palavras precisas de
Martín-Barbero (2001, p.14-15 – grifos no original):
El mercado no puede sedimentar tradiciones […] dada su tendencia estructural a
una obsolescencia acelerada y generalizada no sólo de las cosas sino también de las
formas y las instituciones. El mercado no puede crear vínculos societales, esto es
entre sujetos, pues estos se constituyen en procesos de comunicación de sentido, y el
mercado opera anónimamente mediante lógicas de valor que implican intercambios
puramente formales […]. El mercado no puede engendrar innovación social pues
ésta presupone diferencias y solidaridades no funcionales, resistencias y disidencias,
mientras el mercado trabaja únicamente con rentabilidades.166

Em outra direção, a não formulação de novos discursos identitários “totalizadores”
poderia indicar a recusa destas novas gerações ao pensamento dualista e hierárquico, no

_______________________________________________
Em português, tradução nossa: “Sob diferentes formas e em diversas ocasiões, o verdadeiramente lembrado
na nossa vida pública cotidiana é o desprezo. [...] O que importa é que este desprezo não passe despercebido.
Este é um dos mais arraigados ensinamentos da nossa socialização”.
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Em português, tradução nossa: “O mercado não pode sedimentar tradições [...] dada a sua tendência a uma
obsolescência acelerada e generalizada, não somente das coisas mas também das formas e das instituições. O
mercado não pode criar vínculos societários, isto é, entre sujeitos, pois estes se constituem em processos de
comunicação de sentido, e o mercado opera anonimamente mediante lógicas de valor que implicam
intercâmbios puramente formais [...]. O mercado não pode engendrar inovação social, pois esta supõe
diferenças e solidariedades não-funcionais, resistências e dissidências, enquanto o mercado trabalha
unicamente com rentabilidades”.
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sentido do reconhecimento e de uma valoração mais positiva da heterogeneidade e da
diferença (MONTOYA URIARTE, 2002). Por outro lado, poderíamos argumentar ainda que
a ausência de formulações novas e mais inclusivas da identidade urbana limenha revela
justamente a vigência destas dualidades e hierarquias que atravessam a história, o espaço, o
cotidiano e os imaginários da metrópole limenha. Em todo caso, esta ausência constitui,
também, um reflexo da pluralização dos valores e esferas identitárias, característica da
modernidade contemporânea, que demanda a construção de novas formas de solidariedade
(DOMINGUES, 2009). Processos que serão acentuados na última década, no caso peruano,
pelo contexto de reabertura democrática e da reconquista dos espaços públicos, alimentando e
favorecendo a tessitura e a afirmação de sentidos alternativos do urbano e de sua sociedade,
disputando seus contornos, sua memória, sua direção e seus significados.

3.5

Fechamento Parte I – Costuras: histórias do sensível

Nos três capítulos que compõem a primeira parte desta tese, percorremos a trajetória
histórica da metrópole de Lima, no Peru, contada desde três perspectivas distintas. No
primeiro capítulo, privilegiamos os processos de conformação e transformação do seu espaço
urbano; no segundo, abordamos o centralismo limenho e os imaginários sobre Lima a partir
de e em diálogo com sua inserção no contexto nacional peruano; e, finalmente, no terceiro
capítulo, percorremos sua história através do seu cotidiano e de sua cultura popular.
Primeiramente, ao construir estas três “versões” da história limenha, da memória e dos
imaginários construídos sobre a cidade, nosso objetivo consistiu em apresentar e discutir
momentos e processos históricos que consideramos importantes da trajetória de Lima, de
modo a introduzir e familiarizar o leitor ao contexto histórico peruano, e ao limenho em
particular, na medida em que nos informam sobre seu presente e sobre os desafios que
enfrenta a sociedade peruana na contemporaneidade.
Neste sentido, partimos do entendimento de que as relações simbólicas de ordem
cultural – ou seja, os processos de construção social de sentidos – constituem um objeto
histórico (SAHLINS, 1997), cuja análise deve partir do desvendamento das relações
dinâmicas entre representação, prática e apropriação (CHARTIER, 1988). Tais premissas
trazem duas implicações fundamentais para a análise aqui pretendida. Por um lado,
consideramos que os indivíduos, situados espaço-temporalmente num mundo intersubjetivo,
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organizam e conferem sentidos aos objetos e ao seu entorno, às suas ações e relações, partindo
de categorias culturais e esquemas classificatórios preexistentes que conformam, em sua
realização prática, a “estrutura da conjuntura” de um contexto histórico específico
(SAHLINS, op.cit.). Por outro lado, estes sentidos – culturalmente dados e historicamente
reconstruídos – são permanentemente colocados em jogo, reavaliados e resignificados
criativamente na prática dos sujeitos – o que equivale dizer que, ao mesmo tempo em que a
cultura é historicamente reproduzida na ação, ela é também historicamente alterada no curso
da mesma (ibid.). Nas palavras de Certeau (2005, p.239):
Há, por um lado, as lentidões, as latências, os atrasos que se acumulam na espessura
das mentalidades, certezas e ritualizações sociais, via opaca, inflexível, dissimulada
nos gestos cotidianos, ao mesmo tempo os mais atuais e milenares. Por outro, as
irrupções, os desvios, todas essas margens de uma inventividade.

Deste modo, ao estabelecer e enfatizar as relações dinâmicas e diálogo simbólico entre
a cultura e a história – isto é, o “diálogo entre as categorias recebidas e os contextos
percebidos, entre o sentido cultural e a referência prática” (SAHLINS, op.cit., p.181) –
entendemos que este longo percurso pela trajetória histórica de Lima não se justifica apenas
por seu caráter descritivo e introdutório de uma história, desta história em particular, ainda
que cumpra também esta importante função. Profundamente presentes e intensamente
mobilizados no cotidiano da sociedade limenha e nos imaginários sobre a sua diversidade,
estes eventos, lugares, discursos, categorias e práticas culturais não apenas narram a história
urbana, social e cultural da metrópole de Lima, mas nos revelam, de modo especial, as
múltiplas temporalidades postas em jogo, permanentemente, nas práticas e relações sociais, e
nos processos de construção de sentidos para a experiência urbana limenha contemporânea.
Entendemos, portanto, que o estudo dos imaginários e representações coletivas deve
apoiar-se na compreensão dos processos históricos de construção destas representações – isto
é, deste conjunto de valores, crenças, práticas, sentimentos e percepções que compõem a
memória social e que, construídos, transformados e transmitidos ao longo do tempo, não
podem ser compreendidos fora do contínuo da história (SANTOS, 2000). Intimamente ligada
à percepção (do espaço e do tempo, de si e do mundo), à imaginação e ao pensamento
construtivo – e, porque não dizer, utópico –, “a memória faz parte do processo de
conhecimento e reconhecimento do mundo e [...] este processo se define pela busca de
sentido” (ibid., p.95). Ou seja, longe de referir-se meramente à lembrança do passado, a
memória social aponta para “uma gama diferenciada de formas de percepção e práticas que
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têm como pressuposto tanto o presente quanto o passado” (ibid., p.102), revelando os
processos históricos e os tempos híbridos constitutivos das práticas do presente.
Assim, embora “o dado dinâmico na produção da nova história [seja] o próprio
presente, isto é, conjunção seletiva de forças existentes em um dado momento” (SANTOS,
2002, p.330), entendemos que o desvendamento do urbano na América Latina
contemporânea, em toda sua complexidade, não deve prescindir das camadas de tempo-ação
acumulados no espaço herdado – das condições e possibilidades de sua apropriação social
(RIBEIRO, 2005) –, nem da memória social que, cotidianamente posta em jogo sendo
reproduzida e ao mesmo tempo transformada, informa padrões interativos e institucionais,
práticas, sentimentos e percepções, que estruturam o imaginário social bem como seus ritmos
de reprodução e mudança (DOMINGUES, 1999; SANTOS, 2000).
Ademais, como buscamos evidenciar, o passado adquire um peso particular na
sociedade peruana, nas suas percepções e definições de si e dos outros, nos discursos e nos
imaginários sobre sua capital. Neste sentido, debruçar-nos sobre a trajetória da metrópole de
Lima nos permitiu revelar e compreender – em sua densidade histórica – aspectos
fundamentais da subjetividade e da sensibilidade limenhas, esta sociedade tão “saturada de
passado” (SALAZAR BONDY, 2005). O passadismo e a melancolia nostálgica, o derrotismo
e o fatalismo, a desconfiança e o ressentimento – tão característicos dos limenhos, e dos
peruanos em geral – se nutrem, portanto, deste passado de “memórias feridas”
(PORTOCARRERRO, 2004c) e abertas, que travam as possibilidades de comunicação,
perpetuando identidades estigmatizadas e bloqueando projetos e imaginações de futuro. Como
escreveria Mariátegui (2007, p.17 – tradução nossa): “O futuro tem tido, nesta terra, muita má
sorte e recebido um trato muito injusto”. Trata-se, enfim, de como a sociedade peruana, e a
limenha em particular, se relaciona e se apropria de sua própria história transformando-a em
memória, dos sentidos que esta memória carrega e de como ela se atualiza e se inscreve no
presente, no cotidiano e nos imaginários da urbe. Ao fim e ao cabo, era também a sociedade
limenha atual – seus conflitos e desafios – que se revelava ao longo desta trajetória.
Finalmente, nesta direção, este esforço nos permitiu também iluminar a historicidade
e a densidade histórica de distintas facetas da subjetividade limenha, como o fatalismo,
ceticismo e a melancolia nostálgica; a frustração, o rancor e a baixa estima coletiva; a
agressividade e a desconfiança, o desprezo e o desconhecimento do outro. Sensibilidades que
marcam o cotidiano e a “personalidade urbana” de Lima e de seus habitantes, suas
representações sobre si, sobre o outro e sobre a cidade, seus projetos e suas imaginações de
futuro. Imaginários e imaginações de futuro que, por sua vez, cumprem um papel crucial no
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contexto urbano contemporâneo, sintomaticamente percebido e definido como o contexto de
uma crise societária generalizada (GORELIK, 2004).
Na Parte II, discutiremos os conteúdos desta crise urbana contemporânea e seus
impactos sobre a dinâmica sociocultural das metrópoles latino-americanas, particularmente no
que tange às experiências e aos imaginários da diferença na cidade. A partir da discussão
daqueles que consideramos serem os três eixos hegemônicos do entendimento da
heterogeneidade urbana na contemporaneidade, trata-se então de compreender e analisar o
contexto atual da metrópole limenha, privilegiando as disputas atuais em torno da sua
memória e da sua identidade, na medida em que apontem para a construção de sentidos
alternativos da cidade e de sua vida social e que apoiem a tessitura de vínculos de urbanidade
– isto é, a possibilidade de reconhecimento do habitante com a cidade e com o outro, nos
distintos espaços da metrópole limenha.
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PARTE II

Ahora el fantasma ya no es sólo el pasado: es el
discurso mismo (ORTEGA, 1986, p.35).167

Na Parte I, nos dedicamos à reconstrução da trajetória histórica de Lima destacando,
nos três capítulos que a compõem, os processos de construção e conformação de seu espaço
urbano, a sua inserção no contexto nacional peruano e, por fim, seu cotidiano e sua cultura
popular. Por um lado, a atenção dada à análise histórica se relaciona com a maneira pela qual
entendemos e abordamos aqui as relações entre espaço e sociedade (FILGUEIRAS, 2007;
2008; SANTOS, 1994; 2005; RIBEIRO, 2000; 2005), assim como entre cultura, história e
memória (CERTEAU, 2005; SAHLINS, 1997; SANTOS, 2000), impondo a necessidade de
explorar e compreender as relações dinâmicas que articulam – num dado presente – passado e
futuro, memórias e expectativas; isto é, as múltiplas temporalidades que, contínua e
permanentemente, informam os discursos, os imaginários e a vida social da metrópole
limenha. Por outro lado, como argumentamos, este percurso nos permitiu também o
desvendamento da relação particular que a sociedade peruana estabelece com sua própria
história e do peso que o passado adquire nas suas percepções e representações da cidade, de si
e do outro (o mundo).
Após as décadas intensas e traumáticas da crise generalizada que afligiu o país no final
do século XX, Lima se consolidava como um território metropolitano que alcançaria, no
início do ano 2000, os 7,5 milhões de habitantes (MARULANDA, 2002) e uma vasta área
conurbada abrangendo, além dos 43 distritos que a compõem “formalmente”, a Província
Constitucional de Callao. A estabilização econômica e a retomada do crescimento – em
índices que, na última década, seriam os mais elevados de toda a América Latina (LUDEÑA
URQUIZO, 2009) –, a reversão das taxas migratórias e de crescimento urbano explosivo, a
reabertura democrática e a reinserção econômica e cultural do país nos fluxos do capitalismo
globalizado informariam a entrada da capital peruana no novo século.

_______________________________________________
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Em português, tradução nossa: “Agora o fantasma já não é apenas o passado: é o próprio discurso”.
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Não obstante, até os dias de hoje, as interpretações e discursos predominantes sobre a
metrópole de Lima ainda se apoiam, em grande medida, naquelas grandes transformações
sofridas pela sociedade limenha a partir da segunda metade do século XX. Tanto no sentido
comum como na maior parte da literatura contemporânea sobre a cidade, Lima continua sendo
definida primordialmente como uma cidade senhorial e criolla, invadida por provincianos
migrantes de origem rural que ocupam terrenos, impregnam a urbe com presenças e
manifestações culturais de colorido andino e que seriam, ademais, o elemento explicativo
inconteste da totalidade dos problemas e desafios que enfrenta a cidade. No entanto, esta
descrição claramente já não corresponde ao contexto econômico e político metropolitano,
nem à sua realidade urbana e social, cujas dinâmicas respondem agora a novos determinantes.
Todavía es posible encontrar dinosaurios que aluden a los migrantes y a las
barriadas como problemas determinantes de la ciudad, sin saber que en nuestros días
es ínfima la proporción de los que vienen con respecto a los que nacen en la misma
ciudad, […] y que los pueblos jóvenes ya consolidados se densifican, como los
demás distritos de la ciudad (RIOFRÍO, 2010b, p.23).168

Neste sentido, adverte Gustavo Riofrío (op.cit.), é necessário “reinventar a cidade”. Ou
seja, buscar novos discursos, interpretações e diagnósticos que partam do reconhecimento e
da necessidade de compreensão desta nova realidade urbana, em toda sua especificidade,
complexidade e dinamismo. O próprio autor, na citação acima, nos fornece algumas pistas:
Lima, neste início de século, é uma metrópole em pleno processo de consolidação de seu
espaço urbano e de sua atualização seletiva, de densificação do uso do solo e crescente
verticalização que abrangem, ainda que em modalidades diversas, todos os distritos da cidade.
Metrópole na qual as migrações já não explicam seu crescimento demográfico, sendo 75% de
seus habitantes nascidos na capital, jovens em sua maioria (RIOFRÍO, 2009). Sociedade que
vivencia um processo recente de reabertura política e crescimento econômico,
experimentando também um momento de reativação do consumo, de ampliação do acesso às
novas tecnologias e de retomada da vida pública. Uma sociedade, portanto, que vivencia
novas necessidades e expectativas, que impõe e disputa novos usos e sentidos do espaço, que
experimenta novos conflitos, desigualdades e exclusões.
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Em português, tradução nossa: “Ainda é possível encontrar dinossauros que aludem aos migrantes e às
barriadas como problemas determinantes da cidade, sem saber que atualmente é ínfima a proporção dos que
chegam em relação aos que nascem na própria cidade, [...] e que os pueblos jóvenes já consolidados se
densificam, como os demais distritos da cidade”.
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No capítulo 4, analisaremos o contexto limenho contemporâneo em diálogo com o
contexto nacional e latino-americano mais amplo, de modo a identificar e ressaltar os
processos de maior escala que incidem atualmente sobre o urbano na América Latina,
revelando fenômenos, temporalidades e desafios compartilhados, aos quais se somam os
aspectos conjunturais e os desafios particulares da sociedade peruana e da metrópole limenha
neste início de século. Neste contexto, discutiremos alguns dos fenômenos e processos mais
significativos da metrópole de Lima na última década, numa análise articulada em torno de
três grandes eixos: a consolidação do espaço urbano limenho e a sua atualização seletiva sob
os novos marcos do capitalismo globalizado; o crescimento objetivo e subjetivo da violência e
da insegurança; e, finalmente, a redemocratização, a polarização política e os desafios de
reconciliação nacional.
No quinto e último capítulo, privilegiaremos as novas dinâmicas sociais e culturais do
espaço urbano limenho iluminando, de modo especial, a reconquista e a ocupação dos espaços
públicos que favorecem e alimentam novas dinâmicas identitárias e a formulação de outros
discursos sobre a cidade e sobre o pertencimento a ela. Distintas apropriações da urbe que
revelam práticas e indícios de uma nova cultura pública e política que disputa sua memória,
que rejeita os modelos hegemônicos de desenvolvimento econômico e urbano, que questiona
estigmas e reivindica reconhecimento e que aponta, enfim, para a construção de novos
conteúdos e sentidos para a metrópole, sua vida social e sua diversidade constitutiva.
Por fim, advertimos que, assim como proposto na Parte I, os dois capítulos que
compõem a Parte II devem ser lidos como uma unidade e, muitas vezes, alguns temas
introduzidos num determinado momento deverão ser discutidos e aprofundados apenas em
outro. Neste sentido, ressaltamos particularmente que muitos dos aspectos específicos da
conjuntura peruana e limenha atuais serão apresentados apenas no último capítulo, de modo a
permitir a sua compreensão ampliada, articulada com as dinâmicas, conteúdos e relações que
hoje tencionam e disputam os espaços públicos da metrópole de Lima.
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LIMA CONTEMPORÂNEA

4

Este monstruo insaciable habita el desierto y, día a día, acumula
energía con el temor que nos produce (CABRERA; RODRÍGUEZ; SORIA,
2006, p.227).169

Neste capítulo, analisamos o contexto atual da metrópole limenha, em diálogo com as
tendências e vetores hegemônicos que transformam a materialidade, a sociabilidade e a
urbanidade nas grandes metrópoles da América Latina. A partir da análise do caso limenho,
discutiremos alguns dos processos e fenômenos mais significativos que incidem sobre as
metrópoles latino-americanas - e sobre Lima em particular -, de modo a delinear os contornos,
os conteúdos e a abrangência da crise que caracteriza estas sociedades na contemporaneidade
(FILGUEIRAS, 2008; RIBEIRO, 2006). Paralelamente, de modo articulado, buscaremos
compreender como – e em que medida – estes processos se relacionam com aqueles que
identificamos serem os três sentidos hegemônicos que assume a diversidade nas metrópoles
contemporâneas: i) a associação entre heterogeneidade e conflito social e a criminalização da
diferença; ii) a crescente revalorização e politização de identidades étnico-culturais e a
reivindicação política de direitos; e iii) a sua valorização como recurso estratégico, manifesta,
por exemplo, na mercantilização da diversidade e da identidade cultural transformadas em
valor (econômico) fundamental de inserção destas cidades na modernidade global.
O capítulo está organizado em três seções. Ressaltamos, contudo, que esta divisão,
antes que delimitar campos de análise perfeitamente distinguíveis, cumpre a função de
facilitar a exposição de uma trama complexa de fenômenos e processos profundamente
interligados e que são, em grande medida, indissociáveis. Advertimos também que, quando
tratamos de dialogar com os discursos e tendências mais amplos que informam o contexto
urbano latino-americano ou mesmo com exemplos de outras cidades, não pretendemos
afirmar, absolutamente, que estes processos incidam da mesma maneira e/ou com a mesma
intensidade em todas as metrópoles da região. Neste sentido, nosso principal objetivo consiste
em destacar e dialogar com certo “senso comum” que perpassa as sociologias e os sentidos do
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Em português, tradução nossa: “Este monstro insaciável habita o deserto e, dia a dia, acumula energia com o
temor que nos produz”.
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urbano na América Latina contemporânea; isto é, com os “consensos” e palavras-chave que
apoiam, de um modo geral, os diagnósticos sobre a crise urbana e societária no subcontinente,
da Cidade do México a Buenos Aires (FILGUEIRAS, op.cit.).
Primeiramente, discutiremos os processos que transformam a espacialidade e a
materialidade das metrópoles latino-americanas, destacando a atualização parcial e estratégica
do espaço urbano às novas exigências do capitalismo globalizado e, no caso de Lima, a
consolidação e o dinamismo das vastas áreas urbanizadas pelos setores populares ao longo da
segunda metade do século XX. Fenômenos que relacionaremos aqui com a valorização
estratégica da diferença e da diversidade transformadas em vetor de desenvolvimento
econômico – “vantagens comparativas” para a captação de investimentos transnacionais,
incentivos ao turismo e para a promoção das imagens emblemáticas da última modernidade.
Renovado dinamismo urbano que, altamente concentrador e excludente, reproduz e gera
novas desigualdades, evidenciadas, por exemplo, na experiência de uma marginalidade
radicalizada e na invisibilização dos (novos) rostos e lugares da extrema pobreza.
No segundo momento, abordaremos o crescimento objetivo e subjetivo da violência
urbana e da insegurança. Considerado atualmente o fenômeno mais emblemático da vida
social nas metrópoles latino-americanas, este crescimento aprofunda os processos de
segregação socioespacial, o distanciamento e a produção de novas segmentações sociais que
transformam a paisagem urbana e a dinâmica de seus espaços públicos e privados. A
diferença, neste contexto, é associada ao conflito e à criminalidade alimentando o medo, a
desconfiança do outro e a generalização da sensação de vulnerabilidade. Manifestações que,
por sua vez, desatam uma multiplicidade de estratégias e “dinâmicas da insegurança” que vão
desde a proliferação dos mecanismos de vigilância e controle, a criminalização da pobreza e a
homogeneização do convívio, ao predomínio da agressividade, da indiferença e da
intolerância nas relações cotidianas que apontam para o esgarçamento do tecido social na
atual fase do capitalismo (RIBEIRO, 2006).
Por fim, analisaremos brevemente o contexto peruano recente – marcado pela
reabertura democrática e pelos desafios da reconciliação nacional após as décadas de
violência política –, de modo a discutir e problematizar as novas expectativas sociais e
políticas desencadeadas por estes processos, suas possibilidades, desafios e limitações.
Discussão que buscamos relacionar com a crescente revalorização, mobilização e politização
de identidades étnicas e culturais e a reivindicação política de direitos e reconhecimento que
caracterizam a modernidade contemporânea (DOMINGUES, 2002; 2008). Contudo, se o
início da primeira década do século XXI constituiu um momento de expectativas e
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possibilidades inéditas na história do país, o rápido fechamento do contexto político nacional
evidenciaria a força das desigualdades, fraturas e traumas seculares da sociedade peruana que
se perpetuam e se atualizam, também, como os principais elementos articuladores da sua
memória social, dos seus diagnósticos do presente e de suas imaginações de futuro.

4.1

Espaço, economia e cultura: a diferença estratégica

O processo de transformação contemporâneo do espaço urbano limenho teve início em
meados da década de 1990, com o fim do conflito interno e o início da chamada “pacificação
nacional”, e a aplicação de um modelo radical de reativação econômica (CHION, 2009). No
contexto do choque neoliberal promovido pelo governo de Fujimori, Lima rompia seu
isolamento da economia global mediante, sobretudo, incentivos ao investimento estrangeiro,
concessões e privatizações de empresas públicas, liberalização do comércio exterior e a
manipulação do câmbio e das taxas de juros de modo a garantir a atração de capitais
(ROMERO REYES, 2004). Com a estabilização econômica, no período entre 1990 e 1997, o
investimento estrangeiro no Peru quadruplicou, sendo que o setor financeiro cresceu cerca de
seis vezes e o setor de energia, transporte e telecomunicações, mais de quinhentas (CHION,
op.cit.). Além destes, outros setores favorecidos foram o comercial e de serviços, e as grandes
empresas nacionais e transnacionais, entre as quais se destacam as indústrias extrativistas e o
setor da construção civil que, desde então, promoverá um boom especulativo e imobiliário de
grande impacto na paisagem e na estrutura urbana limenha (LUDEÑA URQUIZO, 2009).
Devido ao excessivo centralismo peruano, a maior parte destes novos investimentos
tenderá a se concentrar quase que exclusivamente em Lima. Com exceção dos grandes
projetos de mineração, hidrelétricas e petróleo – que afetam de modo especial as comunidades
rurais e indígenas tanto na região andina como amazônica e são, hoje, os principais
responsáveis pela deflagração de conflitos sociais no Peru –, todos os setores mais dinâmicos
e “modernos” da economia atuam apenas e/ou principalmente na capital. O que não equivale
dizer, contudo, que aqueles setores não tenham forte impacto na cena metropolitana, uma vez
que têm a capital como seu centro financeiro, administrativo e operacional; principal lugar de
residência e estadia das altas classes executivas que demandam serviços e estrutura
especializados, além de ser também aí onde são tomadas todas as decisões de governo acerca
dos investimentos e da política de desenvolvimento nacional.
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No plano das transformações políticas e econômicas que incidem verticalmente sobre
o contexto urbano latino-americano na contemporaneidade, a reestruturação produtiva em
escala global impõe novos usos ao território através da apropriação e atualização parcial e
estratégica

do

espaço

urbano,

tencionado

por

dois

fenômenos

articulados:

a

transnacionalização da atividade econômica e a intensificação dos fluxos (RIBEIRO, 2009a).
Destacam-se, aqui, três dinâmicas distintas, mas inter-relacionadas: (i) a globalização,
exigindo plataformas de competitividade econômica, sistemas de intercâmbios cada vez mais
abrangentes, a promoção de uma imagem internacional da cidade, bem como estabilidade
institucional e eficiência administrativa; (ii) a concentração de atividades e funções,
convertendo o território metropolitano em “meio natural da atividade econômica”; e (iii) a
expansão e otimização da comunicação, exigida pela competitividade global no sentido de
maximizar a comunicação tanto externa como interna, na medida em que esta nova cidade
constitui-se num sistema de centros urbanos (BORJA; CASTELLS, 1997). Trata-se, então, da
reconceituação das funções das grandes cidades, atribuindo-lhes novos papéis estratégicos: a
capacidade de articulação de dispositivos de gestão, inovação e comercialização aliada à
capacidade de concentrar acumulação financeira e inovações no consumo (GARCÍA
CANCLINI, 1997). Nesta cidade globalizada, são os processos financeiros e informacionais
que aparecem como expressão dos agentes econômicos mais dinâmicos.
Deste modo, a globalização da economia e a fluidez demandada pela nova fase do
capitalismo exigem, simultaneamente, inovação e padronização (de insumos e gestos),
acentuando-se como tendências: a concentração de investimentos em comunicações, portos e
aeroportos; a informatização do território, a expansão do crédito e a privatização dos serviços;
a competição entre cidades pela atração dos investimentos privados e a privatização dos
espaços públicos; o aumento da desigualdade, da segregação e polarização social e a
fragmentação do tecido urbano (RIBEIRO, op.cit.).
Estes vetores, que não prometem a modernidade para todos, são compostos por
técnicas de gestão e modelos de desenvolvimento difundidos na escala mundial;
fundos de investimento em busca de valorização; orientações culturais e, também,
projetos arquitetônicos, símbolos, imagens e discursos. Constituem impulsos à
atualização do espaço herdado e instrumentos de ajuste dos lugares, ao ritmo e à
direção da forma hegemônica de realização da economia (ibid., p.29).

Neste contexto, assiste-se nas grandes metrópoles latino-americanas à crescente
desarticulação entre cidade e política e à emergência do discurso triunfalista da gestão
ancorada na “urbanização do capital privado” e nos grandes empreendimentos que cristalizam
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as novíssimas imagens urbanas, postais da última modernização (GORELIK, 2004). Trata-se
de uma concepção política do Estado e da sociedade urbana que se traduz em fórmula
econômica: a cidade dos negócios. Modelo de cidade que converte a infraestrutura e o espaço
públicos em objeto de negócio, reduzindo-os à rentabilidade de suas funções para o interesse
privado, e convertendo o habitante-cidadão em cliente-consumidor de uma oferta fragmentada
e diferencial de serviços e infraestrutura hipermoderna (GORELIK, 2004).
Aliado ao novo economicismo das políticas e das formas urbanas está o paradigma
informacional, centrado no fluxo e na velocidade, na interconexão e na circulação rápida e
ininterrupta de veículos, bens, pessoas e informação (MARTÍN-BARBERO, 1998). Este
reordenamento, que confere nova qualidade ao espaço e à rede urbana priorizando a fluidez
das comunicações e do tráfego, desvaloriza e esvazia a materialidade histórica da cidade, cuja
memória e densidade social perdem significância em detrimento do valor que o “regime geral
da velocidade” adquire (MARTÍN-BARBERO, op.cit., p.60).
O território é hoje possível de ser usado através do conhecimento simultâneo das
ações empreendidas nos diversos lugares, por mais distantes que eles estejam. Isso
permite, também, a implantação de sistemas de cooperação bem mais largos, amplos
e profundos, agora associados mais estreitamente a motores econômicos de ordem
não apenas nacional, mas também internacional. De fato, os eventos são, hoje,
dotados de uma simultaneidade que se distingue das simultaneidades precedentes
pelo fato de ser movida por um único conjunto motor, a mais-valia em nível
mundial, que é, em última análise, responsável direta ou indireta pela forma como os
eventos se dão sobre os diversos territórios. Essa unificação se dá em grande parte
através do nexo financeiro e conduz a uma reformulação do espaço à escala mundial
(SANTOS, 2005, p.124).

Como reflexos destas tendências, evidenciam-se a “financeirização” do território
urbano e a naturalização da dinâmica econômica, a reificação das necessidades e a
monetarização das relações sociais, a efervescência consumista dos lugares e a ênfase na
circulação ininterrupta. Uma das manifestações mais nítidas da capacidade de penetração do
capital financeiro no espaço urbano e no âmago das relações socioespaciais é a patente
mercantilização da cultura e dos lugares, expressa na cenarização e banalização do patrimônio
histórico-cultural, na privatização e na consequente transfiguração (da natureza) dos espaços
públicos, através da desapropriação cultural e da alienação consumista (RIBEIRO, 2004b;
2005). Fenômenos que revelam, finalmente, o predomínio da lógica do lucro como única
forma legítima de racionalidade e da velocidade como critério de eficiência que, alterando
profundamente o ritmo das grandes cidades e as possibilidades de apropriação das condições
herdadas e da memória social, que influem decisivamente na sociabilidade e na urbanidade
latino-americanas (RIBEIRO, 2006; 2009a).
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A atualização do espaço herdado, estimulada pela globalização da economia,
corresponde às condições gerais de produção exigidas pelo ritmo e pela direção da
acumulação na escala mundial [...], comandada por corporações transnacionais e
pelo capital financeiro. Neste ambiente, predomina a circulação eficiente e o
consumo excepcional para alguns, em contraste com a escassez experimentada, no
cotidiano, pela maioria (RIBEIRO, 2009a, p.26).

Estas novas orientações impostas, fundamentalmente, pela globalização econômica e
pela adequação diferenciada da atuação e estrutura do Estado, têm um forte impacto no
conjunto da área metropolitana de Lima e Callao, produzindo novas diferenciações pela
localização desigual dos componentes da nova economia (ARROYO; ROMERO, 2008).
Desigualdades e segmentações que refletem a seletividade espacial dos processos que incidem
sobre a metrópole contemporânea, constituindo os “bolsões da modernidade atual” em
contraste com a maior parte do território urbano, bem como o funcionamento cada vez mais
independente destes “bolsões modernos” - dos enclaves que constituem hoje a base de
práticas sociais homogêneas e excludentes e que se restringem, cada vez mais, a determinados
segmentos da sociedade (SANTOS, 1994).
Em Lima, constitui expressão desta nova orientação no planejamento urbano a
consolidação e reafirmação de um “centro triangular”, que define hoje os espaços e os fluxos
hegemônicos da economia metropolitana e nacional (ROMERO REYES, 2004). Este centro
triangular está conformado por polos de funções especializadas e conectados por vias de
ampla circulação, cujos vértices são: (1) o Cercado de Lima, o centro histórico, político e
econômico que concentra as decisões sobre o desenvolvimento do país - sede do governo
central, do legislativo e do poder judicial, ministérios e banco central; (2) o centro comercial e
industrial de Callao, onde estão o porto e o aeroporto através dos quais o país se vincula ao
resto do mundo; (3) o centro financeiro e comercial dos distritos de San Isidro e Miraflores,
de desenvolvimento urbano mais recente, que concentra os fluxos de turismo e de negócios,
as instituições financeiras e empresas privadas, companhias de seguros e grandes centros
comerciais (ROMERO REYES, op.cit.).
En el caso de Lima, el llamado centro triangular […] (verdadero quid pro quo del
centralismo) distará de ser transformado sustancialmente lo cual, como expresión de
ello, se podrá apreciar el reforzamiento de los vértices del poder que manejan el país
y que están comandados por las élites tecnocráticas y económico-financieras, los

201

grupos de poder y – por supuesto – la clase política (ibid., p.34 – grifo no
original).170

Neste novo contexto, aquela estrutura urbana concêntrica, articulada em torno do
centro histórico, encontra-se em pleno processo de transformação. Transformação que implica
não apenas a redefinição e a readequação da centralidade tradicional/hegemônica, mas
também uma tendência ao descentramento da cidade e à emergência de uma metrópole
policêntrica, cujas novas dinâmicas respondem tanto a fatores endógenos como exógenos,
traduzidos em uma nova configuração sociocultural e urbana (ARROYO; ROMERO, 2008).
Ao mesmo tempo em que a cidade se descentra com o surgimento de novas centralidades, o
centro limenho não apenas conserva grande parte de suas antigas funções, atualizando-as,
como também é objeto de intensas reformas no sentido da sua revitalização urbana e cultural e
do afiançamento de uma renovada identidade local (CHION; LUDEÑA URQUIZO, 2009;
VEGA CENTENO, 2009). Por outro lado, um novo vetor leste-oeste se consolida como
referência dos fluxos urbanos hegemônicos em Lima: em um extremo, o aeroporto
internacional de Callao e, no outro, a zona suburbana residencial de classe alta, da qual o
distrito de La Molina constitui o exemplo mais emblemático. Rota que, não casualmente, tem
como ponto intermediário o distrito financeiro de San Isidro (CHION, 2009).
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Em português, tradução nossa: “No caso de Lima, o chamado centro triangular [...] (verdadeiro quid pro quo
do centralismo) distará de ser transformado substancialmente e, como expressão disso, é possível apreciar a
reafirmação dos vértices do poder que governam o país e que estão comandados pelas elites tecnocráticas e
econômico-financeiras, os grupos de poder e – obviamente – a classe política”.
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Figura 11 – Via Expressa, na altura do distrito de San Isidro

Fonte: Foto de Martín García, 2008. Disponível em
http://www.flickr.com/photos/martix/2372997518/, acesso em 27/02/2013.

Até poucas décadas atrás um distrito predominantemente residencial e de alta renda,
San Isidro rapidamente se desenvolveu como um espaço adequado para a classe executiva
local e internacional que opera dentro de uma rede global de circuitos urbanos. Desde a
década de 1970, o distrito crescia e se consolidava como novo centro comercial e financeiro
para as elites locais que, nesta época, lamentavam e repudiavam a presença migrante no
centro histórico de Lima. Nos últimos anos, e com enorme velocidade, a atualização de San
Isidro como o novo centro financeiro da metrópole limenha constitui o reflexo espacial mais
direto da expansão das redes financeiras globais em Lima e o núcleo mais importante da
economia metropolitana e nacional (CHION, 2009) – distrito com a maior renda per capita e o
maior índice de desenvolvimento humano no Peru (PNUD, 2010) e que concentra mais de
45% das agências bancárias e de toda a movimentação financeira no país.
A urbanização contínua e a transformação funcional dos distritos de San Isidro e
Miraflores em centros financeiro e comercial desencadeariam, por sua vez, uma nova onda de
suburbanização das classes altas e o surgimento de exclusivas zonas residenciais, como as que
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compõem hoje o distrito de La Molina (PLÖGER, 2009)171. Neste reordenamento seletivo – e
especulativo - da dinâmica urbana limenha, além de projetar o novo polo financeiro e de
serviços multinacionais nos distritos de San Isidro e Miraflores, a atuação do capital
imobiliário nacional e internacional promoveu a criação de um novo eixo exclusivo com a
construção de vias expressas, shopping centers e centros comerciais de luxo que conectam
estes distritos ao centro e às zonas residenciais de alta renda (LUDEÑA URQUIZO, 2009).
Pelo caminho, observa-se a rápida expansão de restaurantes de comida rápida (em sua
maioria, franquias de grandes cadeias internacionais), discotecas, cafés, grandes centros
comerciais (e uma infinidade de centros comerciais de menor escala), condomínios
residenciais, edifícios luxuosos, novas sedes bancárias, hotéis cinco estrelas e novos
complexos empresariais. Dotados de uma estética previsível e apoiados na lógica da
publicidade e do marketing, estes empreendimentos se convertem “numa espécie de imagem
paradigmática para refletir o novo rosto do país e de Lima, nos termos da linguagem oficial”
(LUDEÑA URQUIZO, op.cit., p.55 – tradução nossa).
Deste modo, a lógica economicista, empresarial e publicitária se traduz em uma nova
forma de pensar e intervir no espaço urbano, na qual eficiência, competitividade e marketing
tornaram-se as palavras de ordem de um novo modelo de planejamento, cujo desafio é
(re)qualificar a cidade no sentido da sua adequação e de sua valorização econômica para a
atração de investimentos transnacionais (ARANTES, 2000). Por outro lado, esta nova
orientação do planejamento urbano passa também pela adoção de recursos discursivos,
imagéticos e simbólicos que visam à construção de um consenso, um “patriotismo da cidade”,
que viabilize e possibilite este novo projeto de urbe e o legitime como ideal urbano da última
modernidade. Nesta direção, vemos o deslocamento da ênfase na ordem técnica dos planos de
gestão para a esfera cultural, sendo a manipulação da cultura o mecanismo por excelência da
promoção e difusão das diretrizes para a atualização da vida urbana e da identidade das
cidades sob os novos marcos do capitalismo (ARANTES, 2000).
A utilização da cultura nos planos estratégicos e nos projetos de renovação e
revitalização urbana se insere, portanto, num contexto mais amplo, no qual as manifestações
culturais se tornaram instrumento de desenvolvimento econômico (VAZ, 2004). Num
processo de imbricação do cultural no econômico e vice-versa, fenômeno que Arantes
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A expansão dos condomínios fechados e da privatização dos espaços públicos pela adoção de mecanismos de
segurança, em Lima como na América Latina em geral, serão discutidos na seção seguinte.
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(op.cit.) denomina de culturalismo de mercado, a cultura aparece como o principal negócio
das cidades na promoção e venda de si mesmas.
São dois os principais pontos de inflexão destes processos econômicos no que se
refere à dimensão e à dinâmica cultural da cidade: os projetos de revitalização de áreas
tradicionais “degradadas”, relacionadas com a memória social, com o patrimônio
arquitetônico e com as identidades locais; e sua contra-face, associada à mercadorização da
cultura, à globalização econômica e à espetacularização da cidade (VAZ, op.cit.). Trata-se,
enfim, da mesma lógica de produção urbana: a urbanização difusa, aceleradora e
fragmentadora do tecido urbano e a revitalização dos lugares de importância e densidade
histórica se requerem mutuamente. “O centro histórico se faz necessário como projeto de
recuperação urbana na exata proporção do peso que adquire a transformação livre-cambista da
periferia” (LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.61 – tradução nossa).
Neste contexto, a revalorização do lugar e da identidade local se torna o mecanismo de
diferenciação das cidades – logo, de atração de investimentos e de promoção turística - num
mundo global marcado, cada vez mais, pela padronização e homogeneização das
experiências. Paradoxalmente, estas intervenções, que buscam dar visibilidade e “resgatar” a
memória, a identidade e as tradições locais,172 implicam na cenarização e na perda da
particularidade (uniqueness) dos lugares, moldando-os à eficiência necessária aos fluxos da
rede mundial de cidades e do mercado global (RIBEIRO, 2004b).
Ao submeter as manifestações culturais aos valores dinamizadores do mercado, esta
exaltação da memória e da identidade vêm desacompanhadas de uma reflexão sobre crenças e
expectativas, omitindo assim os sentidos atribuídos à história, ao afeto e à solidariedade
(RIBEIRO, 2005a). Em detrimento da densidade do tecido social, produz-se então uma
“cultura do efêmero” que transforma as possibilidades de apropriação do espaço herdado e da
memória social em “consumo incessantemente renovado, surpresa e divertimento” (GARCÍA
CANCLINI, 1997, p.42).
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Utilizamos a expressão entre aspas por duas razões. Primeiro, é necessário relativizar seu sentido, uma vez
que se trata, em verdade, de uma reconstrução parcial, incompleta e deliberada; um processo de seleção da
memória profundamente marcado por interesses e relações de poder. Assim, escolhe-se uma memória a ser
projetada, que seja ao mesmo tempo significativa da “identidade local” e que sirva aos interesses dominantes,
em detrimento de tantas outras memórias possíveis (SILVEIRA, 2004). Por outro lado, as aspas também
servem para destacar o discurso que envolve estes projetos, que se utilizam desta expressão para a construção
de um consenso em torno de seus objetivos e propósitos, como argumentamos aqui.
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Recuperación patrimonial y nueva monumentalidad: tales parecen ser las bases
mínimas de acuerdo en este campo sumamente fracturado y desprovisto de certezas.
Una apelación a la historia y a la identidad, una “nostalgia de lo urbano” […] que
busca la recuperación de un carácter, más que de una tensión pública, a través de
intervenciones puntuales (GORELIK, 2004, p.187 – grifo no original).173

Assim, por um lado, esta revalorização dos lugares de densidade histórica, vinculada
ao “resgate da memória e da identidade”, se relaciona com a necessidade de se conferir um
“sentido de lugar”, de modo a legitimar um projeto – e um modelo – de cidade (BORJA;
CASTELLS, 1997). Por outro lado, a capacidade de mobilização social em torno destes
projetos se ancora num profundo sentimento de estranhamento dos habitantes para com a
cidade (CARLOS, 2004), num contexto marcado pela fragilização dos vínculos sociais, pela
atomização das experiências, pelo medo e pela violência, pela fluidez e pela velocidade,
restringindo as condições e as possibilidades de apropriação da cidade a uma sequência de
impressões brevíssimas (CARLOS, op.cit.). Nesta direção, é interessante citar aqui os
resultados obtidos, em pesquisa realizada em Buenos Aires, por Gorelik (op.cit., p.186):
[…] frente a ciertos reclamos tradicionales, por decir así, como la ampliación de la
red de subterráneos, la creación de nuevos espacios verdes o el mejoramiento de la
infraestructura, sorprende la cantidad de entrevistados que situó los principales
males de la ciudad en el terreno simbólico de la pérdida de identidad, proponiendo
como solución la construcción de nuevos hitos urbanos y monumentos capaces de
rearticular una trama significante colectiva.174

Como já analisamos noutra ocasião (FILGUEIRAS, 2006), este campo tenso e
ambíguo revela estratégias e práticas que, ao mesmo tempo em que servem para a realização
dos interesses hegemônicos, nos dizem sobre os anseios e a busca dos habitantes por novos
sentidos para a experiência urbana contemporânea, e a disputa pelos usos e apropriações do
espaço herdado e da memória social.
Em Lima, sob a consigna “Voltemos ao Centro”, entre o final da década de 1990 e o
início dos anos 2000, teve início a principal campanha municipal de recuperação do seu

_______________________________________________
173

Em português, tradução nossa: “Recuperação patrimonial e nova monumentalidade: estas parecem ser as
bases mínimas de acordo neste campo profundamente fraturado e desprovido de certezas. Um apelo à história
e à identidade, uma ‘nostalgia do urbano’ [...] que busca a recuperação de um caráter, mais que de uma tensão
pública, através de intervenções pontuais”.

174

Em português, tradução nossa: “[...] frente a certas demandas tradicionais, por assim dizer, como a ampliação
do sistema de transportes, a criação de novas áreas verdes ou o melhoramento da infra-estrutura, surpreende a
quantidade de entrevistados que situou os principais males da cidade no terreno simbólico da perda de
identidade, propondo como solução a construção de novos marcos urbanos e monumentos capazes de
rearticular uma trama de significante coletiva”.
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histórico

(CHION;

LUDEÑA

URQUIZO,

2009),

cuja

atuação

se

deu

fundamentalmente em duas direções: a remoção e o ordenamento do comércio ambulante, e a
revitalização dos edifícios históricos e dos espaços públicos mais emblemáticos do centro
histórico limenho.
Desde a década de 1970, com a explosão do comércio informal pelas ruas, até o início
dos anos 2000, com os planos de remoção e reordenação, o comércio ambulante pode ser
considerado o fenômeno estrutural mais significativo do centro de Lima em todo o período.
Não houve, neste tempo, política ou ação municipal com relação ao centro da cidade que não
estivesse motivada ou condicionada por sua presença e seus efeitos (CHION; LUDEÑA
URQUIZO, 2009). Em meados dos anos noventa estava claro que qualquer plano estratégico
de recuperação do centro histórico teria, então, de assumir uma política definitiva neste
sentido. Foram criadas “zonas rígidas” no centro de Lima restringindo o comércio informal
nestas áreas, e finalmente os vendedores ambulantes foram removidos das ruas e transferidos
para centros comerciais populares criados justamente com o propósito de abrigá-los.
Paralelamente à remoção e reordenação do comércio ambulante e com o tombamento
do Centro Histórico de Lima como patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO no final
da década de 1980175 foram elaborados os primeiros planos de recuperação intensiva do
patrimônio arquitetônico. Porém, apenas uma década mais tarde seriam promovidos,
efetivamente, projetos de remodelação e valorização dos edifícios e espaços públicos mais
emblemáticos, como a Praça de Armas, a Praça San Martin, o Parque Universitário e o Parque
da Reserva, entre outros. Intervenções que marcaram a conversão efetiva da recuperação do
centro em um espetáculo urbano de contemplação e consumo fácil, dotado de um significativo
consenso e apoio social, voltados, sobretudo, para o lazer e o turismo, para a produção e o
consumo cultural. “O êxito e o entusiasmo foram imediatos. Sob a consigna ‘voltemos ao
centro’ a cidade e o centro foram convertidos em objeto de moda” (CHION; LUDEÑA
URQUIZO, op.cit., p.339 – tradução nossa).
Ademais, a especialização do centro histórico de Lima em atividades de “caráter local”
- através da promoção de uma ampla gama de atividades culturais como espetáculos, feiras,
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Em 1988, foi tombado apenas o Convento de São Francisco; em 1991, aprovou-se a extensão do tombamento
instituindo oficialmente o “Centro Histórico de Lima”, cujo patrimônio inclui um rol de mais de 600
edificações numa área que abrange parte do Cercado de Lima (o “Damero de Pizarro”, especialmente) e do
distrito de Rímac. Ver Anexo, Mapa 4 - a zona em roxo indica o “Damero de Pizarro” e a linha azul demarca a
área abrangida pelos edifícios tombados.
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exposições, desfiles e outros eventos – ocorreria, em parte, em resposta aos anseios e
necessidades de uma população cultural e socialmente diversa (CHION, 2009). Neste sentido,
como já argumentamos, frente à crescente homogeneização do espaço urbano em escala
metropolitana, esta “nova configuração reabilitada” do centro histórico de Lima visa, de modo
especial, criar e promover um renovado sentido de pertencimento para a população local e
também de referência para os visitantes (CHION, 2009, p.88).
Vale ressaltar que, em consonância com a intenção estratégica que anima este tipo de
iniciativa em toda parte, a campanha de “voltar” ao centro e revitalizá-lo supunha não apenas
a ideia de um centro “perdido” a ser reconquistado, mas também de um centro “vazio”,
“esvaziado de habitantes, cultura ou história” (LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.62 – tradução
nossa). Deste modo, mesmo que pontuada por outros e por novos conteúdos da cultura
popular que ocupam o centro da cidade e que ainda encontram aí seu espaço, esta
revalorização e a revitalização do centro histórico de Lima expressa, em grande medida, os
esforços de atualização da hegemonia da identidade e do imaginário urbano criollos, através
da consagração da sua memória urbana “oficial” e de seus lugares emblemáticos.
Figura 12 – Vista panorâmica da Praça de Armas de Lima. À direita a Catedral
Metropolitana; à esquerda, o Palácio de Governo; e, ao fundo, o Cerro San Cristóbal

Fonte: s/a, 2007, disponível em http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/21901178.jpg,
acesso em 04/03/2013.
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A revitalização do centro de Lima e a recuperação do seu patrimônio arquitetônico e
cultural se resumem, no mais das vezes, a intervenções pontuais e estratégicas como a
recuperação de fachadas, projetos de iluminação noturna dos edifícios mais significativos, e o
reforço no controle social sobre os usos (e os usuários) permitidos para a contemplação e o
consumo dos renovados espaços clean. Contudo, fato é que a maior parte do centro histórico
limenho se encontra ainda num processo de degradação intenso, evidenciado no abandono, no
encortiçamento e na precariedade da maior parte de suas construções. Contribuem para este
abandono as incongruências do estatuto territorial e político do Cercado de Lima. Capital do
país e da Província de Lima e sede da Municipalidade Metropolitana, o Cercado não possui
representação política própria, isto é, não elege autoridades distritais. Oficialmente, a
autoridade metropolitana assume também o cargo de prefeito distrital. Na prática, evidenciase, neste vazio político, uma mistura perversa de desamparo, sobreposição e disputa entre o
governo central e a autoridade metropolitana sobre as intervenções nesta área da cidade.
Diante dos problemas crônicos que enfrenta o centro histórico – e os desafios de uma
efetiva preservação e valorização do seu patrimônio arquitetônico e cultural –, evadem
responsabilidades, sempre atribuídas ao outro; ao invés da elaboração e atuação conjuntas,
disputam e atropelam as iniciativas de modernização – com destaque para as obras de
mobilidade – que, por falta de um planejamento integrado, têm muitas vezes um impacto
negativo no conjunto urbano e arquitetônico do centro histórico, ferindo inclusive a legislação
vigente sobre seu tombamento e conservação. Finalmente, disputam sua espetacularização e
visibilidade, através da realização de eventos, da apropriação espetacular dos espaços públicos
e das imagens emblemáticas da promoção desta renovada identidade urbana.
Não obstante, como será discutido no próximo capítulo, o centro de Lima está longe
de constituir meramente expressão dos novos impulsos e necessidades hegemônicas. Apesar
dos esforços recentes para a atualização do centro como expressão da hegemonia criolla –
agora em busca da atração de investimentos, turistas e de visibilidade global -, o centro
mantém ainda fortes elementos simbólicos e identitários para os habitantes de Lima (VEGA
CENTENO, 2009). Moradia, trabalho e oportunidades de renda, mobilizações políticas,
intervenções artísticas, práticas, usos e “ruídos” do espaço (LEITE, 2004) que, à margem – e a
despeito - dos projetos e intenções hegemônicos, estabelecem outra cartografia social e
cultural do centro histórico limenho.
Em suas diferentes manifestações, a parcialidade evidente na revitalização do centro
histórico de Lima introduz novas diferenciações sócio-espaciais e aprofunda as antigas,
transfigurando a vida de relações que o anima, impondo usos e códigos de comportamento
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cada vez mais restritivos e que implicam o seu alisamento, mercantilização e turistificação, e
a sua banalização como cenário para o entretenimento fácil, a contemplação fugaz e o
consumo sempre renovado (RIBEIRO, 2004b). Por um lado, esta “recuperação” do centro
histórico de Lima – aliada ao “resgate da memória e da identidade local” – sustenta e legitima
a atualização da hegemonia criolla na narração da cidade e na definição de sua identidade e
“autenticidade” cultural. Por outro lado, esta reafirmação da identidade cultural criolla de
Lima responde também ao esforço e à dificuldade da capital peruana em destacar-se como um
destino atrativo aos turistas que visitam o país. Neste sentido, esta valorização estratégica do
“tipicamente limenho” – entendido como o resgate da tradição urbana criolla e de seus
lugares emblemáticos – funciona também como um investimento no “diferencial turístico” da
capital peruana, de modo a captar e estimular a permanência dos visitantes estrangeiros na
cidade176.
As novas diretrizes que orientam a produção do espaço urbano na contemporaneidade
estão transformando de modo acelerado a paisagem urbana da metrópole limenha, que
experimenta um crescimento sem industrialização baseado na expansão de grandes centros
comerciais, nas grandes obras de mobilidade, na revitalização cenográfica do patrimônio
histórico e cultural177, no desenvolvimento de serviços e estrutura vinculados à economia do
turismo – como hotéis e restaurantes – e na expansão da intermediação especulativa e
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Apesar de quase 70% dos visitantes entrarem no país pelo Aeroporto Jorge Chavéz (em Callao), tornando a
passagem por Lima quase sempre “obrigatória”, a maioria absoluta dos turistas estrangeiros, embora adotem
roteiros diversos, se destina ao sul andino, especialmente à Cuzco e ao santuário de Machu Pichu que são,
aliás, “a imagem internacional” do país; por outro lado, evidência do seu centralismo, 97% daqueles que
visitam o Peru a negócios se destinam à capital. Não obstante, a passagem por Lima não necessariamente se
traduz em dinamismo do turismo local: apenas 59% dos turistas estrangeiros que visitaram a cidade
declararam ter ido à Praça de Armas, de longe o lugar mais visitado, ao passo que 13% afirmaram não ter
visitado lugar nenhum durante sua estadia. Lima também é a localidade que apresenta os menores níveis de
satisfação dos turistas que reclamam, sobretudo, da desordem veicular, da falta de limpeza, da delinquência e
da insegurança (“Perfil del Turista Extranjero que visita el Perú – 2011”; “Perfil del Turista Extranjero que
visita Lima – 2011”; “PERÚ – Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero 2009”. Dados do Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo – República del Perú; disponíveis para download em http://www.mincetur.gob.pe;
acesso em 10/09/2012).
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Projetos de valorização, crescentemente, incluem também o patrimônio arqueológico que, apesar dos séculos
de destruição contínua, continua a imprimir suas marcas na paisagem limenha. Em Lima Metropolitana,
existem hoje 217 sítios arqueológicos identificados pelo Ministério da Cultura; incluída a Província de Callao,
são mais de 350. No entanto, apesar dos esforços recentes de identificação, recuperação e conservação, a
grande maioria permanece em estado de abandono e sofre com as pressões do crescimento urbano e da
especulação imobiliária. Poucas delas estão habilitadas para visitação – com destaque para o Santuário de
Pachacámac (distrito de Lurín), a Huaca Pucllana (distrito de Miraflores) e o complexo circunscrito pelo
Parque de las Leyendas (distrito de San Miguel). (Fonte: Perú – Ministerio de la Cultura, disponível em
http://www.mcultura.gob.pe/principales-sitios-arqueologicos-de-lima, acesso em 04/03/2013; “Huacas de Lima”, El
Comercio, versão eletrônica disponível em http://elcomercio.pe/huacasdelima/, acesso em 04/03/2013).
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financeira que alcança também, cada vez mais, os Cones de Lima (ROMERO REYES, 2004).
No entanto, ainda que informados pelos mesmos processos e guiados, em grande medida,
pelas mesmas imagens emblemáticas da última modernidade, o novo dinamismo urbano dos
Cones Norte, Leste e Sul de Lima e a configuração de novas centralidades “periféricas” no
tecido metropolitano respondem a dinâmicas urbanas, econômicas e socioculturais distintas
daquelas que conduzem os fluxos hegemônicos da metrópole limenha.
La metrópoli peruana no ha escapado a la rutina típica de los cambios que se
produjeron (y producen) como consecuencia de la aplicación de políticas
neoliberales de reactivación económica en muchos países de América Latina. Sin
embargo, […] aquí la existencia de una extendida economía informal y una vasta
población que habita en barriadas, le otorga a ésta atributos particulares que la
distinguen de otras metrópolis insertas en economías de libre mercado y
privatización urbana. […] casi mitad de la PEA está definida por la dinámica
económica informal. Lima es, pues, una ciudad básicamente informal y precaria
(LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.51).178

No cenário contemporâneo de Lima, por um lado, vê-se a irrupção e proliferação de
novos projetos de modernização urbana vinculados à nova hegemonia dos fluxos globais que,
incidindo de maneira desigual sobre o território metropolitano, redefinem as relações entre o
centro e a periferia limenhos, favorecendo a emergência de uma nova hierarquia espacial
metropolitana (CHION, 2009). Por outro lado, em grande medida à margem dos fluxos
hegemônicos deste renovado dinamismo, Lima ingressa num momento de consolidação de
seu espaço urbano e de novos processos de diferenciação social que transformam o fenômeno
e os rostos da pobreza urbana (CABRERA, 2009; RIOFRÍO, 2009) nas vastas áreas
urbanizadas pelos setores populares ao longo da segunda metade do século XX.
Durante o período “clássico” da urbanização explosiva de Lima, a tendência de
ocupação do solo - não exclusivamente, mas sobretudo entre os setores populares - foi
horizontal, com base no padrão “um lote, uma família”, resultando numa metrópole extensa e
com uma densidade média muito baixa (MARULANDA, 2002). Ao contrário desta expansão
horizontal e estendida, desde meados dos anos 90, teve início um processo de “implosão”
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Em português, tradução nossa: “A metrópole peruana não escapou da rotina típica das transformações que se
produziram (e se produzem) como consequência da aplicação de políticas neoliberais de reativação econômica
em muitos países da América Latina. Contudo, [...] aqui a existência de uma estendida economia informal e
uma vasta população que vive em barriadas, lhe confere atributos particulares que a distinguem de outras
metrópoles inseridas em economias de livre mercado e privatização urbana. [...] quase a metade da PEA
[população economicamente ativa] está definida pela dinâmica econômica informal. Lima é, pois, uma cidade
basicamente informal e precária”.
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urbana, com a densificação e verticalização do uso do solo – seja através da autoconstrução
ou a proliferação de edificios de apartamentos179 – implicando novos conflitos de usos, novas
necessidades e novas dinâmicas urbanas (RIOFRÍO, op.cit.). “O fato é que o dinamismo da
cidade hoje não está mais nos terrenos por ocupar, mas nos terrenos já ocupados” (RIOFRÍO,
2010b, p.26 – tradução nossa).
Passado o período de crescimento urbano explosivo, nas últimas duas décadas, muitas
barriadas e pueblos jóvenes, sobretudo as zonas de ocupação mais antiga, cresceram e se
urbanizaram, convertendo-se em bairros periféricos consolidados – com infraestrutura,
serviços básicos e equipamentos como escolas, mercados e hospitais –, ainda que não
necessariamente tenham superado a pobreza que os caracteriza. A consolidação deste espaço
urbano “popular” se evidencia não apenas na infraestrutura que agora supre muitas destas
áreas, mas também na proliferação de segundos e terceiros andares na maioria de suas
construções, na densificação e complexificação dos usos do solo, em um crescente e dinâmico
mercado imobiliário informal (RIOFRÍO, 2009), no surgimento de uma nova classe média e
na consolidação de novos centros comerciais e de serviços que, pelo seu dinamismo,
despontam e se configuram como novas centralidades “periféricas” da metrópole de Lima.
Aunque en pocas ocasiones han logrado niveles de habitabilidad similares a las
urbanizaciones de clase media y alta, esta diferencia es más de carácter cualitativo
que cuantitativo. La problemática que nos plantea este sector de la ciudad ya no es la
de los asentamientos precarios marginales, sino la de una ciudad consolidada, pero
con características diferentes a la ciudad convencional (BARRERA; RAMÍREZ;
CORSO, 2004, p.212 – grifo nosso).180

A consolidação e o crescimento econômico destas novas centralidades nos Cones de
Lima – que é também desigual e produtora de novas desigualdades, como veremos mais
adiante – se apoiam principalmente na expansão e diversificação do setor de comércio e
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Na última década, a construção de novos edifícios é intensa e impulsionada, entre outros fatores, pelo
programa MIVIVIENDA, modalidade público-privada de subsídios para o financiamento da casa própria. Em
função do perfil socioeconômico ao qual este tipo de iniciativa se dirige, estes investimentos tendem a se
concentrar em determinados distritos da cidade, sobretudo os de perfil médio como San Miguel, Magdalena
del Mar e Jesús María (CALDERÓN COCKBURN, 2009). Apesar do crescimento deste tipo de construção, os
edifícios de apartamentos multifamiliares não constituem ainda uma modalidade habitacional difundida em
Lima e nem característica, de um modo geral, da paisagem metropolitana.
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Em português, tradução nossa: “Ainda que em poucas ocasiões tenham alcançado os níveis de habitabilidade
de classe média e alta, esta diferença é mais qualitativa que quantitativa. A problemática que nos coloca este
setor da cidade já não é a dos assentamentos precários marginais, senão a de uma cidade consolidada, mas com
características diferentes da cidade convencional”.
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serviços, sobretudo pequenas e médias empresas de caráter familiar e, em sua grande maioria,
informais. Pequenos negócios que, em geral, surgem a partir da iniciativa individual e
respondem a distintas estratégias econômicas: o auto-emprego e a geração de renda, a
reprodução familiar e, em menor medida, o lucro (ROMERO REYES, 2004). Deste modo,
muitas das economias distritais de Lima Metropolitana estão apoiadas no dinamismo e no
crescimento desta economia popular, do pequeno comércio e da prestação de serviços
diversos. Padarias, pollerías e chifas181, lojas de roupas, artigos de papelaria, o variado
comércio nos mercados que abastecem a população local182, farmácias, e as onipresentes
bodegas – pequenas mercearias de bairro – que representam o tipo de comércio mais comum
em toda a cidade. Dados referentes ao ano 2000 estimaram a existência de mais de 60 mil
bodegas em Lima, representando quase 20% de todos os estabelecimentos comerciais da
metrópole (ROMERO REYES, op.cit.).
Além deste dinamismo promovido pelo pequeno comércio, alguns destes distritos se
destacam também como polos de produção especializada – calçados, roupas e móveis, para
citar alguns exemplos – configurando novos espaços urbano-industriais que se encontram,
hoje, em pleno processo de incorporação à dinâmica econômica metropolitana (ibid.).
Contudo, o crescimento destas economias urbanas periféricas, embora respondam às
tendências metropolitanas, em geral não produzem articulações econômicas e espaciais entre
os distritos. Ao contrário, busca-se a criação, a disputa e o aproveitamento de vantagens
relativas através da especialização produtiva e da concorrência para ganhar nichos de
mercado, em detrimento de uma relação de complementaridade (ROMERO REYES, 2004).
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As pollerías – restaurantes especializados na venda de frango na brasa - e os chifas – restaurantes de comida
sino-peruana - são alguns dos estabelecimentos mais comuns e difundidos em Lima, e são encontrados
facilmente por toda a cidade.

182

Sobre a presença e a importância dos mercados populares na metrópole de Lima, ver: FILGUEIRAS, 2009.
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Figura 13 – Parque Industrial de Villa El Salvador

Fonte: Arquivo pessoal, outubro de 2008.

Neste cenário, o Cone Norte – em particular, os distritos de Los Olivos, Comas e
Independencia – tem cumprido um papel de destaque e, em função do crescimento pujante do
qual foi objeto nas últimas duas décadas, se transformou no exemplo mais paradigmático do
novo dinamismo econômico das áreas de urbanização popular em Lima. No que tange à
especialização produtiva e à criação de novas zonas de produção industrial, podemos
mencionar, no Cone Sul, o Parque Industrial de Villa El Salvador, especializado na fabricação
de móveis; e, no Cone Leste, a indústria de calçados de San Juan de Lurigancho. Na região
central da cidade, por sua vez, grandes centros comerciais populares – como Polvos Azules ou
Las Malvinas – surgiram como locais para o reordenamento do comércio ambulante e a
transferência dos camelôs que ocupavam as ruas do centro.
Hoje, já consolidados, estes locais atraem uma clientela diversa, inclusive de setores
médios e altos em busca de melhores preços, e conduzem negócios de montantes expressivos
que ainda transitam entre a formalidade, a informalidade e a ilegalidade. Finalmente,
mencionamos o desenvolvimento do polo têxtil de Gamarra que, localizado em um bairro
marginal do distrito de La Victoria, se transformou em um importante centro metropolitano
especializado na produção e comércio de têxteis, conectando-se com os circuitos e mercados
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nacional e internacional. Centro provedor de roupas para lojas especializadas em bairros de
classe média e alta, o polo de Gamarra atualmente organiza seus próprios desfiles de moda e
atrai uma ampla gama de clientes de toda a região metropolitana (CHION, 2009).
Todos estes exemplos são ilustrativos de como a economia popular limenha, composta
em sua grande maioria por pequenas empresas de origem familiar e informal, construiu
formas eficientes de organização, criando e consolidando espaços apropriados para uma
produção especializada onde não apenas conseguiram acesso a insumos, maquinaria
importada e informação, mas também alcançaram mercados internacionais – especialmente
América do Norte e do Sul e a Ásia – através de múltiplos canais, lícitos e ilícitos. São, enfim,
produto da habilidade de “empreendedores”183 e organizações locais para estabelecer regras
informais de cooperação, manter sua identidade cultural e reter o poder local, apesar da
participação crescente de empresas nacionais e internacionais que não apenas reconhecem,
mas também querem participar do dinamismo destes setores (CHION, op.cit.).
Ambos [Gamarra y el centro financiero de San Isidro] representan la Lima
neoliberal de los noventa. […] Ambos polos tienen sus propias estrategias y redes de
inserción al proceso de globalización. El nuevo centro financiero puede estar más
cerca de New York o Londres. Gamarra lo está de cualquier abigarrado barriofactoría del Asia emergente (LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.66).184

Não obstante esta aproximação crescente entre os circuitos populares da produção
informal e os fluxos da economia transnacionalizada, os investimentos, modelos e políticas
em desenvolvimento urbano continuam a ser concebidos predominantemente em função de
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A figura do “empreendedor” informal – que, diante das adversidades, se organiza em redes comunitárias e
informais para suprir suas necessidades de moradia e trabalho e que cria oportunidades de renda e de progresso
individual para “sacar adelante” sua vida e a de sua família – goza de grande protagonismo na imaginação
social do Peru contemporâneo. Sua formulação mais emblemática se encontra no livro El otro sendero, de
Hermano de Soto (2005) – publicado originalmente em 1986, hoje considerado um clássico do pensamento
peruano e, seu autor, um dos maiores ideólogos do neoliberalismo no país. No livro, o autor narra a história da
economia popular e informal no Peru ao longo da segunda metade do século XX; nas palavras do autor, “a
história de como os pobres [...] estão criando de modo espontâneo uma sociedade democrática de mercado”
(DE SOTO, op.cit., p.34 – tradução nossa). No contexto da grave crise desatada nos anos 1980 - diante da
crescente ameaça subversiva, da generalização da pobreza e da informalidade e do profundo dinamismo
demonstrado pelo empreendedorismo popular -, De Soto postula e defende o incentivo à iniciativa individual,
como evidência não apenas da falência do Estado mas, sobretudo, como alternativa à ele; proposta que,
exaltando as saídas individuais à crise, embasaria as reformas neoliberais promovidas poucos anos depois,
dando-lhe ademais um caráter “popular” e “democrático”.
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Em português, tradução nossa: “Ambos [Gamarra e o centro financeiro de San Isidro] representam a Lima
neoliberal dos anos noventa. [...] Ambos polos têm suas próprias estratégias e redes de inserção ao processo de
globalização. O novo centro financeiro pode estar mais próximo de Nova York ou Londres. Gamarra o está de
qualquer tumultuado bairro-fábrica da Ásia emergente”.
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um “pensamento único” que informa os eixos e vetores hegemônicos da produção e
reprodução do espaço urbano na contemporaneidade (ARANTES; VAINER; MARICATO,
2000), e que se dirige à promoção de um modo de vida, de produção e de consumo exclusivos
que têm como principal sujeito a grande empresa transnacional (RIOFRÍO, 2004).
Animados e atraídos pela consolidação e efervescência dos distritos populares
limenhos, na última década crescem os investimentos em grandes empreendimentos
comerciais nos Cones de Lima, muito em função do dinamismo urbano e econômico
alcançados nestas áreas, mas também pela “constatação” de uma demanda de mercado
insatisfeita, isto é, de uma grande parte da população limenha que ainda anseia por consumo e
“modernidade” (ARELLANO CUEVA; BURGOS ABUGATTAS, 2004). Albergando a
quase dois terços da população metropolitana, “os ‘cones’ foram se constituindo nas
economias emergentes da metrópole e não é gratuito que as grandes empresas comerciais e
cadeias de supermercados tenham visto aí potenciais mercados de consumo” (ARROYO;
ROMERO, 2008, p.111 – tradução nossa). Apenas para citar alguns destes empreendimentos,
em 2002 foi inaugurado o shopping Mega Plaza Norte, no distrito de Independencia; em 2006
o Centro Comercial Plaza Atocongo, localizado na via expressa Panamericana Sul no distrito
de San Juan de Miraflores; e, para o ano de 2012, está prevista a inauguração de mais um
Mega Plaza, desta vez no distrito de Villa El Salvador.
Partindo de uma perspectiva crítica, o shopping center é geralmente concebido como
um espaço “sem qualidades” – sem identidade e sem história, marcado pela homogeneidade,
pelo controle e pela previsibilidade, indiferente à cidade que o rodeia, às suas tradições e sua
paisagem (GARCÍA CANCLINI, 1997). Utilizando-se das novas tecnologias e dos meios
sofisticados de comunicação e transporte para criar e recriar as localizações necessárias ao seu
desenvolvimento, os grandes centros comerciais constituiriam a expressão máxima da
privatização e padronização dos espaços de comércio, dentro dos quais se reforça a
seletividade social, não só pela vigilância ostensiva, mas também através dos códigos de
comportamento que os regem (VARGAS, 2001). “Os espaços públicos emergentes
correspondem mais ao comércio e ao consumo, onde os atores dinâmicos são, em geral,
entidades externas ao território e os habitantes são considerados compradores potenciais”
(JOSEPH; CASTELLANOS; PEREYRA; ALIAGA, 2005, p.342 – tradução nossa).
Neste sentido, estes empreendimentos – como novo modelo hegemônico de “espaço
público” – representam a introdução de novas pautas econômicas, sociais e culturais que têm
no consumo individual seu principal mecanismo regulador. Nos Cones de Lima, cuja história
de urbanização está associada à capacidade de mobilização e organização popular para a
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habilitação comunitária do espaço urbano e cujo crescimento se deve ao dinamismo alcançado
por uma economia basicamente informal e familiar, seu impacto não deve ser menosprezado –
sobretudo se consideramos que sua construção se dá verticalmente em função de agentes
externos e privados, em detrimento da melhoria em infraestrutura e serviços que ainda
continua a depender dos recursos e da atuação dos próprios moradores185.
Se ha estimado que las tres economías emergentes de Lima [los Cones Norte, Este y
Sur] generan un movimiento comercial por valor de $ 4.700 millones [de soles] al
año, representando el 41% del mercado metropolitano. Sin embargo, la instalación y
operación de las grandes cadenas de supermercados, almacenes y establecimientos
comerciales, en espacios como Lima norte, responde a estrategias de segmentación
del consumo masivo que, a su vez, obedece a procesos mayores de segregación en la
ciudad (ARROYO HURTADO; ROMERO REYES, 2010, p.47-48).186

A proliferação destes empreendimentos na periferia urbana, inclusive em zonas ainda
carentes de infraestrutura e serviços básicos, evidenciam a consolidação de uma nova
tipologia urbana e uma nova maneira de se conceber a cidade e o espaço público, da qual o
shopping center constitui o exemplo mais paradigmático. Previsíveis e padronizadas, estas
arquiteturas instauram e aprofundam o contraste e a fragmentação do espaço urbano,
alimentando-se deles, oferecendo em seu espaço a ordem e a segurança que a cidade e seus
espaços públicos já não proporcionariam. “A ausência de uma política pública de
infraestrutura é coberta por um negócio que necessita desta ausência, que a potencializa. [...]
os enclaves modernos, com o modelo do shopping, são negócio a custa de que a cidade, como
artefato coletivo, não seja viável” (GORELIK, 2004, p.202 – tradução nossa).
Nesta direção, as novas tendências na organização do território metropolitano – a
atualização parcial do espaço herdado, o surgimento de novas centralidades e a proliferação
destas novas tipologias/arquiteturas fragmentadoras do tecido urbano - têm por consequência,
ademais, o aumento da polarização social e espacial, estimuladas não apenas pelos renovados
processos de diferenciação intra-urbana – entre distintos bairros da cidade, entre o(s) centro(s)
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Para citar um exemplo, a instalação do Mega Plaza Norte, em 2002, implicou na quebra e/ou no
desaparecimento de mais de 1.500 estabelecimentos comerciais locais (pequenas lojas e bodegas), gerando
apenas 800 postos de trabalho ocupados, via de regra, por moradores de outras regiões da cidade (ARROYO
HURTADO; ROMERO REYES, 2010, p.40).
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Em português, tradução nossa: “Estimou-se que as três economias emergentes de Lima [os Cones Norte,
Leste e Sul] geram um movimento comercial no valor de $ 4,7 bilhões [de soles] ao ano, representando 41%
do mercado metropolitano. No entanto, a instalação e operação das grandes cadeias de supermercados,
armazéns e estabelecimentos comerciais, em espaços como Lima Norte, responde a estratégias de segmentação
do consumo massivo que, por sua vez, obedece a processos mais amplos de segregação urbana”.
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e a(s) periferia(s) –, mas também induzem e promovem novos processos de diferenciação
social no interior da periferia urbana187. Neste sentido, observa-se o aprofundamento da
diferenciação entre a pobreza e a pobreza extrema (RIOFRÍO, 2004; 2009) que se evidencia
nas condições e possibilidades diferenciadas de ocupação e apropriação do espaço urbano e de
inserção social, no contexto metropolitano de uma “expulsão social inédita” (KATZMAN;
RIBEIRO, 2008, p.253). “Em meio à euforia e ao otimismo econômico [...] subsiste uma
dramática realidade de pobreza crescente e o aprofundamento da desigualdade na distribuição
da riqueza” (LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.50).
Em contraposição às “áreas luminosas” que constituem os “bolsões da modernidade
atual” (SANTOS, 1994, p.77), inclusive suas centralidades periféricas, a maior parte do
território urbano permanece imune às transformações impostas pela globalização econômica.
“Zonas opacas”, onde os tempos são lentos e adaptados à incompletude e às heranças do
passado (SANTOS, op.cit.), que constituem, hoje como em outros tempos, o refúgio e a
sobrevivência dos muito pobres.
[...] ainda que enfrentando a desindustrialização e a urbanização dispersa, as
metrópoles históricas, pela excepcionalidade das condições que oferecem,
preservam parte de sua força de comando das economias nacionais, continuando a
exercer a sua função social mais significativa: a de último abrigo, ainda que muito
precário, dos mais pobres (RIBEIRO, 2006, p.26).

Ocupando os “espaços opacos” da metrópole globalizada (SANTOS, op.cit.),
emergem os rostos de uma “nova pobreza urbana”, marcada pela experiência de uma
marginalização radical e pela hiper-periferização da moradia que impedem a reprodução de
estratégias tradicionais de sobrevivência e dificultam a organização social e política, tornando
ainda mais precárias das condições urbanas de vida (RIBEIRO, 2009a). Se Lima já não cresce
mais a um ritmo vertiginoso e se as áreas de ocupação popular mais antiga já se encontram
urbanizadas e/ou em pleno processo de consolidação e densificação, continuam a surgir novos
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Não pretendemos com isso afirmar que a periferia de Lima constituía antes uma realidade socioeconômica
homogênea e que as diferenciações foram introduzidas apenas contemporaneamente. Como já apontamos no
capítulo anterior, apesar da tendência à construção de narrativas homogeneizadoras da experiência
migrante/popular – sintetizadas na trajetória épica do cholo – e das imagens de uma “unidade inicial” nas
urbanizações que fundavam na cidade, desigualdades internas sempre operaram no sentido da sua inserção
diferenciada no contexto urbano (ALTAMIRANO, 1984; ANDERSON, 2007). Em todo caso, a partir dos
anos 80 – e de modo acelerado nas últimas décadas - se acentuam os processos de diferenciação social no
interior da periferia limenha, evidenciados na visibilidade dos novos setores emergentes (ANDERSON,
op.cit.).
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bairros e assentamentos na extrema periferia da metrópole, sobretudo em áreas de risco e
terrenos de difícil acesso, onde não apenas a construção da moradia, mas também a instalação
de serviços e equipamentos urbanos resulta ainda mais problemática (RIOFRÍO, 2004).
Durante los noventa, los terrenos «en mejores condiciones» para ser ocupados, por
calidad de suelo y cercanía al centro, ya estaban habitados. Solo quedaban
disponibles los terrenos marginales, pequeñas quebradas y espacios intersticiales
destinados a otros usos. Este hecho dio lugar a que en la misma periferia,
aparentemente homogénea, se reproduzca la desigualdad que se expresa en las
oportunidades de ocupación de los espacios (CABRERA; RODRÍGUEZ; SORIA,
2006, p.230).188

Apenas nos distritos do Cone Sul de Lima foi estimada, nas últimas duas décadas, a
demarcação de mais de 40 mil lotes nos novos bairros da extrema pobreza que albergariam
cerca de meio milhão de habitantes, ocupando uma área sete vezes maior que o histórico
“Damero de Pizarro” (RIOFRÍO, 2010a). Nestas áreas, onde transparecem o aprofundamento
da polarização e da segregação sócio-espacial entre a pobreza e a pobreza extrema (RIOFRÍO,
2004), “mecanismos de reprodução ampliada do isolamento” contribuem de forma combinada
para a sua perpetuação (KATZMAN; RIBEIRO, 2008, p.253), definindo os (novos)
ganhadores e os perdedores da cena urbana contemporânea.
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Em português, tradução nossa: “Durante os anos noventa, os terrenos ‘em melhores condições’ para serem
ocupados, pela qualidade do solo e proximidade ao centro, já estavam habitados. Apenas sobravam disponíveis
os terrenos marginais, as pequenas quebradas e espaços intersticiais destinados a outros usos. Este fato deu
lugar a que, na mesma periferia, aparentemente homogênea, se reproduza a desigualdade que se expressa nas
oportunidades de ocupação dos espaços”.
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Figura 14 – Assentamento informal em Manchay, distrito de Pachacámac

Fonte: Foto de Elsa Monforte e Frankie Caycho, 2012. Disponível em
http://www.architecturalpapers.ch/index.php?ID=92, acesso em 05/03/2013.

Segundo Katzman (2001), três mudanças na estrutura social das grandes cidades
latino-americanas influem decisivamente na radicalização do isolamento e da precariedade
das condições de vida dos pobres urbanos. Por um lado, a segmentação laboral e educativa, a
precarização do trabalho e a desigualdade no acesso à tecnologia e informação e, logo, das
possibilidades de inserção e ascensão no mercado de trabalho formal. Por outro lado, a
privatização e segmentação dos serviços coletivos, tanto públicos como privados, e a
significativa redução – e/ou o estrito controle e vigilância – dos espaços públicos que
permitem e estimulam o contato interclassista e o encontro informal entre distintos grupos
sociais. E, finalmente, a segregação, a invisibilização e o confinamento espacial da pobreza
urbana, intensificados na experiência contemporânea da marginalização radical e na hiperperiferização da moradia dos muito pobres. Como resultado destes processos, que se
retroalimentam e se potencializam mutuamente, o crescente isolamento social e espacial da
pobreza extrema se converte, frente ao desaparecimento do horizonte de integração social, no
mecanismo de sua própria perpetuação (KATZMAN, 2001).
Allí donde el horizonte tiene un techo muy bajo, donde no hay posibilidades de
forjar una identidad individual ni expectativas realistas en torno a la inserción en el
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mercado de trabajo o donde estar cubierto por el sistema de seguridad social
simplemente ha dejado de ser percibido como un derecho, ¿de qué clase de política
de ciudadanos puede hablarse? (CABRERA; RODRÍGUEZ; SORIA, 2006,
p.258).189

Ainda que a intensidade destes processos de diferenciação e polarização social e da
marginalização radical da extrema pobreza seja distinta entre as metrópoles da América
Latina, este é um fenômeno que está presente em todas elas (KATZMAN; RIBEIRO, 2008).
No entanto, este aumento do isolamento dos pobres urbanos – dos muito pobres, sobretudo –,
inerente às novas modalidades de crescimento e organização do espaço urbano, é ocultado e
pouco visível socialmente (ibid.), ofuscado pela visibilidade e normatividade ostensivas das
“áreas luminosas” da contemporaneidade urbana. Mesmo em Lima que, como vimos,
constituiria um dos casos mais expressivos, em toda a região, da incontestável presença e
visibilidade da pobreza e das novas modalidades de habitação popular (ROMERO, 2004), “a
luminosidade das novas centralidades contrastará com a escura precariedade dos bolsões de
pobreza dispersos por toda a extensa superfície que ocupa atualmente a cidade” (VEGA
CENTENO, 2009, p.15 – tradução nossa).
Nos lugares da extrema pobreza, “o anonimato estrutural e estruturante com origem
tanto em desinvestimentos sociais como nos limites estabelecidos por investimentos
estratégicos” (RIBEIRO; LOURENÇO, 2001, p.124) é vivenciado e produzido socialmente
como um fenômeno negativo – “o não-ser, o não-outro, o nada” (ibid., p.115). A produção
social do anonimato se revela tanto na intenção deliberada de ocultação e invisibilidade de
determinados lugares, sujeitos e processos, na produção social de medos e tabus, como
também na tendência à evasão de sua consideração atenta, evitando a perplexidade e os
embaraços diante das dificuldades de sua nomeação. “Assim, do âmago do grande movimento
de urbanização, associado à modernização, desdobram-se outros movimentos expressivos da
existência do não-outro: nem proprietários nem trabalhadores, ‘sem lenço nem documento’.
Estes não contam e nem são contados” (RIBEIRO; LOURENÇO, 2001, p.121)190.
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Em português, tradução nossa: “Aí onde o horizonte tem um teto muito baixo, onde não há possibilidades de
forjar uma identidade individual nem expectativas realistas de inserção no mercado de trabalho ou onde estar
coberto por um sistema de seguridade social simplesmente deixou de ser percebido como um direito, de que
classe de cidadania podemos falar?”.
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As autoras concluem o argumento citando um interessante trecho de uma revista, que exemplifica bem esta
produção social do anonimato: “Genivaldo Lopes de Lima, 31 anos [...] ficou indignado ao saber que não foi
contado no último recenseamento: ‘Eu me sinto mal com isto. Esse país não dá oportunidade para ninguém’. O
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[…] la incorporación en el léxico especializado de las nociones de exclusión,
desafiliación, desvalidación, fragmentación y otras semejantes revela la inquietud
por la creciente proporción de población que, además de estar precaria e
inestablemente ligada al mercado de trabajo, se ve progresivamente aislada de las
corrientes predominantes […] en la sociedad. Este fenómeno, cualquiera sea el
término que se le aplique, implica vínculos frágiles - y en último extremo
inexistentes - entre los pobres urbanos y las personas e instituciones que orientan su
desempeño por las normas y valores dominantes en la sociedad en un determinado
momento histórico (KATZMAN, 2001, p.172).191

Além do impacto das transformações desencadeadas pelos novos impulsos
modernizadores, a proeminência da violência e da insegurança na experiência do urbano na
contemporaneidade também reflete e estimula o aprofundamento da polarização social e a
dualização do espaço urbano: por um lado, territórios populares são cada vez mais
estigmatizados e, por outro, as classes médias e altas buscam estratégias de isolamento cada
vez mais sofisticadas, através da demarcação de fronteiras físicas e/ou simbólicas (RIBEIRO,
2000). Como veremos a seguir, o aumento objetivo e subjetivo da violência, da desconfiança
e do medo – expressos na criminalização do outro, mas também na invisibilização do “nãooutro”, ao qual nem sequer se nomeia (RIBEIRO; LOURENÇO, op.cit.) – aparecem, no
contexto contemporâneo, como os elementos discursivos que justificam o confinamento das
classes populares a um território estigmatizado e a instauração de um novo padrão de
segregação das classes médias e altas que, cada vez mais, temem e rejeitam a vida das
cidades, a co-presença e a imprevisibilidade do encontro.
Os processos de polarização social e dualização do espaço urbano se acentuam na
contemporaneidade com a atualização parcial e estratégica do espaço herdado, a expansão das
grandes corporações, a financeirização do território e a crescente mercantilização da vida em
detrimento de mecanismos de proteção social (WACQUANT, 2001, p.38). À medida que
estes fenômenos induzem novos processos de diferenciação social no espaço urbano, o
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IBGE [...] não inclui ‘pessoas errantes’, sem domicílio fixo, na contagem dos habitantes [...] A maioria dos
moradores de rua espalhados pelo país se enquadra nessa categoria” (“Invisível”, Revista Única, jan. 2000
APUD RIBEIRO; LOURENÇO, 2001, p.121).
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Em português, tradução nossa: “[...] a incorporação no léxico especializado das noções de exclusão,
desfiliação, desvalidação, fragmentação, e outras semelhantes, revela a inquietude pela crescente proporção da
população que, além de estar precária e instavelmente ligada ao mercado de trabalho, se vê progressivamente
isolada das correntes predominantes [...] na sociedade. Este fenômeno, qualquer que seja o termo que se
aplique, implica vínculos frágeis – e, no extremo, inexistentes – entre os pobres urbanos e as pessoas e
instituições que orientam seu desempenho pelas normas e valoras dominantes na sociedade em um
determinado momento histórico”.
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aumento das distâncias e do isolamento entre os setores “estabelecidos” e as populações
marginalizadas se relaciona ainda com a percepção crescente da cidade como um lugar cada
vez mais violento e inseguro. Neste sentido, a afirmação das diferenças no espaço urbano
contemporáneo – não só em Lima, como em todas as metrópoles da região - passa a
incorporar também a segurança como novo critério de legitimidade (VEGA CENTENO,
2007).

4.2

Violência, insegurança e vulnerabilidade: a diferença temida

O crescimento e as mutações em sua manifestação – do “delito como exceção” ao
“delito como cotidianidade” – transformaram a violência em um dos fenômenos mais
significativos da cidade contemporânea e a primeira causa de morte nas metrópoles latinoamericanas, alçando o subcontinente a uma das regiões mais violentas do mundo (DEL
OLMO, 2000). Na década de 1980, a crise do modelo desenvolvimentista e uma conjuntura
de grave crise econômica e instabilidade política em toda a região – com o aumento dos
índices de pobreza, desigualdade, desemprego, informalidade e a deteriorização do padrão de
vida - levariam à generalização da percepção de crise e desordem no subcontinente. Desde
então, o termo “crise urbana” se generaliza e as cidades da América Latina passaram a ser
vistas primordialmente como lugares de grande inquietação, com a agudização dos fenômenos
da violência urbana, da criminalização e da vitimização (OLIVEIRA; ROBERTS, 2005).
A instauração hegemônica desta percepção de crise generalizada, associada ao
aumento objetivo e subjetivo da criminalidade e da insegurança, trará consigo uma profunda
mudança nas relações e dinâmicas espaciais e na construção social da diferença na cidade,
predominando a associação entre heterogeneidade – particularmente a desigualdade
econômica – e conflito social. Em verdade, como já discutido no capítulo 3, a criminalização
da pobreza não é um fenômeno novo e mobiliza não apenas as disparidades econômicas em
sua construção, mas um conjunto imbricado de ideias e estereótipos que constroem o
imaginário das classes populares urbanas como “classes perigosas” pelo menos desde meados
do século XIX (CHALHOUB, 1996; 2001).
Nas duas últimas décadas, esta associação entre heterogeneidade e conflito social se
atualiza de tal maneira que a violência se torna o fenômeno mais significativo da experiência
urbana contemporânea nas metrópoles da América Latina, pautando transformações
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profundas no cotidiano, na paisagem e na arquitetura das cidades (CALDEIRA, 2000); na
agenda pública e na “implosão discursiva” de relatos sobre a insegurança e a criminalidade
(BRICEÑO-LEÓN; ZUBILLAGA, 2001, p.170); e na emergência de uma “cidadania do
medo”, isto é, uma “nova subjetividade marcada pelo temor permanente de ser uma vítima
potencial e pela dedicação, então, a mobilizar permanentemente novas práticas de
insegurança” (BRICEÑO-LEÓN; ZUBILLAGA, op.cit., p.172 – tradução nossa).
Una realidad que, al margen de los matices y peculiaridades en los distintos casos, se
refleja en las percepciones de inseguridad que se tienen desde Buenos Aires hasta
México DF; priorizándose así a la seguridad pública al tope de la agenda política
[…]. Encuestas de victimización realizadas [el año de 2003] en 17 países de la
región revelaron que más del 80% de los entrevistados consideran que el crimen se
incrementó en el último año y que esa situación seguirá empeorándose al año
siguiente (ROMANO, 2005, p.3).192

Lima não escapa a este fenômeno, como indicam a profusão de estudos e estatísticas
sobre a criminalidade crescente, a onipresença e o destaque dado à violência nos meios de
comunicação de massa, o medo e a desconfiança que proliferam nos relatos e na vivência
cotidiana da urbe. Após as duas décadas de violência política, no período entre 1994 e 2001
houve uma redução significativa da taxa de homicídios no Peru: de 12,27 mortes em cada cem
mil habitantes em 1994, para 4,91 em 2001; taxa bastante inferior à média registrada na
América Latina (de 20,7) e uma das mais baixas entre os países da região (ROMANO, op.cit.,
p.73). Em contrapartida, com a retomada do crescimento econômico e o aumento do
consumo, a percepção de que a delinquência “comum” está aumentando é generalizada,
manifestada por três em cada quatro limenhos, independentemente de sua classe social
(BASOMBRÍO IGLESIAS, 2005).
Ainda que as manifestações e a distribuição da violência e da insegurança sejam
desiguais entre os diferentes setores sociais, em pesquisa realizada em 2005 mais de 90% dos
habitantes de Lima declararam perceber que a criminalidade está aumentando e/ou se manteve
igual ao ano anterior. Segundo dados obtidos entre 2001 e 2005, entre os tipos de problemas
mais comuns, na opinião pública dos limenhos, estão o assalto a pedestres e a domicílios, as
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Em português, tradução nossa: “Uma realidade que, à margem dos matizes e peculiaridades nos distintos
casos, se reflete nas percepções da insegurança que se tem de Buenos Aires à Cidade do México; priorizando
assim a segurança pública no topo da agenda política [...]. Pesquisas de vitimização realizadas [no ano de
2003] em 17 países da região revelaram que mais de 80% dos entrevistados consideram que o crime aumentou
no último ano e que esta situação deve piorar no ano seguinte”.
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pandillas (gangues de bairro) e o tráfico de drogas; conforme tendência já apontada, a
preocupação com assassinatos aparece em apenas 0,4% das respostas (BASOMBRÍO
IGLESIAS, op.cit.). Contudo, apesar do nítido crescimento da preocupação com a violência e
com a (in)segurança pública na última década, em comparação com outros países da América
Latina, no Peru a preocupação com a delinquência ainda aparece como um fenômeno
secundário, prevalecendo entre a população a preocupação com o desemprego, a pobreza e a
desigualdade econômica (LATINOBARÓMETRO, 2010).
Na interpretação dominante dos estudos sobre criminalidade, entende-se o crescimento
da violência como evidência de um “padrão de racionalidade empresarial”, no qual a
desigualdade socioeconômica associada a um contexto de aumento e concentração da riqueza
e do consumo se revelariam as condições estruturais que subjazem e determinam a crescente
onda de delitos de todo o tipo (PORTES; ROBERTS, 2005). Nesta “economia da ilegalidade”
ou “empreendedorismo forçado” (VALLADARES; PRETECEILLE; FREIRE-MEDEIROS;
CHINELLI, 2005), o mercado informal (aí incluídos os transportes clandestinos e a pirataria),
o tráfico de drogas e armas, os roubos e furtos, bem como outras modalidades de crime contra
a propriedade aparecem como os modos de acesso (racional) à renda disponíveis à população
marginalizada da esfera do trabalho e da economia formal.
De um lado, a agudização das desigualdades e da exclusão social nas últimas décadas,
expressas na segregação espacial, na segmentação dos serviços públicos, na negação de
direitos sociais tradicionais e na privatização dos riscos e das oportunidades na sociedade
contemporânea (KATZMAN; RIBEIRO, 2008). Do outro, a difusão de imagens globais e a
instauração do consumo como principal mecanismo regulador das relações sociais e da
“participação social”, produzindo a crescente defasagem entre as expectativas de melhoria de
vida e as oportunidades reais de obtê-la para amplos setores da sociedade. E, destas
expectativas frustradas de consumo, floresceria o terreno da violência urbana (BRICEÑOLEÓN; ZUBILLAGA, 2001).
Num mercado totalmente organizado em torno da procura do consumidor e, numa
sociedade interessada em manter essa procura permanentemente insatisfeita, os
consumidores falhos são os novos impuros, já que o novo critério de pureza, ou de
reordenamento, é a aptidão e a capacidade de consumo (BATISTA, 2003, p.79).

Partindo desta perspectiva, não surpreende, portanto, a associação predominante da
violência com os territórios da pobreza e seus moradores, os jovens em particular. Isto é, se é
a insatisfação das expectativas de consumo pelas vias do mercado formal o mecanismo
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detonador das práticas violentas e delitivas, a estigmatização e a criminalização da pobreza, a
discriminação e o isolamento social dos bairros populares e de seus moradores constituem, ao
fim e ao cabo, nada mais que seu derivado lógico. Nesta direção, buscando questionar a
naturalização destas associações, compartilhamos a indagação de Lechner (1998, p.190 –
tradução nossa): “A interpretação supõe que expectativas e satisfação se encontram num
mesmo âmbito quando possivelmente operem em registros diferentes. Não estaremos diante
de expectativas que, em parte, não podem ser satisfeitas pelos sistemas em sua forma atual?”.
Ademais, o fenômeno da criminalidade nas metrópoles latino-americanas se relaciona
também com o aumento exponencial do medo e da insegurança, ressaltando-se o papel dos
meios de comunicação de massa na produção de um “pânico generalizado” entre a população
urbana (DEL OLMO, 2000). Referindo-se à cidade de Caracas, García e Villá descrevem este
fenômeno e seus “efeitos de realidade” (2001, p.71 - grifo no original):
[...] la semántica del miedo impone su conjugación, su ritmo, sus formas y sus
urgencias que obedecen tanto a parámetros político-administrativos y
socioeconómicos como a dinámicas comunicativas y morales. […] Un sinfín de
hechos presenciados o conocidos directamente, pero también de encuestas, relatos,
rumores, reseñas mediáticas, ofertas electorales, imágenes, consejos familiares,
etcétera, alimentan la multiplicidad de índices semánticos, cognoscitivos y
pragmáticos mediante los cuales la violencia urbana y la inseguridad personal se
instituyen.193

Neste sentido, diversos autores apontam como, em toda a América Latina, as
percepções da vulnerabilidade e da insegurança urbana crescem de maneira desproporcional
ao aumento factual das ocorrências criminais (BASOMBRÍO IGLESIAS, 2005; DEL OLMO,
op.cit.; GARCÍA; VILLÁ, op.cit.; LECHNER, 1998; ROJAS ARAVENA, 2010; ROMANO,
2005). Em Lima, segundo dados de 2005, quase nove em cada dez limenhos afirmaram que os
roubos nas ruas haviam aumentado nos últimos seis meses; no entanto, cerca de 60% dos
entrevistados (e/ou membros de sua família) nunca haviam sido vítimas deste tipo de delito
(BASOMBRÍO IGLESIAS, op.cit.).
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Em português, tradução nossa: “[...] a semântica do medo impõe sua conjugação, seu ritmo, suas formas e
suas urgências que obedecem tanto a parâmetros político-administrativos e socioeconômicos como a
dinâmicas comunicativas e morais. [...] Um sem-fim de fatos presenciados ou conhecidos diretamente, mas
também pesquisas, relatos, rumores, resenhas midiáticas, ofertas eleitorais, imagens, conselhos familiares, etc.,
alimentam a multiplicidade de índices semânticos, cognitivos e pragmáticos mediante os quais a violência
urbana e a insegurança pessoal se instituem”.
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Esta construção subjetiva do medo, ainda que alimentada por fatos reais e experiências
direta ou indiretamente conhecidas, não guarda propriamente uma relação concreta com a
realidade cotidiana. Não obstante, a generalização destas percepções estimula e conduz a sua
própria reprodução e reificação, como evidencia a profusão de índices para medi-la. Por
exemplo, a criação de um “Índice do Medo”; cálculo estatístico feito pela Fundação Getúlio
Vargas, aqui no Brasil, e que no ano de 2003 constatou que 94% dos brasileiros “sente” que a
violência e a insegurança estão aumentando (ROMANO, op.cit., p.25).
Embora ancorados em dados e fatos concretos – devidamente alardeados nos jornais,
na TV e na internet –, o medo e a sensação de vulnerabilidade e insegurança têm, portanto,
origens e manifestações mais difusas – a partir de uma imbricação complexa de fatos, relatos,
impressões, sensações, qualificações e estereótipos que constroem socialmente a “consciência
coletiva da insegurança” de que a vida urbana cotidiana está permeada de riscos (DEL
OLMO, 2000, p.81). Nesta direção, poderíamos argumentar que esta sensação de medo e
insegurança diante da percepção da violência e da vulnerabilidade crescentes constituiria,
enfim, expressão de uma ansiedade e um mal-estar difusos e dispersos oriundos da
experiência, na modernidade contemporânea, da contingência e da incerteza (DOMINGUES,
2002) que se deslocam para um único elemento: a segurança (BATISTA, 2003).
Este campo dá visibilidade, dilui a incerteza mas ao mesmo tempo divide, semeia a
desconfiança mútua, isola e separa. [...] Nesse desamparo, concentrar o medo numa
parte da população que pode ser nomeada, reconhecida e localizada é absolutamente
estratégico. [...] A transferência das inseguranças globais para o campo da segurança
privada tem a vantagem de tornar as ameaças à segurança em seres palpáveis,
corporificados. É isto que faz com que sejam muito mais concretas hoje as
reivindicações políticas por lei e ordem do que as reivindicações por segurança no
emprego ou pela manutenção das leis trabalhistas. [...] só restam os discursos da lei e
ordem contra os sinais visíveis do caos e da desordem: camelôs, flanelinhas,
prostitutas, corruptos, drogados, pedófilos, etc. (BATISTA, op.cit., p.96-98).

Deste modo, a obsessão discursiva com a violência e o surgimento de um “novo
gênero de relatos urbanos”– com ênfase na atuação moralizante da opinião pública e dos
meios de comunicação de massa –, expressam e canalizam a angústia, amiúde difusa, pela
sensação de vulnerabilidade crescente; satisfazem a inquietação social ao nomeá-la e localizála espacial e socialmente; além de divulgar as medidas preventivas apropriadas em face de
cada uma de suas manifestações. “Há, sobretudo, um saber que se acumula e que orienta a
atuação cotidiana numa cidade percebida como ameaça” (BRICEÑO-LEÓN; ZUBILLAGA,
2001, p.172 – tradução nossa). Finalmente, a constatação alarmada e a reafirmação discursiva
da violência e da insegurança são potencialmente o mecanismo de sua perpetuação, na medida
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em que se convertem em obstáculo para o reconhecimento, a convivência e a solidariedade; e,
sobretudo, por sua capacidade de potencializar uma espiral de violência, justificando a
demanda por maior repressão, tornando legítimos o atropelamento de direitos civis e os
excessos das forças policiais na desejada imposição da ordem (DEL OLMO, op.cit.).
Combinam-se, portanto, as dimensões objetiva e subjetiva da violência, passando-se
da “violência vivida” à “violência presumida” (GROMPONE, 1999), onipresente e a ameaçar
indistintamente os habitantes da cidade, embora especialmente associada aos territórios
populares e seus moradores - os jovens, em particular. E justifica-se, assim, a proeminência
dos debates e reclames sobre segurança nos discursos sobre a cidade, o reforço da instituição
policial e o recrudescimento das modalidades punitivas, a proliferação de serviços de
segurança privada, a privatização dos espaços públicos e as estratégias de isolamento,
sobretudo das classes mais altas, que introduzem mudanças no padrão arquitetônico das
cidades e modificam a natureza e a dinâmica de seus espaços públicos (CALDEIRA, 2000).
La constatación civil y política (ámbitos que constituyen el doble soporte histórico
de la urbanidad) de este proceso, sirve para considerar la manera como se privilegia
el surgimiento de una urbanidad privativa. Lejos de las perspectivas tradicionales
definidas en términos de tipo ideal o de sus contrarios lógicos (“anti-ciudad” o “antiurbano”), esta categoría sociológica rinde cuenta de la manera como la
vulnerabilidad, en sus variables citadinas y ciudadanas, se ha convertido en el
leitmotiv de la vida urbana (GARCÍA; VILLÁ, 2001, p.60 – grifos no original).194

Certamente, esta experiência da vulnerabilidade é desigual, atravessada por contextos
e situações individuais e, sobretudo, relativa à sua localização em um espaço social marcado
por amplas desigualdades de poder e recursos e por relações assimétricas com o Estado. A
experiência da vulnerabilidade se relaciona de duas maneiras com o Estado: por um lado, com
a sua carência, manifesta na incapacidade de garantir a efetividade da segurança pública; por
outro lado, diz sobre seu excesso, isto é, os abusos e arbitrariedades cometidos pelas forças
policiais na repressão ostensiva, sobretudo dos mais pobres (BRICEÑO-LEÓN;
ZUBILLAGA, 2001, p.171). “A percepção de insegurança é muito alta e apenas se equipara à
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Em português, tradução nossa: “A constatação civil e política (âmbitos que constituem o duplo suporte
histórico da urbanidade) deste processo serve para considerar a maneira como se privilegia o surgimento de
uma urbanidade privativa. Longe das perspectivas tradicionais definidas em termos de tipo ideal ou de seus
contrários lógicos (‘anti-cidade’ ou ‘anti-urbano’), esta categoria sociológica dá conta da maneira como a
vulnerabilidade, em suas variáveis citadinas e cidadãs, se converteu no leitmotiv da vida urbana”.
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percepção da ineficiência do desempenho da Polícia e dos outros organismos públicos
encarregados de velar pela segurança” (VEGA CENTENO, 2007, p.333 – tradução nossa).
A sensação de desamparo e desproteção desata a proliferação de estratégias e
mecanismos de proteção privados que refletem, por sua vez, desiguais capacidades de acesso
às tecnologias de vigilância cada vez mais sofisticadas, de imposição de regimes de distância
e proximidade e do estabelecimento de modalidades de justiça comunitária (BRICEÑOLEÓN; ZUBILLAGA, op.cit.). Neste contexto, intensificam-se os processos de autosegregação, o enclausuramento do espaço doméstico, o confinamento e a estigmatização da
população pobre; a privatização e/ou o rígido controle sobre os usos e usuários dos espaços
públicos; além do aumento na contratação de vigilantes privados, a expansão das milícias e os
episódios de linchamentos e vinganças que se tornam cada vez mais frequentes195. Uma
infinidade de mecanismos e práticas excludentes que revelam, enfim, a emergência de uma
nova “geografia da segurança” em Lima, reflexo de novas e velhas desigualdades
socioespaciais na metrópole. Práticas muitas vezes informais, até mesmo ilegais, indício da
debilidade e pouca legitimidade do Estado, que as tolera contribuindo, assim, para sua
legitimação e expansão (PLÖGER, 2009).
El repliegue sobre los espacios privados de los empobrecidos, el aumento de la
violencia y el miedo a la inseguridad contribuyen a esas formas de separación de
pequeños espacios entre sí, como si la sociedad debilitada por la crisis no soportara
más la vulnerabilidad de los espacios públicos. La presencia cada vez más visible de
dispositivos de cerramiento [...] tanto en barrios privados como en los lotes
populares testimonian la nueva disposición entre las diferentes partes de la ciudad
(PREVÔT SCHAPIRA, 2001, p.51).196

Uma das manifestações mais emblemáticas deste fenômeno foi a difusão, intensificada
na década de 1990, de um novo padrão de segregação urbana caracterizado pela autosegregação das classes altas através da construção de enclaves fortificados – condomínios
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Nos dez primeiros meses de 2004, setecentos incidentes de tentativa de linchamento foram registrados em
Lima Metropolitana, especialmente nas zonas marginais periféricas, sem atenção adequada dos organismos
responsáveis pela segurança pública (PLÖGER, 2009, p.104, nt.4). Os jornais e a televisão com frequência
noticiam este tipo de ocorrência, embora não haja um seguimento sistemático por parte da polícia, que raras
vezes registra e investiga estes episódios.
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Em português, tradução nossa: “O confinamento nos espaços privados dos empobrecidos, o aumento da
violência e o medo da insegurança contribuem para estas formas de separação de pequenos espaços entre si,
como se a sociedade debilitada pela crise não suportasse mais a vulnerabilidade dos espaços públicos. A
presença cada vez mais visível de mecanismos de encerramento [...] tanto em bairros privados como nos
loteamentos populares testemunham a nova disposição entre as diferentes partes da cidade”.
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residenciais, centros empresariais, de lazer e comércio – que criam a separação através de
barreiras físicas de muros e grades e/ou da apropriação de grandes espaços, impondo o vazio e
a distância (CALDEIRA, 2000). Imaginados e construídos como um mundo à parte e assim
mantidos pelos mecanismos de controle e vigilância, estes enclaves geram cidades
fragmentadas, nas quais os princípios de livre circulação e abertura dos espaços públicos se
tornaram obsoletos ou mesmo inexistentes. Neste sentido, representam uma nova forma de
organizar diferenças sociais e de produzir a segregação, que implica na remodelação radical
do espaço urbano. Através de um discurso que alia segurança, “convívio entre iguais” e
prestação de serviços, oferecem uma “alternativa” para vida urbana, expressando a segregação
social como um valor e o isolamento como “liberdade” (CALDEIRA, op.cit.).
Em Lima, desde a década de 1980, multiplicavam-se nas zonas suburbanas de classe
alta os complexos residenciais dotados de segurança privada, cujo crescimento era, neste
momento, influenciado principalmente pelo temor produzido pela violência política. No final
dos anos 1990, se difundiria o fechamento das zonas residenciais de alta renda, desta vez
diretamente relacionado ao aumento da criminalidade e à violência urbana. Contudo, duas
particularidades diferenciariam o caso limenho da forma “típica” que assume o fenômeno da
auto-segregação nas metrópoles da América Latina: a fortificação posterior à urbanização, por
iniciativa dos próprios moradores, e a sua ampla difusão não apenas entre as classes médias e
altas, mas também entre setores de baixos ingressos (PLÖGER, op.cit.).
A modalidade de enclave residencial predominante em Lima são “condomínios ex
post”, que se caracterizam por mecanismos de segurança implementados posteriormente à
urbanização, por iniciativa dos próprios moradores e, na maioria dos casos, de maneira
informal (PLÖGER, 2009). Os condomínios “verdadeiros” – isto é, aqueles grandes
empreendimentos imobiliários que caracterizam a expansão dos enclaves residenciais em
outras metrópoles da região como, por exemplo, São Paulo (CALDEIRA, 2000) – são
relativamente pouco difundidos na metrópole limenha (PLÖGER, op.cit.).
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Figura 15 – As grades de La Molina

Fonte: foto de Rany Francisco Rodríguez Reátegui, 2012. Disponível em
http://esecucollamadosnip.blogspot.com.br/2012/04/bienes-y-servicios-privados-con.html, acesso em
05/03/2013.

O tipo de iniciativa mais comum é o bloqueio das vias públicas em determinada área –
cuja extensão geralmente se define em função dos moradores que aderem e custeiam a medida
– através da colocação de cancelas, muros, grades ou outros obstáculos, como caçambas de
lixo, fechando o acesso local. Em alguns casos, além do bloqueio, contrata-se um vigilante e
se instituem os horários nos quais é permitida a entrada. Estratégias que evidenciam o alto
grau de informalidade, a conivência e tolerância das autoridades públicas e a violação dos
direitos constitucionais de livre circulação e livre acesso aos espaços públicos da cidade.
Um caso emblemático ocorrido em Lima foi a instalação, em 2005, de uma grade de
200 metros de comprimento dividindo ao meio a via pública que separa o distrito de La
Molina do distrito vizinho, Ate. Instalada sem consulta prévia pela administração do distrito
“rico” de La Molina, a grade bloqueava a passagem dos vizinhos “pobres” de Ate pela única
rua que lhes garantia acesso a uma das avenidas mais importantes da cidade. A instalação, que
causou a indignação dos moradores de Ate, era justificada pela administração e pelos
residentes de La Molina, entre outras razões, como uma medida necessária para a prevenção
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de delitos na área. Ficando conhecida como a “malha da vergonha”, a grade foi alvo de
grande polêmica à época, sendo determinada a sua remoção alguns meses depois. No entanto,
até hoje existem barreiras que restringem o livre acesso e a circulação entre os distritos197.
A segunda característica importante do fenômeno da auto-segregação em Lima, que a
diferenciaria de outras metrópoles da região, é a difusão destes enclaves residenciais por todos
os estratos sociais, ao passo que na maior parte das metrópoles latino-americanas trata-se de
um fenômeno em grande medida restrito aos setores médios e altos. Neste sentido, a literatura
sobre o fenômeno da auto-segregação na América Latina tende a negligenciar sua extensão e
difusão entre os setores de menores ingressos (PLÖGER, 2009).
Ainda que possam ser observadas concentrações em determinadas áreas da cidade, na
última década este tipo de “bairro fechado” se difundiu por toda Lima Metropolitana. Nos
distritos consolidados e mais densos – localizados entre o centro histórico e Miraflores, onde
a atuação da polícia é mais efetiva – este enclaves são menos comuns. Em contrapartida, nas
áreas mais periféricas prolifera este tipo de iniciativas, como em La Molina, distrito no qual
80% das áreas residenciais possuem acessos restringidos, tornando-o conhecido como o
“distrito das grades” (PLÖGER, op.cit.). Fenômeno cada vez mais comum nos distritos
populares, inclusive em bairros bastante pobres, a instalação de bloqueios nas ruas e vias de
acesso se difunde como um modelo de produção de zonas residenciais não apenas para os
setores médios e altos da sociedade limenha, mas para todo o conjunto da metrópole, induzido
pela organização dos próprios moradores diante da passividade e inação das autoridades
públicas na atenção às demandas por segurança (VEGA CENTENO, 2009).
Contudo, assim como as experiências da violência e da vulnerabilidade se distribuem
desigualmente na metrópole, as possibilidades de provisão e acesso à segurança são também
desiguais, espacial e socialmente (PLÖGER, 2009). Neste sentido, ainda que, segundo
pesquisa de 2005, quase metade dos limenhos afirme que no seu bairro existe alguma
organização de moradores para tratar da segurança local, as estratégias de proteção adotadas
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Este episódio ganhou tal notoriedade que inspirou um quadro em um dos programas humorísticos de maior
audiência na TV aberta peruana. O quadro, “A grade de La Molina” ou “As velhas de La Molina”, ironiza a
convivência entre os habitantes dos dois distritos, separados pela grade que divide o cenário ao meio: de um
lado, apenas duas personagens – dois atores caracterizados de senhoras pitucas, representantes da alta
sociedade de La Molina, bem vestidas e habitando um cenário clean; do outro, em meio à confusão, sujeira e
outros símbolos estereotípicos dos bairros populares limenhos, um grupo indistinto e barulhento, personagens
anônimos cujas personalidades se dissolvem em meio à desordem coletiva do lugar. Através da grade, trocam
insultos, voam pedras e muitos dos estereótipos e conflitos que permeiam a sociedade limenha contemporânea
se revelam ali. No início de 2011, o quadro ainda era exibido com regularidade.

232

variam, evidenciando uma nítida estratificação socioeconômica. Segundo dados daquele ano,
11,2% dos bairros limenhos dispunham de algum mecanismo de restrição de acesso como
medida de segurança (BASOMBRÍO IGLESIAS, 2005). Outras estimativas apontavam a
existência, para o mesmo ano, de três mil bloqueios nas ruas de Lima Metropolitana,
abrangendo cerca de 5% de sua população (PLÖGER, op.cit.). No que tange à sua
distribuição entre os setores sociais, em 2005, um em cada quatro limenhos de classe média e
alta vivia em bairros com acesso restringido (26,1%); proporção que se reduz para 8,7% entre
a população de baixa renda e 7% entre os mais pobres (BASOMBRÍO IGLESIAS, op.cit.)198.
Além do bloqueio das vias de acesso, que tende a crescer em todos os grupos sociais,
outras medidas de segurança comuns são o serenazgo – espécie de guarda distrital –,199 a
colocação de grades nos domicílios, a instalação de alarmes e outros dispositivos eletrônicos e
a contratação de vigilantes particulares. Não obstante, se sua adoção é massiva entre os
setores médios e altos – cada uma destas medidas era adotada, em 2005, em pelo menos 70%
dos domicílios nestes grupos -, nos bairros mais pobres sua presença se reduz drasticamente,
predominando a adoção de cães de guarda e estratégias comunitárias de vigilância e punição,
como as rondas e os frequentes episódios de linchamentos (ibid.).
No entanto, seja qual for a estratégia adotada, o fenômeno da “urbanidade privativa”
(GARCÍA VILLÁ, 2001) se difunde por toda a metrópole evidenciando, entre outros efeitos,
a emergência de um novo conceito de “vizinhança” como justificativa da privatização, do
controle social dos usos e usuários dos espaços públicos e da segregação. “A noção de vizinho
não [mais] se apresenta como a legitimidade do espaço local, mas a apropriação, de forma
excludente, do espaço urbano” (VEGA CENTENO, 2007, p.335 – tradução nossa).
Finalmente, nos espaços públicos ainda abertos e em situações de proximidade física a
segregação se reproduz através da mobilização de recursos simbólicos para a manutenção da
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Vale ressaltar a imprecisão destas estimativas dado que, por se tratar de um fenômeno que se difunde de
maneira informal, não existe um controle ou seguimento deste tipo de iniciativa. Neste sentido, segundo afirma
Plöger (2009, p.110), até pelo menos o ano de 2005, em toda Lima Metropolitana, apenas La Molina havia
feito um levantamento formal do número de bloqueios existentes nas ruas do distrito.
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O serenazgo – palavra derivada do substantivo sereno, “vigilante”, em espanhol – é um órgão de âmbito e
administração distrital que, em apoio à Polícia Nacional, atua na manutenção da ordem pública. Embora
atualmente a maioria dos distritos de Lima Metropolitana conte com este tipo de serviço, persiste uma clara
estratificação social na sua presença e capacidade de atuação. Dados da pesquisa de 2005 que citamos aqui
apontam que, à época, pouco mais de 15% dos entrevistados afirmaram contar, em seu distrito, com um
serenazgo “importante” – porcentagem que se concentra, como era de se esperar, nos distritos de nível
socioeconômico mais elevado (BASOMBRÍO IGLESIAS, 2005).
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distância social. Neste caso, as classes médias e altas mantêm seu status e distinção não pela
separação ostensiva, mas pela restrição nos usos dos espaços públicos – das praças, ruas e
calçadas – por códigos de conduta (corporais, gestuais, discursivos) que se tornam símbolos
rituais da demarcação da diferença (LEITE, 2004). Embates que revelam relações complexas
e conflitantes, envolvendo estratégias simbólicas de manutenção do status e de posição sociais
(BOURDIEU, 1984) em lugares públicos, reivindicados como exclusivos.
Após o trauma das duas décadas de violência política, durante as quais a cidade
militarizada e amedrontada viu sua vida social praticamente desaparecer, no final da década
de 1990, os limenhos voltavam às ruas. No contexto das transformações econômicas e
espaciais que analisamos na seção anterior – de retomada do crescimento econômico, da
expansão do consumo e da atualização do espaço urbano limenho aos novos marcos do
capitalismo globalizado – viu-se o rápido desenvolvimento da indústria do entretenimento, a
reabertura de locais de diversão como discotecas, bares, shows e festas e a multiplicação da
oferta – tanto pública como privada – de lazer na cidade. Rapidamente, as ruas foram
invadidas pela publicidade, exibida em painéis cada vez maiores, e, como vimos, iniciou-se a
recuperação de edifícios, parques e praças emblemáticos apostando, sobretudo, no efeito
cenográfico dos projetos de iluminação – a antítese do “escuro inferno limenho” vivido nos
anos 80 (LUDEÑA URQUIZO, 2009, p.54)200. Castro Pérez (1998, p.251) descrevia assim a
vida pública limenha, ao final do século XX:
El explosivo crecimiento de la industria noctámbula parece guardar estrecha relación
con esta especie de resaca postguerra que estamos experimentando. […] La gente
limeña está saliendo otra vez a la calle, a la noche – con una denodada euforia que
no se veía en mucho tiempo – a recuperar todos esos años en blanco, que para unos
significó vivir una adolescencia castrada y para otros – mayores - un duro tiempo de
estrechez material y psicológica. La gente está saliendo también a recuperar esos
espacios públicos que los dos fuegos le negaron marcialmente. En estos primeros
años de recuperación, la vuelta al espacio público está siendo torpe y desmedida: la
anarquía es total, a falta de disposiciones cívicas claras que reglamenten esta feria
perpetua de actividades201.
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Os apagões foram muito comuns em Lima, durante os anos do conflito interno. Estratégia senderista para
incitar o desconforto e o medo na população (CVR, 2004).

201

Em português, tradução nossa: “O explosivo crescimento da indústria notívaga parece guardar estreita relação
com esta espécie de ressaca pós-guerra que estamos experimentando. [...] Os limenhos estão saindo outra vez
às ruas, de noite – com uma decidida euforia que não se via há muito tempo – a recuperar todos esses anos em
branco, que para uns significou viver uma adolescência castrada e para outros – mais velhos – um tempo duro
de escassez material e psicológica. As pessoas estão saindo também a recuperar os espaços públicos que os
dois fogos negaram marcialmente. Nestes primeiros anos de recuperação, a volta ao espaço público está sendo

234

A percepção da anarquia e da ausência de regras de civilidade que rejam a
sociabilidade pública, como evidencia a citação acima, se relaciona também com o medo e a
insegurança crescentes, estimulando o fechamento e a privatização dos espaços públicos, seja
através do bloqueio ao livre acesso e à livre circulação, seja através da vigilância e controle
cada vez mais rígidos sobre seus usos e usuários. Neste processo, evidencia-se a tendência de
que praças, parques e outras áreas verdes, ao serem “recuperados” – seja pelo poder público
ou pela organização dos moradores –, percam paulatinamente seu caráter público, adquirindo
conotação puramente ornamental (VEGA CENTENO, 2007). Sob estreita vigilância, não é
permitido brincar, jogar bola, usar a grama, namorar ou deitar nos bancos, ou quaisquer outros
usos não condizentes com a sua novíssima função contemplativa. Em todo caso, trata-se de
intervenções que, ao associar o espaço público à insegurança, buscam retirar dele todo
elemento de ambiguidade e imprevisibilidade, transformando-o, enfim, em mera paisagem.
Estes processos – o bloqueio das vias de acesso e a conformação de zonas residenciais
fechadas, a vigilância e o rígido controle social sobre os usos e os usuários dos espaços
públicos –, intrinsecamente relacionados, implicam a conformação de um espaço urbano cada
vez mais segregado e desigual, conduzindo à homogeneização dos lugares e do convívio
cotidiano nas cidades. Neste sentido, a associação entre heterogeneidade e conflito social
possibilita e reforça, assim, a emergência de um contexto no qual se torna legítimo que
fronteiras sociais devam estar tanto mais claras quanto melhor definidas, permitindo designar
o afastamento entre mundos distintos e mutuamente excludentes202.
Na tentativa de romper com a interpretação dominante e determinista da violência
urbana – como consequência estrutural de condições econômicas e ecológicas (associadas aos
espaços populares), aliada à “paranoia” decorrente da disseminação do medo pelos meios de
comunicação – Luiz Antonio Machado da Silva (1996; 2004) desenvolve a noção de
“sociabilidade violenta” como uma ordem instituída (e institucionalizada) que considera
legítimas e ao mesmo tempo naturais as práticas violentas e criminosas em seu sentido amplo:
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torpe e desmedida: a anarquia é total, dada a falta de disposições cívicas claras que regulamentem esta feira
perpétua de atividades”.
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Não é nosso interesse apresentar estas oposições como essencializadas e/ou estanques. O mundo social é, em
verdade, muito mais complexo e fugidio a simplificações. Uma infinidade de práticas e relações faz com que
estes universos se cruzem cotidianamente. Poderíamos citar, neste sentido, a dependência das classes altas do
trabalho doméstico ou a “rebeldia” dos jovens da elite que, para desespero dos pais, aliam-se aos modos de
vida das classes populares. No entanto, a forma e o significado do mundo social, interpretados subjetivamente,
revelam elementos daquilo que se afirma – e também se pratica – como real (BERGER; LUCKMAN, 1983).
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“[...] na ordem da violência urbana as práticas se articulam através de demonstrações factuais
de força e não por intermédio de referências de valor compartilhadas” (SILVA, 2004, p.77).
Trata-se, em um contexto de exacerbação do individualismo, da transformação da força em
mecanismo regulador das relações sociais, organizadora de um complexo orgânico de práticas
e rotinas cotidianas que transformam a violência em “forma de vida”203. “O Outro representa
uma ameaça de conflito. Ameaça não apenas de agressão física, agressiva é também a vida
diária em uma sociedade competitiva” (LECHNER, 1998, p.182 – tradução nossa).
Neste marco de instabilidade, de uma dinâmica social que oscila entre a “sociabilidade
violenta” (SILVA, 2004) e a “sociabilidade vigilante” (GARCÍA; VILLÁ, 2001), os
sentimentos de solidariedade se debilitam nas mais diversas “formas da crescente
vulnerabilidade do vínculo civil: inibir-se, evitar, provocar, proibir, manipular, ameaçar,
ofender, agredir, violar, destruir ou aniquilar” (GARCÍA; VILLÁ, op.cit., p.72 – grifo no
original; tradução nossa). E reinsere-se, assim, a violência urbana numa chave de
entendimento muito mais ampla, que não se restringe apenas aos atos delitivos ou criminosos
e seu combate, mas que se torna referente do modo próprio de construção das relações sociais
na metrópole contemporânea. Nesta direção, a busca de soluções no reforço das instituições e
modalidades punitivas se revela uma estratégia vazia no enfretamento destas questões:
[...] talvez seja possível começar pela ideia de que, qualquer que venha a ser o
caminho, ele terá que se orientar para medidas capilares, no plano das práticas
cotidianas, que estimulem o reconhecimento mútuo, de modo a reconstituir a
alteridade cancelada pela forma de vida representada pela violência urbana (SILVA,
op.cit., p.79).

Como já sugerimos anteriormente, a imagem do delinquente “onipresente e
onipotente” – e, via de regra, jovem e pobre –, traduz e canaliza medos e angústias mais
difusos e difíceis de apreender e que dizem respeito às profundas transformações na
sociabilidade, na subjetividade e na concepção do “viver juntos” nas sociedades urbanas
contemporâneas (LECHNER, 1998; RIBEIRO, 2006). Ao expressar-se e cristalizar-se como o
medo generalizado do Outro, este mal-estar se perpetua em um círculo vicioso no qual a
sensação de insegurança e vulnerabilidade debilita e fragiliza os vínculos sociais, ao mesmo
tempo em que esta erosão da sociabilidade cotidiana alimenta o medo e a demonização do
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Noção e interpretação que ainda crescem em sentido e historicidade considerando-se a violência como parte
“inerente” à trajetória da América Latina, de sua história, sua estrutura, de suas raízes sociais e culturais (DEL
OLMO, 2000; VALLADARES; PRETECEILLE; FREIRE-MEDEIROS; CHINELLI, 2005).
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Outro (LECHNER, op.cit.). Nesta direção, a preocupação recente com a confiança constitui
um importante indício da crise societária, refletida no esgarçamento do tecido social e dos
vínculos civis de urbanidade.
La confianza es un concepto dinámico y está determinado socio-culturalmente. […]
La confianza es una expectativa respecto a las acciones futuras de otras personas o
de las instituciones y organizaciones. Es un juicio que efectuamos hoy sobre
comportamientos fundados en las prácticas y acciones pasadas. […] Además, la
confianza es un concepto relacional, pues la necesidad de confianza surge de la
necesidad de entablar relaciones con otros seres humanos. […] Es el fundamento de
toda relación social que no esté sustentada en la fuerza (ROJAS ARAVENA, 2010,
p.13)204

Análises realizadas em 18 países da América Latina, entre 1996 e 2009, demonstraram
que, com exceção da Igreja Católica, os níveis de confiança nas instituições públicas e de
confiança interpessoal são bastante baixos (ROJAS ARAVENA, op.cit.). Em comparação
com dados semelhantes de pesquisas realizadas mundialmente, constatou-se que a América
Latina não é apenas a região mais desigual e mais violenta do mundo, mas também a mais
desconfiada (LATINOBARÓMETRO, 2010). Neste contexto, o Peru aparece como um dos
países com os menores índices de confiança: no período entre 1996 e 2009, o índice de
confiança interpessoal no país obteve a média de 14,8% - abaixo da média regional (18,5%), e
na frente apenas do Chile (14,1%), do Paraguai (12,7%) e do Brasil (5,4%), que aparece como
o país mais desconfiado da região (ROJAS ARAVENA, op.cit., p.54). No entanto, assim
como ocorre com as percepções subjetivas da violência e da insegurança e com a profusão de
índices criados para medi-las, estes dados refletem um descompasso com a realidade “factual”
da vida cotidiana, ao mesmo tempo em que contribuem para a sua reificação e perpetuação.
Como afirma Lechner (1998, p.185):
La vida social sigue, por cierto; sigue con base en múltiples redes de interacción,
formales e informales. Día a día repetimos actos de confianza y establecemos alguna
relación de cooperación. […] Simultáneamente, empero, suponemos que los demás
son agresivos, egoístas, insolentes y dispuestos a pasar por encima de cadáveres con
tal de lograr sus propósitos. Es decir, la presencia de las redes asociativas en el nivel
microsocial parece desdicha por su ausencia del nivel macrosocial. O, mejor dicho, a
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Em português, tradução nossa: “A confiança é um conceito dinâmico e está determinado socioculturalmente
[...]. A confiança é uma expectativa em relação às ações futuras de outras pessoas ou das instituições e
organizações. É um juízo que efetuamos hoje sobre comportamentos fundados em práticas e ações passadas.
[...] Ademais, a confiança é um conceito relacional, pois a necessidade de confiança surge da necessidade de
tecer relações com outros seres humanos. [...] É o fundamento de toda relação social que não esteja sustentada
na força”.
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la experiencia práctica de cooperación se sobreponen un discurso y una imagen de
desconfianza.205

A generalização desta percepção e da imagem de uma sociedade desconfiada revela,
enfim, a desconfiança em si mesmos e a baixa estima coletiva – este “eu-nós” do qual nos fala
Norbert Elias (1994) – e a fragilização dos vínculos sociais. Debilidade que, se tem suas
raízes históricas e culturais, perpetuando estigmas e estereotipias, reflete, ademais, o impacto
das atuais estratégias de modernização (LECHNER, op.cit.; RIBEIRO, 2006; 2009a). No
Peru, além da insegurança e do medo associados à criminalidade e à violência urbana, a
tensão e o mal-estar social se relacionam também com as fraturas históricas da sociedade
peruana e as feridas abertas por seu passado recente. À desconfiança, ao medo e à
agressividade se mesclam as profundas desigualdades alimentadas pelo racismo e pela
discriminação étnico-cultural, agudizados no contexto da grave crise sofrida pelo país nas
últimas décadas do século XX, e cuja superação constitui tarefa ainda pendente na medida em
que persistem os traumas e os estigmas que alimentam a visão estereotipada do outro e a
baixa estima coletiva, bloqueando a construção de marcos mais inclusivos de identidade
social.

4.3

Racismo, discriminação e as políticas da identidade: a diferença reivindicada

No contexto da reabertura democrática e diante do desafio de reinventar-se como
coletividade após as décadas de violência política, a sociedade peruana se depara com os
obstáculos sensíveis do racismo, da discriminação, das profundas desigualdades regionais e
das feridas abertas do conflito armado interno. Dentre as graves consequências das décadas de
violência política vividas pelo Peru no final do século XX, o medo, a desconfiança, o rancor,
o ressentimento e o estigma se impõem como algumas de suas manifestações mais evidentes e
constituem obstáculos importantes tanto à recomposição da vida comunitária nas zonas mais
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Em português, tradução nossa: “A vida social segue, certamente; segue com base um múltiplas redes de
interação, formais e informais. Dia a dia repetimos atos de confiança e estabelecemos alguma relação de
cooperação. [...] Simultaneamente, contudo, supomos que os demais são agressivos, egoístas, insolentes, e
dispostos a passar por cima de cadáveres para atingir seus objetivos. Isto é, a presença das redes associativas
no nível microssocial parece desmentida por sua ausência no nível macrossocial. Ou, melhor dizendo, à
experiência prática de cooperação se sobrepõem um discurso e uma imagem de desconfiança”.
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atingidas pelo conflito, como também à necessidade e aos desafios de reparação e
reconciliação nacional (CVR, 2004).
A gravidade do conflito interno e a multidirecionalidade da violência contribuíram
para a generalização de um sentimento de insegurança e medo coletivos que, por sua vez,
serviriam à legitimação e ao apoio a projetos políticos autoritários. De fato, como já
apontamos no capítulo 2, um dos principais eixos de sustentação do regime fujimorista ao
longo da década de 1990 foi justamente a instrumentalização do medo – tanto pela
criminalização da oposição (e, por extensão, a desarticulação do pensamento crítico) como
pela reiteração constante da ameaça da violência subversiva (BURT, 2009). O medo,
incrustado na mentalidade dos peruanos, exacerbou a suspeita e a desconfiança, tornando-se
um traço definidor da vida cotidiana, evidenciando a fragilização extrema dos vínculos sociais
e o debilitamento das bases materiais e subjetivas de organização coletiva (BURT, op.cit.). A
desarticulação da sociedade civil e a destruição dos vínculos sociais de solidariedade e
confiança – consequências diretas das décadas de violência política no Peru – tiveram,
portanto, um profundo impacto nas identidades e subjetividades coletivas, na mobilização e
na organização social, socavadas pela violência e pelas múltiplas dimensões do medo que,
ademais, se reforçavam entre si (BURT, 2009; DEGREGORI, 2004b).
Mais de uma década após o fim do conflito interno, o trauma, a desconfiança e o medo
gerados pelas décadas de violência ainda se encontram profundamente presentes na sociedade
peruana. Em Lima Metropolitana, por exemplo, ainda que desde 2002 não tenham ocorrido
novos atentados terroristas (nos anos anteriores, também escassos), dados de 2005 revelavam
que mais de 36% da população limenha seguia considerando a ameaça terrorista como a
forma de violência mais preocupante (BASOMBRÍO IGLESIAS, 2005, p.15). Por outro lado,
sobretudo entre as populações mais afetadas pelo conflito, sentimentos de impotência, raiva e
ressentimento se canalizam e se traduzem na perpetuação da desconfiança e da agressividade
na vida cotidiana e nas relações interpessoais, agravados pela impunidade promovida pelos
agentes do Estado e pelas tarefas ainda pendentes de reparação.
Esos sentimientos de dolor y rabia, así como los deseos de venganza, no se dirigen
solamente hacia aquellos que infligieron el daño. Sentimientos de impotencia
asociados a agresividad, que en ocasiones desborda todo control, se dirigen hacia las
personas más cercanas, incluso las más queridas. Se hacen parte de la cotidianidad.
[…] Así, la violencia se va reproduciendo […]. Las manifestaciones agresivas van
desde un carácter irritable, intolerante, hasta conductas violentas, pasando por
deseos de pegar a otros, castigar severamente a los hijos, etcétera. [...] El
amedrentamiento, el terror, como métodos de protestar, de imponer ideas y suscitar
respuestas sumisas, parece haberse instalado en el sentido común de muchos
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peruanos. […] el control, la vigilancia, la desconfianza, la suspicacia extrema
invadieron el tejido social (CVR, 2004, p.370-371).206

Se durante o período em que Fujimori esteve no poder não houve espaço para a
contestação social e a articulação política, nem para a discussão e disputa públicas em torno
da memória acerca do conflito interno, no final da década de 1990 a crise do regime
fujimorista abriria as possibilidades de rearticulação da sociedade civil peruana207. Após o
vazamento de uma série de vídeos que expuseram os altos níveis de corrupção praticados pela
cúpula do governo e, pouco depois, as denúncias de manipulação e fraude nas eleições
presidenciais do ano 2000 – na qual Fujimori pleiteava seu terceiro mandato –,
desencadearam-se uma série de protestos e manifestações públicas que seriam, em grande
medida, determinantes para a queda do regime naquele mesmo ano.
Com a crise e posterior queda do governo de Fujimori e o início do processo de
transição democrática, instaurava-se no Peru um período de grande efervescência política e
social, no qual se reabriam as possibilidades de instauração do novo, isto é, de negociação e
reconstrução do pacto social e político sobre bases mais democráticas e inclusivas. As
transições, como afirma Degregori (2004a), são – ao menos inicialmente – conjunturas
extremamente fluidas nas quais se vêm ampliadas as possibilidades para ação e a disputa
política, na medida em que constituem aberturas aos discursos e memórias hegemônicos,
permitindo a irrupção de outras leituras do passado e outros projetos de futuro.
Neste momento de possibilidades e expectativas inéditas na história do país,
colocavam-se então os desafios de uma ampla reforma do Estado e de suas relações com a
sociedade peruana, sobretudo no sentido da reversão das históricas exclusões, fraturas e
desigualdades que a caracterizam. Foi também esta conjuntura política propícia que permitiu a
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Em português, tradução nossa: “Estes sentimentos de dor e raiva, assim como os desejos de vingança, não se
dirigem apenas àqueles que infligiram dano. Sentimentos de impotência associados à agressividade, que às
vezes escapam a todo controle, se dirigem às pessoas mais próximas, inclusive as mais queridas. Se tornam
parte do cotidiano. [...] Assim, a violência vai se reproduzindo [...]. As manifestações agressivas vão desde um
caráter irritável, intolerante, até as condutas violentas, passando por desejos de agredir aos outros, castigar
severamente os filhos, etc. [...] O amedrontamento, o terror, como métodos de protestar, de impor ideias e de
suscitar respostas submissas, parecem ter se instalado no sentido comum de muitos peruanos. [...] o controle, a
vigilância, a desconfiança, a suspeita extrema invadiram o tecido social”.
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Na verdade, sempre existiram outras narrativas que questionavam o discurso hegemônico. Ainda na década
de 80, se articulavam a partir e em torno dos grupos de defesa dos direitos humanos e do jornalismo
independente. Organizações de vítimas da violência, coletivos juvenis, artistas, intelectuais, pesquisadores e
jornalistas que, no final da década de 1990, articulariam a demanda democrática relativa aos direitos humanos.
Além das memórias silenciadas das vítimas, restritas ao universo familiar e local por medo e/ou ausência de
canais para sua expressão na esfera pública (DEGREGORI, 2004a).
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instalação, em 2001, da Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR), dotada de amplas
prerrogativas para a investigação das décadas de violência política e do conflito armado
interno vividos pelo país. Ainda que não existisse, até este momento, uma demanda social
massiva por “verdade e justiça”, havia – num contexto nacional e internacional favoráveis fortes demandas por transparência e contra a impunidade (DEGREGORI, op.cit., p.79).
No momento da crise e queda do regime fujimorista, o ponto de encontro em torno do
qual se articularam estas demandas por verdade e justiça – e, também poderíamos dizer, por
reconhecimento e reparação – foram a restauração e o respeito à ordem democrática e, mais
especificamente, contra a fraude eleitoral e pelo respeito ao voto. As reivindicações contra a
violação / em defesa dos direitos humanos se incorporaram, então, a este “pacote de
demandas anti-autoritárias” (ibid., p.79), chegando a ocupar, neste momento, um lugar
importante nas pautas reivindicatórias que foram se articulando contra o governo de Fujimori
na segunda metade da década de 1990.
No entanto, poucos anos depois, o cenário político nacional já havia mudado. O bloco
político antiditatorial, articulado no momento da transição, nunca chegou a se constituir
efetivamente como uma alternativa de governo, nem como base para a criação de um sistema
político mais integrador e inclusivo. Com sua rápida dissolução, se diluiria também o afã
democratizador. Ainda que tenha sido mantido o respeito às liberdades civis e políticas, a
vontade de transformar o Estado e modificar suas relações com a sociedade civil desapareceu
rapidamente (PEDRAGLIO, 2005). O centralismo “cômodo” e a fraca legitimidade
institucional dos principais partidos políticos – incapazes de reformar-se, articular ou
promover projetos alternativos e consistentes –, somados ao temor às revoltas sociais
alimentaram uma visão extremamente conservadora da classe política no que tange à reforma
do Estado. Apesar de terem sido introduzidos novos marcos legais – como a Lei de Partidos
Políticos e a Lei dos Governos Regionais, que visa promover a descentralização política e
administrativa do Estado – e da criação de mecanismos participativos (MELLÉNDEZ;
LEÓN, 2010), não se levou a cabo a reforma esperada nem foram promovidas alterações
significativas na Constituição de 1993, outorgada pelo governo de Fujimori após o autogolpe
e que segue regendo o país208. Neste sentido, não houve, efetivamente, melhora na qualidade
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Mencionamos um episódio curioso e significativo. Recentemente, em 2011, o recém-eleito presidente Ollanta
Humala – que venceu por uma pequena margem de votos as eleições contra Keiko Fujimori, filha e herdeira
política do ex-presidente -, durante a sua posse, jurou sobre a Constituição de 1979 como forma de negar
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da representação política que, em grande medida, manteve uma relação de continuidade em
relação à década anterior (PEDRAGLIO, 2005). “Assim, desperdiçou-se a possibilidade de
realizar a reforma do Estado e de sua relação com a sociedade, uma oportunidade que não
teve nenhum governante eleito até então” (BALLÓN, 2006, p.35 – tradução nossa).
A falta de um projeto nacional alternativo e/ou a falta de vontade política para realizálo revelaram a precariedade institucional e forte instabilidade política do novo regime
democrático, contrastados com o expressivo crescimento econômico (BALLÓN, op.cit.), um
dos pilares do “otimismo oficialista” promovido como discurso de Estado (MELÉNDEZ;
LEÓN, op.cit.). Na última década, o personagem que melhor assumiu este discurso e a defesa
aberta das prédicas neoliberais foi certamente o presidente Alan García (2006-2011) que
exaltava frequentemente o crescimento econômico, a assinatura de tratados de comércio
bilateral209 e a atração de investimentos transnacionais como evidências cabais de que “o Peru
avança”,210 justificando assim a continuação do modelo e a sua aplicação radical, no sentido
de ainda maior desregulação. De fato, se comparado com seus vizinhos, atualmente, o Peru
pode ser considerado um dos países mais conservadores da região, no qual a hegemonia
neoliberal ainda goza de um amplo “consenso social”. Imposta sob um regime autoritário, a
ortodoxa reforma neoliberal não encontrou resistência social no país. Diante da ausência – do
silenciamento e da criminalização – da oposição, “o neoliberalismo se fez hegemônico, isto é,
se converteu num horizonte de sentido para grande parte da população, incluindo os setores
populares, as classes médias e as elites do país” (PAJUELO, 2010, p.316 – tradução nossa).
No entanto, ainda que o poder aquisitivo e a qualidade de vida da população como um
todo tenham aumentado relativamente, o padrão de distribuição da riqueza não se alterou,
levando à frustração das expectativas da população de melhorar sua situação econômica com
a reinstauração da democracia. Este crescimento econômico, concentrador e excludente,
evidenciaria o abismo entre os índices da macroeconomia e a realidade cotidiana da grande
maioria da população, assim como o divórcio entre um regime que prega a igualdade de
direitos e a precariedade em que vivem amplos setores da sociedade peruana, imprimindo
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simbolicamente a Constituição fujimorista. No entanto, até o momento, nenhuma medida ou projeto de
reforma constitucional foram, concretamente, colocados na agenda política do seu governo.
209

Por exemplo, com o Chile, a China, os Estados Unidos e a União Européia.

210

“El Perú Avanza” era o slogan oficial do governo de Alan García.
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inevitavelmente ao novo regime a marca da instabilidade (PEDRAGLIO, op.cit.). Em poucos
anos, portanto, o otimismo deu lugar a
[…] un escenario paradójico, en el que simultáneamente asistimos a una gran
estabilidad macroeconómica, una profunda incapacidad de la política y un
descontento social creciente, en el que se multiplicaron los reclamos antes que las
demandas, que suponen intereses que pueden ser negociados. El gobierno [de
Alejandro Toledo, 2001-2006], que inició su gestión en medio de las expectativas
que generó la caída del fujimorismo y que, inicialmente, fue un espacio en disputa
por la positiva pluralidad de su composición, terminó naufragando en su incapacidad
para construir una alianza con la población por su contradictoria pretensión de
avanzar en la democratización de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y
simultáneamente mantener las orientaciones de la política económica de su
antecesor (BALLÓN, 2006, p.19).211

De um modo geral, podemos mencionar ao menos três fatores condicionantes da
conjuntura atual do Peru: (i) um crescimento econômico de “base estreita”, associado a
elevados índices de desigualdade e incapaz de responder às demandas de emprego e renda;
(ii) uma democracia assentada sobre um sistema político frágil e com baixa capacidade de
representação; e (iii) uma forte crise de integração social, que alimenta a irrupção e a
agudização dos conflitos sociais no país. Tendências cuja reversão não parece previsível no
curto e médio prazo e que, de serem mantidas, aprofundam a exclusão de amplos setores da
população e alimentam a secular polarização da sociedade peruana (BALLÓN, op.cit.).
Do mesmo modo, a conjuntura favorável que havia permitido a instalação da
Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR) em pouco tempo também daria sinais de
fechamento. Ainda que o atual contexto social e político do país não possa ser comparado ao
silenciamento imposto durante o regime fujimorista – e, neste sentido, permaneça fluído e
aberto às demandas e à discussão pública sobre reconhecimento, verdade e justiça –,
dificuldades econômicas (impostas ao trabalho da comissão e às políticas de reparação), a
fragilidade do regime democrático, a persistência de enclaves autoritários (e de um difundido
senso comum que privilegia a manutenção da ordem em detrimento dos valores democráticos)
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Em português, tradução nossa: “um cenário paradoxal, no qual simultaneamente assistimos a uma grande
estabilidade macroeconômica, uma profunda incapacidade da política e um descontentamento social crescente,
em que se multiplicaram as queixas antes que as demandas, que supõe interesses que podem ser negociados. O
governo [de Alejandro Toledo, 2001-2006], que iniciou sua gestão em meio às expectativas que gerou a queda
do fujimorismo e que, inicialmente, foi um espaço em disputa pela positiva pluralidade de sua composição,
terminou naufragando na sua incapacidade para construir uma aliança com a população devido a sua pretensão
contraditória de avançar na democratização das relações entre o Estado e a sociedade civil, e ao mesmo tempo
manter as orientações da política econômica de seu antecessor”.
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e o ceticismo que voltava a se impor como regra, evidenciavam o fechamento dos espaços de
reelaboração da memória (DEGREGORI, 2004a).
A poucos meses da entrega do Informe Final, teve início uma intensa campanha
negativa contra a CVR e suas conclusões, por setores da imprensa, partidos políticos e
inclusive por representantes do Estado. Críticas que acusavam a comissão - ao responsabilizar
os agentes do Estado por uma grande proporção das vítimas fatais do conflito - de
parcialidade contra as Forças Armadas e a favor dos grupos subversivos (DEGREGORI,
op.cit.). Neste momento, não apenas recuperaria força a “memória salvadora” que havia
caracterizado a narrativa hegemônica do conflito durante o governo fujimorista – na qual os
excessos cometidos pelas Forças Armadas haveriam sido um “mal necessário” para a derrota
subversiva, sendo a figura do ex-presidente exaltada como o responsável pela “salvação” do
país (ibid.) –, como também se afiançaria a associação recorrente entre a defesa dos direitos
humanos e cumplicidade com a violência e o terrorismo212.
Embora, certamente, não seja um documento isento a críticas, a deslegitimação do
trabalho e do Informe Final da CVR pelo próprio Estado tem consequências deletérias no que
tange aos desafios da reconciliação nacional. A rejeição às conclusões da Comissão, a inação
do Estado e a falta de vontade política tanto no reconhecimento e atribuição de
responsabilidades como na execução de um plano nacional de reparações contribuem para que
as fraturas abertas e/ou exarcebadas pelo conflito interno sigam latentes. Da mesma forma,
não existe um plano consistente que assista economicamente à reconstrução das comunidades
e departamentos mais afetados pelo conflito e que, em geral, já eram as zonas mais pobres do
país. Localidades que sofreram com a radical diminuição da sua capacidade produtiva, o
deslocamento forçado da força de trabalho, o desemprego e o subemprego, a descapitalização,
a destruição de bens e da infraestrutura comunal, a radicalização das condições de pobreza e a
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Nos últimos anos, em diversas ocasiões, o então presidente Alan García deu declarações públicas neste
sentido. Apenas para citar um exemplo, ao comentar a libertação de uma ex-militante do MRTA em 2010 –
beneficiada por um decreto do governo anterior que permitia a revisão das penas e a liberdade condicional dos
presos políticos condenados por terrorismo com boa conduta -, García declarava ser um “equívoco” o
relaxamento das penas daqueles que deveriam ser julgados da maneira “mais severa e dura possível” (Fonte:
El Comercio, 26/05/2010 – versão eletrônica, acesso em 25/06/2012: http://elcomercio.pe/politica/485534/noticiaalan-garcia-cree-que-fue-desacierto-flexibilizar-penas-terroristas). Em ocasião semelhante, poucos meses depois, o
vice-presidente Luis Giampetri declararia: “A los terroristas, a ninguno de se le ha acusado de delitos de lesa
humanidad, y todos los miembros de las FF.AA. los quieren acusar de este tipo de delito, esto (la liberación de
Gilvonio) no tiene ni pies ni cabeza” (Fonte: El Comercio, 30/09/2010 - versão eletrônica, acesso em
25/06/2012: http://elcomercio.pe/politica/647059/noticia-giampietri-liberacion-terroristas-desequilibra-imagen-justicia).
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agudização dos conflitos locais; condições que, objetivamente, ainda não foram revertidas e
que contribuem para a perpetuação destas desigualdades (CVR, 2004).
Os baixos índices de aprovação do governo – que alcançaria apenas 20% em meados
de 2009, no auge do conflito mais grave ocorrido no país após o fim do conflito interno –,213
exprimem a crescente insatisfação popular, sobretudo no interior do país, e constituem
importante evidência da distância e da ruptura entre a representação política, o modelo de
desenvolvimento econômico e as demandas sociais (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010). Neste
contexto, “uma onda de conflitos sociais e protestos, ainda desconectados organicamente
entre si e restritos às esferas locais e regionais, é a principal manifestação de uma nova forma
de resposta popular ao predomínio neoliberal” (PAJUELO, 2010, p.317 – tradução nossa).
Este aumento significativo na quantidade e na intensidade dos protestos e conflitos no Peru e
a multiplicação de demandas de distintos grupos sociais contribuiriam à percepção crescente
da fragilidade da institucionalidade democrática, da ingovernabilidade e da incapacidade de
gestão do Estado, que continua sendo o principal vértice destes conflitos (BALLÓN, 2006;
CABALLERO M.; CABRERA E., 2008).
No contexto latino-americano, este aumento dos protestos e da conflitividade social
está diretamente relacionado ao “interesse renovado do capitalismo pelas zonas rurais”
(BRINGEL, 2013, p.71) e, de modo particular, ao ciclo de expansão global da mineração e
demais indústrias extrativistas nos últimos vinte anos, consolidando a região como a principal
captadora dos investimentos globais na exploração de recursos naturais. Em 2010, o
subcontinente concentrou 27% do total mundial de investimentos do setor; dentre os 10
principais destinos destes fluxos de capital, figuram quatro países da região: México (4º), Peru
(5°), Chile (6º) e Brasil (9º) (DE ECHAVE, 2011). Apesar das distintas orientações políticas
entre os países da região como o Chile, o Peru, o Equador, a Venezuela ou o Brasil – no
sentido de maior ou menor regulação e controle estatal das indústrias extrativistas –, em todos
os casos permanece a aposta por economias profundamente dependentes do setor extrativo,
cuja tendência à expansão não parece reversível no curto ou no médio prazos.
Neste quadro regional, o Peru se destaca ocupando os primeiros postos na produção
mundial de minerais e um dos principais destinos dos investimentos transnacionais em
exploração e desenvolvimento de projetos de mineração na América Latina. Após quase vinte

_______________________________________________
213

O episódio, que ficou conhecido como Baguazo, será discutido no capítulo seguinte.
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anos de expansão contínua desde a implantação da mina de Yanacocha em 1993, o país é
atualmente o primeiro produtor de estanho, zinco, chumbo, ouro e prata da região e figura
entre os 5 primeiros em todo o mundo (dados de 2009 do Ministerio de Energía y Minas,
citado por DE ECHAVE, op.cit., p.79). Expansão que vem acompanhada do aumento sem
precedentes da área geográfica dedicada à mineração, que já representa quase 20% do
território nacional, isso sem levar em conta outros setores extrativistas também em
crescimento, como o petróleo e o gás. Neste sentido, se, tradicionalmente, a mineração tende a
ser considerada uma atividade identificada com a região alto-andina, nos últimos anos tem se
expandido também – junto a outros tipos de exploração – em zonas da costa e em porções
cada vez maiores da Amazônia peruana, estimulando o aumento considerável no número e na
intensidade dos conflitos sociais em todo o país (DE ECHAVE, 2011).
Desde março de 2007, os conflitos socioambientais – isto é, aqueles que se produzem
contra e em torno da privatização e exploração dos recursos naturais - passaram a ser os mais
numerosos e ativos em todo o país (CABALLERO M.; CABRERA E., 2008). Segundo os
informes emitidos regularmente pela Defensoría del Pueblo, cerca de metade dos conflitos
sociais atualmente tem origem em questões socioambientais, a grande maioria relacionada a
indústria extrativa – mineração, petróleo e gás; a mineração, sozinha, dá conta de 64% dos
conflitos socioambientais ativos no Peru nos últimos anos (DE ECHAVE, op.cit.)214. Conflitos
que evidenciam o clima de enfrentamento aberto entre, de um lado, as empresas extrativistas
– via de regra, de capital transnacional – e o Estado, que legisla a favor destas; e, do outro
lado, as populações atingidas.
En este escenario de expansión, la disputa por el control de recursos escasos, como
es el caso de las tierras agrícolas, los recursos hídricos, los temas de contaminación,
desplazamiento de poblaciones y actividades productivas, son algunos de los
aspectos centrales que están a la base de los conflictos entre las empresas extractivas
y comunidades campesinas y nativas (ibid., p.82).215
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Além desta categoria de conflitos ativos, a Defensoria registra também conflitos latentes e os conflitos
solucionados (ver, por exemplo, “Violencia en los conflictos sociales – Informe Defensorial nº 156”,
Defensoría del Pueblo, 2012, disponível em:
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-156.pdf, acesso em 01/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “Neste cenário de expansão, a disputa pelo controle de recursos escassos,
como o caso das terras agrícolas, dos recursos hídricos, os temas na contaminação, o deslocamento de
populações e atividades produtivas, são alguns dos aspectos centrais que estão na base dos conflitos entre as
empresas extrativas e as comunidades campesinas e nativas”.
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A multiplicação destes conflitos expressa uma dupla situação: por um lado, a
incapacidade do Estado e dos governos locais em prevenir e resolver uma parte significativa
destes que tendem, então, a radicalizar-se; por outro lado, revelam a complexa situação do
país e a profunda crise de integração social, evidenciada na falta de articulação entre estes
grupos, cujas demandas setoriais e reivindicativas de curto prazo expressam “um estado de
ânimo e de protesto antes que uma proposta” (BALLÓN, 2006, p.46 – tradução nossa). Neste
sentido, estes conflitos – ainda quando vistos em conjunto – não tem atuado como detonantes
de crises políticas; sua fragmentação e desarticulação, inclusive em uma mesma região,
expressam seu particularismo e a ausência ações concertadas em torno de estratégias e
objetivos de maior escala e alcance (CABALLERO M.; CABRERA E., 2008).
Deste modo, o que se observa não são movimentos consolidados e articulados, mas
um processo complexo de conflitos e negociações entre as comunidades locais e os
movimentos sociais de um lado e, do outro, o Estado nacional e as empresas extrativas
(CABALLERO M.; CABRERA E., op.cit.), que apresentam demandas e estratégias distintas,
de acordo com as particularidades do conflito em sua configuração e dinâmicas locais. Em
alguns casos, rejeitam a presença da empresa na localidade; em outros, negociam as condições
de sua presença; ou ainda visam discutir a distribuição e o destino da renda gerada com a
exploração dos recursos (MARTÍNEZ, 2009).
Não obstante, para além dos motivos alegados, na raiz destes conflitos reside uma
série de motivações que vão das graves limitações de representação política e da limitada
capacidade de gestão dos governos locais (exacerbadas pela reiteração constante do
centralismo limenho) à histórica exclusão e abandono destas populações e de seus territórios,
que apenas encontram lugar na agenda política em situações limítrofes e/ou quando alvo de
interesse dos agentes econômicos hegemônicos (BALLÓN, 2006). Nesta direção, suas
reivindicações vão muito além de demandas por distribuição e justiça econômica, mas são
relativas também à necessidades mais “radicais” de identidade social, do reconhecimento
político e da institucionalização da diversidade; isto é, a necessidade de reavaliar, em toda sua
complexidade, os conteúdos e formas de construção da nação e da identidade nacional,
inclusive a pertinência ou não desta construção (CARRANZA, 2000).
Nos últimos anos, fruto do rápido fechamento das possibilidades abertas pela transição
democrática, da desarticulação da esquerda e da colonização neoliberal do sentido comum,
observa-se, enfim, a atualização e o fortalecimento da hegemonia política e das narrativas
criollas sobre a nacionalidade (PORTOCARRERRO, 2004c). Embora, recentemente, a
eleição de Ollanta Humala à presidência do país em 2011 – e, em menor medida, a eleição de
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Susana Villarán à Municipalidade Metropolitana em 2010; ambos os candidatos eleitos pela
articulação e confluência entre setores de esquerda – tenha trazido novas expectativas, não
houve uma mudança significativa no direcionamento e na condução dos projetos de
desenvolvimento econômico, nem na qualidade da representação política. Deste modo, apesar
da mudança relativa no contexto político nacional, a inserção do país na economia mundial
globalizada – via a aplicação ortodoxa de um neoliberalismo radical – tenderá a reforçar o
paradigma segundo o qual a consciência histórica e social da comunidade nacional peruana é
legitimada exclusivamente pelo Estado-nação criollo (CARRANZA, op.cit.).
Irónicamente, en el mismo período en que las reivindicaciones étnicas y culturales
amenazaban con cambiar la agenda mundial, en el Perú la mayoría de sus ideólogos
seguían proclamando que, para superar nuestro deficitario desarrollo, era
imprescindible anular la diversidad cultural y regional (CARRANZA, 2000, p.3637).216

Há aqui uma dupla dimensão dos sentidos que assume a diferença cultural nas novas
narrativas criollas, apenas aparentemente paradoxal. Por um lado, a diferença cultural é
assumida como um componente estratégico do desenvolvimento econômico, do turismo e da
comunicação, “um semblante com o qual o Peru pode integrar-se como objeto de consumo no
supermercado multiculturalista do capitalismo globalizado” (PORTOCARRERRO, 2004c,
p.46 – tradução nossa). Por outro lado, a atualização dos seculares binarismos e exclusões que
caracterizam o imaginário criollo, que relegam as populações andinas e amazônicas às
margens da política e da economia nacionais, vistas como entraves ao pleno desenvolvimento
da nação. Nesta direção, ao analisar as políticas culturais do governo de Alan García (20062011), Alfaro (2011, p.172) afirma:
[…] sus políticas culturales básicas siguieron una lógica en la que el respeto de los
derechos colectivos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la dimensión
cultural de la vida social o la construcción de una memoria a partir de la versión de
las víctimas del conflicto armado interno, fueron concebidos como obstáculos para
el “progreso”. […] la calificación de “animistas primitivos” a quienes reclaman que
su opinión sea tomada en cuenta al concesionarse recursos naturales, […] el
descuido de las políticas de adecuación cultural en el sector salud, la reticencia
inicial para construir un museo de la memoria, el minúsculo presupuesto designado
para el pago de las reparaciones colectivas y el poco interés demostrado por la
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Em português, tradução nossa: “Ironicamente, no mesmo período em que as reivindicações étnicas e culturais
ameaçavam transformar a agenda mundial, no Peru a maioria de seus ideólogos seguiam proclamando que,
para superar nosso desenvolvimento deficitário, era imprescindível anular a diversidade cultural e regional”.
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diversidad cultural cuando no se reduce a ser un recurso para el turismo,
ejemplifican lo anterior.217

Entre aberturas, fechamentos e a superficialidade da inclusão permitida pela renovada
hegemonia neoliberal criolla, o mundo andino se vê novamente pressionado à elaboração
reivindicativa de uma identidade (PORTOCARRERRO, op.cit.). Embora enfrentando a rápida
rearticulação da hegemonia criolla, assiste-se atualmente a emergência de novos atores na
cena pública e o fortalecimento de diversos setores da sociedade civil, a publicização das
demandas por reconhecimento e o aumento dos protestos e conflitos sociais em todo o país.
Entrelaçam-se aqui dois fenômenos distintos, mas profundamente interligados. Por um
lado, este aumento da conflitividade social, dos protestos e das reivindicações de diferentes
grupos sociais e étnicos constitui expressão direta da frustração das expectativas destas
populações frente a uma política econômica restritiva e elitista e a um regime democrático de
baixa representatividade e legitimidade, além de profundamente distante das demandas destes
grupos historicamente excluídos do projeto nacional. Esta frustração, aliada à falta de
confiança nos partidos políticos e na eficácia das instituições estatais no processamento das
demandas e na solução de conflitos, alimentaria uma “cultura política confrontacional”
(CABALLERO M.; CABRERA E., 2008, p.106), a opção pela confronto – sem
intermediários – como o melhor mecanismo de luta e negociação (PEDRAGLIO, 2005).
Conflitos que, ademais, se alimentam das históricas fraturas e desigualdades da sociedade
peruana, dos sentimentos profundos de injustiça e da experiência do desrespeito, isto é, da
violação e frustração das expectativas coletivas de reconhecimento jurídico e social
(HONNETH, 2003), intensificadas no contexto recente da reabertura democrática.
Por outro lado, a politização e a multiplicação destes conflitos e protestos constituem
expressão também das complexas dinâmicas da pluralização e diferenciação cultural na
modernidade contemporânea e da emergência de políticas da diferença, isto é, a crescente
reivindicação pelo reconhecimento político das diferenças étnicas e culturais. Com o

_______________________________________________
217

Em português, tradução nossa: “[…] suas políticas culturais básicas seguiram uma lógica na qual o respeito
aos direitos coletivos dos povos indígenas, o reconhecimento da dimensão cultural da vida social ou a
construção de uma memória a partir da versão das vítimas do conflito armado interno foram concebidos como
obstáculos para o ‘progresso’. [...] a qualificação de ‘animistas primitivos’ àqueles que reclamam que sua
opinião seja tomada em conta na concessão dos recursos naturais, [...] o descuido das políticas de adequação
cultural no setor da saúde, a reticência inicial para construir um museu da memória, o minúsculo orçamento
designado para o pagamento das reparações coletivas e o pouco interesse demonstrado pela diversidade
cultural quando esta não se reduz a um recurso para o turismo demonstram o anterior”.
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aprofundamento da globalização econômica e cultural e a perda da capacidade “aglutinadora”
e homogeneizadora das “identidades nacionais” promovidas pelo Estado, observa-se a
intensificação do intercâmbio cultural e simbólico e a pluralização das esferas de valores e de
construção identitária (DOMINGUES, 2002).
Se, por um lado, este processo conduziria à maior fragmentação do tecido social, por
outro, ele reflete e estimula a crescente revalorização, mobilização e politização destas
identidades e a reivindicação política de direitos (DOMINGUES, 2009). Neste processo, que
poderíamos entender como a valorização “auto-referencial” da diferença, assiste-se à
emergência e à proliferação de particularismos e comunitarismos de todo tipo - étnicos,
culturais, religiosos, associados a estilos de vida e de consumo, entre outros. Identidades que
se afirmam como portadoras de necessidades específicas e de reclamos diferenciados,
reivindicando para si não apenas reconhecimento, mas transformando a reafirmação do
pertencimento identitário em uma legítima “política da identidade” (DOMINGUES, 2002).
Uma das expressões mais contundentes deste fenômeno na América Latina é o
surgimento de movimentos indígenas que irrompem na cena política e que, em países como o
Equador e a Bolívia, tiveram nos últimos anos um profundo impacto nas políticas e no
redesenho destes Estados-nacionais (PAJUELO, 2010). Contudo, à diferença do que ocorre
nos países vizinhos e apesar de ter a maior população indígena da região, no Peru
contemporâneo não existe um movimento indígena articulado que atue como uma força
política nacional. Contribuem para tal ausência as graves consequências dos processos vividos
pelo país no final do século XX – a desarticulação do tecido social e das estruturas
organizativas das comunidades indígenas, em função da crise econômica, do conflito interno e
da violência política; as reformas neoliberais ortodoxas que, impostas num contexto
autoritário, não encontraram oposição ou resistência social; e a profunda crise de
representação política, sobretudo entre os setores da esquerda (PAJUELO, op.cit.).
Ademais, a tensão social, a desarticulação da sociedade civil e a ausência de projetos
nacionais alternativos no Peru têm também raízes históricas mais profundas, relacionadas com
o racismo, a desconfiança do outro e a baixa estima coletiva que expõem e revelam “a
identidade cultural como um dos eixos da contradição fundamental da sociedade peruana”
(CARRANZA, 2000, p.40 – tradução nossa). Como analisamos no capítulo 2, a força no
imaginário nacional peruano da negação, do desprezo, do rancor, da frustração e da
desvalorização da diversidade cultural cobram a forma de um “complexo identitário nacional”
(HENRÍQUEZ, 1999), cujas origens podem ser retraçadas às fraturas e desigualdades
instituídas pela colonização e suas sucessivas atualizações ao longo da história republicana.
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Mais recentemente, a combinação da violência insurgente e estatal nas décadas de 1980 e
1990 significaria um duplo golpe às identidades coletivas, destruindo as bases materiais e
morais de organização da sociedade civil (BURT, 2009) que exacerbariam a sensação de malestar na sociedade peruana. Em pesquisa nacional realizada em 2005, a grande maioria dos
peruanos percebia que a origem étnica e a identidade cultural seguiam sendo determinantes na
geração e manutenção das distâncias sociais (BRUCE, 2007).
La visión escindida del Perú no es sólo patrimonio de la historia pasada. Lo
dramático es que todos los peruanos tienen todavía la percepción de la existencia
fracturada de sus raíces culturales. Tanto los que exaltan la matriz europea, como los
que reivindican las fuentes indígenas, o los que subliman el mestizaje, han hecho de
la identidad social un tabú y un resentimiento. Hay algo común en unos y otros: la
sensación de naufragio frente a una ideología oficial que barniza disidencias, que
erosiona los espacios sociales de identidad étnica y que sigue mostrando las
limitaciones de esta “cultura peruana” en cuanto a las perspectivas de forjar una
nación solidaria (CARRANZA, op.cit., p.63).218

No que tange aos desafios de reconciliação nacional após as décadas de violência
política – na qual as marcas do racismo e da desigualdade étnica ficaram evidentes –, a
construção de novos marcos solidários de identidade social na sociedade peruana constitui
uma tarefa ainda pendente. A deslegitimação do Informe Final da Comissão da Verdade e da
Reconciliação (CVR), a ambiguidade, a omissão e mesmo a negativa explícita por parte do
Estado peruano no julgamento de responsabilidades e na promoção de um plano nacional de
reparações coletivas – não apenas econômicas e jurídicas, mas que incidam especialmente no
plano simbólico da reconstrução dos laços sociais destruídos ou deteriorados pelo conflito
(CVR, 2004) – expõem as feridas ainda abertas e a persistência das tensões e fraturas étnicas e
socioculturais, da polarização social e política e da fragilidade da comunidade nacional.
Os desafios pendentes da reconciliação nacional supõem, portanto, o enfrentamento e a
superação desta “complexa relação entre identidade racial e etnicidade que faz com que
ambos se processem conflituosamente no interior de uma densa rede de rancores e
preconceitos” que perpassam o conjunto da sociedade peruana (CARRANZA, 2000, p.58 –
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Em português, tradução nossa: “A visão cindida do Peru não é apenas patrimônio da história passada. O
dramático é que todos os peruanos têm ainda a percepção da existência fraturada de suas raízes culturais.
Tanto os que exaltam a matriz europeia, como os que reivindicam as fontes indígenas, ou os que enaltecem a
mestiçagem, fizeram da identidade social um tabu e um ressentimento. Há algo em comum entre uns e outros:
a sensação de naufrágio frente a uma ideologia oficial que recobre dissidências, que erode os espaços sociais
de identidade étnica e que segue mostrando as limitações desta ‘cultura peruana’ em relação às perspectivas de
forjar uma nação solidária”.
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tradução nossa). Embora o contexto recente tenha sido acompanhado de novas expectativas e
possibilidades – e de fato tenha significado a emergência de novos atores na cena pública que
questionam o modelo de desenvolvimento econômico, que reivindicam reconhecimento
político e social e disputam os sentidos da memória e da identidade –, persistem a vivência e o
imaginário de uma nação frustrada, incapaz de superar seus traumas históricos e construir
novos sentidos – mais solidários e inclusivos – para sua diversidade cultural.

4.4

Crise societária e os sentidos da diferença na metrópole contemporânea

Neste capítulo, a partir da análise do contexto atual da metrópole de Lima, discutimos
alguns dos processos e fenômenos mais significativos que incidem sobre as metrópoles latinoamericanas na contemporaneidade, e sobre Lima em particular, de modo a delinear os
contornos, os conteúdos e a abrangência da crise societária que caracteriza estas sociedades,
buscando entender, ademais, de que maneira estes processos se relacionam com os modos
predominantes através dos quais a diferença é vivenciada e imaginada nestas metrópoles.
De modo esquemático, Ribeiro (2004a) resume e descreve os circuitos e sub-circuitos
que informam, em grande medida, o contexto urbano contemporâneo nas grandes cidades do
subcontinente: (1) a forma dispersa da cidade – que prioriza as autopistas, o transporte
privado e a velocidade – dissolvendo modos de vida, a heterogeneidade da convivência e a
cooperação urbana; (2) processos de colonização do urbano, através de intervenções
fragilizadoras dos usos tradicionais dos espaços e promotoras de grandes redes de serviços e
novos padrões de lazer; (3) a urbanização de “encastelamento”, caracterizada pela
privatização dos espaços, fechados por mecanismos de segurança, previsão, controle e
seletividade; e (4) a turistificação do território, processo que implica a desapropriação
cultural e a alienação consumista, ou seja, a venda da cultura, conduzindo à cenarização e
banalização dos lugares e à perda dos referenciais urbanos.
Estes processos, por sua vez, alimentam a configuração e circulação de novas e
renovadas representações da metrópole latino-americana: de um lado, o “sentido comum
triunfalista” da gestão urbana (GORELIK, 2004, p.161), compartilhado entre os setores
dominantes e os meios de comunicação, que celebra a atualização parcial e estratégica da
cidade às exigências econômicas, espaciais e culturais da última modernidade. No outro
extremo, a percepção do “caos urbano” e de uma crise societária generalizada, alimentada
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pelo crescimento objetivo e subjetivo da violência, do medo e da desconfiança, pela sensação
de vulnerabilidade e a crescente fragilização do vínculo civil, gerando um profundo mal-estar
em relação à cidade e à vida urbana (GORELIK, op.cit.).
A coexistência de ambas estas representações – que, em grande medida, sintetizam o
sentido comum que hoje permeia as realidades urbanas latino-americanas – revela que
“encontra-se em curso, nas grandes cidades, um complexo processo de atualização da
materialidade e de simultânea superficialização do tecido social” (RIBEIRO, 1998, p.12). A
aceleração da vida urbana, altamente concentradora de renda, associada à influência dos
operadores de fluxos na determinação dos novos usos do espaço urbano; a naturalização da
dinâmica econômica e suas novas relações com a esfera cultural; a reificação das necessidades
sociais, a crescente mercantilização da vida em detrimento de mecanismos de proteção social
(WACQUANT, 2001) e o predomínio da lógica do lucro como a única forma legítima de
racionalidade revelam alguns dos impactos da atual estratégia de modernização e que devem
ser destacadas no sentido de iluminar a sua influência decisiva na sociabilidade e na
urbanidade das grandes metrópoles latino-americanas (RIBEIRO, 2009a) e, por extensão, nas
experiências e imaginações de sua diversidade constitutiva.
As grandes metrópoles latino-americanas são hoje realidades urbanas cujos conteúdos
fundamentais são informados pela percepção de crise, vulnerabilidade e insegurança
generalizadas, pelo medo, pela violência, pela carência e precariedade que é não só
socioeconômica ou infraestrutural, mas relativa também à possibilidade de criação de
vínculos e relações sociais que transcendam e/ou que busquem transformar estes conteúdos e
percepções. Metrópoles que temem sua juventude, especialmente em seus segmentos
marginalizados – que constituem, no entanto, a grande maioria –, buscando modos cada vez
mais rígidos de controle destes jovens e perdendo, cada vez mais, a capacidade de integração,
de interlocução, bem como do entendimento mútuos (GROMPONE, 1998; LESSA, 2001).
A imagem do delinquente “onipresente e onipotente” – e, geralmente, jovem e pobre –
, traduz e canaliza medos, angústias e violências mais difusas e difíceis de apreender e que
dizem respeito às profundas transformações na sociabilidade, na subjetividade e na concepção
do “viver juntos” nas sociedades urbanas contemporâneas (LECHNER, 1998; RIBEIRO,
2006). Ao expressar-se e cristalizar-se como o medo generalizado do Outro, este mal-estar se
perpetua em um círculo vicioso no qual a sensação de insegurança e vulnerabilidade debilita e
fragiliza os vínculos sociais, ao mesmo tempo em que esta erosão da sociabilidade cotidiana
alimenta o medo e a demonização do Outro (LECHNER, op.cit.). Debilidade que, se tem suas
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raízes históricas e culturais, perpetuando estigmas e estereotipias, reflete, ademais, o impacto
das atuais estratégias de modernização (LECHNER, op.cit.; RIBEIRO, 2009a).
A crise societária que perpassa as sociedades urbanas latino-americanas na
contemporaneidade ultrapassa, pela abrangência de seus efeitos, as crises identificadas em
cada uma das esferas da vida coletiva (trabalho, educação, segurança, família, etc.),
assumindo a forma de uma violência inédita que se manifesta no individualismo exacerbado,
na indiferença social, no medo, na desconfiança, na agressividade e na intolerância cotidianas
(RIBEIRO, 2006). Reações sociais que apontam para a fragilização dos processos de
socialização, da tessitura de vínculos sociais e do compartilhamento de valores e códigos de
comunicação, evidenciando o esgarçamento do tecido social na atual fase do capitalismo e o
mal-estar generalizado diante da perspectiva de um futuro excludente (RIBEIRO, 2005).
Os avanços da última modernização coexistem, portanto, com este mal-estar difuso,
expressão da insegurança, da incerteza e da contingência que caracterizam a modernidade
contemporânea (DOMINGUES, 2002) e que alimentam o medo ao outro, o medo à exclusão e
o medo à falta de sentido (LECHNER, op.cit.). A aceleração da vida urbana, a financeirização
do território e das relações sociais, o individualismo excessivo, a privatização dos riscos e
oportunidades, a indiferença, a intolerância e a desconfiança evidenciam, enfim, a tensão
problemática entre a atual estratégia de modernização, a perda das referências que orientam a
vida cotidiana e as expectativas coletivas (RIBEIRO, 2012) e a modificação dos significados
culturais do “viver juntos” (LECHNER, op.cit.).
La vida cotidiana, acelerada a un ritmo vertiginoso por miles de afanes, una sucesión
interminable de sobresaltos y una transformación permanente del entorno laboral y
del paisaje urbano, deja a la gente sin aliento para procesar los cambios. […] ¿Cuál
es, en medio del torbellino, el sentido de la vida? (LECHNER, 1998, p.192).219

No caso limenho, esta tensão e mal-estar social se associam, ademais, às fraturas
históricas da sociedade peruana e às feridas abertas por seu passado recente. Após um breve
momento no qual se abriram as condições de possibilidade para a disputa política, com a
reabertura democrática do país, o rápido fechamento do contexto político nacional
evidenciaria a força das desigualdades e traumas seculares da sociedade peruana, perpetuando
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Em português, tradução nossa: “A vida cotidiana, acelerada a um ritmo vertiginoso por milhares de
determinações, uma sucessão interminável de sobressaltos e uma transformação permanente do entorno laboral
e da paisagem urbana, deixa as pessoas sem fôlego para processar as mudanças. [...] Qual é, em meio ao
turbilhão, o sentido da vida?”.
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o sentimento de frustração e a melancolia nostálgica, o ceticismo, o fatalismo, a desconfiança
mútua e a baixa estima coletiva como as principais sensibilidades articuladoras da memória
social limenha, dos seus diagnósticos do presente e de suas imaginações de futuro.
Contudo, na medida em o estranhamento e o mal-estar em relação à cidade e à vida
urbana acompanham e alimentam o vazio em torno à própria identidade, os processos de
identificação com e no espaço urbano constituem, cada vez mais, uma aposta para seus
habitantes (GIGLIA, 2001). No contexto desta crise societária que perpassa as sociedades
urbanas latino-americanas na contemporaneidade, a tessitura de vínculos e relações sociais
comprometidos com a preservação, a continuidade e a manutenção da existência social se
apresenta, portanto, como projeto e como condição da organização do tecido social em sua
potência transformadora (RIBEIRO, 2005b). “Neste momento, é a própria sociabilidade que
encontra-se em causa” (RIBEIRO, 2006, p.25).
Ao postularmos a hipótese e a possibilidade de construção de outros sentidos para a
experiência urbana contemporânea e da tessitura de vínculos de urbanidade, partimos do
reconhecimento da multiplicidade de formas de apropriação do território, em articulação tensa
e permanente conflito, do universo de relações que emerge das disputas entre usos distintos do
território e das lutas entre representações, símbolos, valores e interpretações sobre o mundo
social (RIBEIRO, 2005a). Estas contradições, conflitos e ambiguidades evidenciam as
fissuras do tempo e do espaço fragmentados da metrópole moderna (GORELIK, 2004) e que
contrastam com a tendência hegemônica ao seu ocultamento, na contemporaneidade, pela
produção de “imagens-síntese” – as imagens, os discursos e as narrativas hegemônicos,
emblemáticos da última modernidade, que, apropriando-se da complexidade e da diversidade
das experiências urbanas, interferem no senso comum e apoiam a produção dos consensos
sobre o urbano na contemporaneidade (RIBEIRO, 2012).
Tecnicamente concebidas, as imagens-síntese que apoiam a leitura dominante da
experiência urbana exercem forte influência na interpretação do presente, criando
uma espécie de bordão que repercute na imaginação e no imaginário: a mesma
simbologia básica; o mesmo aprimoramento formal; as mesmas qualidades
destacadas de lugares e práticas sociais, vendidas juntamente com produtos e
serviços. [...] Com o recurso a imagens-síntese “fáceis” [...], a ação dominante
procura negar seu envolvimento na produção das condições de vida experimentadas
pela maioria, ao mesmo tempo em que se apresenta como portadora da eficácia e do
equilíbrio, apenas contrariados por comportamentos de outros: violentos, caóticos,
desordeiros ou bárbaros. Afinal, quem pode insurgir-se contra Roma – e, hoje,
contra os financistas, celebridades e especuladores – sem ser condenado ao
ostracismo? (RIBEIRO, op.cit., p.99-100 – grifo no original).
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Neste sentido, debruçar-nos sobre a problemática dos vínculos sociais nas metrópoles
latino-americanas contemporâneas constitui não apenas um desafio, mas também uma aposta.
Uma aposta de que o enfrentamento da crise societária e a possibilidade de sua transformação
devem partir do reconhecimento e da valorização de sociabilidades que apontem à
reconstrução dos vínculos sociais de urbanidade; isto é, da consideração atenta da
multiplicidade de práticas, táticas e racionalidades que formam uma cartografia social e
cultural distinta daquela projetada nos espaços luminosos da última modernidade, de modo a
“estimular o debate em torno de uma outra urbanidade, distante da pauta consumista e da
arquitetura do medo” (RIBEIRO, 2009b, p.154).
No próximo capítulo, analisaremos as novas dinâmicas sociais, culturais e políticas da
metrópole de Lima no contexto da reocupação e da reconquista dos espaços públicos na
última década, buscando compreender de que modo e em que medida estes processos
favorecem o surgimento de uma nova cultura pública e política do/no espaço urbano e a
formulação de outros discursos sobre a cidade e sobre o pertencimento a ela. Atravessando o
território metropolitano e explorando alguns de seus lugares relacionais, destacaremos
distintos usos e apropriações do espaço urbano limenho de modo a analisar os processos,
relações e conteúdos que hoje tencionam seus espaços públicos – e as diferentes conjunturas e
“encruzilhadas” que os constituem (GORELIK, 1998) – na medida em que apontem para a
disputa e a construção de outros vínculos e sentidos para a experiência urbana contemporânea.

256

5

ESPAÇO

PÚBLICO,

PRÁTICAS

URBANAS,

LUGARES

COMUNS:

VÍNCULOS DE URBANIDADE?

Neste capítulo, que encerra a tese, exploraremos a problemática dos espaços públicos
em Lima Metropolitana no novo contexto urbano, político e social inaugurado na última
década com a reabertura democrática, o crescimento econômico, a reconquista dos espaços
públicos e o surgimento de uma nova cultura pública e política na cidade após as graves
décadas do conflito interno e do autoritarismo. Descrevendo seus conteúdos, usos, usuários,
desafios e conflitos e destacando episódios emblemáticos, percorremos alguns dos principais
lugares comuns (MONNET, 2001) da metrópole de Lima nos quais entendemos que, de
maneira privilegiada, se constroem vínculos e se disputam os sentidos do pertencimento à
cidade e/ou que, no mesmo movimento lógico, são traçadas as suas linhas de exclusão.
Frente àqueles três sentidos hegemônicos que assume a diferença na cidade, discutidos
no capítulo anterior, objetivamos investigar a possibilidade de construção de outros sentidos
para a experiência urbana contemporânea e a tessitura de vínculos de urbanidade, isto é, de
relações e sentidos de pertencimento e do reconhecimento do habitante com a cidade e com o
outro. Nossa hipótese – e ponto de partida – é a de que seria possível identificarmos outras
práticas, discursos e apropriações do espaço urbano que apontem para um processo de
reafirmação da heterogeneidade social como um valor e como referência normativa na e da
cidade. Processo este que se constituiria, enfim, como a base para a configuração descentrada
– sem pressupor um movimento organizado ou “consciente” num sentido teleológico, mas
relativa a movimentações difusas (DOMINGUES, 2002) e apoiadas, muitas vezes, apenas na
ação espontânea (RIBEIRO, 2005b)-, de uma subjetividade coletiva urbana, esta que
chamamos aqui de “urbanidade”.
Nesta direção, constitui nosso principal desafio identificar elementos, processos,
práticas e lugares articuladores de outras construções da alteridade na metrópole. Talvez –
muito provavelmente – tratem-se de subjetividades coletivas urbanas no plural que, a partir de
lugares distintos e com propósitos diversos, gestam estas urbanidades possíveis. Ainda assim,
buscaremos identificar e compreender um substrato comum, qual seja, da construção de
sentidos (e projetos) alternativos para a cidade e sua vida social, fundados na valorização da
heterogeneidade urbana no convívio e nas relações cotidianas; isto é, a valorização de uma
heterogeneidade compartilhada e vivenciada nos espaços e tempos da urbe.
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Existe uma vida de relações, de difícil percepção, que adquire força propositiva
frente aos limites da democracia formal (formalizada) e a destruição das esperanças
de integração social. [...] A densidade dessa vida de relações, que acontece à revelia
do Estado, tem assumido crescente importância política na cena urbana da América
Latina. Verifica-se a contínua criação de novos espaços públicos provisórios (ruas,
estradas, pontes, pedágios), em contraste com os espaços alisados, clean, da cidade
corporativa. Acampamentos, ocupações de prédios da administração pública,
protestos com alto conteúdo simbólico, atos públicos em lugares que reforçam
memórias ancestrais demonstram a vitalidade da cidade e impedem o apartheid
político das classes populares. É com base na observação desses processos que
pode-se afirmar que a hipótese da cidade fantasma, que resultaria da difusão das
tecnologias de informação e comunicação, é falsa (RIBEIRO, 2009b, p.152 – grifo
no original).

De modo a investigar estas outras práticas e apropriações do espaço urbano – que,
mesmo frágeis e tentativas, apontam para a tessitura de vínculos sociais em sua potência
transformadora (RIBEIRO, 2005b) –, a noção de espaço público ganhará, então, centralidade
analítica. A ideia de espaço público não deverá assumir aqui um sentido restrito – seja em sua
dimensão política (da mediação entre a sociedade civil e o Estado), seja em sua qualidade
material (de espaço urbano aberto e de livre circulação). Seguindo a orientação proposta por
Gorelik (1998), entenderemos o espaço público como o produto de um choque – sempre fugaz
e instável – entre forma e política, cuja emergência e/ou suas condições de possibilidade
devem ser pensadas como uma conjuntura, num duplo sentido: como ocasião pontual na
história e como contato de esferas de fenômenos diferentes (GORELIK, op.cit.). Desta forma,
ao invés de pressupor a conexão entre o espaço público urbano e a esfera pública política,
trata-se de enfatizar a consideração e a análise atentas de sua produção mútua, isto é, da
peculiar unidade entre forma e política implícita nesta reciprocidade.
[…] no hay nada preformado en la ciudad que responda a tales características de
“espacio público”; no es un escenario preexistente ni un epifenómeno de la
organización social o de la cultura política; es espacio público en tanto es
atravesado por una experiencia social al mismo tiempo que organiza esa
experiencia y le da formas. Se trata, por tanto, de una cualidad política de la ciudad
que puede o no emerger en definidas coyunturas, en las que se cruzan de modo
único diferentes historias de muy diferentes duraciones: historias políticas, técnicas,
urbanas, culturales, de las ideas, de la sociedad; se trata de una encrucijada (ibid.,
p.20-21 – grifos nossos)220.
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Em português, tradução nossa: “[...] não há nada pré-formado na cidade que responda a tais características de
‘espaço público’; não é um cenário pré-existente nem um epifenômeno da organização social ou da cultura
política; é espaço público na medida em que é atravessado por uma experiência social ao mesmo tempo em
que organiza esta experiência e lhe dá formas. Se trata, portanto, de uma qualidade política da cidade que pode
ou não emergir em determinadas conjunturas, nas quais se cruzam de um modo único diferentes histórias de
durações muito diferentes: histórias políticas, técnicas, urbanas, culturais, das ideias, da sociedade; se trata de
uma encruzilhada”.
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O capítulo está composto de três seções: na primeira, discutimos a problemática do
espaço público nos Cones de Lima, suas novas centralidades e os desafios de sua
implementação, consolidação e/ou da mudança de usos derivada da sua incorporação à escala
metropolitana. Na segunda, percorremos alguns dos principais espaços públicos do centro
limenho (do seu centro histórico e do seu centro “expandido”) que, ao concentrar
infraestrutura, serviços e oportunidades, se mantém como principal referência normativa e
centro articulador da cidade em seu conjunto, atraindo usuários de toda a metrópole. Na
terceira seção, investigamos sua expressão mais abertamente política, destacando a ocupação
e a irrupção dos espaços públicos como lugares do protesto e da contestação social,
expressivos das tensões e conflitos – abertos ou latentes – da sociedade peruana. Ao final
deste percurso por diferentes lugares, usos e apropriações do espaço urbano limenho – sejam
elas manifestações espontâneas, protestos políticos, intervenções artísticas ou apenas práticas
banais do espaço -, cabe, a modo de conclusão, a pergunta: para que sentidos da diferença e
do pertencimento à metrópole estas práticas e relações apontam?

5.1

Os Cones de Lima e o “espaço público em formação”

Como discutido nos capítulos anteriores, desde meados do século XX com a explosão
urbana de Lima, as representações da cidade se articulam fundamentalmente pela
coexistência, diferenciação e oposição entre dois modos distintos de produção da cidade: o
espaço “formal”, consagrado pelas instituições oficiais e o “informal”, que carrega, na
perspectiva dos circuitos hegemônicos de produção do espaço urbano, o signo da
“espontaneidade” (CABRERA; VILLASECA, 2007). Nas últimas décadas, em função do
crescimento e do dinamismo econômico e cultural dos Cones de Lima - cujo espaço urbano se
consolida e se densifica - esta diferenciação entre a cidade “formal” e a “informal” terminaria
por se superpor àquela entre o centro e a periferia urbanos (VEGA CENTENO, 2009). Em
todo caso, persiste a dualidade entre a Lima “consolidada” e a chamada “Nova Lima” que, por
sua vez, se subdivide e se diferencia entre os Cones Norte, Leste e Sul, que albergam
atualmente cerca de 80% da população metropolitana (ROMERO REYES, 2004).
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[…] la ciudad fue adquiriendo su actual fisionomía y conformación: una mega urbe
dual, de zonas “residenciales” y de “conos”, […] “blanca” y “chola”, con una
compleja y conflictiva dinámica multidimensional, por fuera de la planificación
municipal […]; donde procesos emergentes de carácter económico, social, cultural y
político “desde abajo” ha logrado que se haya instalado en el imaginario urbano no
una sola Lima […] sino además […] Lima Norte, Lima Este y Lima Sur (ARROYO;
ROMERO, 2008, p.113).221

O interesse e a preocupação pelos espaços públicos nos distritos e urbanizações
populares em Lima é relativamente recente e acompanha o lento processo de urbanização
destas áreas. Uma vez avançada a habilitação urbana – a legalização de propriedades, a
construção e melhoria da moradia e a obtenção de serviços básicos –, a implementação dos
espaços públicos tende a ocorrer de maneira progressiva, como parte do processo de
consolidação do bairro e da sua conversão em “cidade” (CABRERA; VILLASECA, 2007).
Neste processo, o espaço público se transfigura e adquire nova importância com a
complexificação dos usos do solo e com as mudanças no perfil socioeconômico de seus
usuários, que implicam não apenas uma demanda mais intensa (por equipamentos de uso
público) como também mais variada (RIOFRÍO, 2010b).
Contudo, nesta cidade jovem e heterogênea e que cresce de maneira desigual, “o
espaço público tem ainda dificuldades para se constituir e se popularizar como um
observatório das dinâmicas urbanas” (CABRERA, 2009, p.72 – tradução nossa). Neste
contexto, o uso da categoria de “espaço público em formação” pode servir como uma
tentativa provisória de nomear a densidade e a complexidade das relações implicadas na sua
implementação e nas disputas pelo sentido e vocação dos espaços públicos, na medida em que
se relacionam com a memória coletiva e com os marcos históricos de cada uma destas
comunidades (CABRERA, op.cit.).
[…] a las diversas condiciones de ocupación del territorio (y de inversión en su
desarrollo y consolidación) han de corresponder usos y comportamientos igualmente
diversos […]. Las condiciones diferenciadas de urbanización deben estar
produciendo patrones de urbanidad particulares (ibid., p.73).222
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Em português, tradução nossa: “[...] a cidade foi adquirindo sua atual fisionomia e conformação: uma mega
urbe dual, de zonas ‘residenciais’ e de ‘cones’, [...] ‘branca’ e ‘chola’, com uma complexa e conflitiva
dinâmica multidimensional, fora do planejamento municipal [...]; onde processos emergentes de caráter
econômico, social, cultural e político ‘de baixo’ lograram que se tenha instalado no imaginário urbano não
uma única Lima [...] mas também [...] Lima Norte, Lima Leste e Lima Sul”.
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Em português, tradução nossa: “[...] às diversas condições de ocupação do território (e de investimento no seu
desenvolvimento e consolidação) correspondem usos e comportamentos igualmente diversos [...]. As
condições diferenciadas de urbanização devem produzir padrões de urbanidade particulares”.
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Para compreendermos as dinâmicas recentes que envolvem a construção, a
legitimação, o uso, o acesso, o controle e a gestão do espaço público no contexto particular da
“cidade popular”
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em Lima, três processos merecerão destaque: i) os shopping centers e os

grandes empreendimentos comerciais que, como vimos no capítulo anterior, proliferam nos
Cones de Lima como o modelo mais emblemático de uma nova tipologia urbana e de uma
nova maneira de conceber o “espaço público” nas cidades contemporâneas; ii) a mudança de
usos e/ou a mudança de escala de certos espaços públicos, agora de alcance distrital ou
submetropolitano, evidências do processo de incorporação destes bairros à dinâmica
metropolitana; e iii) a construção de espaços públicos de caráter local, particularmente nos
novos bairros ainda não consolidados da extrema periferia limenha. Longe de ser exaustiva, a
análise destes processos, aqui, pretende apontar para os desafios da implementação e,
sobretudo, da apropriação dos espaços públicos nestas áreas, de modo a compreender que
relações e que sentidos de pertencimento são construídos e disputados aí.
Desde o início dos anos 2000, a construção de grandes centros comerciais e de
entretenimento nos Cones de Lima é vista, em certo sentido comum, como evidência não
apenas da inserção da metrópole limenha nas dinâmicas da globalização, como também da
sua expansão “modelar” em direção às zonas periféricas de urbanização popular (VEGA
CENTENO, 2009). Como apontamos no capítulo anterior, muitas vezes estas arquiteturas –
que respondem, primordialmente, à atuação estratégica do capital financeiro na atualização do
espaço urbano e na criação de novas centralidades, reproduzindo lógicas e modelos
transnacionais - contrastam com seu entorno imediato, ainda marcado pela precariedade e pela
falta de infraestrutura e serviços básicos. Não obstante, estes empreendimentos tendem a ser
valorados como expressão de “modernidade” e da consolidação das novas classes médias e
populares do país (MEJÍA NAVARRETE, 2011). Por exemplo, em pesquisa realizada no ano
de 2007 com pequenos empresários “emergentes” do Cone Norte, mais de 30% dos
entrevistados associaram a ideia de “modernidade” em Lima a estes grandes centros
comerciais (shopping centers e supermercados) (JACINTO PAZOS, 2007)224.
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“Cidade popular” entendida como “[…] o produto contemporâneo da evolução dos bairros estabelecidos pela
autoconstrução” (CABRERA; VILLASECA, 2007, p.10 – tradução nossa).
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Outros 11% associaram a modernidade com as vias expressas, cerca de 7% com os parques e com os edifícios
(respostas independentes), e 3,3% com o centro histórico de Lima. Por outro lado, cerca 40% das respostas
compõem um quadro difuso, onde se nomeia “moderno” uma ampla gama de elementos, tais como distritos,
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Neste sentido, a despeito de seu impacto fragmentador do tecido urbano e social,
promovendo fraturas na paisagem e introduzindo nestas áreas novos processos de
diferenciação pautados pela capacidade de consumo (e endividamento), estes grandes
empreendimentos transformam significativamente as relações sociais e o imaginário popular
(MEJÍA NAVARRETE, op.cit.). Por um lado, se associam a um sentido renovado da
“reconquista” de Lima, isto é, da inclusão das novas classes médias e populares – os “novos
limenhos” - às dinâmicas urbanas, econômicas e culturais da última modernidade. Nesta
perspectiva, em função tanto da difusão destas arquiteturas nos Cones de Lima - até então
exclusivas das zonas consolidadas da cidade – como da incorporação de amplos setores da
população às esferas do consumo moderno, seus habitantes não se sentiriam mais “marginais”
ou “excluídos”, mas plenamente inseridos e parte do que, como vimos, se imagina como os
espaços privilegiados da “modernidade” limenha (JACINTO PAZOS, 2007; 2009).
Embora compartilhemos da crítica à difusão hegemônica dos grandes centros
comerciais como novo modelo de espaço público – por seu profundo impacto na paisagem e
no espaço urbano e pela desestabilização dos vínculos sociais e de cidadania,
metamorfoseados em relações de consumo –, a construção dos shopping centers nos Cones de
Lima é desejada e recebida com euforia pela maioria da população, que deles se apropriam e
os incorporam ao seu cotidiano. Nesta direção, merece uma consideração mais atenta a
tendência, sobretudo nas gerações mais jovens, de predileção pelos centros comerciais não
apenas para o consumo, mas como os lugares preferidos para o encontro, o passeio e o
divertimento. Assim, nos parece pertinente a indagação de García Canclini (1997, p.135 –
grifos no original): “[...] não se transformarão, contudo, estes lugares neutros, como os
shoppings, em lugares pelo modo com que as novas gerações os marcam ao utilizá-los como
significativos e os incorporam à sua história?”.
Em pesquisa já citada, realizada no Cone Norte, quase 95% dos entrevistados afirmou
frequentar assiduamente o shopping Mega Plaza – ícone da região – que, nos finais de
semana, se encontra repleto de famílias, casais e grupos de jovens (JACINTO PAZOS, 2007).
No que tange aos usos e apropriações que seus frequentadores fazem deste espaço, o consumo
aparece muitas vezes como um objetivo secundário, ganhando destaque motivações como o
passeio em família, a diversão entre amigos, a curiosidade, o namoro e a música. Embora

_______________________________________________
ruas, pontes, “cidade”, indústrias, empresas, cinemas, educação, entre outros (JACINTO PAZOS, 2007, p.7374).
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estes usos estejam sempre associados às novas relações introduzidas pela desejada
“modernidade” capitalista no Cone Norte de Lima, apenas uma minoria dos entrevistados
afirmava frequentar estes centros comerciais exclusivamente para o consumo (JACINTO
PAZOS, 2009). Contudo, o autor interpreta estes usos diversos como “desvios”, associandoos – de modo pejorativo – à herança cultural dos migrantes, aos campos feriais e à larga
tradição comercial andina, como evidencia a citação abaixo:
Para la población visitante, es una feria más de las que tenían en las comunidades o
en la cabecera de provincia donde se tenían que desplazar para comer en familia,
comprar en familia, vender en familia o, seguir las pautas de compra bajo gustos de
socialización-individuación también originarios. Quiérase o no, esas
manifestaciones de los recintos feriales andinos – serranos, desde luego también
costeños, hacía de los pobladores andinos ser partícipes de una heterogeneidad
social y cultural que hasta ahora sigue latente y con mucha más fuerza en la Capital
para lo cual la población migrante además de sus hijos o «nuevos limeños» (ya
nacidos en Lima) no se les hizo difícil adaptarse a la mismas, precisamente por las
vivencias y experiencias ya establecidas desde un primer momento, a pesar de la
dureza de la exclusión socio-racial que también se le impuso desde un primer
momento a las primeras generaciones de migrantes en Lima (JACINTO PAZOS,
2009, p.85 – grifo no original)225.

Claramente se trata de uma visão estereotipada e caricata, na qual transparece o
esforço do autor em discriminar os sujeitos dos quais nos fala. Inclusive porque, em geral,
estes usos não diferem muito daqueles que as classes médias e altas da sociedade limenha
“consolidada” fazem de espaços semelhantes. Para estes setores, os novos centros comerciais
como o Jockey Plaza ou o Larcomar – localizados, respectivamente, nos distritos de Surco e
Miraflores, ambos de alta renda –, servem também como o lugar privilegiado do encontro
entre amigos, do passeio familiar, da paquera e do namoro, da diversão e do entretenimento,
usos que muitas vezes se sobrepõem ao consumo propriamente dito.
Neste sentido, seguindo Bourdieu (1984), poderíamos afirmar que o que se
evidenciam são disputas simbólicas que, diante da expansão de modelos arquitetônicos e de
padrões culturais antes exclusivos, buscam a manutenção do status e distinção daqueles que se
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Em português, tradução nossa: “Para a população visitante, é uma feira a mais das que tinham em suas
comunidades ou nos centros provinciais para onde tinham de se deslocar para comer em família, comprar em
família, vender em família, ou seguir as pautas de consumo seguindo gostos de socialização–individuação
também originários. Queira ou não, estas manifestações nos campos feriais andinos - serranos, e também
costeiros, faziam dos habitantes andinos partícipes de uma heterogeneidade social e cultural que até hoje segue
latente e com muito mais força na Capital, de modo que para a população migrante além de seus filhos ou
‘novos limenhos’ (já nascidos em Lima) não foi difícil se adaptar às mesmas, precisamente pelas vivências e
experiências já estabelecidas desde um primeiro momento, apesar da dureza da exclusão sócio-racial que
também se impôs desde o primeiro momento às primeiras gerações de migrantes em Lima”.
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encontram em posição inferior na hierarquia de classes – no caso limenho, do grande
contingente de migrantes e seus descendentes, em sua maioria de origem andina. Observação
que, em sentido inverso, poderia ser feita também para o desejo e a busca, ao menos formal,
de reproduzir nas áreas de urbanização popular formas de desenho urbano e padrões de
comportamento observados na cidade “formal” (CABRERA; VILLASECA, 2007).
[…] dicho comportamiento puede contener también un tipo de reclamo por
movilidad y búsqueda legítima de estatus (la idea sería tener lo mismo que tienen los
otros barrios, aquellos que son percibidos como modélicos, poseedores de un
relativo bienestar que se expresa en la calidad y la belleza del espacio). Lo que hay
que señalar con ánimo de denuncia, no es en absoluto la llamada “imitación” sino
las condiciones de desigualdad (distinto tipo de inversión pública en la ciudad) y la
precariedad en la que se elaboran los imaginarios sobre lo que debe tener el
espacio público para ser considerado útil […], placentero […] e incluso rentable
(CABRERA; VILLASECA, op.cit., p.19-20 – grifos no original)226.

Por outro lado, não devemos e não podemos resumir os usos e as relações
estabelecidas pela população local nestes novos centros comerciais à mera imitação e à
incorporação passiva das pautas hegemônicas de comportamento e consumo. Em sua
apropriação e dinâmica concretas, surgem práticas e usos inéditos, incentivados inclusive pela
atuação dos próprios agentes da nova economia que, buscando segmentar mercados, também
se apropriam estrategicamente dos conteúdos e valores da cultura popular “novo-limenha”.
Exemplo da profunda ambiguidade destas relações, em dezembro de 2010, foi realizada no
estacionamento do shopping Mega Plaza a “1ª Corrida de Mototaxis”, patrocinada por uma
empresa transnacional de bebidas energéticas e cujo slogan, “Lleva, lleva”, faz referência ao
bordão comumente usado pelos mototaxistas para chamar os passageiros nas ruas.
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Em português, tradução nossa: “[…] tal comportamento pode conter também um tipo de reivindicação por
mobilidade e busca legítima de status (a ideia seria ter o mesmo que têm os outros bairros, aqueles que são
vistos como modelos, possuidores de um relativo bem-estar que se expressa na qualidade e na beleza do
espaço). O que deve ser apontado com ânimo de denúncia não é, absolutamente, a chamada ‘imitação’, mas as
condições de desigualdade (tipo distinto de investimento público na cidade) e a precariedade na qual se
elaboram os imaginários sobre o que deve ter o espaço público para ser considerado útil [...], prazeroso [...] e
inclusive rentável”.
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Figura 16 – 1ª Corrida de Mototaxis – “Lleva, lleva”. Shopping Mega Plaza, distrito de
Independencia

Fonte: Arquivo pessoal, dezembro de 2010.

Na disputa, dividida em três categorias – definidas de acordo com a potência da moto
e/ou com o tipo de modificação feita para a acomodar os passageiros –, dois concorrentes se
enfrentavam em baterias sucessivas, classificando-se, e finalmente vencendo, aquele que
realizasse percurso em menor tempo. Os mototaxistas – em sua grande maioria, adultos
jovens, homens e de origem popular – representavam vários e variados distritos de Lima
Metropolitana; o vencedor de uma das categorias era, por exemplo, do tradicional distrito de
Magdalena del Mar; por acaso, onde eu residia à época227. Os mototaxis, estilizados e
personalizados, marcavam a identidade individual dos competidores e eram exibidos com
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Os mototaxis são um meio de transporte informal difundido por toda a cidade, com exceção apenas de alguns
distritos mais cêntricos e de maior nível socioeconômico. Com permissão para circular apenas no âmbito
distrital, cumprem uma função complementar no transporte de pequenas e médias distâncias, assumindo um
papel central nas áreas mais distantes e de difícil acesso, não integradas às rotas de ônibus e combis que
cobrem a capital. O caso de Magdalena del Mar é um tanto particular, devido à sua divisão (informal, mas
plenamente reconhecida) em duas zonas, uma de altos ingressos e a outra de perfil socioeconômico mais
baixo; os mototaxistas têm permissão para circular apenas na metade “popular” do distrito.
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orgulho por aqueles que conformam, hoje, uma das “tribos” mais expressivas da nova
juventude limenha.
Diferentemente da construção dos grandes centros comerciais, que derivam da atuação
vertical de agentes externos e alheios ao contexto local, os outros dois processos que
destacamos aqui – a mudança de uso e/ou escala dos espaços públicos e os desafios da sua
implementação nos novos bairros ainda não consolidados – se relacionam mais diretamente
com a trajetória e com as dinâmicas próprias das comunidades nas quais se inserem. No
entanto, estes processos se referem a diferentes espaços públicos que cumprem um papel
distinto em relação à comunidade local, ao bairro e à metrópole; espaços que resultam
também de momentos históricos e, neste sentido, de configurações urbanas distintas.
Por um lado, as áreas em processo de consolidação, cuja ocupação se deu no momento
“clássico” da expansão urbana limenha; por outro lado, as zonas de formação mais recente,
ocupadas a partir da década de 1980, nos interstícios e extremos da primeira. No primeiro
caso, bairros consolidados que agora se dedicam à melhoria dos espaços públicos já
existentes, uma vez culminadas as outras etapas do processo de urbanização e frente à
necessidade imposta pela diversificação e complexificação (de usos e usuários) derivadas,
precisamente, do seu processo de consolidação. No segundo, os novos bairros nos quais,
diferentemente do momento anterior, não se observa um traçado ou plano conjunto que
direcione as novas ocupações e onde o processo de habilitação do espaço urbano - em terrenos
íngremes e de difícil acesso - resulta ainda mais problemático. Em ambos os casos, a
habilitação comunitária do espaço público demanda e consome grande quantidade de tempo e
recursos dos seus moradores na organização, gestão e na manutenção do espaço (a ser)
habilitado: inicialmente terrenos baldios, lotes livres cujo caráter público se resume, no mais
das vezes, em ser um local aberto (sem cercas) com uma destinação reservada para “uso
público”; em outros casos, particularmente nas ocupações recentes, utilizam-se espaços
residuais, de difícil acesso e não integrados ao precário tecido urbano circundante,
dificultando a sua implementação (CABRERA; VILLASECA, 2007).
Buscando uma abordagem articulada destes processos, nos apoiaremos aqui em uma
série de estudos de caso realizados no Cone Sul de Lima, mais especificamente nos distritos
de Villa El Salvador e Villa María del Triunfo (CABRERA; RODRÍGUEZ; SORIA, 2006;
CABRERA; VILLASECA, 2007; CABRERA, 2009; CABRERA E.; GARCÍAQ.;
MIYASHIRO T.; PIZARRO A., 2011).
A utilização do espaço público, em distritos como Villa El Salvador e Villa María del
Triunfo, é um assunto relativamente novo na relação que os moradores estabelecem com seu
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entorno urbano (CABRERA, 2009). Questões, conflitos e desafios recentes – relativos à
apropriação, manutenção e gestão destes espaços – que expõem as difíceis relações entre a
autoridade metropolitana, os governos distritais e a população local na definição e atribuição
de responsabilidades, tendo em vista o mal estado em que se encontram a grande maioria dos
espaços públicos nestes distritos (CABRERA; VILLASECA, 2007).
Como vimos no capítulo anterior, a Municipalidade Metropolitana privilegia o
investimento público – e incentiva o investimento privado – em áreas estratégicas,
particularmente as grandes obras de infraestrutura e mobilidade projetadas em função da
recuperação, valorização e da interconexão entre as zonas de interesse econômico e turístico.
Direcionamento que contrasta com a intervenção pontual e fragmentada na periferia, da qual
constitui o exemplo mais notório o projeto “Escadas Solidárias”, que consiste basicamente na
construção de escadarias “intermináveis” nas íngremes pendentes dos cerros que abrigam os
novos bairros da pobreza urbana.
O projeto, de acordo com seus promotores, tem por objetivo estratégico “incluir a
população da capital – fundamentalmente de origem migrante – aos sistemas viários urbanos,
cumprindo um papel fundamental na transformação da cidade e no marco de uma integração
global”; as escadas, pensadas para funcionar como “avenidas” locais, garantiriam aos
moradores o acesso “ao sistema urbano e viário e, portanto, à modernidade da cidade
horizontal”

228

. Como promessa de integração e desenvolvimento e sendo esta a principal

modalidade de intervenção da Municipalidade Metropolitana na periferia limenha, o que se
revela patente, no entanto, é a completa ausência de um projeto integrado de cidade e os
estreitos limites da inclusão permitida para amplos setores da população.
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Informações disponíveis sobre o projeto das “Escadas Solidárias”, da Municipalidade Metropolitana de Lima,
no site da organização espanhola CIDEU, sediada em Barcelona, que desenvolve projetos de intervenção
urbana e planejamento estratégico em diversas cidades iberoamericanas:
http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&idObjeto=10535 (acesso em 20/08/2012).
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Figura 17 – As “Escadas Solidárias” – a atuação
“emblemática” da Municipalidade Metropolitana na
periferia urbana de Lima

Fonte: s/a, disponível em:
http://www.cideu.org/index.php?mod=objeto&act=verObjeto&
idObjeto=10535 – acesso em 20/08/2012.

No âmbito local, esfera à qual termina por recair a tarefa de habilitação, melhoria,
gestão e manutenção do espaço urbano, a indefinição e a evasão de responsabilidades tanto
dificulta a implementação como estimula o abandono e/ou a proliferação de práticas e
medidas privativas de uso e gestão dos espaços públicos. De um lado, o despreparo, a
ausência de recursos e, não raras vezes, a falta de vontade política constrangem a atuação dos
governos distritais, que se fiam do “tradicional” potencial organizativo da população para
sanar a falta de investimentos. Do outro lado, sobretudo nos bairros mais novos, se mostra
patente a falta de coesão, o debilitamento e a subordinação da mobilização comunitária
(RIOFRÍO, 2004); reflexos da profunda mudança no contexto político das novas
urbanizações, da “invasão” de políticas de compensação social na periferia desde meados da
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década de 1970 (RODRÍGUEZ; RIOFRÍO; WELSH, 1976) e, posteriormente, das décadas de
violência política e do autoritarismo populista de Alberto Fujimori.
Nos bairros já consolidados, somam-se a este contexto os efeitos e desafios próprios
do seu processo de integração à metrópole e de sua conversão em “cidade”, com a mudança
na escala e nos usos dos espaços públicos que agora atraem e recebem um público mais amplo
e diverso, seja por seu equipamento, por constituírem pontos de referência do distrito ou por
sua proximidade às áreas de atividade comercial. Nestes espaços, “que já não podem ser
referidos a – ou reclamados por – determinada comunidade, o anonimato se converte em
desatenção pelas condições e pelo destino do espaço” (CABRERA; VILLASECA, 2007, p.34
– tradução nossa). Isto é, ao deixar de ser reconhecido como próprio, os vizinhos tendem a
não se mobilizar, favorecendo a proliferação de medidas informais e de práticas privativas.
Na prática, uma multiplicidade de atores assume e interfere na manutenção e na gestão
dos usos do espaço público: grupos específicos que planejam e executam alguma atividade
determinada (igrejas, ONGs, coletivos populares, etc.), associações comunitárias e
organizações de moradores e a auto-regulação – seja pelo costume, pela imposição de parte
dos vizinhos, ou inclusive pela iniciativa individual (CABRERA; VILLASECA, op.cit.).
Iniciativas que, no entanto, não revertem a tendência ao abandono, à atenção parcelada e à
privatização, embora exista, em todo caso, uma necessidade sentida, por autoridades e
moradores, de culminar o processo de conversão em cidade, ao menos em assuntos formais.
Contudo, no contexto dos bairros e urbanizações populares dos Cones de Lima, esta
necessidade não é relativa apenas à inserção nos fluxos econômicos e comerciais da
metrópole ou à promessa de integração viária da população. Um forte indicador desta
necessidade reside precisamente neste “espaço público em formação”, nos quais os usos e
práticas aí estabelecidos entram em contradição com o desejo legítimo de “reconhecer-se
parte da cidade” (ibid., p.29 – tradução nossa).
Os espaços públicos em distritos como Villa El Salvador e Villa María del Triunfo
possuem, definitivamente, características que os distinguem do restante da metrópole, ainda
que seja inegável a forte influência dos espaços públicos existentes na Lima “consolidada”,
tomados como modelos do conjunto da cidade e de um certo ideal de cidade “moderna”: a
praça central, o parque-jardim, as quadras de esportes, os parques com equipamentos
comunitários e o Parque Central de Miraflores que aparece como referência emblemática
(ibid.). A iniciativa dos vizinhos, numa sociedade marcada pelo acesso limitado a referências
e recursos urbanísticos, somada à escassez de recursos financeiros e à falta de experiência dos
governos municipais, podem dar lugar tanto a soluções inéditas como a reproduções “duras”
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de modelos nem sempre compatíveis com as necessidades de seus usuários ou com a
desejável pluralidade e combinação de usos, numa cidade que se caracteriza pelo uso
intensivo da rua para atividades comerciais (CABRERA, 2009).
Nos lugares de ocupação recente, onde ainda permanecem pendentes outras
necessidades como a regularização das propriedades e o acondicionamento do território – que
tende a ser, ademais, acidentado e em terrenos de cada vez mais baixa qualidade construtiva –
, a mitigação destes fatores de vulnerabilidade constitui o principal vetor de mobilização da
comunidade local (CABRERA E.; GARCÍAQ.; MIYASHIRO T.; PIZARRO A., 2011). Nos
bairros novos da extrema periferia urbana, a atenção ao espaço público – muitas vezes de
caráter residual, prevalecendo usos estritamente comunitários, isto é, restritos à população
local (CABRERA; VILLASECA, 2007) – ocorre ainda de maneira muito incipiente, como
pudemos observar durante uma visita à Quebrada Santa María, no distrito de Villa María del
Triunfo, certo domingo em novembro de 2008229.

_______________________________________________
229

A ocupação da Quebrada Santa María se iniciou do final da década de 1980, num processo expansivo que
levou à formação sucessiva de seis bairros: Santa María (1988), Héroes del Cenepa (1995), Virgen de las
Mercedes (1996), Rafael Alex Chacón (1998), Juan Valer (2000) y Ampliación Villa de Lourdes (2003-2004)
(CABRERA E.; GARCÍAQ.; MIYASHIRO T.; PIZARRO A., 2011, p.258).
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Figura 18 – “Espaço público em formação”. Quebrada Santa María, distrito de Villa
María del Triunfo

Fonte: Arquivo pessoal, novembro de 2008.

A motivação da visita era a realização da “Gran Feria Barrial – 2008”, um evento de
congregação da comunidade, promovido por organizações da sociedade civil que
desenvolviam projetos de assessoria e melhoramento urbano na região em parceria com a
população local. Em alguma medida, podemos que dizer que o principal objetivo do evento
consistia, justamente, em promover e forjar a criação de um espaço público ali. Em um lugar
improvisado e provisório – claramente um interstício –, com o slogan “Trabalhando unidos
construiremos nosso progresso”, o evento oferecia barraquinhas de comida, números
musicais, concursos de dança, apresentações de humor e o sorteio de prêmios. Em certo
momento, o apresentador, em tom irônico, anunciaria o sorteio de uma viagem “a Lima”, para
as vaias e risos dos assistentes. Não muito distante dali, um grupo de garotas jogavam futebol
numa quadra de esportes que dispunha basicamente do piso de concreto, dois degraus também
de concreto que serviam de arquibancadas e os aros dos gols, sem redes. Não havia uma
ligação clara entre estas atividades, possivelmente influenciada pela descontinuidade e
desconexão entre ambos os espaços, condicionadas, em grande medida, pela própria
topografia do lugar – bastante acidentada –, o que gera dificuldades adicionais de acesso, na
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construção das moradias e no processo de habilitação do espaço urbano (CABRERA E.;
GARCÍAQ.; MIYASHIRO T.; PIZARRO A., 2011)230.
A este contexto devemos agregar, em alguns casos, outro aspecto que influencia as
dinâmicas e os desafios da implementação, gestão e apropriação dos espaços públicos nestas
áreas, que se relaciona com os traumas da violência política e as dificuldades de sua
superação, sobretudo nas comunidades mais afetadas pelo conflito interno, como revela um
estudo recente em um bairro situado no Cone Leste de Lima (JUNGBLUTH MELGAR,
2012). O bairro – não identificado – hoje dispõe de um parque e duas quadras de esportes e se
observa uma movimentada vida pública: crianças e adolescentes jogando bola, pequenas e
variadas práticas de comércio, mototaxis cruzando as ruas incessantemente. Na percepção dos
moradores, o principal problema do bairro, hoje, é a delinquência “comum” e as gangues de
jovens; contudo, e a despeito das ocorrências violentas – que não são exclusivas do lugar, nem
particularmente mais intensas ali que em outros bairros –, seus moradores carregam o estigma
e a imagem de viver em um local perigoso; os táxis, por exemplo, não querem circular ou
parar por ali (JUNGBLUTH MELGAR, op.cit.). Identidade que, por sua vez, os jovens
negociam e desafiam no sentido de se imporem diante dos seus pares, frente ao silenciamento
dos mais velhos e à dificuldade em elaborar uma memória coletiva do bairro.
Los padres, en general, no les han contado los detalles de la compleja historia del
barrio a sus hijos, probablemente porque no saben si entenderán, probablemente
porque tienen miedo de que, nombrando a los fantasmas del pasado, estos vayan a
reaparecer. Los jóvenes tienen una imagen fragmentada, descubren a veces
periódicos viejos donde se decía que su comunidad era un reducto terrorista. Tienen
que llenar los vacíos por sí mismos y hacen asociaciones inéditas, les suenan las
palabras “zona roja”, pero creen que es por el grado de delincuencia actual
(JUNGBLUTH MELGAR, 2012, p.53).231
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Na breve nota de campo produzida sobre esta visita, ficou registrada a dificuldade de acesso ao local: “Para
chegar à Quebrada, partindo de Miraflores, um ônibus, um táxi, outro ônibus e um mototaxi”. O que a nota não
revela é que, na verdade, nem o mototaxi nos deixou no local do evento; o último trecho teve de ser percorrido
a pé.
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Em português, tradução nossa: “Os pais, em geral, não contaram a seus filhos detalhes da complexa história
do bairro, provavelmente porque não sabem se entenderão, provavelmente porque têm medo que, nomeando
os fantasmas do passado, estes reapareçam. Os jovens têm uma imagem fragmentada, descobrem às vezes
jornais velhos nos quais se dizia que sua comunidade era um reduto terrorista. Têm que preencher os vazios
por si mesmos e fazem associações inéditas, reconhecem a expressão ‘zona vermelha’, mas pensam que se
deve ao grau de delinquência atual”.
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No caso dos bairros de ocupação mais antiga, que conformam hoje as áreas
consolidadas da cidade popular, sobressaem os significativos impactos do seu processo de
integração às dinâmicas metropolitanas, derivado tanto do crescimento populacional e das
mudanças no seu perfil socioeconômico, como da implementação de infraestruturas de uso
público e do surgimento de novas centralidades na periferia limenha. Em bairros onde, até
poucos anos atrás, era relativamente fácil não apenas associar a paisagem urbana à memória
histórica de uma determinada comunidade, como também circunscrevê-la a uma rede de
relações familiares e/ou associativas, esta mudança de escala e dos usos dos espaços públicos
é vivida de maneira diferenciada, evidenciando-se como suas tensões mais recorrentes a
rejeição à presença de estranhos, a dificuldade em assumir o anonimato e a tendência à sua
apropriação privatista (CABRERA; VILLASECA, 2007).
A presença de estranhos e o anonimato são, na verdade, fenômenos correlatos e se
conjugam no sentido de favorecer e estimular a crescente adoção, muitas vezes arbitrária, de
medidas que derivam na privatização destes espaços públicos. Ao atrair um público mais
amplo e diverso, desconhecido, debilitam-se (ou, ao menos, se transformam) os vínculos entre
o lugar e a comunidade local que, por sua vez, tende a ver a aparição destes estranhos com
ressalva e, quase sempre, suspeita. As soluções encontradas geralmente atentam contra seu
caráter público, como vimos no capítulo anterior, proliferando iniciativas informais como a
instalação de cancelas e grades limitando o acesso local, a remoção dos bancos (ou qualquer
outro equipamento que convide o usuário a permanecer no lugar sem motivação evidente), a
contratação de vigilantes privados (geralmente por parte dos moradores do seu entorno
imediato) e a imposição de rígidos códigos de comportamento, restringindo seus usos e
usuários (CABRERA; VILLASECA, op.cit.).
No contexto destas transformações, associada a elas, outra tendência que se generaliza
é a preferência por frequentar os parques e espaços públicos fora do âmbito do bairro. Aqui,
ao contrário, trata-se precisamente da busca pelo anonimato como forma de escapar do
alcance e do controle das redes de relações familiares e de vizinhança; uma estratégia
especialmente comum entre as mulheres jovens, justamente de modo a evitar serem
“reconhecidas” e questionadas, implícita ou explicitamente, em sua permanência e
comportamento públicos (CABRERA; VILLASECA, 2007).
Transformadas as relações de confiança entre os vizinhos e seus vínculos com o lugar
– não apenas pelo crescimento da população, mas também pela maior quantidade de
visitantes, frutos das interações próprias da metrópole –, a difícil apropriação deste “espaço
público em formação” evidencia tensões abertas, que ainda não encontram saídas que
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satisfaçam seus habitantes e usuários (CABRERA; VILLASECA, op.cit.). Oscilando entre o
abandono e a adoção de medidas que derivam na sua privatização, estas tensões revelam a
dificuldade de apropriação destes lugares que, ao se tornarem “de ninguém”, deixam de ser
percebidos como próprios e, menos ainda, comuns. No limite, o espaço público se converte
numa situação que é, ao fim e ao cabo, indesejada, já que a possibilidade de ter que interagir
com desconhecidos alimenta a percepção de vulnerabilidade e insegurança (VEGA
CENTENO, 2007).
Não obstante, apesar de persistirem a vivência e a percepção da forte diferenciação
social entre os espaços representativos da metrópole limenha, o dinamismo econômico e
cultural dos Cones de Lima, o surgimento de novas centralidades, a complexificação dos
fluxos intra-urbanos e a mudança no comportamento das gerações mais jovens – além da
mobilidade oferecida por um sistema de transporte que, apesar de extremamente precário, é
relativamente acessível (JOSEPH A.; CASTELLANOS; PEREYRA; ALIAGA, 2005) –
favorecem e apontam para novas formas de apropriação do espaço urbano metropolitano. Os
circuitos não apenas se tornam mais intensos, mas também multidirecionais.
[…] aparecen nuevos nodos, hubs, o espacios públicos en Lima. Estos nodos tienen
diferentes características culturales pero no son nodos cerrados y ofrecen servicios y
productos no sólo a los habitantes del barrio o cono sino a toda la ciudad, generando
flujos de la población limeña entre estos nodos. Por ejemplo, el lugar para comprar
muebles baratos y buenos, que la clase media necesita, es en el distrito de Villa el
Salvador en el sur. Las discotecas del Boulevard en el distrito de Comas y en Los
Olivos del Cono Norte son lugares que atraen a jóvenes de toda la metrópoli. Son
algunas de las discotecas más modernas del país. En el Cono Este lo más importante
son el mercado principal de productos agrícolas para abastecer la ciudad y las zonas
de recreo. Uno de los centros productivos y comerciales de vestimenta más
importantes está ubicado en el distrito de La Victoria, cerca al Centro Histórico de
Lima. Son sólo algunas de las actividades que generan flujos entre las diferentes
zonas segregadas (JOSEPH; CASTELLANOS; PEREYRA; ALIAGA, op.cit., p.311
– grifo no original).232
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Em português, tradução nossa: “[...] aparecem novos núcleos, hubs, ou espaços públicos em Lima. Estes
núcleos têm diferentes características culturais, mas não são núcleos fechados e oferecem serviços e produtos
não apenas aos habitantes do bairro ou cone, mas a toda a cidade, gerando fluxos da população limenha entre
estes núcleos. Por exemplo, o lugar para comprar móveis bons e baratos, que a classe média necessita, é no
distrito de Villa El Salvador no sul. As discotecas do Boulevard no distrito de Comas e em Los Olivos no
Cone Norte são lugares que atraem jovens de toda a metrópole. São algumas das discotecas mais modernas do
país. No Cone Leste, os mais importantes são o mercado principal de produtos agrícolas que abastece a cidade
e as áreas de recreação. Um dos centros produtivos e comerciais de roupas mais importantes está localizado no
distrito de La Victoria, próximo ao Centro Histórico de Lima. São apenas algumas das atividades que geram
fluxos entre as diferentes zonas segregadas”.
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Contudo, o “centro” de Lima não perdeu seu protagonismo no cotidiano da metrópole.
Embora as intensas transformações ocorridas na última década tenham conduzido a uma
maior dispersão dos espaços de referência da metrópole, este centro se atualiza como o núcleo
do poder político, econômico e simbólico das elites do país; concentra quase a totalidade das
instituições públicas e dos empregos formais, a infraestrutura e os serviços mais modernos; e
continua, portanto, condicionando os fluxos e as dinâmicas metropolitanas. Porém, ao
atualizar-se também como o centro “invadido” e “conquistado” por seus novos habitantes,
constitui um espaço em aberta disputa: a referência mais emblemática a partir da qual, ou em
oposição a qual, se elaboram os discursos, os imaginários e os sentidos da diferença e do
pertencimento na metrópole limenha.

5.2

O “Centro” de Lima

Apesar das intensas transformações ocorridas na última década e da potencialidade
contida na emergência, no crescimento e no dinamismo das novas centralidades na periferia
limenha, o “centro de Lima” se redefine, adequando-se às novas dinâmicas metropolitanas e
às novas demandas introduzidas pela globalização econômica e cultural. E, neste processo, se
atualiza como o principal referente normativo da metrópole limenha, a partir do qual se
estabelecem as distinções entre a cidade “formal” e a “informal”, a “legal” e a “ilegal”, a
“invadida” e a “invasora”, a “moderna” e a “popular”.
As aspas se justificam e é importante aclararmos aqui que o que se entende
comumente como o “centro de Lima” pode assumir ao menos três dimensões distintas: uma
versão mais restrita, limitada ao que se conhece como o Centro Histórico; a sua delimitação
oficial, político-administrativa, como o Distrito de Lima (ou Cercado de Lima);233 ou referente
ao centro expandido da metrópole, também denominado Lima Centro – e suas variantes
“Lima moderna”, “Lima consolidada”, ou apenas “Lima” em oposição à “Nova Lima” – que
inclui em sua definição, além do Cercado, outros 15 distritos de urbanização tradicional234.
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Ver Anexo, Mapa 4: Plano de Zonificação de Lima Metropolitana – Cercado de Lima e Centro Histórico.

234

Ver Anexo, Mapa 2: Distribuição dos distritos de Lima Metropolitana por zonas.
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Ademais, aparecem acepções novas, menos correntes / mais especializadas, como por
exemplo a noção de “centro triangular” discutida no capítulo anterior, que tenta dar conta da
espacialidade hegemônica dos fluxos transnacionais e cujos vértices abrangem o Centro
Histórico, o porto e o aeroporto de Callao e as zonas suburbanas de classe alta.
Diferentes acepções que, ao nomear “centros” com temporalidades e densidades
históricas distintas, espelham a trajetória da própria metrópole, revelando os sucessivos
momentos da expansão urbana de Lima, as mudanças de escala implicadas na conformação e
atualização do seu território metropolitano e a reiteração sempre renovada do seu centralismo.
Independentemente da (in)definição evocada ao nomeá-lo, este “centro de Lima”, cujos
contornos e conteúdos só emergem – e variam – ao agregar-lhe adjetivos, constitui e se
reafirma, concreta e simbolicamente, como o centro articulador da cidade em seu conjunto,
definidor e difusor das pautas políticas, econômicas, sociais e culturais hegemônicas – tanto
no âmbito metropolitano como no plano nacional.
Aqui, transitaremos entre estas diversas definições, explorando seus limites errantes, a
partir da exposição de práticas, circuitos e lugares que contemplem esta imprecisão e
passeiem por ela. Não obstante, certa ênfase será dada ao que convencionamos aqui como o
“centro histórico” da cidade235. Ênfase que se justifica, precisamente, por sua importância
urbana, social e simbólica e que nos diz sobre a vigência e a centralidade tanto dos seus fluxos
(a convergência e a diversidade de atividades, gentes, usos e trânsitos e seu congestionamento
evidente), como dos seus fixos (a densidade histórica do seu espaço construído e a
concentração – sempre atualizada – do poder político, das decisões econômicas e demais
instituições representativas da sociedade peruana).
Na narrativa histórica da cidade, ainda que possamos dizer que os limites do centro
limenho já se moviam e se complexificavam desde o final do século XIX, Lima apenas
“perderia” seu “centro” – isto é, as elites criollas o conceberiam “perdido” – com a migração
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E que se distingue do Centro Histórico, com maiúsculas, cuja definição formal se limita ao traçado colonial
e/ou às ronas zígidas de tombamento histórico - ver Anexo, Mapa 4: Plano de Zonificação de Lima
Metropolitana – Cercado de Lima e Centro Histórico. Neste mapa, a zona púrpura indica o Centro Histórico de
Lima, o Damero de Pizarro; e o contorno em azul, o perímetro que abrange os edifícios tombados pelo
patrimônio histórico. Este “centro histórico”, que nomeamos aqui em minúsculas, abrangeria quase toda a
porção esquerda do mapa e inclui parte do distrito de Rímac, Barrios Altos, o morro San Cristóbal, o Bairro
Chinês e o eixo formado pelas avenidas Garcilaso de la Vega (Wilson) e Alfonso Ugarte, até o Parque da
Reserva (Parque das Águas). Esta diferenciação, que aqui obedece a uma necessidade formal, deriva não
apenas das distintas ênfases que o termo adquire em seu uso comum e cotidiano, mas também de distinções
formais, como evidencia o próprio plano de zonificação mencionado, no qual esta área aparece delimitada
como “Área de Tratamento Normativo Diferenciado”.
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massiva, em meados do século passado; embora possamos argumentar, como fizemos no
capítulo 2, que o centro foi “perdido” apenas para ser “conquistado” pela massa migrante,
reproduzindo-se uma “geografia de identidade” centralista (CÁNEPA, 2007). Atualmente,
narra-se seu descentramento, diagnosticando-se a perda do seu protagonismo e hegemonia
sobre a determinação dos fluxos metropolitanos (locais, nacionais e globais), que agora se
fragmentam e se distribuem estrategicamente pelo território, estimulando a emergência de
novas e múltiplas centralidades (ÁVILA MOLERO, 2003).
No entanto, o centro histórico de Lima se mantém e se atualiza como o centro do
poder político nacional e sede das principais instituições públicas e privadas do país. O fato de
permanecerem aí concentradas as decisões econômico-financeiras e o grosso da
institucionalidade e dos poderes públicos lhe conferem forte centralidade “concreta”; o espaço
que comanda e direciona as determinações políticas, as economias de escala e aglomeração e
também o movimento comercial e financeiro, não apenas de Lima, mas de todo o país
(ROMERO REYES, 2004, p.35). Esta concentração não é gratuita muito menos inócua e
definitivamente contribuiu para que o centro histórico de Lima tenha mantido sua capacidade
centrípeta atraindo, até os dias de hoje, um público heterogêneo e albergando uma grande
diversidade de usos. O centro limenho, em função da importância e da multiplicidade de
atividades que carrega (e possibilita) nunca foi “esvaziado”, nem nunca se converteu – nem
com a “conquista migrante” – em um espaço social e culturalmente homogêneo:
[…] sería un error pensar que el centro se volvió sólo espacio de migrantes. Hasta
los días de hoy [1997], continúa reuniendo la diversidad, provocando encuentros y
obligando proximidades. En él, encontramos a tragafuegos, mimos, actores
ambulantes, charlatanes, oradores, ambulantes, payasos, karatekas, predicadores
religiosos y políticos, equilibristas, transeúntes, fotógrafos, familias de paseo,
‘pirañitas’, individuos de clase media (los precios son en él más cómodos),
intelectuales (el centro es sede de varias universidades y ministerios), estudiantes (de
colegios, escuelas superiores e institutos tecnológicos), congresistas, funcionarios
públicos, etc. De manera que su capacidad centrípeta continúa vigente (MONTOYA
URIARTE, 2002, p.91)236.
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Em português, tradução nossa: “[…] seria um erro pensar que o centro se tornou apenas espaço de migrantes.
Até os dias de hoje, continua reunindo a diversidade, provocando encontros e obrigando proximidades. nele,
encontramos a engolidores de fogo, mímicos, atores ambulantes, charlatães, oradores, ambulantes, palhaços,
lutadores, profetas religiosos e políticos, equilibristas, transeuntes, fotógrafos, famílias em passeio,
‘trombadinhas’, indivíduos de classe média (os preços aí são mais baratos), intelectuais (o centro é sede de
várias universidades e ministérios), estudantes (de colégios, faculdades e escolas técnicas), congressistas,
funcionários públicos, etc. De modo que sua capacidade centrípeta continua vigente”.
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Deste modo, embora a cidade seja crescentemente percebida como descentrada ou
policêntrica, a centralidade e o protagonismo – concretos e simbólicos – retidos no centro
histórico de Lima ainda fazem com que múltiplos fluxos humanos, de procedências e por
razões as mais diversas, cruzem suas ruas ou convirjam em seus espaços públicos, que
recebem diariamente um expressivo volume de usuários (ARROYO, 1994). Além da
institucionalidade do poder aí centralizado e da convergência das rotas de transporte que
cruzam a cidade, o trabalho – em suas mais distintas modalidades – também segue
constituindo um dos elementos centrais da vida cotidiana no centro de Lima, reunindo grande
diversidade de atores, “desde os que ‘ganham o pão’, os camelôs, os lustra-botas, os artistas
de rua, as vendedoras de picarones,237 até os que fazem finanças, empresa e governam o Peru”
(RÍOS BURGA, 2006, p.67 – tradução nossa).
Neste sentido, o centro histórico de Lima constitui um território urbano em plena
ebulição, no qual muitos habitantes circulam diariamente e muitos outros aproveitam como
espaço de oportunidades para a geração de renda (VEGA CENTENO, 2004). Em suas brechas
econômicas e espaciais – por exemplo, nos veículos de transporte público que cruzam
incessantemente o centro de Lima -, são ofertados todos os tipos de mercadorias e serviços
imagináveis, negociando-se, no limite, a própria sobrevivência e o direito de existir na cidade
(FILGUEIRAS, 2009). Por outro lado, o centro conserva ainda um forte caráter residencial,
albergando uma população estimada (Cercado de Lima), em 2010, em quase 300 mil
habitantes238 – realidade que se evidencia no encortiçamento da maioria dos velhos casarões,
no abandono e na vulnerabilidade aos quais está exposta a maioria da sua população e de suas
edificações. Em contraste com a nova luminosidade dos espaços renovados, a maior parte do
centro histórico permanece opaca e, de certa forma, se parece muito mais com a periferia do
que com as zonas consolidadas da cidade (ÁVILA MOLERO, 2003)239.
De fato, o centro histórico de Lima se encontra, atualmente, em pleno processo de
“recuperação”. Mas, como vimos no capítulo anterior, as intervenções se dão de maneira
pontual e fragmentada, incidindo principalmente na expulsão e no controle do comércio
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Picarones são um doce típico e bastante tradicional em Lima, de origem colonial e associados à forte
influência afro-peruana na cultura criolla popular.
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Dados disponibilizados na página oficial da Municipalidade Metropolitana de Lima. Disponível em
http://www.munlima.gob.pe/ciudad/cifras.html, acesso em 10/03/2013.
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Esta distinção entre “áreas luminosas” e “zonas opacas” encontra-se em SANTOS, 2005.
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informal; na reforma e no ornamento de parques e praças; na restauração de fachadas e na
iluminação sofisticada dos edifícios mais emblemáticos; nos incentivos ao capital
transnacional, que investe na abertura de supermercados, lojas de departamento, cadeias de
cinema, entretenimento e redes de comida rápida; na promoção de atividades e na realização
de eventos culturais de caráter “local”. Esta nova especialização “cultural” do centro histórico
– conectada às verticalidades que comandam a valorização estratégica do espaço urbano na
contemporaneidade – busca promover uma imagem atualizada de “modernidade”, mas
também de “tradição”, consideradas atrativas e que, traduzidas aos valores contemporâneos e
às tendências internacionais, devem também favorecer e impulsionar uma nova identidade
local – e/ou uma renovada identificação com as tradições locais e seus lugares emblemáticos
– que confira certo sentido de pertencimento para seus habitantes e sirva de referência para os
turistas (CHION, 2009).
La recuperación del centro histórico está vinculada a su capacidad para producir y
sostener su valor simbólico, y a la vez para adaptarse a la metropolización. Lo
primero da a toda el área metropolitana un sello que la hace atractiva para sus
habitantes periféricos y visitantes foráneos. La centralidad consiste en la producción
de imágenes hegemónicas que intentan la representación del conjunto urbano a
través de signos e íconos, pero también estos son referentes de centralidades
políticas o culturales […]. Un ejemplo es el significado otorgado a la Plaza Mayor
como lugar de fundación de la ciudad, y donde se ubican las sedes del poder central
(Palacio de Gobierno) y del poder local (Palacio Municipal). […] el centro histórico
de Lima mezcla zonas de alto valor económico y simbólico con otras de pobreza y
deterioro de la vida urbana, como ocurre con tugurizadas casonas antiguas, dando
lugar a zonas inseguras, de notable contaminación ambiental y riesgo de las
estructuras arquitectónicas, además de los problemas de acceso y tránsito
(ARANDA DIOSES, 2007, p.114)240.

Em função destas transformações, uma nova estratificação social emerge no centro
histórico de Lima “entre o estrangeiro, o limenho e o provinciano” (RÍOS BURGA, 2006,
p.290), alimentando conflitos e tensões que explicitam, ao fim e ao cabo, quais são os novos
usos e usuários projetados para os espaços renovados. Uma recente reportagem de jornal, que
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Em português, tradução nossa: “A recuperação do centro histórico está vinculada a sua capacidade para
produzir e sustentar seu valor simbólico e, ao mesmo tempo, adaptar-se à metropolização. O primeiro dá a toda
a área metropolitana um selo que a torna atrativa para seus habitantes periféricos e visitantes estrangeiros. A
centralidade consiste na produção de imagens hegemônicas que almejam a representação do conjunto urbano
através de signos e ícones, mas também são referentes de centralidades políticas ou culturais [...]. Um exemplo
é o significado outorgado à Praza Maior como lugar de fundação da cidade, e onde se situam as sedes do poder
central (Palácio de Governo) e do poder local (Palácio Municipal). [...] o centro histórico de Lima mescla
zonas de alto valor econômico e simbólico com outras de pobreza e deterioro da vida urbana, como ocorre
com as antigas casonas encortiçadas, dando lugar a zonas inseguras, de notável contaminação ambiental e
vulnerabilidade das estruturas arquitetônicas, além dos problemas de acesso e trânsito”.
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transcrevemos aqui quase na íntegra241, ilustra bem a intencionalidade e a narrativa que
constroem e legitimam o novo projeto “de vida” para o centro histórico de Lima e suas
tensões latentes:
La señorita Dora Alejos (75) está harta. Harta de salir de su casa, en el albergue de
ancianas de la cuadra 4 del jirón Ica, y ver todos los días a hombres extraños que
entran y salen del antiguo Cine Central, que hace algunos años se convirtió en una
sala de películas solo para adultos. Lo que no sabía la señorita Dora es que
Multicines UVK ha comprado el viejo edificio, […] y que dentro de poco abrirá allí
cuatro salas. La señorita Dora se pone muy feliz con la noticia. Y no es la única
novedad en el barrio. […]
Los jirones Ica y Ucayali conforman un eje vial muy particular. Poca gente sabe que
tienen una de las mayores concentraciones de casonas y edificios históricos del
Centro de Lima, 49 en total. […] Hace unas semanas, la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima (Emilima) inició uno de sus proyectos urbanísticos más
interesantes: convertir el eje Ica–Ucayali en un paseo cultural y arquitectónico.
¿Cómo hacerlo? Primero, desterrar a los vehículos y hacer que la vía sea solo
peatonal. Segundo, iluminarla muy bien, sobre todo las casonas y los templos. Y,
tercero, restaurar y pintar estos edificios históricos. […]
Ya se vio los planes de Multicines UVK para el Cine Central pero, además, unas
cuadras más allá, en la esquina de Ica con el Jirón de la Unión, el viejo edificio de la
Casa Welsch, ocupado hasta hace poco por una tienda de ropa, ha sido comprado
por operadores locales de las franquicias KFC y Starbucks. […] Está previsto que en
diciembre salgan las más de 60 imprentas que hay en la vía y se espera que esos
locales vacíos sean ocupados por nuevos restaurantes, cafés, librerías y tiendas de
artesanía. “La gente que sale del teatro a las 10 de la noche encontrará la calle
iluminada, con policías y serenos”, dice Castillo [presidente de Emilima]. “Para que
el Centro funcione no debe ser un cementerio, debe tener vida, y la vida la dan los
vecinos en la calle. Así la gente de distritos como Miraflores y San Isidro perderá el
miedo y vendrá”.242
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“El centro se renueva” - La República, 09 de setembro de 2012 – edição eletrônica, disponível em:
http://www.larepublica.pe/09-09-2012/el-centro-se-renueva; acesso em 09/09/2012.
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Em português, tradução nossa: “A senhorita Dora Alejos (75) está cansada. Cansada de sair de sua casa, em
um abrigo de idosas do quarteirão 4 do jirón Ica, e ver todos os dias homens estranhos que entram e saem do
antigo Cine Central, que há alguns anos se converteu numa sala de filmes só para adultos. O que a senhorita
Dora não sabia é que a Multicines UVK comprou o velho edifício [...] e que em breve abrirá ali quatro salas. A
senhorita Dora fica muito feliz com a notícia. E não é a única novidade no bairro. [...] Os jirones Ica e Ucayali
conformam um eixo viário muito particular. Pouca gente sabe que têm uma das maiores concentrações de
casonas e edifícios históricos do Centro de Lima, 49 no total. [...] Há algumas semanas, a Empresa Imobiliária
Municipal de Lima (Emilima) iniciou um de seus projetos urbanísticos mais interessantes: converter o eixo
Ica-Ucayali num passeio cultural e arquitetônico. Como fazê-lo? Primeiro, proibir os veículos e transformá-la
numa via exclusiva para pedestres. Segundo, iluminá-la bem, sobretudo as casonas e as igrejas. E terceiro,
restaurar e pintar os edifícios históricos. [...] Já vimos os planos de Multicines UVK para o Cine Central, mas,
além disso, alguns quarteirões mais adiante, na esquina de Ica com o Jirón de la Unión, o velho edifício da
Casa Welsh, ocupado até pouco tempo atrás por uma loja de roupas, foi comprado por operadores locais das
franquias de KFC e Starbucks. [...] Está previsto que em dezembro as mais de 60 gráficas que existem na via
saiam dali e se espera que todos estes locais vazios sejam ocupados por novos restaurantes, cafés, livrarias e
lojas de artesanato. ‘As pessoas que saem do teatro às 10 da noite vão encontrá-la iluminada, com
policiamento e serenazgo’, diz Castillo [presidente de Emilima]. ‘Para que o Centro funcione, não deve ser um
cemitério, deve ter vida, e a vida é dada pelos vizinhos na rua. Assim, pessoas de distritos como Miraflores e
San Isidro perderão o medo e virão’”.
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O que se desprende do texto – e que, de fato, constitui um dos impactos mais
significativos deste tipo de iniciativa – é que, para atrair os novos usuários desejados, deve-se
operar a expulsão de seus ocupantes atuais, isto é, seus habitantes e setores da economia local,
como evidencia a reportagem citada, ao mencionar a substituição da antiga loja de roupas por
franquias de KFC e Starbucks e a previsão da saída das mais de 60 gráficas que funcionam
ali; incluída, nas entrelinhas, a possível expulsão da própria “senhorita” Dora, uma senhora de
75 anos, moradora de uma pensão de idosos, que muito provavelmente também não condiz
com a nova imagem e a “nova vida” projetadas para o lugar.
Neste contexto, emergem tensões e conflitos relativos, portanto, aos usos e
necessidades daqueles que vivem e/ou que trabalham no centro, ou ainda os que “vivem
dele”, excluídos dos novos circuitos luminosos, tencionados pela atuação do capital
transnacional e pela especulação imobiliária e finalmente expulsos, direta ou indiretamente.
Para citar um exemplo, em junho de 2012, um comunicado público – divulgado pelo “Comitê
Promotor para a Renovação Urbana (CPRU) e os vizinhos organizados do Centro Histórico
de Lima” – denunciava, numa zona próxima àquela mencionada na reportagem, a remoção
compulsória, ilegal e violenta de residentes destas velhas casonas encortiçadas, muitas das
quais são hoje propriedades em litígio, através da formação de quadrilhas para a coerção e
intimidação dos moradores, atos de vandalismo ou mesmo a demolição das casas ainda
habitadas por famílias que, embora irregularmente, muitas vezes ocupam estes imóveis há
várias décadas. Além das graves denúncias, os vizinhos demandavam agilidade na
regularização destas propriedades, o controle da ação de construtoras e especuladores e a
proibição de mudanças na zonificação das áreas residenciais do centro histórico e do Cercado
de Lima, “cortando assim, pela raiz, o atrativo das compras por parte dos ESPECULADORES
IMOBILIÁRIOS, para outros usos” (tradução nossa, ênfase no original)243.
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Informações disponíveis em http://direitoamoradia.org/?p=14844&lang=pt%20(; acesso em 09/09/2012.
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Figura 19 – “Renovação urbana sem remoções”, centro de Lima

Fonte: foto s/a, 2012, disponível em: http://direitoamoradia.org/?p=14844&lang=pt,
acesso em 09/09/2012.

Por outro lado, também conectados aos projetos de recuperação do centro histórico de
Lima, o poder público promove e/ou apoia – via de regra, em parceria com a iniciativa
privada – a realização de atividades e eventos culturais, visando o favorecimento de um
renovado sentido de pertencimento à cidade e atraindo a população local. A lista de exemplos
é extensa e diversa, incluindo eventos de variado porte e motivação: feiras de artesanato e
comida típica comuns, por exemplo, no Parque de Exposições; a “Grande Semana de Lima”,
em outubro de 2008, que, após uma programação intensa, culminou em um grande show em
frente ao Palácio de Governo; ou o palco montado na Praça de Armas para exibição dos jogos
da Copa do Mundo de 2010, da qual o Peru sequer participava244. Outros formam parte do
calendário local: em outubro, as procissões do Señor de los Milagros, que cruzam o centro
reunindo multidões todos os anos245, a comemoração de datas locais, como o Dia da Canção
Criolla; apresentações regionalistas – desfiles, danças folclóricas – celebrando datas e
costumes de diversas regiões do país; ou ainda a Feira Gastronômica Internacional de Lima –
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O palco, patrocinado pela Coca-Cola, ocupou a praça durante toda a competição; no intervalo dos jogos, um
apresentador animava a plateia com shows de humor, música e dança, gincanas e inserções ao vivo em um
canal de TV aberta.
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Realizada desde outubro de 1678 – após o terremoto que arrasou a cidade e do qual se salvou a imagem do
“Cristo Moreno” –, a procissão do Señor de los Milagros é uma das expressões de religiosidade popular mais
arraigadas do Peru e uma das maiores celebrações católicas, em número de assistentes, de todo o mundo.
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Mistura – que, embora de acesso restrito e perfil mais elitista, se consolida no calendário
anual da cidade, ganhando sua 5ª edição em setembro de 2012. Porém, de todos estes eventos,
talvez o mais emblemático para o que buscamos discutir aqui seja a celebração do aniversário
da fundação espanhola da cidade, em 18 de janeiro.
Figura 20 – Praça cheia em celebração do 475º Aniversário de Lima, Praça de
Armas. Ao fundo o Palácio de Governo; à direita a Catedral Metropolitana, cuja
escadaria servia de arquibancada aos assistentes

Fonte: Arquivo pessoal, janeiro de 2010.

Todos os anos, além da oferta de uma programação variada – debates, exposições,
festivais de dança, música e gastronomia, shows e serenatas – é realizado um “desfile
cultural” ao redor da Praça de Armas; evento que pretende a exibição e reafirmação do
imaginário da capital peruana como símbolo e síntese de toda diversidade cultural do país.
Neste sentido, foi reveladora a manchete do jornal de maior circulação no país noticiando a
comemoração, em 2009, do 474° aniversário de fundação da cidade: “Se impõe a capital de
todos os sangues. Uma colorida celebração da diversidade [...] refletiu o palpitar de uma
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cidade pluricultural e mestiça” (tradução nossa, grifo no original)246. Em janeiro de 2010,
acompanhamos o desfile do 475º aniversário de Lima. Na praça, repleta de gente, diversos
grupos e agremiações encenavam a diversidade cultural da metrópole: associações regionais e
distritais, a comunidade chinesa e grupos folclóricos que, com suas músicas, danças e trajes
típicos da costa, da serra e da selva peruanas, representavam as tradições criollas e os
costumes de diferentes regiões do país, celebrando o seu encontro na “capital de todos os
sangues”. Esta exibição cultural, no coração do centro limenho, ao mesmo tempo em que
permite a encenação pública de dispositivos diferenciadores e a afirmação de identidades
culturais diversas, visa também a sua legitimação como parte da cultura nacional, redefinindo
os parâmetros desta “peruanidade” que a metrópole de Lima “contém” e representa
(RODRÍGUEZ MAESO, 2007, p.9).
Figura 21 – Desfile do 475º Aniversário de Lima, Praça de Armas. Apresentação
de representantes do distrito de Comas e a faixa com os dizeres “Comas –
Capital Cultural de Lima Norte saluda Lima en su 475º Aniversario”

Fonte: Arquivo pessoal, janeiro de 2010.
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El Comercio, 19 de janeiro de 2009. Versão eletrônica, disponível em:
http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/pdf/2009/01/19/ECPR190109a1.pdf (acesso em 08 de abril de
2009).
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No dia central das comemorações, em 18 de janeiro, as solenidades247: às 06h40min,
uma salva de 21 tiros e o hasteamento das bandeiras nacional, de Lima e do Tahuantinsuyo248.
Às 9 da manhã, uma cerimônia em memória ao Taulichusco – último curaca inca, que
governava região no momento da conquista espanhola e da fundação da cidade – em frente à
pedra monumental que lhe rende homenagem, localizada numa das passagens que se abrem
ao lado da Praça de Armas. A homenagem, incorporada ao calendário oficial das
comemorações do aniversário de Lima, era promovida por associações de representantes e
descendentes indígenas e contou a participação de autoridades municipais. Em meio à
encenação de um ritual andino de oferenda à “mãe terra” (pachamama), a banda municipal
entoava o hino nacional peruano. Ao final, foi colocada, em frente à pedra, uma coroa de
flores que representava o emblema da cidade, “três vezes coroada” dos reis. Após a
encenação da cerimônia milenar, as autoridades seguiram para uma missa na Catedral
Metropolitana e, na sequência, promoveram um brinde à cidade na sede da Municipalidade249.

_______________________________________________
247

Aqui nos referimos às cerimônias realizadas no ano de 2012, tal como noticiadas por veículos locais (“Inician
actividades de aniversario por los 477 años de Lima”, Radio Capital, 18 de janeiro de 2012, versão eletrônica
em: http://www.capital.com.pe/2012-01-18-inician-actividades-de-aniversario-por-los-477-anos-de-limafoto_441922_1.html#swfplayer, acesso em 19/09/2012; “Organizaciones indígenas y amazónicas rendirán
homenaje a cacique Taulichusco”, Andina – Agencia Peruana de Noticias, 17 de janeiro de 2012, versão
eletrônica, disponível em: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-organizaciones-indigenas-y-amazonicasrendiran-homenaje-a-cacique-taulichusco-395587.aspx, acesso em 17/09/2012).

248

Com as sete cores do arco-íris, a bandeira, também conhecida como Whipala, tem duas versões: uma
quadriculada – como a que aparece na foto abaixo (foto 22), no canto superior direito da imagem - e a outra
com listras horizontais. Não há consenso sobre a origem da bandeira e alguns pesquisadores defendem que não
existem registros arqueológicos e/ou históricos do seu uso durante o período incaico. Embora, muito
provavelmente, sua criação tenha sido moderna, a bandeira adquiriu grande força simbólica e representa a
“nação andina” fundada na unidade territorial do império - oTahuantinsuyo.
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“Alcaldesa Villarán izó banderas en Plaza Mayor en día central del aniversario de Lima”, Andina – Agencia
Peruana de Noticias, 18 de janeiro de 2012, versão eletrônica, disponível em:
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=keYI5h3p1WU= (acesso em 17/09/2012).
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Figura 22 – Cerimônia em homenagem ao curaca Taulichusco, último governante inca do
vale do Rímac, no aniversário da fundação espanhola de Lima

Fonte: foto de Herbert Rodríguez, 2012. Disponível em
http://controversiarte.blogspot.com.br/2012/08/patrimonio-interculturalidad-y_18.html; acesso em
13/09/2012.

O reconhecimento de Lima – cuja história sempre foi narrada a partir de sua fundação
espanhola – como “cidade milenária”, a recuperação simbólica e a incorporação desta “préhistória” às narrativas oficiais da cidade podem ser considerados um fenômeno relativamente
recente. Paradoxalmente, por mais que estas manifestações – sobretudo inseridas neste
contexto em particular – constituam expressão e sirvam para a realização dos interesses
hegemônicos, elas expressam também a disputa pelos usos e apropriações do espaço herdado,
da sua história, identidade e de sua memória social (FILGUEIRAS, 2006).
Além destas atividades e eventos culturais que atraem a população local, os espaços
públicos do centro de Lima – suas ruas, parques e praças – são também lugares cotidianos de
descanso dos transeuntes, do encontro entre amigos, do ócio e do passeio em família. O
Parque da Muralha, a Alameda Chabuca Granda, o Parque de Exposições, o Parque da
Reserva (Parque das Águas), o Campo de Marte (que, embora não faça parte do centro
histórico, encontra-se muito próximo)250, o Parque Universitário, a Praça San Martín e a
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Ver Anexo, Mapa 4: Plano de Zonificação de Lima Metropolitana – Cercado de Lima e Centro Histórico. O
triângulo – marca que agregamos ao mapa - identifica o Campo de Marte.
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própria Praça de Armas são lugares de grande movimento. Lugares que comportam
atividades, usos e usuários distintos e que conformam, às vezes, circuitos culturais
alternativos, como veremos mais adiante, no caso da Praça San Martín.
Os usos e usuários do centro histórico de Lima certamente variam de acordo com a
hora e/ou o dia da semana. Estudos como o de Ríos Burga (2006) e Ninahuanca Abregú
(2010), por exemplo, se debruçam sobre estas “sazonalidades” que marcam a vida cotidiana
no centro limenho. Sem detalhar particularidades e pormenores, muitas destas flutuações são
facilmente dedutíveis: ao longo da semana, usos mais relacionados ao trabalho e os espaços
públicos como lugares de passagem abrigando o momento de folga entre uma atividade e
outra, o encontro ou a paquera, aproveitando-se da proximidade possibilitada pelo centro. Nos
fins de semana, durante o dia, o passeio em família e a visita aos equipamentos culturais
(galerias, museus, igrejas); à noite, boemia, entretenimento e diversão.
Nesta direção, Ninahuanca Abregú (op.cit.) descreve os diferentes circuitos, lugares e
práticas da sociabilidade jovem no centro de Lima, especificamente no “espaço da tarde”.
Devido à concentração de colégios, escolas técnicas e universidades, o centro histórico
recebe, diariamente, grande afluência de jovens de toda a metrópole. Segundo o autor, o
“espaço da tarde” é particularmente significativo para estes jovens, porque funciona como um
“espaço intermediário”, no qual o atraso ou a extensão dos horários escolares (e/ou
delimitados pelos pais) se justificam pelos estudos ou trabalhos em grupo, mas são utilizados
para a socialização e o divertimento entre pares. O centro histórico funcionaria, portanto,
como um “ponto de comunhão juvenil” (ibid., p.269), estimulado pela confluência e
aglomeração proporcionadas pelo centro, pela brecha temporal que o espaço da tarde permite,
mas também - seguindo a tendência, já apontada, da busca pelo anonimato e da preferência,
sobretudo entre os jovens, de interagir em espaços públicos fora do seu bairro de residência pela fronteira espacial que o centro representa, isto é, da possibilidade de distanciamento da
tutela familiar, da qual se quer escapar (ibid.).
A sociabilidade jovem no centro de Lima não se limita, certamente, ao universo
estudantil e inclui também os jovens que vivem e/ou trabalham no centro, ou ainda os que
buscam seus serviços e equipamentos culturais. De todo modo, a confluência assídua da
juventude limenha no centro histórico o transforma, portanto, em espaço de encontro e
intercâmbio social, do qual se desprende uma gama de práticas, relações e usos do espaço, nos
quais o trabalho, a diversão e, crescentemente, o consumo funcionam como os principais
agentes socializadores (NINAHUANCA ABREGÚ, 2010, p.263).
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Percorrendo os diferentes espaços de confluência da juventude no centro histórico,
durante este “espaço da tarde”, Ninahuanca Abregú (op.cit.) nos descreve alguns de seus
lugares: discotecas que oferecem matinês e os motéis estrategicamente localizados nos
arredores, cabines de acesso à internet e jogos em rede, salões de bilhar, shows eróticos e
casas de prostituição, parques e bares, além do circuito alternativo conformado ao redor do
jirón Quilca e da Praça San Martín, são alguns pontos de socialização importantes, acolhendo
diferentes usos e “tribos”. Estes jovens se apropriam, portanto, do centro de Lima e dos
encontros que ele possibilita e experimentam a metrópole a partir – e através - dele, longe da
tutela da família e do bairro, como revela a fala de um jovem de 24 anos que, em 2005,
trabalhava no centro como segurança em uma discoteca “popular”251.
Uno aprende mucho sobre cómo tratar a las personas que vienen porque son de
distintos lugares y tienen diferentes costumbres, aquí llegan extranjeros, gente de
provincias, profesionales, de todo, de todo un poco, es como el arca de Noé, porque
alberga a todos los animales (APUD RÍOS BURGA, 2006, p.122 – grifo nosso).252

Da diversidade social e cultural que albergam as ruas, parques e praças do centro
histórico de Lima se desprende, portanto, uma gama de atividades, usos, práticas, relações,
conteúdos e lugares igualmente diversos. Na medida em que o espaço urbano é entrecortado
por diferentes modos de apropriação simbólica, aparecem “contra-usos” ou “ruídos” do
espaço (LEITE, 2004) que contrariam a intencionalidade projetada dos lugares e que, ao
subvertê-la, demarcam e territorializam relações de poder e apoiam o surgimento de
mecanismos de interação mediados pela diferença.
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Coincidentemente, esta discoteca ocupava o mesmo edifício que albergou o principal reduto da elite boêmia e
da intelectualidade limenhas no início do século XX, o antigo Palais Concert, imortalizado na frase do escritor
e poeta Abraham Valdelomar (1888-1919) que se converteria na máxima do centralismo limenho à época: “El
Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy
yo”. Em 2008, a discoteca foi fechada por “falta de licença municipal” e o edifício foi arrendado, em 2010, por
investidores chilenos para a instalação de uma loja de departamentos. Após um longo período de reformas e
licenciamento - e sob os protestos daqueles que defendiam um uso cultural para o lugar -, a abertura da loja
estava prevista para setembro de 2012 (“El Palais Concert será un Ripley”, Perú21, 07 de dezembro de 2010 versão eletrônica: http://peru21.pe/noticia/680785/palais-concert-ripley; “Palais Concert ahora será un Ripley”,
Perú21, 30 de novembro de 2011 - versão eletrônica: http://peru21.pe/2011/11/30/economia/palais-concertahora-ripley-2001221; “Tienda Ripley en histórico Palais Concert estará lista en septiembre”, El Comercio, 07
de março de 2012 – versão eletrônica: http://elcomercio.pe/economia/1383965/noticia-tienda-ripley-historicopalais-concert-estara-lista-setiembre; acessos em 13/09/2012).
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Em português, tradução nossa: “Uma pessoa aprende muito sobre como tratar as pessoas que vêm porque são
de distintos lugares e têm costumes diferentes, aqui vem estrangeiros, gente de províncias, profissionais, de
tudo, de tudo um pouco, é como a arca de Noé, porque alberga a todos os animais”.
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A presença desses contra-usos não elimina a configuração de um lugar, mas, ao
contrário, reforça-a, na medida em que torna mais visíveis as fronteiras que
constantemente precisam ser reafirmadas na delimitação prática e simbólica dos
lugares sociais (LEITE, 2004, p.298).

Trata-se assim, da emergência de “lugares plenos de sentido” – espaços que se tornam
públicos através de disputas simbólicas e práticas pela recuperação de seu sentido espontâneo,
insistindo em romper com homogeneidade social e arquitetônica, instaurando práticas plurais
e apropriando-se do espaço urbano enquanto espaço público (LEITE, op.cit.). Algumas vezes,
estes “contra-usos” se sedimentam e impõem suas marcas no espaço urbano como evidencia,
por exemplo, a formação no centro histórico de Lima de um circuito e uma cena cultural
alternativa ao redor do jirón Quilca, do jirón Camaná e da Praça San Martín – mais que um
lugar, um pedaço, para utilizar um termo caro à antropologia urbana (MAGNANI, 2002)253.
Desde a década de 1920, o jirón Quilca já era um lugar associado à boemia e à
intelectualidade limenhas: o Bar Queirolo, até os dias de hoje um dos mais tradicionais da
cidade, era desde então frequentado por artistas, poetas, escritores, jornalistas e
personalidades políticas; relata-se também que César Vallejo, um dos mais importantes poetas
peruanos e ícone da vanguarda cultural, teria vivido por ali254. Em meados dos anos 1980, o
jirón Quilca se converteria em um relevante eixo cultural do centro de Lima, concentrando o
comércio informal de livros, revistas e outros produtos culturais e abrigando também, desde
estas décadas, a movida subte dos anos 1980 e 90 com sua pulsante produção cultural e sua
contundente crítica política. Neste período, o jirón Quilca se consolida como um lugar
privilegiado para a realização de uma série de atividades culturais, a contestação política e a
constituição de uma identidade cultural alternativa (CHION; LUDEÑA URQUIZO, 2009).
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Evocando laços de pertencimento e o estabelecimento de fronteiras (sociais e culturais, sobretudo), a noção de
pedaço pretende designar a experiência concreta e compartilhada de um espaço – ou segmentos do espaço - no
qual tem lugar um tipo particular de sociabilidade, a partir de dois elementos básicos: um de ordem espacial,
configurando um território claramente demarcado; outro social e relativo à rede de relações que se estende
sobre este território. No pedaço, seus frequentadores não necessariamente se conhecem, mas se reconhecem
“como portadores dos mesmos símbolos que remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de consumo e
modos de vida semelhantes. [...] Gangues, bandos, turmas, galeras exibem – nas roupas, nas falas, na postura
corporal, nas preferências musicais – o pedaço a que pertencem” (MAGNANI, 2002, p.22 – grifo no original).
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“Quilca, com vista al bar”. La Pr1mera, 22 de novembro de 2008, versão eletrônica em:

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/por-los-pasos-andados/quilca-con-vista-al-bar_27814.html (acesso em

13/09/2012).
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Figura 23 – Vista geral do jirón Quilca, tomada desde a esquina do jirón
Camaná. Em destaque, a fachada do Centro Cultural El Averno

Fonte: foto de Herbert Rodríguez, 2012. Disponível em:
http://controversiarte.blogspot.com.br/2010/06/el-averno-de-jiron-quiilca-una-breve.html;
acesso em 13/09/2012.

Atualmente, diferentes gerações de produtores culturais, artistas plásticos, músicos,
poetas, escritores, intelectuais, estudantes e “simpatizantes” – os jovens das décadas de 1980,
90 e de hoje –, circulam pelo jirón Quilca e se apropriam deste “pedaço” do centro histórico
de Lima, que abriga centros culturais como o provocador El Averno, bares como o tradicional
Queirolo, inúmeras galerias de livros (usados, principalmente), lojas de roupa e música
alternativa e fachadas cobertas por grafites e pinturas murais. Personagens, práticas e usos do
espaço, estéticas, sonoridades, atividades e projetos culturais alternativos que mesclam
referentes provenientes dos circuitos da indústria cultural global com elementos da identidade
andina e da cultura urbana de massas – no caso limenho, a cultura chicha – e que carregam
uma atitude crítica à política nacional, à dominação cultural e a certos padrões morais,
estéticos e de comportamento da sociedade limenha “estabelecida”.
El jirón Quilca es un espacio que algunos asumen “diferente” a la cultura
contemporánea, sea por criterios “transgresores”, lo cual por sí solo en su revisión
conceptual, estaría totalmente en desuso […]. Por el contrario y paradójicamente,
esta visión retraería alguna posibilidad de lo auténtico. Quilca es en primer plano
una muestra del mosaico cultural peruano, no solamente reflejado en su sistema de
imágenes pictográficas […]; sino también en las prácticas sociales que manifiestan
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sus más “notables” concurrentes. Desde “poéticos racionales” que pueblan las
instalaciones del Bar Queirolo o “radicales extasiados” presentes en “El Averno”,
hasta jóvenes “rebeldes contraculturales” como los denominados “punks” y “emos”,
que se enclaustran en las esquinas de este jirón desde horas de la tarde. Como
también diversas personas que curiosamente a lado de diversas tiendas de libros
“ilustrados”, que oscilan desde temáticas clásicas hasta los best-sellers
contemporáneos, optan tanto por la venta y consumo de drogas (NINAHUANCA
ABREGÚ, 2010, p.279 – grifo no original)255.

Apesar do tom conservador e dos estereótipos que o autor delimita – e que soam como
uma mistura de preconceito e um esforço de tipificação excessivo –, esta descrição nos
oferece um panorama da diversidade de gentes e usos que povoam cotidianamente o jirón
Quilca, revelando também algo do olhar e da reação de muitos – autoridades, inclusive – com
relação ao lugar. Além da falta de incentivo e apoio institucionais, o preconceito e a
discriminação de que são alvo ao romper determinados padrões estéticos e de comportamento,
a associação ao vandalismo, à criminalidade e à delinquência, à venda e ao consumo de
drogas constroem e reiteram a imagem e o estigma do lugar e de seus usuários como
“perturbadores da ordem”.
Não obstante, este “pedaço” do centro histórico de Lima se mantém como um ponto
nefrálgico de articulação e confluência de identidades culturais “alternativas”, de uma
vibrante produção contracultural e de contestação política que se impõe na paisagem urbana e
no cenário cultural de Lima com grande carga e força simbólica, a despeito das quase sempre
difíceis relações com o poder municipal e demais autoridades locais. Porém, já houve – e, por
vezes, ressurgem – alguns esforços de aproximação entre o poder municipal e a pluralidade de
atores culturais que atuam ali, na busca de diálogo e de “convivência pacífica” ou mesmo na
atuação conjunta, impulsionando projetos de consolidação da área.
Em 2003, por exemplo, chegou a ser divulgado o projeto “Quilca Bulevar da
Diversidade Cultural”, idealizado a partir da associação dos produtores do centro cultural El
Averno com a Municipalidade Metropolitana de Lima. Contudo, o projeto não saiu do papel:
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Em português, tradução nossa: “O jirón Quilca é um espaço que alguns veem como ‘diferente’ à cultura
contemporânea, talvez por critérios ‘transgressores’, o que por si só, numa revisão do conceito, estaria
totalmente em desuso. Ao contrário, e paradoxalmente, esta visão elimina qualquer possibilidade do autêntico.
Quilca é, em primeiro plano, uma mostra do mosaico cultural peruano, refletido em seu sistema de imagens
pictográficas [expressos nos grafites e murais que colorem suas fachadas]; mas também nas práticas sociais
que manifestam seus usuários mais ‘notáveis’. Desde os ‘poéticos racionais’ que habitam as instalações do Bar
Queirolo ou ‘radicais extasiados’ presentes no ‘El Averno’, até jovens ‘rebeldes contraculturais’ como os
chamados ‘punks’ ou ‘emos’, que se enclausuram nas esquinas deste jirón desde o início da tarde. Como
também as diversas pessoas que, curiosamente, ao lado de diversas lojas de livros ‘ilustrados’, que oscilam
desde temáticas clássicas até os best-sellers contemporâneos, optem pela venda e o consumo de drogas”.
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em 2004, com a eleição de novas autoridades metropolitanas e o início de uma gestão bastante
mais conservadora que a anterior, o projeto foi sumamente abandonado. Poucos meses depois,
os grafites e murais das fachadas foram apagados a mando da Municipalidade, sob a alegação
de que as pinturas atraiam maconheiros e outros delinquentes ao local256.
Figura 24 – Panfleto e foto com reações a uma série de ações arbitrárias da Municipalidade de
Lima no jirón Quilca

Fonte: foto de Herbert Rodríguez, 2004. Disponível em: http://controversiarte.blogspot.com.br/2010/06/elaverno-de-jiron-quiilca-una-breve.html; acesso em 13/09/2012.

Ou ainda em 2010 quando, poucos dias após a invasão do El Averno numa ação
arbitrária da polícia, que resultou na prisão de uma das responsáveis pelo local, o coronel que
comandava a invasão reconheceu publicamente que a ação foi um equívoco e pediu desculpas
à produtora cultural detida. Alguns meses depois do incidente, o centro cultural promoveu o
“Festival Cultural de Integração vicinal, Quilca”, contando com apoio policial disponibilizado
pessoalmente pelo mesmo coronel e com a atuação facilitadora de agentes da Municipalidade
nos trâmites requeridos para a realização do evento e o fechamento da rua257.
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“El Averno de Jirón Quilca, uma breve historia”. Blog CoNtRoVeRsIaRtE - MEMORIA, CRITICIDAD E
INTERCAMBIO DE PUNTOS DE VISTA para una redefinición del concepto "ARTE" – escrito por Herbert
Rodríguez, 23 de junho de 2010, disponível em: http://controversiarte.blogspot.com.br/2010/06/el-averno-dejiron-quiilca-una-breve.html (acesso em 13/09/2012).

257

Idem.
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Estas relações tensas e ambíguas reafirmam seu papel não apenas como um lugar de
efervescência cultural, mas também como um espaço privilegiado para a crítica e a
contestação social. Neste sentido, na conformação deste “pedaço”, a vibração cultural do jirón
Quilca dialoga diretamente com a Praça San Martín, lugar de inúmeras jornadas de
manifestação política e “bastião da luta compartilhada”258. Na seção seguinte, veremos este
protagonismo da Praça San Martín como importante lugar de protesto e manifestação política
em Lima. Por ora, nos interessa destacar que, em seu cotidiano, a praça também acolhe usos e
usuários os mais diversos. Ríos Burga (2006), apesar do moralismo evidente, acompanha e
descreve as sazonalidades que marcam a vida cotidiana da praça:
La Plaza San Martín es el paso obligatorio de transeúntes y visitantes
predominantemente provincianos que aprovechan la ocasión para tomarse fotos para
el recuerdo. Un grupo de jóvenes gays y una que otra prostituta recorren sus
perímetros y conversan. […] A partir de las 12:30 la afluencia de individuos
aumenta, entre ellos el mercado del tatuaje, adivinos, ambulantes, muestran sus
voces y cuerpos [...]. A las seis de la tarde empieza otro ciclo cotidiano urbano. […]
La Plaza San Martín empieza a llenarse de gays, travestis, prostitutas, oradores de la
calle. Los restaurantes y pollerías se ven igual que al mediodía con regular afluencia
de clientes. El centro de Lima empieza a convertirse en un centro violento de
consumo (RÍOS BURGA, 2006, p.44).259

Como indica a citação acima, independente da hora do dia, a Praça San Martín é um
importante local da confluência de grupos sociais não apenas diversos, mas também
“destoantes”, no centro histórico de Lima. À noite, nos fins de semana principalmente, a praça
se transforma em um lugar de encontro, boemia e diversão; no entanto, ao contrário do que
parece sugerir o autor, o lugar não carrega qualquer estigma, albergando usos e usuários
bastante heterogêneos: restaurantes que recebem uma clientela variada, muitas famílias
inclusive; casas noturnas que oferecem uma programação farta – DJs tocando clássicos do
pop e rock internacional, recitais de poesias, performances artísticas, shows com bandas locais
–, claramente conectada ao circuito alternativo do jirón Quilca; grupos de amigos,
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Ibidem (tradução nossa).

Em português, tradução nossa: “A Praça San Martín é passagem obrigatória de transeuntes e visitantes
predominantemente provincianos que aproveitam a ocasião para tomarem fotos de recordação. Um grupo de
jovens gays e uma ou outra prostituta recorrem seu perímetro e conversam [...] A partir das 12:30, a afluência
de indivíduos aumenta, entre os quais o mercado de tatuagens, adivinhos, ambulantes, mostram suas vozes e
corpos [...]. às seis da tarde começa outro ciclo cotidiano urbano. [...] A Praça San Martín começa a encher de
gays, travestis, prostitutas, oradores de rua. Os restaurantes e pollerías aparentam como ao meio dia, com
regular afluência de clientes. O centro de Lima começa a se converter em um centro de violento consumo”.
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universitários e colegas de trabalho que se reúnem nos bares; casais que se encontram no
tradicional bar do Hotel Bolívar para degustar um “Pisco Catedral”260, os que passam a noite
circulando pelo “pedaço”, entre um lugar e outro, observando o burburinho; e os vendedores
de guloseimas que amanhecem em suas esquinas e calçadas.
Não muito longe dali, às margens do Rio Rímac e ao lado do Palácio de Governo,
diversos “cômicos ambulantes” se apresentam todos os dias nas arenas populares construídas
na Alameda Chabuca Granda. Mais que atores propriamente ditos, os cômicos ambulantes são
principalmente contadores de histórias que narram a vida cotidiana na metrópole limenha.
Muito populares nas décadas de 1980 e 90, época em que também eram vistos frequentemente
na TV, os cômicos ambulantes desenvolveram e consolidaram um tipo de espetáculo de rua –
e também um estilo de oralidade e de humor – amplamente difundido entre os setores
populares de Lima (VICH, 2001).
Até o início da década de 2000, os cômicos ocupavam, de maneira mais dispersa,
distintos espaços públicos do centro de Lima e eram alvo constante da atuação das “forças da
ordem”; além da Praça San Martín, por exemplo, o Parque Universitário constituía outro
importante ponto de concentração dos cômicos. Com a revitalização da Alameda – antes
tomada pelo comércio informal – e a construção das arenas populares, o local se converteu
numa espécie de “zona franca”, onde os cômicos atualmente se apresentam sem maiores
riscos de intervenção da polícia ou do serenazgo.
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O “Pisco Catedral”, o coquetel mais pedido e pelo qual o lugar é tradicionalmente conhecido, é um pisco sour
(tradicional coquetel limenho, promovido ao status de “bebida nacional”, algo assim como a “caipirinha”),
mais intenso e servido numa taça maior. Apesar de ser uma bebida doce e suave, é bastante forte e, como a
dose é generosa, geralmente poucas pessoas tomam mais de um, talvez dois, no máximo. Com a licença da
intervenção anedótica, por diversas vezes me diverti observando a paquera entre os casais que frequentavam o
lugar e a nítida mudança de linguagem corporal entre eles, aproximando-se à medida que o copo se esvaziava.
Numa sociedade ainda bastante conservadora no que tange às relações de gênero, na qual o cortejo ainda
cumpre um importante papel no início dos relacionamentos, o encontro para degustar um Pisco Catedral e o
relaxamento que a bebida produz cumprem uma função, digamos, bastante estratégica.
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Figura 25 – Cômicos ambulantes na Alameda Chabuca Granda, centro histórico de Lima

Fonte: foto de Jaime Alberto Martin Ruiz Gutierrez, s/d. Disponível em:
http://www.flickr.com/photos/domeneus/5678197937/in/photostream/, acesso em 15/09/2012.

Por se tratar de um espetáculo de rua, os cômicos buscam se aproveitar do trânsito
constante de pessoas pelo centro de Lima, que se detêm por alguns minutos para assistir a
apresentação. Não obstante a heterogeneidade do público, sempre contingente, este é
basicamente um espetáculo produzido pelos setores populares e dirigido a eles: em sua
maioria, os cômicos são migrantes que hoje vivem nas zonas marginais da metrópole,
características que compartem com a maior parte do público que prestigia o espetáculo e que
os cômicos exploram muito bem em suas apresentações. Através de suas práticas espaciais,
corporais e discursivas, os cômicos ambulantes articulam formas de subjetividade diversas
que – pela reprodução ou crítica às ideologias e imaginários hegemônicos da sociedade
limenha “moderna”, pela reafirmação ou desconstrução de estereótipos sociais e culturais instituem novas representações acerca da “modernidade” e da vida cotidiana na metrópole e
das conflitivas relações entre classes, raças, gêneros e culturas historicamente enraizadas na
sociedade peruana (VICH, 2001).
Nas imediações do jirón Quilca ou ao redor dos cômicos ambulantes, irrompem no
espaço público limenho acontecimentos sociais que, ao instaurar novos espaços de
enunciação, não apenas abrem novos canais para a produção de outros discursos e imaginários
– “populares” ou “alternativos” –, mas também, e sobretudo, para a articulação pública de
diferentes imaginários que habitam e circulam pela cidade (VICH, op.cit.). Lugares do centro
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histórico de Lima que, ao permitirem apropriações simbólicas diversas, amplificam sua
potencialidade política, tornando-se
[...] locais de disputas práticas e simbólicas sobre o direito de estar na cidade, de
ocupar seus espaços, de traçar itinerários, de pertencer, enfim: ter identidade e lugar.
[...] sua espacializada e conflitante formação precipita e expressa as relações de
poder, tensões e disputas que caracterizam a vida social (LEITE, 2004, p.25 – grifo
no original).

Finalmente, seguimos em direção ao “centro expandido” da metrópole de Lima, de
modo a ilustrar brevemente alguns dos lugares que, além do centro histórico, atraem
cotidianamente uma grande diversidade de usos e usuários, constituindo importantes
referências espaciais, sociais e culturais – de caráter normativo, inclusive – da experiência e
dos imaginários urbanos de Lima, dos seus diferentes percursos e seus lugares relacionais.
Bastante próximo ao centro histórico, no tradicional distrito de Jesús Maria, está o
Campo de Marte, uma das áreas verdes e de lazer mais importantes de Lima, considerada o
“pulmão” da cidade261. Além das famílias residentes no distrito, que o frequentam
regularmente, em função desta proximidade do centro, o parque é bastante frequentado por
pessoas de toda a cidade. Além de bancos, brinquedos infantis, um pequeno parque de
diversões, quadras de esportes, quadras de tênis e uma piscina pública262, abriga diversos
monumentos, entre eles o memorial El ojo que llora, dedicado às vítimas da violência política
e alvo de diversas polêmicas, sobre as quais nos deteremos em outro momento. O Campo de
Marte é também um lugar tradicional para comemorações cívicas como a Grande Parada
Militar, celebrada em 29 de julho; e cenário frequente de manifestações e eventos políticos
como, apenas para citar alguns exemplos, os protestos de militantes e simpatizantes
fujimoristas, antes e depois da condenação de Fujimori em 2009263, ou o comício de
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Página oficial da Municipalidade de Jesús María; disponível em: http://www.munijesusmaria.gob.pe/distritoparques.php (acesso em 15/09/2012).

262

O Campo de Marte hospeda as federações nacionais de tênis e natação. No caso da piscina, durante a semana,
são oferecidos ao público cursos de natação, nado sincronizado e salto ornamental, a preços que diferem pouco
dos oferecidos pelo mercado. Nos fins de semana, a piscina é aberta para recreação; em 2011, eram cobrados
10 soles a entrada (o equivalente a aproximadamente 3 ou 4 dólares americanos). Durante todo o verão – de
resto, na maior parte do ano Lima é cinzenta e fria -, a piscina é bastante concorrida.

263

Nesta ocasião, o ex-presidente era julgado pelos crimes de violação dos direitos humanos, nos casos das
chacinas de Barrios Altos (1991) e da Universidade La Cantuta (1992), e os sequestros de um jornalista e um
empresário também em 1992. Fujimori foi, em 07 de abril de 2009, condenado a pena máxima de 25 anos de
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encerramento da campanha de Susana Villarán à Municipalidade Metropolitana, em 2010,
com um grande palco montado dentro do parque e shows de vários artistas e bandas locais.
Figura 26 – Soltando pipa no Campo de Marte, distrito de Jesús María

Fonte: Arquivo pessoal, outubro de 2008.

Ao longo de vários meses, entre setembro de 2008 e abril de 2009264, eu cruzava o
Campo de Marte diariamente, o que certamente facilitou a observação privilegiada das
cotidianidades deste lugar. Famílias passeando, crianças brincando, jovens que se reúnem e
conversam, o namoro dos casais, o descanso solitário, a leitura do jornal e a prática de
esportes são alguns dos seus usos mais rotineiros. Por um período, todas as manhãs, ainda
cedo, com o som do carro estacionado em frente a um dos portões do parque na Avenida da
Peruanidade, um senhor conduzia, em pleno asfalto, o ensaio de um casal de dançarinos de
marinera – dança típica da costa peruana – provavelmente se preparando para algum concurso
ou apresentação. Nesta mesma época, o Campo de Marte ainda abrigava regularmente uma
feira de artesanato que, na virada do ano, foi substituída pela “Feira dos Desejos” – expressão

_______________________________________________
prisão. A leitura da condenação histórica foi transmitida ao vivo por emissoras de TV aberta, mobilizando todo
país.
264

Período em que permaneci como pesquisadora visitante no Instituto de Estudios Peruanos (IEP), localizado
em frente ao parque.
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renovada, no coração de um dos distritos mais tradicionais da metrópole limenha, de tradições
comerciais e religiosas andinas, sobre a qual escrevi noutra ocasião (FILGUEIRAS, 2009).
Seguindo pela Avenida Arequipa – via que conecta o centro de Lima ao Parque
Central de Miraflores –, no distrito de Lince existe outro ponto de confluência, embora seus
usos sejam mais restritivos e mais diretamente condicionados por relações de consumo. Nos
arredores do centro comercial Risso – que conta com um supermercado, uma franquia do MC
Donald’s, salas de cinema, um cassino e outros restaurantes –, se concentram muitas escolas
técnicas e instituições universitárias, mas também bares, discotecas, videokês e casas
noturnas, além de uma grande quantidade de motéis. Todos os dias, especialmente no fim da
tarde e no início da noite, é bastante intensa a movimentação por ali.
Em direção à Miraflores, chegamos ao Parque Central, mais conhecido como Parque
Kennedy. Além de centro administrativo e comercial deste distrito, e rota obrigatória da
maioria das linhas de transporte que servem a zona, o parque – que mais se parece uma
grande praça – atrai usuários de toda a metrópole; lugar que, como já apontamos, representa,
para muitos dos habitantes de Lima, uma das principais e mais emblemáticas referências de
como o espaço público moderno “deve ser” (CABRERA; VILLASECA, 2007). Ademais,
dado que Miraflores concentra a maioria absoluta das ofertas de hotéis e serviços turísticos
em toda a metrópole de Lima, é notável a presença de estrangeiros em torno do Parque, que
funciona também como a principal referência para os turistas, às vezes a única, já que,
geralmente, os visitantes pouco se animam a explorar a cidade.
Vale lembrar que o distrito de Miraflores é segundo mais rico de Lima Metropolitana,
dispondo dos serviços e da infraestrutura mais sofisticados, que contrastam com a realidade
de grande parte do território limenho. Nos arredores do Parque Kennedy, povoado dos signos
(publicitários) da última modernidade em oferta, uma grande quantidade de escritórios, lojas
de comércio variado, agências bancárias, agências de turismo, redes de comida rápida,
cinemas, supermercados, restaurantes, bares, centros culturais, casas noturnas e cassinos. A
praça, que alberga uma imponente igreja e a sede da Municipalidade de Miraflores, além de
um pequeno parque infantil, é frequentemente tomada por uma ampla gama de atividades e
eventos culturais, tais como exposições e shows ao ar livre, intervenções artísticas, feiras de
livros, artes plásticas e artesanato. Há também uma arena de concreto (um pequeno anfiteatro,
como os que existem na Alameda Chabuca Granda), onde ocorrem diversas atividades,
algumas programadas, como pista para a dança de salão promovida regularmente; outras,
espontâneas. Certa vez, um grupo de turistas argentinos ocupava a arena para uma
apresentação musical e buscava, com a contribuição do público, custear sua permanência na
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cidade. O burburinho do lugar e a grande concentração de turistas atraem também vendedores
ambulantes e pedintes, além da prostituição que tacitamente “se sabe” que acontece ali.
Outro lugar bastante visitado em Miraflores é o seu Malecón – via que articula e
interliga um conjunto de parques, acompanhando a faixa costeira do distrito até o centro
comercial Larcomar, local também muito concorrido, ainda que os preços proibitivos só
permitam apreciar a paisagem265. Ao longo desta sucessão de parques, diversos jardins,
parques infantis, quadras esportivas (de tênis, futebol, basquete), um skatepark, uma área
reservada para a prática de parapente e voo livre, além de uma pista de corrida / ciclovia que
atravessa toda sua extensão e que dá ao lugar certo quê de “calçadão” carioca. Além da
prática de esportes, muitas crianças brincam acompanhadas das mães e/ou de suas babás, que
por vezes também passeiam com os cachorros, vendedores de picolés circulam de um lado a
outro, turistas e visitantes apreciam a bela vista e tiram fotos de recordação.
O Malecón de Miraflores é também um lugar tradicional para o romance, a paquera e
o namoro; usos incentivados pela inauguração, em 1993, do Parque do Amor, com sua
gigantesca estátua “O Beijo”, que retrata um casal sentado se beijando, e suas muretas e
bancos decorados em mosaicos com diversas frases – conhecidas e anônimas – sobre, claro, o
amor. Todos os dias, especialmente no fim da tarde, muitos casais, de variadas idades e
vindos de diversos distritos, passeiam e namoram pelo parque. Se ainda se cortejam, a mulher
quase sempre leva uma rosa nas mãos, enquanto caminham meio constrangidos entre os
demais. O parque – que foi inaugurado no dia dos namorados, comemorado no Peru em 14 de
fevereiro – é um dos mais procurados da cidade para celebrar a data; lugar e data comuns
também para performances, atos simbólicos e manifestações coletivas, que pretendem
provocar e publicizar – no sentido de tornar público – questões relativas à sexualidade e às
relações de gênero na sociedade peruana, como veremos mais adiante.
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O Larcomar, inaugurado em 1998, é um dos centros comerciais mais sofisticados de Lima e um dos mais
conhecidos também. Considerado atração turística, o shopping, cuja estrutura aberta se aproveita da ausência
de chuvas, foi construído incrustado na falésia sobre a qual se assenta a cidade; ao nível da rua, não se vê o
centro comercial – apenas uma pequena praça, com bancos e jardins, a costa do Pacífico e os modernos
edifícios de vidro espelhado que emolduram a paisagem; discretamente colocadas, escadas dão acesso ao local.
Além dos restaurantes, cafés e bares, cinemas e jogos eletrônicos, e das lojas de perfil mais elitista, a
arquitetura peculiar e a vista que o local oferece são seus principais atrativos.
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Figura 27 – Uma sexta-feira à tarde no Parque do Amor, distrito de Miraflores

Fonte: Arquivo pessoal, abril de 2009.

Neste sentido, outro lugar emblemático é o distrito de Barranco, o mais procurado de
toda a metrópole para a comemoração do dia dos namorados. Nesta data, os arredores da
praça principal são tomados por uma grande quantidade de casais que caminham de mãos
dadas – a moça sempre com uma rosa ou um balão vermelho nas mãos – e, ao atravessar a
Ponte dos Suspiros, a principal atração “romântica” do distrito, tiram fotos e se beijam, como
reza a tradição do lugar. Depois, seguem a caminhada até o mirante e, na volta, compartilham
uma porção de anticuchos ou picarones266. A atmosfera “tradicional” do distrito, com suas
casas antigas e edificações históricas, compõem o clima de romance. A própria
municipalidade incentiva a associação e se aproveita dela; certa vez, entre as atividades
promovidas para as celebrações do dia dos namorados, a Municipalidade de Barranco havia
programado a distribuição de rosas para os primeiros 200 casais que atravessassem a ponte,
especialmente remodelada para a ocasião.
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Os anticuchos são espetinhos de coração de boi feitos na chapa e servidos com batatas e milho cozido; mas,
geralmente, as anticucherías servem ainda outros tipos de miúdos e vísceras, também muito apreciados.
Picarones, como já esclarecemos, são um doce bastante típico e tradicional da cidade; roscas feitas das
farinhas de trigo, abóbora e camote (uma espécie de batata doce), fritas e servidas com uma farta porção de
melado.
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Por outro lado, Barranco é também conhecido como um distrito boêmio. Entre seus
residentes e frequentadores assíduos, encontram-se artistas plásticos, poetas, intelectuais e
escritores; nos fins de semana, a grande e variada oferta de bares, casas noturnas e discotecas
atraem muitos jovens e turistas em busca de diversão. Na última década, devido ao grande
aumento da oferta (e da procura) e a abertura de novos locais, muitos moradores e/ou aqueles
mais “tradicionalistas” reclamam da “confusão”, do barulho e temem a descaracterização do
lugar; por outro lado, a municipalidade busca regulamentar a intensa atividade noturna,
sobretudo através da imposição de horários de funcionamento, de modo a tentar reduzir o
incômodo dos vizinhos. Não obstante, a transformação de um setor do distrito em um
“bulevar” de entretenimento noturno avança.
Nesta seção, percorremos o centro de Lima – seu centro histórico, mas também o
centro “expandido” da metrópole – destacando e descrevendo alguns de seus lugares mais
conhecidos e emblemáticos. Estes são apenas alguns exemplos de espaços públicos – talvez
os mais significativos dos imaginários construídos sobre a cidade, talvez apenas os mais
“clichês” – que, por motivações as mais diversas, convocam e atraem a usuários de toda a
metrópole (VEGA CENTENO, 2007). Neste sentido, estes lugares desconstroem – ou
relativizam, ao menos – o imaginário e a imaginação hegemônica que retratam uma metrópole
de mundos opostos e irreconciliáveis, de usos e lugares cada vez mais segregados e
homogêneos, cujo único “diálogo” são vias expressas a serem atravessadas o mais rápido
possível. Não se trata aqui de negar tais diagnósticos, nem tampouco sua vigência, como
viemos argumentando aqui. Porém, como vasos comunicantes, existem lugares na metrópole
que, ao abrigar e atrair usos e usuários diversos, estabelecem interseções, permitem encontros
e criam novos espaços de enunciação, a partir dos quais, potencialmente, se constroem
sentidos diversos para a experiência urbana. Lugares que constituem, enfim, como definimos
noutra ocasião, “espaços de vitalidade” (FILGUEIRAS, 2006).
Estas diferentes possibilidades de apropriação dos lugares e de sua memória social, a
pluralidade de usos e usuários que acolhem e os “ruídos” que aí se produzem, explicitam as
relações de poder, as tensões e os conflitos que caracterizam a vida social, publicizando assim
as bases políticas dos usos públicos do espaço urbano (LEITE, 2004). Aqui, buscamos
desvendar esta vitalidade e potencialidade política a partir de suas apropriações cotidianas e
seus usos “ordinários”, embora nem sempre condigam com aqueles projetados e/ou desejados
para o lugar. Na próxima seção, exploraremos sua dimensão “extraordinária”, isto é, na
medida em que precisamente rompem com o cotidiano e irrompem no espaço urbano,
disputando – sobretudo através da arte e da política – seus usos, conteúdos e sentidos.
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5.3

Arte, política e contestação social: irrupções no espaço urbano

Se, nas seções anteriores, nos concentramos nas diferentes dinâmicas dos espaços
públicos limenhos em sua dimensão mais “banal” e cotidiana, neste momento sua expressão
abertamente política surge em primeiro plano buscando a compreensão do espaço público
como lugar do protesto e da contestação social. Diferentes movimentações urbanas que, como
atos políticos, ocupam e tomam de assalto os espaços públicos da metrópole limenha,
rompendo sua cotidianidade e transformando suas ruas, parques e praças em lugares
expressivos do fortalecimento da sociedade civil (não necessariamente “organizada”), da
repolitização da vida social e do surgimento de uma nova cultura política na cidade, que
disputa sua memória, que rejeita os modelos hegemônicos de desenvolvimento econômico e
urbano, que questiona estigmas, reelabora identidades e reivindica reconhecimento e que
propõe, enfim, novos conteúdos e sentidos para a metrópole e sua vida social.
De modo especial, discutiremos aqui marchas, protestos e manifestações de alto
conteúdo simbólico, nos quais a arte e a performance adquirem protagonismo como táticas e
práticas de reivindicação política e contestação social. Contudo, advertimos que não se trata
de uma análise dedicada aos coletivos, movimentos e organizações sociais que as promovem
e suas dinâmicas intrínsecas, tampouco de uma crítica às expressões artísticas em si mesmas.
Situando-nos na articulação entre a arte e a militância política, expressiva dos novos
conteúdos que emergem na cena urbana contemporânea na América Latina (RIBEIRO,
2009b), objetivamos compreender como estes atos irrompem no espaço urbano limenho
disputando seus sentidos hegemônicos – seja nos campos da política, da economia, da
afirmação identitária ou do reconhecimento social.
No caso peruano, esta articulação entre a arte e a política, como táticas de
“desobediência simbólica” (VICH, 2004), cumpriria um papel fundamental no processo de
reabertura democrática. No final da década de 1990, a reconquista dos espaços públicos e a
crescente pressão popular seriam determinantes na queda do regime fujimorista e na fuga do
ex-presidente, em outubro do ano 2000. Durante os últimos meses do governo de Alberto
Fujimori, diversos setores da sociedade peruana – dentre os quais um grande contingente de
trabalhadores, estudantes, universitários, organizações sindicais e políticas, movimentos
sociais e coletivos artísticos – saíram às ruas, rompendo o medo, a desconfiança e o
silenciamento que haviam impregnado o país desde o início da década.
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Neste momento, a reconstrução dos espaços públicos de participação coletiva após as
décadas de violência política permitiu a rearticulação de demandas – explícita ou
implicitamente – sob as bandeiras da cidadania política, da defesa dos direitos humanos e
civis, da vigilância das instituições e de sua obrigação de prestar contas à sociedade (ÁVILA
MOLERO; CASTELLANOS, 2003). O respeito à institucionalidade democrática, contra a
fraude eleitoral e a corrupção generalizada constituiu, assim, a “demanda aglutinadora”
(BRINGEL, 2011) em torno da qual se articularam um amplo espectro de reivindicações,
como foi o caso também da demanda por verdade, justiça e reparação às vítimas do conflito
interno (DEGREGORI, 2004a) – além de outras demandas transversais, tais como segurança,
saúde e transporte público, que atravessam a sociedade em seu conjunto ainda que derivem
em respostas coletivas diferenciadas. Os protestos e manifestações públicas, cada vez mais
frequentes e intensos, terminaram por converter as ruas, praças e espaços públicos do centro
de Lima em lugares privilegiados para o diálogo e o intercâmbio político e para a formação de
uma opinião pública e popular, destinados a produzir uma intervenção simbólica que
disputasse os sentidos da política nacional.
[…] en medio de un contexto social donde la información se encontró totalmente
centralizada y donde todos los espacios públicos estuvieron realmente debilitados, es
decir, durante un período de la historia del Perú donde el control y la dominación
social fueron realmente muy fuertes, el discurso simbólico de las plazas públicas
sustituyó, sin duda, al discurso político, y el conjunto de acciones que desde ahí se
promovieron lograron convertirse en fuertes instancias de una real autoridad cívica
productora de nuevos sentidos de la vida social. […] el valor de estas performances
callejeras habría radicado tanto en su desobediencia simbólica frente al mundo
oficial, como en la intensidad metafórica que sus signos consiguieron articular en los
imaginaros colectivos (VICH, 2004, p.76 – grifo no original)267.

Incidindo sobre alguns dos “suportes imaginários da nação” (VICH, op.cit., p.64), a
importância, a expressividade e a “eficácia simbólica” (BRINGEL; FALERO, 2008, p.275)
destes protestos radicaram no vasto conjunto de demandas que articularam, canalizando
anseios e desejos muito mais amplos e que apontavam para a construção utópica de um país
novo e igualitário (VICH, op.cit.). A emergência destes novos atores na sociedade peruana
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Em português, tradução nossa: “[...] em um contexto social no qual a informação se encontrava totalmente
centralizada e todos os espaços públicos realmente debilitados, isto é, durante um período da história do Peru
no qual o controle e a dominação social foram realmente fortes, o discurso simbólico das praças públicas
substituiu, sem dúvidas, o discurso político, e os conjuntos de ações que se promoveram aí se converteram em
fortes instâncias de uma autoridade cívica real, produtora de novos sentidos da vida social. [...] o valor destas
performances de rua estaria radicado tanto em sua desobediência simbólica frente ao mundo oficial, como na
intensidade metafórica que seus signos conseguiram articular nos imaginários coletivos”.
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expunha e publicizava, portanto, demandas situadas muito além da normatividade
democrática e da justiça redistributiva e que incluíam necessidades mais “radicais” de
identidade social, do reconhecimento e da necessidade de reavaliar os conteúdos e formas de
(re)construção da comunidade nacional (CARRANZA, 2000).
O início da década de 2000 foi, assim, um momento de intensa agitação política e
social no Peru. Manifestações multitudinárias como a Marcha de los Cuatro Suyos268 que, em
julho do ano 2000, reuniu cerca de 250 mil pessoas no centro de Lima, das quais mais de 40
mil vindas de outras regiões do país; ou os repetidos atos simbólicos de lavagem da bandeira
nacional, lavadas em plena Praça de Armas, com “sabão Bolívar” e dependuradas em um
varal improvisado aí mesmo269 – apenas as mais conhecidas dentre muitas outras
manifestações realizadas naquele momento – marcariam a história recente do país,
inaugurando um novo contexto político, social e cultural (VICH, op.cit.)270.
Apesar do momento “emblemático” que constituem as transições democráticas para a
análise dos movimentos sociais (BRINGEL; ECHART, 2008) – ou, neste caso, de
movimentações sociais e das irrupções da política no espaço urbano –, privilegiaremos aqui
alguns exemplos mais recentes, relativos a um contexto já de esgotamento das expectativas e
possibilidades abertas pela transição no Peru. Esta opção se justifica, por um lado, pela
existência de análises anteriores sobre aquelas manifestações (ÁVILA MOLERO;
CASTELLANOS, 2003; VICH, op.cit.); por outro lado, busca justamente transpor esta
“fronteira histórica” que, muitas vezes, condiciona a análise destes fenômenos, de modo a
compreender como estas manifestações se constituem “não somente [como] ‘impulsores’ de
processos de democratização, mas também ‘protagonistas’ de uma contínua reinvenção da
política democrática” (BRINGEL; ECHART, 2008, p.470).
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Os Cuatro Suyos fazem referência aos pontos cardinais e às quatro regiões nas quais se subdividia o império
incaico, o Tahuantinsuyo: Chinchaysuyo, ao norte; Collasuyo, ao sul; Antisuyo, ao leste; e Contisuyo, a oeste.
A capital do império, lembramos, foi Cuzco cujo nome, segundo a versão popularmente difundida, significa “o
umbigo do mundo”. Esta versão se baseia nos Comentarios Reales de los Incas, publicado originalmente em
1609 por Garcilaso de la Vega (2005) – primeiro cronista mestiço do Peru colonial, descendente da nobreza
incaica.
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Após a marcha histórica, a lavagem da bandeira se realizaria em praças públicas de todos os departamentos e
províncias do país, reproduzindo-se também em cerca de 20 comunidades peruanas no exterior (VICH, 2004).
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Para utilizar outro exemplo mencionado pelo autor, cartazes espalhados pela cidade com os dizeres “Cambio
no cumbia” [“Mudança, não cumbia”], numa crítica explícita à manipulação da estética e da cultura popular
pelo regime fujimorista (VICH, op.cit.).
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Para a seleção dos episódios a serem narrados e melhor organização do argumento,
identificamos três “eixos reivindicativos”: demandas expressivas da politização das relações
de gênero e da sexualidade; o questionamento da política econômica e dos projetos de
desenvolvimento; e, por fim, disputas e demandas associadas ao conflito interno, ao
autoritarismo e à memória das décadas da violência política no Peru. Apesar de não constituir
um recorte prévio à escolha destes exemplos, veremos que o centro de Lima aparecerá como o
lócus privilegiado destas manifestações por razões que – em função do seu centralismo, da
condensação de sentidos políticos, da sua densidade histórica e das possibilidades
diferenciadas de sua apropriação social – não são difíceis de compreender.

5.3.1 Questões de gênero: “Parque del Amor” e “Besos contra la Homofobia”

Todos os anos, inspirados pela comemoração do dia de San Valentín, em 14 de
fevereiro – dia no qual se celebra o “Dia do Amor e da Amizade” –, diferentes grupos,
coletivos e organizações realizam performances e atos simbólicos cujo conteúdo político,
mais ou menos explícito, reivindica direitos civis e reconhecimento jurídico e social,
questionando os tabus e valores hegemônicos que cercam as relações de gênero e sexualidade
na sociedade limenha. O Parque do Amor, no distrito de Miraflores - como já vimos, um lugar
bastante tradicional em Lima para o namoro e o romance, e um dos mais procurados para
celebrar a data –, é “alvo” de muitas destas manifestações.
Manifestações que não necessariamente envolvem um grande número de pessoas ou
atos vultosos e que podem ser, às vezes, intervenções simples e pontuais, de alta carga
simbólica, que, ao romper com os padrões de comportamento esperados, visam provocar o
estranhamento e o questionamento dos transeuntes sobre o seu cotidiano e suas relações, o
seu próprio comportamento e os valores que os regem. Este é o caso, por exemplo, da
performance intitulada apenas “Parque del Amor”, realizada no ano de 2008 e cuja descrição
– que está na página web que divulga o vídeo – transcrevemos:271
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“Parque del Amor”, vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=nTqbsqhNhug; acesso em
23/09/2012.
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Lima, 14 de febrero. Una cita de amor en el "Parque del Amor". Él regala con amor
rosas rojas a ella. Ella recibe con amor cada una de las 12 rosas. Él recita promesas
de amor por cada rosa roja que regala. Ella se deja envolver de amor y de rojas
rosas, linda niña con su tutú rojo, bonita como un paquetito de regalo envuelta en
rosas rojas. Lista para recibir las siguientes rosas en el "Día de la Madre"272.

Um casal passeia pelo parque repleto de gente, mimetizando o comportamento da
maioria dos casais que circulam por ali: veem a vista, observam os demais, se olham e
sorriem com cumplicidade, as moças com rosas e balões vermelhos nas mãos, de braços
dados com seu companheiro. Os transeuntes observam curiosos aquele estranho casal,
visivelmente fantasiado – ela, vestida de camiseta preta e um tule vermelho, a boca vermelha
pintada em forma de coração, lambendo sem pressa sua maçã do amor enquanto ele dispõe
cuidadosamente as rosas, uma a uma, pelo chão. À medida que ele recolhe e lhe entrega cada
uma das flores, ela se encanta e, finalmente, se rende; e então, ele começa a atar seus braços e
as rosas com fita adesiva, até envolvê-la por completo tolhendo seus movimentos. Ao fim,
percorrem novamente o parque, com novo semblante no rosto de todos: ele, abraçando-a
triunfante, guia o passeio expressando seu domínio “tutelar” sobre a parceira; ela se mostra
desconfortável e incomodada, mas não questiona e termina acatando a liderança masculina; e
o público, agora, observa constrangido a cena, com olhares ambíguos de estranhamento e
cumplicidade como de quem se reconhece no espelho. No limite, a presença daquele casal,
que expõe e problematiza os tradicionais papéis e relações entre os gêneros na sociedade
peruana, é sentida pelo público como uma afronta.
No Parque do Amor, por ocasião do “Dia do Amor e da Amizade”, também é
promovido todos os anos o ato “O amor não discrimina”, que consiste na celebração de uma
união simbólica entre casais homossexuais. A manifestação, que nos últimos anos tem
ganhado cobertura na mídia – inclusive como parte do calendário “oficial” de celebrações da
data273 –, reivindica direitos civis de matrimônio igualitário e o reconhecimento jurídico da
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Em português, tradução nossa: “Lima, 14 de fevereiro. Um encontro de amor no ‘Parque do Amor’. Ele a
presenteia, com amor, rosas vermelhas. Ela recebe, com amor, cada uma das 12 rosas. Ele recita promessas de
amor por cada rosa vermelha que lhe entrega. Ela se deixa envolver de amor e de rosas vermelhas, menina
linda com seu tule vermelho, bonita como um embrulhinho de presente envolta em rosas vermelhas. Pronta
para receber as próximas rosas no ‘Dia das Mães’”.
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“Cinco parejas homosexuales se casaron simbólicamente por el Día de San Valentín”, El Comercio, 14 de
fevereiro de 2010, versão eletrônica: http://elcomercio.pe/lima/414813/noticia-cinco-parejas-homosexuales-secasaron-simbolicamente-dia-san-valentin; acesso em 23/09/2012. “Lesbianas, homosexuales y transexuales se
‘casan’ mañana en el Parque del Amor”, La República, 13 de fevereiro de 2012, versão eletrônica:
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união de pessoas do mesmo sexo. No ano de 2011, a celebração chegou a contar com a
presença da prefeita da Municipalidade Metropolitana, Susana Villarán, cuja participação foi
motivada por um incidente de grande repercussão, ocorrido poucos dias antes, da violenta
repressão, perseguição e a agressão por parte da Polícia Nacional aos participantes de outro
ato promovido pela comunidade gay, desta vez na Praça de Armas, no centro de Lima274.
Nas vésperas daquele “Dia do Amor e da Amizade”, em 12 de fevereiro de 2011, se
realizava, em frente à Catedral Metropolitana, o ato “Besos contra la homofobia”. O evento,
inspirado numa ação realizada originalmente em Paris, em 2009 – e que, graças à ampla
divulgação nas redes sociais, rapidamente começou a ser reproduzida em outros lugares, de
diferentes países, criando uma “movida mundial”275 –, consistia basicamente na troca de
afetos, beijos e abraços, em público. Apesar de simples e discreto – reunindo, segundo nota
divulgada, pouco mais de vinte pessoas, sem cartazes, consignas ou palavras de ordem –, o
ato gerou uma violenta repressão por parte da Polícia Nacional, causando um incidente que
teria grande repercussão nos dias que se seguiram.
Uma breve descrição dos fatos: um grupo de policiais, em maior número, se aproxima
dos manifestantes reunidos nas escadarias da Catedral. Na tentativa de dispersá-los, sem
motivo aparente, começam a diferir golpes e empurrões contra os assistentes. Já cercados
pelos policiais, que atiravam gás lacrimogêneo e spray de pimenta, uma jovem foi empurrada
nas escadarias enquanto eram distribuídos golpes na cabeça e no corpo dos manifestantes;
vários sofreram lesões graves. Fugindo da agressão, os manifestantes foram perseguidos pelos
arredores da praça. Ao tentar refugiar-se numa galeria de arte pertencente à Municipalidade,
funcionários negaram o acesso ao local; das cafeterias e lojas privadas dentro das quais
tentavam se proteger, foram retirados à força. As agressões teriam durado, conforme
declaração de envolvidos, cerca de uma hora e meia; após a realização de exames de corpo de
delito, alguns dos manifestantes agredidos encaminharam denúncia formal da agressão à
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Polícia Nacional e à Defensoria del Pueblo276 As agressões, totalmente desproporcionadas,
podem ser confirmadas em diversos vídeos publicados na internet277.
No dia seguinte, além da ampla difusão nas redes sociais, blogs e comunidades de
ativistas, vários jornais noticiaram o ocorrido278 gerando um intenso debate público, de
posições divididas e muitas declarações polêmicas, como a que envolveu um jornalista de
importantes veículos de alcance nacional. Em seu programa de rádio, no qual entrevistava
uma ativista sobre o incidente, o jornalista legitima a atuação dos policiais declarando que,
caso encontrasse, na frente do colégio de suas filhas, um casal de homossexuais expressando
“seu amor”, pediria que se retirassem e, se não fosse atendido, também os expulsaria a golpes.
Diante da reação da entrevistada, que lhe adverte não incentivar a violência e a agressão aos
homossexuais, ele insiste e se justifica em tom de ameaça:279
Eso te lo va a decir cualquier papá. Yo te digo la verdad y te la canto clara: si yo me
voy a la puerta del nido de mi hija […] y veo a dos señores expresando su amor,
chapa y chapa, y les digo ‘por favor, vete, estás al frente de mi hija’, ‘vete, estás al
frente de mi hija’, a la tercera le empujo y a la cuarta me empuja y a la quinta le
pego y ¿yo soy el desgraciado?, ¿él que viola a los derechos humanos? [...] Eso es lo
que va a pasar tanto si lo hacen. […] No estoy incentivando, te estoy diciendo que es
lo que pasa. Si tú agarras gasolina y le tiras a una fogata, te quemas.280
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eletrônica: http://www.larepublica.pe/15-02-2011/agresion-homosexuales-genera-polemica, acesso em
24/09/2012. “Condenan represión homofóbica de policías”, La República, 15 de fevereiro de 2011, versão
eletrônica: http://www.larepublica.pe/15-02-2011/condenan-represion-homofobica-de-policias-0, acesso em
24/09/2012.

279

O áudio da entrevista contendo estas declarações está publicado na internet, no vídeo “Las declaraciones de
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Em português, tradução nossa: “Isso é o que vai te dizer qualquer pai. Te falo a verdade e falo abertamente: se
eu vou à porta da creche da minha filha [...] e vejo a dois senhores expressando seu amor, beijo e beijo, e lhes
digo ‘por favor, saia, você está na frente da minha filha’, ‘saia, você está na frente da minha filha’, na terceira
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Estas declarações renderam uma polêmica à parte e uma denúncia foi encaminhada
contra o jornalista. Infelizmente, o teor da sua fala é expressivo ainda de parte significativa da
população limenha que, mesmo considerando a reação da polícia excessiva e abusiva,
condenavam a “provocação” pública, confessavam “asco” e concordavam que os
homossexuais devem “fazer suas coisas” entre quatro paredes, em respeito à família e seus
valores tradicionais, à fé católica e ao seu principal templo.
No “Dia do Amor e da Amizade”, dois dias após o incidente e horas antes de
participar de uma união simbólica entre casais homossexuais, a prefeita da Municipalidade
Metropolitana de Lima anunciava a emissão de um decreto – ainda a ser aprovado pelo
conselho municipal – para a promoção de ações orientadas para a não discriminação, além de
um programa de capacitação em direitos humanos para a guarda municipal (serenazgo)281. No
entanto, na ocasião do anúncio, declarações da prefeita incentivariam ainda mais a polêmica:
“Las personas, hombres, mujeres y personas de orientación no heterosexual pueden
hacer expresión de sus afectos, pero siempre con respeto a la opinión pública y a
los espacios públicos rígidos como la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio de
Gobierno”, anotó.
[…]
Asimismo se refirió a la agresión que sufrió un grupo de activistas homosexuales
durante una manifestación en el Cercado de Lima, y señaló que condena todo tipo de
represión homofóbica, pero aseguró que no está permitido ese tipo de
expresiones en las zonas rígidas. Aclaro que en la contención de los manifestantes
homosexuales no participó personal del Serenazgo de Lima (grifos no original).282

Apesar do tom aparentemente diplomático, a fala causou a indignação da comunidade
gay por expressar, no limite, condescendência com a atuação da força policial – afinal, devese respeito à “opinião pública” e às zonas rígidas – e a tentativa de evadir responsabilidades.
Nesta mesma noite, a prefeita participaria do matrimônio simbólico no Parque do Amor.
Pouco depois, numa reportagem de TV sobre as polêmicas em torno do incidente, uma
vereadora da Municipalidade Metropolitana mediaria uma posição conciliatória, afirmando
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“Emitirán ordenanza orientada a la no discriminación sexual”, La República, 14 de fevereiro de 2011, versão
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Idem. Em português, tradução nossa: “‘As pessoas, homens, mulheres e pessoas de orientação não
heterossexual podem expressar seus afetos, mas sempre com respeito à opinião pública e aos espaços públicos
rígidos, como a Praça de Armas, a Catedral e o Palácio de Governo’, declarou. [...] Também se referiu à
agressão sofrida por um grupo de ativistas homossexuais durante uma manifestação no Cercado de Lima, e
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expressões nas zonas rígidas. Esclareceu que na contenção dos manifestantes homossexuais não houve
participação de guardas do Serenazgo de Lima”.
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que, apesar da Praça de Armas ser uma zona rígida, os beijos não configuravam uma
manifestação política – isto é, uma agrupação de pessoas com faixas e cartazes, marchando
com objetivo de alcançar o Palácio de Governo ou a Sede da Municipalidade – mas tão só
uma expressão legítima de amor e de direitos civis fundamentais283.
Em meio a tantas polêmicas, no dia seguinte, seria convocado um segundo ato “Besos
contra la homofobia”, a ser realizado novamente em frente à Catedral; na página criada nas
redes sociais para divulgação do evento, reafirmavam esta posição: “não é uma marcha, não é
uma manifestação, é apenas uma expressão do nosso direito”284. No dia marcado, o cardeal e
arcebispo de Lima, Juan Luis Cipriani, deu declarações à imprensa pedindo aos manifestantes
não insistir nas “provocações” em frente à Catedral, em respeito ao sentido religioso do
templo e à Igreja Católica, que condena o homossexualismo:285
Dijo [Cipriani] que todos los sectores se merecen respeto, y existe el deber
de preservar el orden público, tras indicar que el aborto ni la homosexualidad son
aceptados por la iglesia Católica. “El aborto no se puede aceptar y las prácticas
homosexuales, no es que uno diga que los va a maltratar, pero que no provoquen
frente a un templo como es la Catedral. Yo si quiero decir que el orden público hay
que custodiarlo, pero que luego no vengan con prédicas que son muy raras. Todos
tenemos derecho de respetarnos unos a otros”, afirmó en su programa radial Diálogo
de Fe (grifos no original).286

Não obstante os apelos do cardeal, no dia 19 de fevereiro, uma semana após as
agressões, os manifestantes retornaram à Praça de Armas. Desta vez, não haveria repressão
policial. No entanto, enquanto os manifestantes se congregavam na praça – agora em maior
número, com a adesão de diversos casais heterossexuais, famílias, jovens e curiosos –, um
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https://www.facebook.com/events/188985854466891/, acesso em 23/09/2012.
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“Cardenal Cipriani pide a gays que no provoquen frente a la Catedral”, La República, 19 de fevereiro de
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Idem. Em português, tradução nossa: “Disse [Cipriani] que todos os setores merecem respeito e que existe o
dever de preservar a ordem pública, após indicar que nem o aborto nem a homossexualidade são aceitos pela
igreja Católica. ‘O aborto é inaceitável e as práticas homossexuais, não é que se diga que serão maltratados,
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grupo de religiosos rezava nas escadarias da Catedral287. No momento em que os
manifestantes se beijaram, o grupo se pôs de joelhos, em posição de súplica diante da igreja,
dando as costas à praça e aos seus ocupantes. Naquela tarde, aconteceram, portanto, dois atos
simultâneos: de um lado da rua, ocupavam a praça aqueles que, gays ou não, condenavam as
agressões, a homofobia e reivindicavam direitos de livre trânsito nos espaços públicos e da
livre expressão de afeto não apenas para um setor da sociedade, mas para “todos os
peruanos”; do outro lado, o grupo que rezava diante da igreja como forma não apenas de
exigir o respeito, “que todos merecem”, a sua fé e ao edifício que a representa, mas também
como um “ato de desagravo”, a deus e ao templo pelos “atos de homossexualidade”
praticados no átrio da igreja288.
Figura 28 – Vigília em frente à Catedral Metropolitana contra a
manifestação “Besos contra la homofobia”, em 19 de fevereiro de 2011

Fonte: foto s/a. Disponível em: http://www.larepublica.pe/19-02-2011/gays-hicieronsu-segunda-marcha-hacia-la-plaza-de-armas#foto2; acesso em 23/09/2012.

_______________________________________________
287

“Gays hicieron su segunda marcha hacia la Plaza de Armas”, La República, 19 de fevereiro de 2011, versão
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Baseado em declarações dadas por representantes de ambos os grupos, em vídeo divulgado pela internet.
“Católicos y homosexuales en ‘Besos contra la Homofobia’”, disponível em:
http://lamula.pe/2011/02/20/catolicos-y-homosexuales-en-besos-contra-la-homofobia/lamula, acesso em
24/09/2012.
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Um ano após o incidente, em 12 de fevereiro de 2012, o ato “Besos contra la
homofobia” seria realizado novamente, contando com a divulgação em um jornal local,
anunciando o horário e convidando a população a ocupar a Praça Maior da cidade, a dançar,
cantar “e dar-se demonstrações de afeto (beijos e abraços)”289. Desta vez, no entanto, não
houve repercussão sobre a manifestação, indício de que, ao menos, o evento ocorreu sem
maiores conflitos e enfrentamentos – sejam eles da ordem da violência física ou simbólica.
Motivados por um ato aparentemente pequeno, a intensidade das agressões, das
polêmicas e do debate provocados pelo incidente são expressivos das dificuldades que gays,
lésbicas, bissexuais e transgêneros, e os movimentos que defendem seus direitos, ainda
encontram para afirmar-se publicamente na cena pública limenha e ocupar seus espaços290.
Apesar da violência física e simbólica sofridas, o incidente também abriu brechas para
inserção das lutas LGBT no marco da defesa de direitos civis mais amplos e de caráter
universal, como o direito de estar na cidade e de usufruir dos seus espaços públicos com
liberdade, como expressa a fala de um ativista, naquele 19 de fevereiro de 2011:291
La indignación es generalizada. A pesar de que hay una homofobia institucional, a
pesar de que el Estado no reconoce muchos de los derechos de la población TLGB,
hay mucha gente que está diciendo basta. O sea, tú ves a la plaza llena de gente
joven, heterosexual, bisexual, homosexual, quienes quieran, han venido a decir “ya,
déjense… de joder”.292

Estes dois episódios que relatamos aqui – a performance “Parque del Amor” e as
polêmicas em torno do ato “Besos contra la Homofobia” – não apenas operam e mobilizam
escalas, objetivos e estratégias de ação distintos, mas também abordam relações de gênero
diferentes e, certamente, as reações que provocaram não são da mesma magnitude. O que não
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“Católicos y homosexuales en ‘Besos contra la Homofobia’”, vídeo disponível em:
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Em português, tradução nossa: “A indignação é generalizada. Apesar de que existe uma homofobia
institucional, apesar de que o Estado não reconhece muitos dos direitos da população TLGB, muita gente está
dizendo basta. Quer dizer, você vê a praça cheia de gente jovem, heterossexual, bissexual, homossexual,
vieram a dizer ‘chega, parem... de encher o saco’”.
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equivale dizer que, contudo, estejam dissociados; ao contrário, ambos são expressivos de
como, através da co-presença como um ato simbólico e um ato político, diferentes
apropriações e intervenções do/no espaço urbano publicizam conflitos e questões ainda
veladas, que expõem e enfrentam a “ordem tutelar” profundamente arraigada não apenas na
sociedade peruana, mas nas sociedades latino-americanas em geral - com seu patriotismo
militarista, sua moral clerical e patriarcal, e seus tabus sexuais (NUGENT, 2010).

5.3.2 A política do desenvolvimento: “La Selva no se vende” e “Gran Marcha Nacional del
Agua”

Já apontamos, noutro momento, como, após a crise vivida pelo Peru nas décadas de
1980 e 1990, a estabilização econômica e a retomada do crescimento a partir do choque
neoliberal promovido por Fujimori se constituiriam em um dos pilares de sustentação do seu
regime autoritário até o início dos anos 2000 (BURT, 2009). No capítulo anterior, vimos
também que o processo de transição democrática não significou uma ruptura radical com o
regime anterior, muito menos com seu modelo econômico; ao contrário, sua manutenção e a
promoção de um crescimento continuado permaneceram como o principal compromisso
político dos governantes eleitos sob o novo regime democrático (Alejandro Toledo, 20012006; Alan García, 2006-2011).
Por outro lado, vimos também como, no novo contexto político e social inaugurado
pela reabertura democrática, a percepção crescente do abismo entre os índices da
macroeconomia e os estreitos limites dentro dos quais vive a maioria da população, além do
divórcio entre um regime que prega a universalização de direitos mas que sistematicamente os
nega, alimentam a tensão e a conflitividade social no país, convertendo a democracia peruana
num sistema de equilíbrio instável (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2012; PEDRAGLIO,
2005). A desconfiança nas instituições políticas e os baixos índices de aprovação do governo
exprimem a crescente insatisfação popular, sobretudo no interior do país, e constituem
importante evidência da distância e da ruptura entre a representação política, o modelo de
desenvolvimento econômico e as demandas sociais (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
Na última década, no Peru como em outros países da América Latina, as paralisações,
marchas e o bloqueio de ruas e estradas se converteram, numa situação de insatisfação
crescente e limitada representação política, em um dos instrumentos mais poderosos de
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expressão do descontento, da crítica do modelo de desenvolvimento e da pressão política pela
construção de projetos nacionais mais inclusivos. Manifestações nas quais o respeito aos
povos tradicionais e a defesa de seu território (no duplo sentido, da inclusão e da soberania), a
salvaguarda da riqueza natural e da biodiversidade, a denúncia dos altos custos sociais e
ambientais do atual projeto de desenvolvimento – e, no caso peruano, também a denúncia do
centralismo e da hegemonia limenha – ocupam cada vez maior espaço nas pautas
reivindicatórias de diferentes grupos e setores da população.
Assim, diversos grupos vêm questionando o atual modelo de desenvolvimento e, de
modo particular, a expansão e os impactos dos projetos e investimentos na indústria extrativa,
a privatização do território e seus recursos naturais estratégicos. Grupos que expõem e
demandam, enfim, a necessidade de redefinir não apenas o papel deste tipo de investimento
nos projetos de desenvolvimento nacional (DE ECHAVE, 2011), mas redefinir também,
sobretudo, o lugar político destinado às populações nativas no debate público e nas decisões
que lhes afetam, disputando as ideias de “progresso”, “desenvolvimento” e “interesse
nacional” que o modelo hegemônico e o discurso oficial defendem.
Neste contexto, o que se observa é a continuidade da hegemonia neoliberal, em meio
ao crescente número de conflitos e protestos que, no caso peruano, não alcançam um nível de
organização nacional nem logram articular um projeto popular alternativo. Não obstante,
ainda que fragmentados e desconectados organicamente entre si, e muitas vezes restritos aos
âmbitos local e regional, estas manifestações constituem, hoje, a principal expressão de uma
nova forma de resposta popular ao predomínio neoliberal (PAJUELO, 2010).
No entanto, crescentemente estes conflitos e protestos rompem seu isolamento local e
regional – ainda que por razões, na maior parte das vezes, conjunturais – e irrompem na cena
pública nacional, ultrapassando, inclusive, suas fronteiras. Advertimos, porém, que este “salto
de escalas” não implica meramente uma mudança no nível dos protestos – e nem que esta
mudança seja necessariamente ascendente, num sentido teleológico (local-regional-nacionalglobal) – mas respondem a “práticas de escalas” cada vez mais discutidas, produzidas e
adotadas pelos próprios movimentos em seu âmbito de atuação (BRINGEL, 2013, p.75).
Deste modo, a compreensão das diferentes escalas e espacialidades da contestação política na
contemporaneidade exige a rejeição de sua definição rígida e externalizada, enfatizando seu
caráter socialmente construído, como “elemento fundamental na estratégia dos movimentos
sociais contemporâneos” (ibid., p.73), e sua profunda permeabilidade. “Além disso, muitas
vezes, este salto de escalas significa mais uma ampliação de suas possibilidades de
intervenção política que uma mudança radical de sua esfera básica de atuação” (ibid., p.77).
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Este é o caso dos dois exemplos que apresentaremos aqui, nos quais, em momentos e
conjunturas diferentes, as ruas do centro de Lima foram tomadas por milhares de
manifestantes, congregando diversos movimentos sociais, organizações sindicais, setoriais e
estudantis, universidades, coletivos artísticos, além de amplos setores e gerações da sociedade
civil “desorganizada”, em apoio e solidariedade às populações indígenas e campesinas contra
a mercantilização e privatização do território e dos recursos naturais, pela defesa e proteção da
diversidade natural e cultural do país e pelo respeito ao direito de consulta prévia sobre as
decisões que lhes afetam: a marcha “La Selva no se vende, la Selva se defiende”, manifestação
contra a aprovação da “Lei da Selva” e a repressão violenta no episódio de Bagua em junho
de 2009, e mais recentemente a “Gran Marcha Nacional del Agua”, contra a implementação
do Projeto Conga no departamento de Cajamarca, em fevereiro de 2012.
Expressão inequívoca deste aumento da conflitividade social no Peru na última
década, alimentada pela expansão contínua da indústria extrativista e seus impactos
socioambientais293, o caso de Bagua tornou-se emblemático, dentre outras razões que
abordaremos aqui, por ter sido o conflito mais longo e mais violento da história recente do
país após o fim do conflito interno, no qual, entre mais de 200 feridos, morreram 24 policiais
e, no mínimo, 10 nativos, segundo fontes oficiais294. O conflito, que se prolongava numa
negociação arrastada pelo governo desde meados de 2008 quando se iniciaram os protestos,
era relativo à exigência, por parte das populações locais, de derrogatória de um pacote de
decretos emitidos pelo governo central em desrespeito à lei de consulta prévia e que, entre
outras resoluções, permitia a alteração do estatuto da propriedade de terras destas
comunidades, de modo a favorecer sua venda e a exploração petroleira na região. Diante da
falta de uma resposta do governo, no dia 09 de abril de 2009 as organizações indígenas
promoveram uma paralisação geral que, embora sentida em toda a região amazônica, pouca
atenção receberia da imprensa limenha/nacional.
A situação se agudizava e, um mês depois, o governo decretaria estado de emergência
em diversos distritos da região, marcando a polarização e radicalização do conflito: por um
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Após dois anos de aumento contínuo, poucos meses depois, em outubro de 2009, a Defensoria del Pueblo
registraria um pico histórico de quase 300 conflitos sociais ativos em todo o país (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
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Em meio a inúmeras denuncias de que, durante o confronto, as forças policiais impediam o reconhecimento e
desapareciam com os corpos de vítimas, os dados sobre o número de nativos mortos são controversos. As
fontes oficiais divulgam 10 ou 11 nativos mortos; outras fontes, porém, estimam que este número poderia ser
bastante maior (CAVALERO, 2011).
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lado o governo, que ao invés de estabelecer uma mesa de diálogo, buscava exercer sua
autoridade através de medidas de força; e, por outro, o movimento indígena que, insistindo na
defesa de seus direitos, bloqueava estradas importantes, impedia a navegação em alguns rios e
tomava a infraestrutura da exploração petroleira295. Com a escalada das tensões, o “Baguazo”,
como ficou conhecido o episódio, foi deflagrado no dia 05 de junho de 2009, pelo violento
confronto entre a Polícia Nacional e os mais de três mil manifestantes indígenas que
protestavam com o bloqueio de uma estrada nas proximidades do município de Bagua, capital
da província de mesmo nome, na selva norte do Peru.
Durante todo o conflito, inclusive após a tragédia em Bagua, o discurso adotado pelo
governo, e em especial pelo próprio presidente Alan García – em declarações como “a selva é
de todos os peruanos, não apenas de um grupo” –, acentuaram a tensão e a polarização do
país, evidenciando, ademais, a pouca compreensão da natureza das demandas dos povos
indígenas. Neste sentido, foi emblemática também a maneira como o governo central lidou
com os protestos insistindo no “otimismo oficialista” do discurso hegemônico, comemorando
a retomada do crescimento econômico após a crise mundial em 2008 e a atração de capitais e
investimentos transnacionais, em sua grande maioria – claro está – do setor extrativista.
Reproduzindo a visão histórica da Amazônia como região desocupada e improdutiva e fonte
inexplorada de recursos naturais – última fronteira da expansão da riqueza –, e “legitimando”
a exclusão dos povos amazônicos dos debates e decisões acerca dos projetos de
desenvolvimento, o discurso oficial buscava justificar o conflito e a violência do confronto a
partir da oposição e da polaridade entre “os que querem a modernidade e o crescimento e – do
outro lado – os inimigos: os que querem que o país não avance, que permaneça estagnado por
uma visão radical e pré-moderna” (FOWKS, 2011, s/p – tradução nossa).
Declarações do presidente neste sentido foram dadas em diversas ocasiões, inclusive
publicadas em uma série de artigos assinados por Alan García, em 2007, no jornal de maior
circulação do país296. Logo após a deflagração do confronto, García insistiria neste argumento
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“El Baguazo: ¿Punto de inflexión para un nuevo movimiento social?”, Blog Otra Mirada, 22 de agosto de
2009, disponível em: http://www.otramirada.pe/el-baguazo-%C2%BFpunto-de-inflexi%C3%B3n-para-unnuevo-movimiento-social; acesso em 01/10/2012).
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O de maior repercussão foi artigo intitulado “El síndrome del perro del hortelano”, publicado em 28 de
outubro de 2007, do qual transcrevemos um trecho: “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas,
otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos
de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la
maricultura ni la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al
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como justificativa para o conflito, como nesta controversa entrevista concedida naquele
mesmo dia, no calor das repercussões sobre o enfrentamento em Bagua:297
¿Qué puede hacer el gobierno si no actuar con energía?, para que el orden, que es un
principio básico… las sociedades piden siempre a los Estados, orden. Y ya está
bueno, ya está bueno. Pero esas personas no tienen corona, estas personas no son
ciudadanos de primera clase que puedan decir 400 mil nativos a 28 millones de
peruanos “tú no tienes derecho de venir por aquí”, de ninguna manera. Eso es un
error gravísimo y quién piensa de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y
al retroceso primitivo (grifos nossos).298

Deste modo, animado por este discurso, o episódio foi expressivo também da
intransigência, da ausência de diálogo e da criminalização dos protestos, evidentes na atuação
do governo central durante de todo o conflito, primeiro com a demora no cumprimento das
negociações que se estendiam há meses, depois na condução desastrosa do confronto com a
população local e em seus desenlaces. Qualificando os nativos de “extremistas” e
“subversivos”, implícita ou explicitamente tratados como “ignorantes”, “incapazes”,
“enganados”, ou ainda como “terroristas financiados por estrangeiros”, o governo –
personificado na figura e na voz do presidente Alan García – buscava deslegitimar
publicamente os manifestantes como interlocutores válidos em qualquer debate ou processo
de decisão sobre os destinos da Amazônia e a exploração de seus recursos naturais (FOWKS,
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mar sin producir energía eléctrica. Hay, además, millones de trabajadores que no existen, aunque hagan
labores, pues su trabajo no les sirve para tener seguro social o una pensión más adelante, porque no aportan lo
que podrían aportar multiplicando el ahorro nacional. Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son
transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas,
por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: ‘Si no lo hago yo que no lo haga
nadie’. […] la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y
que esa organización comunal es la organización original del Perú, sin saber que fue una creación del virrey
[…]. Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático ‘no conectado’; es decir, desconocido pero
presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse
bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga
importando y empobreciéndose”. (El Comercio, versão eletrônica em:
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html, acesso em 01/10/2012).
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O áudio e o vídeo da entrevista com estas declarações está disponível em http://radiolatinos.free.fr/videoslatinos.php?idvideo=7.htm, acesso em 01/10/2012. Ver também, por exemplo, “Presidente Alan García
deplora violencia en Bagua y lamenta fallecimiento de policías”, Andina – Agencia peruana de noticias, 05 de
junho de 2009, versão eletrônica: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Jq8gmFDAo90%3D,
acesso em 01/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “[...] que pode fazer o governo se não atuar com energia? Para que a ordem,
que é um princípio básico... as sociedades sempre pedem aos Estados, ordem. Mas estas pessoas não têm
coroa, não são cidadãos de primeira classe que possam dizer 400 mil nativos a 28 milhões de peruanos ‘você
não tem o direito de vir aqui’, de jeito nenhum. Isso é um erro gravíssimo e quem pensa desta maneira quer
nos levar à irracionalidade e ao retrocesso primitivo”.
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2011). Além da culpabilização da população indígena pelo confronto e a criminalização dos
manifestantes, o governo promoveu a prisão arbitrária e a perseguição de inúmeras lideranças
indígenas, por delitos contra a “tranquilidade pública”, conspiração e agitação política299.
Nos meios de comunicação de Lima predominavam a versão e o discurso oficiais
destacando o caráter violento dos protestos junto a imagens estereotipadas de nativos “em pé
e guerra” (FOWKS, 2011, s/p), publicando declarações do presidente nas quais afirmava, por
exemplo, que um grupo de “elementos extremistas”, agitados por interesses estrangeiros que
querem “impedir o desenvolvimento do Peru”, premeditaram e cometeram um “genocídio de
policiais”, heróis em defesa dos interesses da nação e as principais vítimas do confronto300.
Diante da cobertura parcial e tendenciosa oferecida pelos principais meios de comunicação do
país, o episódio em Bagua se tornaria emblemático também do novo protagonismo das redes
virtuais na divulgação ampla e na difusão rápida de contrainformação sobre o conflito: “a
ausência de fontes e vozes nativas, indígenas e locais, motivou a um grupo de cidadãos a
compartilhar informação em blogs e redes sociais ou a buscar informar-se sobre o tema por
estas vias” (FOWKS, op.cit., s/p – tradução nossa).
Apenas ocorrida a tragédia, várias páginas já divulgavam informações sobre o
confronto, apresentando vozes, relatos e enfoques divergentes da versão do governo. Nos dias
que se seguiram, uma rede de blogs, comunidades virtuais e de ativismo transnacional,
organizações de direitos humanos e defesa do meio ambiente, incluída a própria Defensoría
del Pueblo, difundiam um grande volume de informações que rapidamente se espalhavam
pelas redes sociais. Evidência desta atividade intensa e de sua difusão “viral”, no auge do
confronto e seus desdobramentos, devido ao volume de menções e republicações, nestes dias,
no Twitter, a etiqueta #Bagua seria equivalente a #Peru (ibid.)301.
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Poucos dias após o confronto, com a ordem de captura emitida pelo governo central, Alberto Pizango principal liderança da Asociación Interétnica de Desarrollode la Selva Peruana (AIDESEP), que congrega e
representa diversas organizações indígenas, e figura que mediava as tentativas de diálogo com o governo pediria asilo por perseguição política na embaixada da Nicarágua. “El Baguazo: ¿Punto de inflexión para un
nuevo movimiento social?”, Blog Otra Mirada, 22 de agosto de 2009, disponível em:
http://www.otramirada.pe/el-baguazo-%C2%BFpunto-de-inflexi%C3%B3n-para-un-nuevo-movimientosocial; acesso em 01/10/2012).
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“Presidente Alan García calificó como un ‘genocidio de policías’”, La República, 13 de junho de 2009,
versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/13-06-2009/presidente-alan-garcia-califico-como-un-genocidiode-policias, acesso em 01/10/2012).
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Incomodado com o material que circulava nas redes, o governo acusaria organizações estrangeiras de
promover uma campanha de desinformação no país. Em função deste episódio, e buscando fazer frente à força
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Una significativa cantidad de blogueros y tuiteros, que no necesariamente escribían
sobre política, dedicaron sus esfuerzos y voluntad a buscar información y ofrecerla
oportunamente a quienes en esos días no se convencían de que la versión oficial era
la verdad. Otra cantidad significativa de usuarios de internet – principalmente
periodistas, líderes de opinión y estudiantes, se sumaron en ese período al Twitter y
al Facebook, ya sea para informarse más rápido sobre lo nuevo que circulaba en las
redes, pero incluso también para organizar algunas protestas ciudadanas contra lo
ocurrido en Bagua (FOWKS, 2011, s/p)302.

Assim, amplamente difundida nas redes sociais, em 11 de junho de 2009, se realizaria
uma jornada nacional em apoio à luta amazônica, com paralisações, protestos e marchas em
diversas localidades do país, e também em frente às representações peruanas no exterior, por
exemplo, na França, Itália e Espanha. Em território nacional, as manifestações foram
massivas em cidades como Arequipa, Ayacucho, Pucallpa, Ucayali e Iquitos, a principal
cidade da Amazônia peruana, onde um número estimado de 13 mil pessoas saiu às ruas com
bandeiras brancas e negras, “pela paz e dignidade amazônica”303.
As marchas e protestos contaram com a adesão massiva de diversas organizações e
movimentos sociais, sindicatos, agremiações setoriais, estudantis e universitárias, dentre
inúmeros outros grupos organizados da sociedade civil, além de amplos setores da população.
A onda de manifestações por todo o país alcançou grande repercussão internacional; um
importante jornal espanhol, por exemplo, divulgaria a jornada como a “maior luta civil da
história recente do Peru”304. No dia seguinte às manifestações, nos principais meios de
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expressiva demonstrada pelas redes virtuais, o Palácio de Governo inauguraria suas contas oficiais no Twitter,
no Facebook e no Youtube para divulgação de informações (FOWKS, 2011).
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Em português, tradução nossa: “Uma significativa quantidade de blogueiros e tuiteiros, que não
necessariamente escreviam sobre política, dedicaram seus esforços e vontade para buscar informação e
oferecê-la aos que não se convenciam de que a versão oficial era verdadeira. Outra quantidade significativa de
usuários da internet – principalmente jornalistas, formadores de opinião e estudantes, se juntaram neste
período ao Twitter e ao Facebook para se informar mais rápido sobre o que circulava nas redes, mas também
para organizar alguns protestos contra o ocorrido em Bagua”.
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“Con movilizaciones multitudinarias y en forma pacífica se cumplió paro amazónico”, La República, 12 de
junho de 2009, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/12-06-2009/con-movilizaciones-multitudinariasy-en-forma-pacifica-se-cumplio-paro-amazonico-0, acesso em 01/10/2012. “Unidos por la Amazonía”, La
República, 12 de junho de 2009, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/12-06-2009/unidos-por-laamazonia-0, acesso em 01/10/2012. “En Francia y España protestan en solidaridad con la amazonía”, La
República, 11 de junho de 2009, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/11-06-2009/en-francia-y-espanaprotestan-en-solidaridad-con-la-amazonia, acesso em 01/10/2012.
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“Los perros del hortelano muerden a Alan García”, elmundo.es, 11 de junho de 2009, versão eletrônica:
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/11/internacional/1244692437.html, acesso em 01/10/2012.

319

comunicação locais, a expressiva e contundente demonstração de crítica à atuação e ao
discurso do governo e do apoio e solidariedade à luta amazônica, inéditos na história do país,
eram manchete e foram assim noticiadas num jornal de circulação nacional:305
Rechazo a la Ley de la Selva congregó en plazas y calles a jóvenes y viejos en
defensa de los derechos de las comunidades nativas. El descontento y la indignación
llevaron a miles de peruanos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, a empuñar
antiguas banderas, unirse en las calles y plazas para rechazar en todos los tonos y
lenguas la vigencia de la llamada Ley de la Selva. […] El grito en todas partes fue el
mismo: ¡Basta de abusos, atropellos e indiferencias! ¡Basta de humillaciones y
despojos! ¡Basta de sangre y muerte! […] El apoyo fue masivo: se hicieron
presentes colectivos sociales, organizaciones de base, estudiantes, movimientos
políticos y ciudadanos independientes que encontraron en la movilización un lugar
donde expresar su indignación (grifos no original)306.

Na capital não foi diferente e milhares de manifestantes ocuparam e marcharam pelo
centro de Lima com o lema “La Selva no se vende, la Selva se defiende”. Concentrados
inicialmente na Praça Dois de Maio – lugar “tradicional” do centro de Lima de reunião e
manifestação política, onde está também a sede nacional da Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP) –, a marcha seguia em direção ao Congresso Nacional,
condenando a atuação do governo, em memória e solidariedade às vítimas do violento
confronto em Bagua, e demandando a derrogatória do pacote de decretos, principal objeto dos
conflitos e protestos na Amazônia. No caminho, palavras de ordem, música, tambores e
flautas, cartazes, faixas, bandeiras políticas, trajes tradicionais, fantasias e performances,
davam conta da pluralidade de vozes, presenças, símbolos, lutas e memórias reunidas em
torno da manifestação de apoio aos povos amazônicos.
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“Unidos por la Amazonía”, La República, 12 de junho de 2009, versão eletrônica:
http://www.larepublica.pe/12-06-2009/unidos-por-la-amazonia-0, acesso em 01/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “Repúdio à Lei da Selva congregou nas praças e ruas a jovens e velhos na
defesa dos direitos das comunidades nativas. O descontento e a indignação levaram a milhares de peruanos,
velhos e jovens, homens e mulheres, a empunhar antigas bandeiras, a se unir nas ruas e praças para rechaçar
em todos os tons e línguas a vigência da chamada Lei da Selva. [...] O grito em todas as partes foi o mesmo:
basta de abusos, atropelos e indiferenças! Basta de humilhações e despojos! Basta de sangue e morte! [...] O
apoio foi massivo: estiveram presentes coletivos sociais, organizações de base, estudantes, movimentos
políticos e cidadãos independentes que encontraram na mobilização um lugar onde expressar sua indignação”.
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Figura 29 – Marcha em apoio à luta amazônica ocupa o centro de Lima

Fonte: Foto publicada em 11 de junho de 2009, dia da marcha, pelo Grupo de Estudio
Conciencia Colectiva. Disponível em:
https://plus.google.com/photos/110077828358065065724/albums/5357268869448486097/53
57178051001979122?banner=pwa, acesso em 01/10/2012.

No entanto, a poucos quarteirões do seu destino, na Avenida Abancay, um grande
contingente de policiais seria mobilizado para conter o avanço da marcha e impedir que ela
alcançasse o Congresso. Na tentativa de reprimir a manifestação, até então pacífica, houve
enfrentamento entre os policiais – com escudos e cassetetes e bombas de gás lacrimogêneo
que, como se denunciou posteriormente, eram lançadas na altura do corpo dos presentes - e os
manifestantes, que tentavam resistir às agressões, alguns revidando outros com paus, pedras e
objetos, outros tentando furar o bloqueio de policiais e seguir até seu destino final307. A polícia
conseguiria, enfim, dispersar a marcha – dividida em quatro pelo cordão policial -, mas
muitos permaneceriam ali, agora também em rechaço a mais esta demonstração de
intransigência e abuso de força do governo central. Além de destaque nos meios de

_______________________________________________
307

“Se presentaron disturbios en marcha de la CGTP”, La República, 11 de junho de 2009, versão eletrônica:

http://www.larepublica.pe/11-06-2009/se-presentaron-disturbios-en-marcha-de-la-cgtp, acesso em 01/10/2012. “Pese a

las bombas lacrimógenas, los limeños expresaron su solidaridad con los nativos”, La República, 12 de junho
de 2009, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/12-06-2009/pese-las-bombas-lacrimogenas-los-limenosexpresaron-su-solidaridad-con-los-nativos-0, acesso em 01/10/2012.
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comunicação locais/nacionais, vídeos e fotos dos enfrentamentos entre manifestantes e a
polícia nacional foram registrados e amplamente divulgados nas redes sociais308.
A repercussão do confronto e da repressão violenta da marcha em Lima foi grande, e
apenas serviu para desgastar ainda mais o governo central e fortalecer o respaldo da
população ao movimento indígena, que mantinha a paralisação geral e seguia ganhando
adeptos em todas as regiões do país309. Pressionado, poucos dias depois o governo central
recuaria em sua posição, encaminhando ao Congresso o pedido de derrogação das medidas
em disputa. O pedido seria aprovado por ampla maioria em 18 de junho pondo, enfim, fim ao
conflito e à jornada de protestos e paralisações310.
Figura 30 – Avenida vazia após confronto com policiais e adesões espontâneas, como de
pessoas presas no congestionamento pela interrupção do tráfego de veículos

Fonte: fotos publicadas em 11 de junho de 2009, pelo Grupo de Estudio Conciencia Colectiva. Disponível
em: https://plus.google.com/photos/110077828358065065724/albums/5357268869448486097?banner=pwa,
acesso em 01/10/2012.

Em pesquisas divulgadas pouco depois dias depois do anúncio da derrogatória, 84%
dos limenhos condenavam a gestão do presidente Alan García na condução do conflito,
enquanto 60% reprovavam também a atuação das forças armadas; por outro lado, a opinião
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Além das referências às fotos incluídas aqui, ver, por exemplo, “La marcha por la selva, según Henry
Spencer”, vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Io-hdaJRykc&feature=related, acesso em
29/09/2012.
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“Protesta por derogatoria de decretos leyes se radicaliza en diversos puntos del país”, La República, 13 de
junho de 2009, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/13-06-2009/protesta-por-derogatoria-de-decretosleyes-se-radicaliza-en-diversos-puntos-del-pais-0, acesso em 01/10/2012).
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“Nativos celebran la derogación”, La República, 19 de junho de 2009, versão eletrônica:
http://www.larepublica.pe/19-06-2009/nativos-celebran-la-derogacion-0, acesso em 01/10/2012.
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sobre as comunidades nativas, mais dividida, era também bastante mais favorável, 51% dos
entrevistados se declararam a favor do modo como os movimentos indígenas conduziram seus
protestos. No âmbito nacional, 57% responsabilizariam diretamente o presidente Alan García
pela falta de diálogo311 e a aprovação presidencial, já baixa, em torno de 30%, alcançaria neste
momento um de seus piores índices, apenas 20% da população (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
O apoio popular aos protestos era, por sua vez, massivo: 92% declaravam legítimas as
demandas e os direitos dos povos amazônicos de terem sido consultados sobre os decretos em
disputa, antes de sua promulgação312 Diante deste cenário, quando do anúncio do recuo do
governo e do encaminhamento ao Congresso do pedido de aprovação da derrogatória, o
presidente reconheceria publicamente, embora de maneira débil e ambígua, os erros e
excessos cometidos no processo de diálogo com as lideranças indígenas313.
Os conflitos e protestos na Amazônia peruana, a tragédia em Bagua e reações que se
seguiram – a onda massiva de manifestações e paralisações em todo o país, o apoio
contundente da ampla maioria da população e o recuo do governo que, finalmente, termina
cedendo à pressão popular – se tornariam emblemáticos da inclusão da selva no centro da
agenda política, midiática e acadêmica nacional e do reconhecimento público dos povos
amazônicos do Peru como sujeitos nacionais portadores de voz e direitos, algo inédito na
história do país (FOWKS, 2011). O impacto e a repercussão dos protestos e manifestações na
opinião pública e a adesão massiva de diferentes grupos sociais em todo o país e no exterior
pareceriam evidenciar, assim, o surgimento e a articulação de um movimento nacional, sob as
bandeiras do respeito ao meio ambiente e à diversidade cultural e, em particular, aos direitos
dos povos indígenas. Nesta direção, além do recuo do governo, o movimento amazônico teria
obtido outra vitória importante: a compreensão e o apoio expressivos da maioria da população
do país de que suas demandas – pela defesa da biodiversidade, da soberania do território
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nacional e dos recursos naturais estratégicos e pelo direito dos povos nativos de serem
consultados sobre as decisões que os afetam – são legítimas314.
[…] el punto de partida unánime desde todas las posturas políticas es que el Estado
y la sociedad peruana hegemonizada por la capital, adolecen de un enorme
desconocimiento de la realidad social, cultural y económica de los pueblos
amazónicos. Por otro lado, resulta fundamental destacar que en las discusiones
posteriores ha habido participación de dirigentes indígenas, que han podido hacer
escuchar su voz a través de sus organizaciones y lo han hecho en primera persona.
[…] Esta vez las organizaciones indígenas amazónicas se han ganado un lugar como
interlocutores. […] Por otro lado, también ha sido característico que se hayan hecho
muy pocas vinculaciones entre la problemática indígena amazónica y la andina en
los medios de comunicación; y que el tratamiento de la situación de los pueblos
amazónicos haya estado marcado por una concepción de los mismos como minorías
étnicas (CAVERO, 2011, p.58-59)315.

Como viemos argumentando até aqui, discordamos com o autor de que a problemática
amazônica tenha sido tratada como um conflito isolado ou relativo a demandas de caráter
local. Pelo contrário, tanto o discurso oficial do governo, a atuação e o conteúdo dos protestos
indígenas, como a jornada de mobilizações massivas em todo o país, apontam para a direção
oposta, isto é, de que a selva peruana – seu território, seus recursos e seus habitantes - havia se
convertido, naquele momento, em uma questão nacional. Neste sentido, por exemplo, embora
persista o histórico silenciamento da Amazônia frente ao protagonismo dos Andes no
imaginário nacional peruano – seja ele hegemônico ou contra-hegemônico –, foi reveladora a
mobilização de campesinos de diversas regiões andinas do país em apoio à luta das
populações amazônicas aquele junho de 2009, por entender que aqueles decretos afetavam
também as suas comunidades316.
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Se estes diálogos entre os movimentos e lutas dos povos andinos e amazônicos – que
cada vez encontram maior acolhida e apoio em Lima, sobretudo entre seus “novos
habitantes”317 – apontam de fato para a construção de um movimento articulado e de
abrangência nacional, não cabe a nós prever aqui. No entanto, estas manifestações são clara
evidência de que estes temas não são mais vistos nem tratados pela população peruana, em
geral, nem pela população limenha, em particular, como pontuais ou isolados, mas
profundamente inter-relacionados e conectados às lutas mais amplas contra a hegemonia de
um modelo de desenvolvimento econômico e de um Estado nacional excludentes.
El principal cambio radicaría, desde ese punto de vista, en que los paros amazónicos
permitieron mostrar a toda luz la forma en que el gobierno enfrentó el conflicto - qué
intereses defendió, en qué estuvo dispuesto a ceder, el carácter represivo que mostró
y cómo negoció –, y aquello despertó una inesperada ola de solidaridad de diversas
organizaciones sociales y políticas que se habrían identificado con las demandas
indígenas, en tanto expresarían la resistencia a un modelo económico-político
específico. Aquella constatación, en efecto, habría permitido la progresiva
articulación regional y nacional de demandas sociales; un fenómeno no visto en
muchos años y que podría iniciar la recomposición de la representación social
popular; una representación que, desde algunas perspectivas, podría ser concebida
como una expresión de rechazo al pacto social neoliberal (CAVERO, 2011, p.63 –
grifo nosso)318.

Outro exemplo recente, também emblemático destes conflitos, lutas e demandas, foi a
“Gran Marcha Nacional del Agua”, em apoio a um conflito motivado pela implantação de um
grande projeto de mineração na região de Cajamarca, na cordilheira norte do Peru. De modo a
compreender um pouco melhor o novo contexto político e social inaugurado pelos protestos
amazônicos e simbolizado pelo trágico episódio de Bagua, pontuaremos brevemente os
conflitos e os eventos que desencadearam na Grande Marcha que, após percorrer mais de 800
quilômetros, culminaria num grande ato no centro de Lima, em de fevereiro de 2012.
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O conflito, que começava a se agudizar em novembro de 2011, era motivado pela
expansão da atividade mineira na região de Cajamarca, em particular contra a implantação do
projeto Conga – um projeto de ampliação da mina de ouro Yanacocha, a maior da América do
Sul. O projeto – de mineração a céu aberto, baseada no uso extensivo de mercúrio e cianeto,
altamente contaminantes – abrange uma área superior a 3 mil hectares. Estudos de impacto
ambiental prevêm que sua implantação cause a contaminação e a destruição de um complexo
de 4 lagoas alto-andinas, núcleo de um sistema hídrico que inclui cerca de 600 mananciais de
água que abastecem hoje aproximadamente 40 mil pessoas nos distritos de Celendín,
Cajamarca e Bambamarca319. Prevendo investimentos da ordem de 4,8 bilhões de dólares, o
projeto Conga é atualmente o principal projeto da carteira de investimentos no Peru320.
O interessante deste caso é que se trata da mesma região onde teve início o atual ciclo
de expansão da mineração no Peru – justamente com a implantação da mina de Yanacocha há
quase duas décadas atrás –, transformando o perfil e a paisagem da região, evidentes no
rápido e desordenado crescimento de sua capital, Cajamarca, que neste período viu triplicar
sua população e sua extensão321.
"Aquí estaba la laguna Yanacocha, yo mismo la he conocido, estaba en el lado
derecho de la vía Cajamarca-Bambamarca, y era muy grande […]. Ya no hay ni
rastro de ella", dice [un habitante de la región]. Su dedo índice apunta a una
gigantesca pirámide de tierra rojiza ordenada en andenes cuyo perfil domina el
paisaje. Es el lugar donde Yanacocha produjo su primera barra de oro y adonde
arribó el ex presidente Alberto Fujimori para exhibirlo como el gran logro de su
gobierno, en agosto de 1993. Tres años después Yanacocha se consolidaba como la
primera productora de oro en Sudamérica. Y Cajamarca empezó a experimentar
cambios radicales (grifos no original)322.
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Repleta dos signos da “modernidade” – com a venda massiva de celulares e linhas de
internet, a inauguração de filiais de importantes cadeias comerciais e de supermercados, o
crescimento da economia, da oferta de serviços e hotéis e a abertura de novos postos de
trabalho –, a cidade hoje enfrenta o racionamento de água, o caos veicular, o encarecimento
do custo de vida, o aumento da prostituição e da delinquência, constata o desaparecimento de
40% do vale e sofre com a contaminação pelos insumos químicos utilizados na mineração. No
ano em que iniciava suas operações, a mina de Yanacocha produziu 81.497 onças de ouro.
Em 2010, sua produção alcançaria a marca de 1.471.620 onças de ouro. Não obstante, o
distrito onde está sediada a empresa permanece como um dos mais pobres de toda a região.
Segundo dados do censo de 2007, 59% dos moradores da região de Cajamarca não tem acesso
a luz elétrica e 26% não dispõem de água323.
Neste cenário, o anúncio da implantação do projeto Conga e a expansão das atividades
de Yanacocha motivaria a realização de protestos e de uma paralisação regional em 24 de
novembro de 2011, e a mobilização, dias antes, de 2 mil oficiais do exército para resguardar
as instalações da empresa (infraestrutura e maquinaria) e impedir “qualquer ato de violência”;
atitude que, para alguns, seria clara demonstração da ausência de diálogo por parte do
governo e do uso de medidas de força para impor a execução do projeto324. Com o acirramento
das tensões na região de Cajamarca, em 15 de dezembro, se realizaria a primeira manifestação
pública de apoio em Lima, convocada e divulgada pelas redes sociais e reunindo, com desfiles
e performances culturais, centenas de pessoas no Campo de Marte325. Em 02 de janeiro, seria
convocada nova paralisação regional em Cajamarca, encabeçada pelo próprio presidente
regional que, no dia seguinte, já anunciava a realização próxima da Marcha Nacional da
Água, demandando a declaração da inviabilidade do projeto e sua anulação, a proibição da
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mineração com mercúrio e cianeto, a defesa da intangibilidade das cabeceiras dos rios e a
defesa da água como direito humano.
Figura 31 – Laguna Cortada, distrito de Celendín, em Cajamarca. Com a celebração de
um ritual de agradecimento à mamapacha e à mamacocha (mãe terra e mãe água), teve
início da Gran Marcha Nacional del Agua.

Fonte: foto s/a, disponível em http://es.globalvoicesonline.org/2012/02/06/peru-siguiendo-a-la-marchadel-agua/, acesso em 04/10/2012.

No dia 01 de fevereiro de 2012, uma caravana de centenas de campesinos, reunidos na
beira da Laguna Cortada, no distrito de Celendín, partia em direção à capital peruana
acompanhada por uma missão de observação internacional – composta por mais de 30
fundações e associações de diversos países –, que divulgava informes diários sobre as
atividades e os avanços da marcha326. Ademais, além das notas publicadas nos principais
veículos de comunicação nacionais, redes de blogs e comunidades de ativistas transnacionais
divulgavam um grande volume de informações sobre o desenrolar dos protestos, como
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exemplificam uma sequencia de publicações na rede internacional GlobalVoices,
acompanhando a preparação e o trajeto da marcha até Lima327.
Por onde passava, a marcha recebia o apoio das populações locais, que saudavam os
manifestantes, ofereciam pão, frutas e bebidas ou organizavam atos de solidariedade, como
em Trujillo, onde cerca de 5 mil pessoas ocuparam as ruas do centro durante a passagem da
marcha pela cidade328. Fora do percurso “oficial” da marcha, se realizavam manifestações de
apoio e partiam caravanas de diversas regiões e localidades, com o objetivo de se juntar à
Grande Marcha em Lima329. Apenas para citar um exemplo, um grupo de campesinos do
distrito de Quiruvilca (La Libertad) percorreu mais de 550 km até a capital não apenas em
solidariedade à luta em Cajamarca, mas também para protestar contra o projeto Laguna Sur –
similar ao projeto Conga, porém já em operação e que afetará a cabeceira dos rios desta
região, com a contaminação e a diminuição do volume das águas e a desaparição de um
conjunto de 5 lagoas, única fonte de irrigação para seus cultivos330.
Nove dias após a sua partida e percorridos mais de 800 km, no dia 09 de fevereiro de
2012, manifestantes e ativistas comemorariam sua chegada à Lima, no distrito de Puente
Piedra. Além da grande marcha pelo centro da capital, marcada para o dia seguinte, diversas
atividades paralelas foram realizadas, tais como o “Foro Hídrico: Água, Mineração e
Desenvolvimento no Peru” e o “Tribunal Nacional de Justiça Hídrica”, visando promover o
debate público em torno de questões como a defesa da água e do meio ambiente, a soberania
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nacional sobre o território e seus recursos estratégicos, e a discussão do modelo de
desenvolvimento econômico vigente no país331.
Sob a consigna “Sejamos um rio”, às centenas de manifestantes que marcharam até
Lima se uniriam os principais sindicatos do Peru, representantes de organizações indígenas,
campesinas e urbanas de diversas regiões do país, grêmios estudantis e universitários,
coletivos artísticos, associações comunitárias, ativistas políticos e amplos setores da sociedade
para o encerramento da “Grande Marcha Nacional da Água”. Assim, no dia 10 de fevereiro de
2012, cerca de 20 mil pessoas, segundo estimativas, ocuparam e marcharam pelo centro de
Lima, numa demonstração de apoio massivo contra a expansão da atividade mineira em
Cajamarca e pela defesa da água como um direito humano. O caráter pacífico e festivo da
marcha - acompanhada por comparsas de música e dança, intervenções simbólicas e inúmeras
performances artísticas – conquistariam também o apoio e a simpatia dos transeuntes e
curiosos que se reuniam para observar os protestos liderados pelo grito uníssono de “Conga
no va”332. Após percorrerem as principais ruas e avenidas do centro da capital, os milhares de
manifestantes se reuniram na Praça San Martín para o ato político final, evento onde
culminaria, após 10 dias, a Grande Marcha333.
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Figura 32 – A Grande Marcha Nacional da Água, no centro de Lima

Fonte: foto s/a, disponível em: http://www.ecbloguer.com/globalvoices/?p=753, acesso em
04/10/2012.

Durante a realização da marcha e nos dias que se seguiram, além da cobertura de
importantes veículos de comunicação nacionais e internacionais, vídeos, fotos e relatos sobre
a marcha foram amplamente divulgados pela internet em blogs, comunidades de ativistas e
pelas redes sociais334.
Registros que revelam a diversidade e a pluralidade de grupos e organizações
presentes na manifestação, o apoio expressivo de amplos setores da sociedade e a articulação
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de uma variada gama de reivindicações, lemas, discursos e consignas que, como “um rio
multicolorido”, ocuparam o centro da capital335.
Más que ser un espacio de unidad (y por lo tanto de identidad), [la marcha] me
pareció un espacio de articulación de distintas demandas y hasta cosmovisiones e
ideas de desarrollo que responden de manera conjunta a la identificación de al
menos dos problemas: uno es la orientación de la política extractiva-productivaeconómica del gobierno, que plantea una continuidad acrítica en relación a los
gobiernos anteriores; y el otro es la forma en que se procede a implementar la
mencionada política. Es decir que un problema tiene que ver con los temas de
desarrollo, política económica y gestión de recursos naturales; y el otro tiene que ver
con la inclusión política y el reclamo de ser escuchados como voces legítimas en
temas que tendrían que ser debatibles336.

Poucos meses depois, no dia 03 de julho de 2012, um violento enfrentamento entre
manifestantes e policiais no distrito de Celendín, no qual resultaram 4 mortos e cerca de 20
feridos, causaria novo estado de exceção em quatro províncias da região337. Após o confronto,
que gerou grande comoção e a lembrança da tragédia em Bagua, um novo ato público seria
realizado em Lima, com a confecção da “maior bandeira ecológica do mundo” com
contribuições de todas as regiões do país e que milhares de pessoas levariam em marcha
ocupando novamente as ruas do centro da capital, no dia 25 de julho338.
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“La marcha del Agua pide a Humala agua antes que oro”, elmundo.es, 09 de fevereiro de 2012, versão
eletrônica: http://www.elmundo.es/america/2012/02/08/noticias/1328739445.html, acesso em 04/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “Antes que um espaço de unidade (e, portanto, de identidade), [a marcha] me
pareceu um espaço de articulação de distintas demandas e até cosmovisões e ideias sobre o desenvolvimento
que respondem de maneira conjunta à identificação de ao menos dois problemas: um é a orientação da política
extrativa-produtiva-econômica do governo, que postula uma continuidade acrítica em relação aos governos
anteriores; e o outro é a forma com a qual se busca implementar tal política. Ou seja, um problema está
relacionado aos temas do desenvolvimento, da política econômica e da gestão dos recursos naturais; e o outro,
com a inclusão política e a demanda de serem escutados como vozes legítimas em temas que deveriam ser
objeto de debate”. Em: “Importancia, significado y trascendencia de la Marcha Nacional del Agua”, Por las
ramas - Un blog de Carmen Ilizarbe (Blog La Mula.pe), 20 de fevereiro de 2012, disponível em:
http://carmenilizarbe.lamula.pe/2012/02/20/importancia-significado-y-trascendencia-de-la-marcha-nacionaldel-agua/carmenilizarbe, acesso em 05/10/2012.
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“Oro contra agua en Perú”, El País, 28 de julho de 2012, versão eletrônica:
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/28/actualidad/1343488446_242136.html, acesso em
04/10/2012.
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“Confección de la Bandera Ecológica en Lima”, PDTG – Programa Democracia y Transformación Global,
19 de julho de 2012, disponível em: http://www.democraciaglobal.org/agenda/591-confeccion-de-la-banderaecologica-en-lima, acesso em 05/10/2012. “Mamapachapa Unanchan - La Gran Bandera ecológica llegó a
Lima”, fotos publicadas na página #CongaNoVa, disponível em:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.187096071421723.43559.157180254413305&type=1, acesso em
05/10/2012.
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Apesar do desgaste político que já atinge ambos os lados em disputa, até outubro de
2012 o conflito permanecia ativo, com a convocação novos protestos e paralisações em
Cajamarca, a suspensão temporária do projeto (por iniciativa da empresa) e a manutenção das
medidas de força por parte do governo central que, ademais, não cede às reivindicações e, ao
que tudo indica, prosseguirá com sua implementação,339 como revelam declarações recentes
do presidente Ollanta Humala sobre o impasse a que chegou o conflito340.
Humala reconoció que en su campaña electoral dijo en Cajamarca, Bambamarca y
Celendín que primero es el agua frente al oro, pero afirmó que ahora tiene otra
opinión. “Si me dan a escoger entre el agua y el oro, yo tomo el agua... pero yo creo,
como jefe del Estado, que podemos tener las dos cosas, el agua y el oro, no el agua o
el oro; el agua o el oro es una posición extremista, antihistórica y antinacional”,
acotó (grifo no original)341.

_______________________________________________
“Cajamarca ya no estará en estado de emergencia, pero fuerzas del orden seguirán”, La República, 02 de
setembro de 2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/02-09-2012/cajamarca-ya-no-estara-en-estado-deemergencia-pero-fuerzas-del-orden-seguiran, acesso em 04/10/2012. “Anuncian protestas por la nulidad de
Proyecto Conga”, La República, 05 de setembro de 2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/05-092012/anuncian-protestas-por-la-nulidad-de-proyecto-conga, acesso em 04/10/2012. “Facilitadores exhortan al
diálogo en Cajamarca a un día de reinicio de protestas”, El Comercio, 07 de outubro de 2012, versão
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339

“Ollanta Humala critica el desempeño del Poder Judicial y el Congreso”, La República, 23 de setembro de
2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/23-09-2012/ollanta-humala-critica-el-desempeno-del-poder-judicialy-el-congreso, acesso em 04/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “Humala reconheceu que durante a campanha eleitoral disse em Cajamarca,
Bambamarca e Celendín que primeiro é a água e depois o ouro, mas afirmou que agora tem outra opinião. ‘Se
tenho que escolher entre a água e o ouro, eu escolho a água... mas eu penso que, como chefe de Estado,
podemos ter as duas coisas, a água e o ouro, não a água ou o ouro; a água ou o ouro é uma posição extremista,
anti-histórica e antinacional’, afirmou”.
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Figura 33 – “Grande Marcha da Bandeira Ecológica, pela água, pela vida e a
esperança”. Centro de Lima, 25 de julho de 2012

Foto 34: foto disponível em:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=187096141421716&set=a.187096071421723.43559.
157180254413305&type=1&theater, acesso em 05/10/2012

Neste sentido, vale ressaltar que se trata de um contexto político distinto daquele
enfrentado pelos protestos amazônicos em 2009. Ollanta Humala, eleito com o voto massivo
dos setores populares e, em especial, das zonas mais pobres do país – do sul andino e da selva
central –,342 iniciava seu mandato (2011-2016) em meio à grande expectativa de
transformação política, econômica e social, que deveriam refletir-se numa mudança
significativa no direcionamento e na condução dos projetos de desenvolvimento econômico e
no diálogo com as comunidades nativas. Existe, portanto, um crescente clima de
descontentamento de amplos setores da população peruana, diante da percepção de que a
eleição de Humala não implicou a desejada ruptura com o modelo econômico vigente, nem
uma diferença significativa no tratamento das demandas e na inclusão política das populações
historicamente excluídas do país. Assim, as comunidades campesinas e indígenas que, durante
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No segundo turno, sua oponente Keiko Fujimori obteria a maioria de votos apenas em Lima Metropolitana e
Callao, e nos departamentos de Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, todos da costa central e
norte do país.
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a campanha eleitoral, haviam sido suas aliadas políticas em Cajamarca, menos de um ano
depois articulariam o primeiro grande movimento popular de oposição ao seu governo343.
Os exemplos que vimos aqui, dos protestos amazônicos e das manifestações contra o
projeto Conga, exemplificam o tipo de oposição política e conflitividade social que enfrenta o
governo central e os desafios atuais do regime democrático peruano em seu conjunto. Não
obstante, apesar do fortalecimento das mobilizações em todo o país, e da sua articulação e
repercussão crescentes em múltiplas escalas, a maioria destes conflitos ainda permanecem
fragmentados e restritos ao âmbito local e regional; e, quando alcançam a esfera nacional,
ainda o fazem de maneira conjuntural (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
As razões para esta fragmentação, como viemos discutindo ao longo de toda a tese, se
relacionam com os legados históricos do centralismo limenho e das profundas fraturas e
desigualdades da sociedade peruana e também com as graves consequências da violência
política e do autoritarismo, cujas feridas recentes, como veremos a seguir, ainda seguem
abertas. No contexto político atual, a continuação da hegemonia neoliberal criolla e seu
projeto de desenvolvimento econômico, a falta de confiança nas instituições, a ausência de
intermediação política, a criminalização e a repressão violenta dos protestos e lutas sociais
contribuem para esta desarticulação (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
No entanto, como revelam os casos apresentados, nos últimos anos diferentes
movimentos e movimentações sociais irrompem na cena política nacional e no espaço público
limenho, reunidos em torno da crítica ao modelo político e econômico vigentes, da defesa do
meio ambiente, da soberania nacional sobre o território e seus recursos naturais estratégicos e
da demanda pelo reconhecimento jurídico, político e social da diversidade cultural do país.
Embora referindo-se à noção de “soberania alimentar”, Bringel (2011) descreve esta trama
complexa de escalas, demandas, reivindicações, discursos e atores que caracterizam os
movimentos sociais contemporâneos e que serve para pensarmos, no caso peruano, a
intensificação e, sobretudo, esta “amplificação”, na última década, dos conflitos e protestos
motivados pela expansão da indústria extrativa no país e seus impactos socioambientais:
[…] al apelar a los problemas medioambientales y a la gestión sostenible de los
recursos, la soberanía alimentaria es incorporada de forma creciente por los
movimientos ecologistas. Segundo, al recurrir a los cambios de relaciones entre
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“La marcha del Agua pide a Humala agua antes que oro”, elmundo.es, 09 de fevereiro de 2012, versão
eletrônica: http://www.elmundo.es/america/2012/02/08/noticias/1328739445.html, acesso em 04/10/2012.
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productores y consumidores, cobra creciente relevancia en las ciudades entre los
movimientos sociales urbanos, especialmente aquellos relacionados a la lucha contra
las grandes superficies, por el comercio justo y los grupos de consumo. Tercero, al
defender la agricultura campesina y la lucha por la permanencia en sus territorios,
saberes ancestrales y cultura, y cuestionar los desplazamientos forzados y la
violencia sistémica, se acerca a demandas relacionadas a otros ejes temáticos como
los derechos humanos y las migraciones. Cuarto, al apelar a la reorganización del
comercio alimentario global, identificando enemigos también globales como las
empresas transnacionales […] e instituciones internacionales […] une a
organizaciones y movimientos del Norte y del Sur, en alianzas tácticas y/o
estratégicas, a partir de una política transnacional de contestación […]. De este
modo, una de las principales características de la soberanía alimentaria es que se
trata de una demanda aglutinadora, una especie de paraguas donde caben varias
reivindicaciones y actores sociales (BRINGEL, op.cit., p.98).344

Aqui, mais do que analisar estes conflitos, protestos e movimentos em profundidade e
em sua dinâmica intrínseca, nosso objetivo foi explicitar como e em que circunstâncias estas
manifestações crescentemente se nacionalizam e, partindo da periferia do poder político,
alcançam a metrópole limenha, ocupando as ruas e espaços públicos do centro da capital
peruana. Manifestações nas quais Lima é, ela mesma, posta em “xeque” ao representar e
sintetizar o principal antagonista destas lutas: a hegemonia das elites limenhas e o
centralismo autoritário do Estado, expressões máximas do comando de um modelo de
crescimento econômico privatista e excludente e da exclusão histórica dos povos nativos da
serra e da selva peruanas dos projetos de desenvolvimento nacional. Contudo, se estas
manifestações crescentemente questionam, tencionam e publicizam a assimetria destas
relações e disputas, elas não as rompem.
Não obstante, Lima crescentemente se torna também uma caixa de ressonância destas
lutas e demandas, aglutinando amplos setores da população, sobretudo desta “Nova Lima”,
cujos “novos” habitantes reproduzem e reconstroem memórias, heranças e vínculos sociais,
culturais e identitários de temporalidades e espacialidades múltiplas que remontam e retraçam
o seu percurso – ou o de seus pais e avós – das províncias em direção à Lima e vice-versa. Do
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Em português, tradução nossa: “[...] ao apelar aos problemas ambientais e à gestão sustentável dos recursos, a
soberania alimentar é incorporada de forma crescente pelos movimentos ecologistas. Segundo, ao recorrer aas
mudanças nas relações entre produtores e consumidores, cobra crescente relevância nas cidades entre os
movimentos sociais urbanos, especialmente aqueles relacionados com a luta contra as grandes propriedades de
terra, pelo comércio justo e os grupos de consumo. Terceiro, ao defender a agricultura campesina e a luta pela
defesa de seus territórios, saberes ancestrais e sua cultura, e questionar as remoções forçadas e a violência
sistêmica, se aproxima às demandas relacionadas a outros eixos temáticos como os direitos humanos e as
migrações. Quarto, ao apelas à reorganização do comércio global de alimentos, identificando inimigos também
globais como as empresas transnacionais [...] e instituições internacionais [...] une a organizações e
movimentos do Norte e do Sul, em alianças táticas e/ou estratégicas, a partir de uma política transnacional de
contestação [...]. Deste modo, uma das principais características da soberania alimentar é que se trata de uma
demanda aglutinadora, uma espécie de guarda-chuvas onde cabem várias reivindicações e atores sociais”.
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tempo remoto dos ancestrais e os tempos próprios da metrópole à simultaneidade das redes;
dos seus lugares de origem e nascimento e da nação como comunidade de destino (fate
community) às espacialidades múltiplas que desenham as “geografias transnacionais do
ativismo contemporâneo” (BRINGEL, 2013, p.64); entre as diferentes gerações de “novos
limenhos”, emergem uma nova sensibilidade e uma nova cultura política que, mais atenta às
demandas e conflitos locais, redefine e reconstrói os laços da capital peruana com o “resto” do
país. Embora, talvez, o mais correto seria dizermos que é esta “Nova Lima” a que tece estas
relações distintas e profundamente dinâmicas com o território nacional, enquanto a capital
“Lima” perpetua e atualiza seu centralismo e sua hegemonia sobre as demais regiões do país.

5.3.3 Justiça, reconhecimento e memória: “El Ojo que Llora” e “Con esperanza y dignidad,
¡Fujimori nunca más!”

Por fim, não podíamos deixar de mencionar os atos, enfrentamentos e tensões no
espaço público limenho relacionados à memória e às diferentes narrativas sobre o conflito
interno e a violência política vividos pelo país nas últimas décadas do século XX. Os
exemplos de como esta memória e os conflitos em torno dela irrompem nos espaços públicos
de Lima poderiam ser os mais variados. Neste sentido, já mencionamos noutro momento as
dificuldades da construção de uma memória coletiva e da afirmação do espaço público nos
bairros e comunidades da periferia limenha associados ao conflito interno e ao “terrorismo”
(JUNGBLUTH MELGAR, 2012). Aqui discutiremos outros dois: o controverso memorial El
Ojo que Llora construído em homenagem às vítimas da violência política e a marcha “Con
esperanza y dignidad, ¡Fujimori nunca más!”, talvez a expressão recente mais contundente
desta polarização, no contexto das últimas eleições presidenciais realizadas em 2011.
Localizado em um espaço tranquilo do Campo de Marte, no distrito de Jesús Maria, o
memorial El Ojo que Llora foi inaugurado em 28 de agosto de 2005, no segundo aniversário
da entrega do Informe Final da Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR). Criado por
uma artista plástica holandesa radicada no Peru, o monumento consiste em uma grande pedra
central, representando a pachamama (mãe terra), com outra menor incrustada, seu “olho”, de
onde brota água continuamente. Para alcançar o centro do monumento, o visitante percorre
um labirinto espiral formado por cerca de 40.000 pedras lisas, coletadas na praia de Chancay,
pequeno distrito na costa norte do Peru; nas pedras, foram inscritos o nome, a idade e o ano da
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morte ou desaparição de mais de 25 mil vítimas do conflito interno, divulgados nos registros
da CVR (MILTON, 2007). Artistas, ativistas de direitos humanos, religiosos, familiares das
vítimas, entre outros voluntários, participaram da inscrição dos nomes (HITE, 2007).
Figura 34 – Memorial El Ojo que Llora, distrito de Jesús María – perspectiva do labirinto
que conduz ao monumento central e detalhe das pedras

Fonte: Arquivo pessoal, outubro de 2008.

O silêncio do lugar, em contraste com seu entorno345, e a solenidade contida nas pedras
com os nomes e idades das vítimas, convidam à contemplação e à reflexão. Concebido como
uma homenagem pública às vitimas do conflito interno, desde sua inauguração, o memorial se
converteu um lugar de recordação e luto, especialmente para as famílias dos milhares de
desaparecidos, cujos restos ainda não foram encontrados (MILTON, 2007). Para aqueles
impedidos de enterrar seus entes queridos, o memorial se tornou um importante lugar para
render-lhes tributo; entre as pedras, é comum encontrar velas, fotos e flores.
Embora tenha sido financiado com recursos privados, El Ojo que Llora é um dos
únicos monumentos dedicados à memória da violência política construído com o apoio do
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Como já mencionamos, o Campo de Marte está localizado bastante próximo ao centro de Lima, zona de
intenso tráfego de veículos e pessoas.
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Estado peruano – no caso, do governo de Alejandro Toledo (2001-2006). “Isolado” em Lima,
o monumento haveria se tornado um “nó de memória” (memory knot), isto é, um lugar
marcado pelo encontro conflitivo e pelo enfrentamento público entre diferentes interpretações
sobre o passado. Assim como ocorre com o Informe final da Comissão da Verdade e da
Reconciliação (CVR), o memorial tem sido alvo constante de polêmicas, disputas e conflitos
que expressam a polarização da sociedade peruana, as dificuldades em elaborar uma memória
compartilhada e os conflitos em torno da determinação de quem tem a prerrogativa da
“verdade” na construção das narrativas sobre o conflito interno e de definir quem são, afinal,
suas “vítimas” (MILTON, op.cit.).
El ojo que llora is one such memoryscape that “captures” public space and converts
it into a space for contestation and “truth-telling”, even though the artist’s original
intention had been to reconcile […] rather than to provoke debate. El ojo que llora
has proved to be a site of conflict over competing memories and interpretations of
Peru’s recent past, a kind of “memory knot” for the Peruvian nation (ibid., p.156 –
grifos no original)346.

Neste sentido, o ano de 2007 foi marcado por dois episódios emblemáticos. No
primeiro deles, em janeiro daquele ano, uma decisão da Corte Interamericana de Direitos
Humanos – que sentenciava o Estado peruano à inclusão e inscrição do nome dos mortos no
presídio Castro Castro em 1992 entre aqueles representados no monumento347 – geraria grande
polêmica em torno do memorial El ojo que llora e um intenso debate sobre quem são as
vítimas e quem são os vitimários da violência política no Peru (ibid.). Se, até então, a menção
às vítimas representadas no memorial estava envolta de uma “qualidade genérica, passiva e
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Em português, tradução nossa: “El ojo que llora é um daqueles lugares de memória que ‘capturam’ o espaço
público e o convertem em um espaço de contestação e narrativas de “verdade”, embora a intenção original da
artista era reconciliar [...] e não provocar o debate. El ojo que llora mostrou ser um lugar de conflito entre
memórias e interpretações divergentes sobre o passado recente do Peru, uma espécie de ‘nó de memória’ para
a nação peruana”.
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Em 1992, o presídio de segurança máxima de Miguel Castro Castro – localizado em Canto Grande, no distrito
de San Juan de Lurigancho, na região leste de Lima - abrigava a maior quantidade de presos acusados e
condenados por terrorismo no Peru. Alegando que a “subversão” havia tomado o controle do local, poucos
dias após o golpe de Estado, Fujimori autorizaria a entrada e a interferência das Forças Armadas nas
instituições penitenciárias. Em maio daquele ano, um mês depois do golpe - com o Congresso fechado e outras
instituições de controle como o Poder Judicial e a Promotoria sob a intervenção do Estado – uma operação
militar em Castro Castro foi apresentada pelo governo como uma manobra de transferência de detentos e uma
tentativa de restaurar a “ordem” no presídio, mas se converteu em meio e oportunidade para a eliminação da
cúpula senderista ali reclusa. Com a resistência dos presos, o episódio se prolongou por quatro dias,
terminando com a execução extrajudicial, pelos agentes do Estado, de 42 detentos acusados de terrorismo
(CVR, 2004, p.320).
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despolitizada”, a revelação de que o nome de militantes senderistas seria incluído entre os
homenageados provocaria forte reação da opinião pública a respeito do monumento (HITE,
2007, p.111).
Buscando prestar homenagem a todas as vítimas do conflito interno, a escultora havia
reproduzido sem distinção os nomes contidos nas listas de mortos e desaparecidos elaboradas
pela Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR). No entanto, a descoberta de que os
nomes de diversos senderistas já estavam inscritos naquelas pedras, causaria uma intensa
campanha pública de condenação do memorial: muitos pediam a remoção de seus nomes (ou
que as pedras fossem, ao menos, viradas ao contrário, escondendo-os), os vizinhos de Jesús
María reclamavam a retirada do monumento do local; os mais exaltados demandavam a sua
destruição completa, enquanto os meios de comunicação veiculavam descrições do memorial
como “o monumento ao terrorismo” (HITE, op.cit., p.111). Aqueles que saíam na defesa
pública do memorial e de sua importância simbólica eram acusados de “pró-terroristas”348, e,
mesmo entre aqueles simpáticos ao monumento e à sua intenção de unidade e recordação,
muitos pareciam divididos quanto à inclusão do nome de senderistas entre os homenageados.
Alguns dias depois de desatada a polêmica, ativistas de direitos humanos e
organizações de familiares das vítimas (incluindo delegações vindas das regiões mais afetadas
pelo conflito) marcharam em defesa do memorial evocando a reconciliação, carregando
fotografias dos mortos e desaparecidos. “Para os muitos e diversos defensores do memorial,
‘O Olho que Chora’ havia assumido um sentido pessoal, moral e político significativo” (ibid.,
p.112 – tradução nossa). Enquanto isso, o então presidente Alan García, ao invés de atuar de
maneira conciliatória, contribuía para a polarização acusando os governos anteriores de
“frouxidão” e condescendência, anunciando a retirada imediata do Peru da Corte
Interamericana e aproveitando a ocasião para buscar apoio popular para a introdução da pena
de morte para acusados de terrorismo (MILTON, 2007), proposta que ele reiteraria
publicamente em diversas outras ocasiões até o fim do seu mandato349. Poucos meses depois,

_______________________________________________
348

Um exemplo deste discurso se encontra em: “Perú — ‘El Ojo que llora’”, Blog La Historia Paralela, 05 de
janeiro de 2007, disponível em: http://www.lahistoriaparalela.com.ar/2007/01/05/peru-el-ojo-que-llora/, acesso
em 12/10/2012.
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É importante ressaltarmos aqui a ambiguidade da posição de Alan García, notoriamente conhecido por suas
posturas autoritárias evidenciadas, por exemplo, em diversas demonstrações públicas de conivência com o
regime de Alberto Fujimori e de suas “táticas necessárias” na luta contra o terrorismo, e na perseguição
política de organizações de defesa dos direitos humanos. Por outro lado, García também é pressionado por
ativistas e pela própria Corte Internacional, por sua responsabilidade nas violações massivas ocorridas durante
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ele assinaria um decreto exigindo a publicação no El Peruano (o diário oficial do Peru) dos
nomes dos membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional mortos no conflito como os
“novos heróis da nação”. Em função da polêmica, o prefeito de Jesús María decidiria fechar o
acesso ao monumento que, durante um bom tempo, só poderia ser visitado mediante o
agendamento prévio com representantes da APRODEH (Associación Pro Derechos
Humanos) ou com a própria escultora (HITE, 2007)350.
Em setembro do mesmo ano, o memorial seria alvo de um novo ataque, desta vez
literal, logo após o anúncio da extradição e o retorno de Alberto Fujimori, preso no Chile, ao
Peru, no dia 21 daquele mês. Alguns dias depois, no dia 24, o memorial foi encontrado
depredado, supostamente por um grupo de apoiadores do ex-presidente. Durante a noite
anterior, cerca de 20 pessoas renderam o vigilante, invadiram o memorial e o destruíram
parcialmente com marretas e picaretas, e pintaram o monumento central e várias das pedras de
seu labirinto com tinta laranja, a cor-símbolo do fujimorismo no Peru351. Em abril de 2009, El
Ojo que Llora seria depredado outra vez, sendo arrancada a pedra incrustada no monumento
central, a que representa seu “olho”352. Embora não houvessem pistas dos responsáveis, o
ataque seria novamente atribuído a apoiadores de Fujimori, desta vez poucos dias antes da sua
condenação histórica por crimes de violação dos direitos humanos.
Por outro lado, o memorial El Ojo que Llora continua sendo um lugar privilegiado de
diversos atos políticos e simbólicos, como a celebração, todos os anos, do aniversário da
entrega do Informe Final da Comissão da Verdade e da Reconciliação (CVR)353. Por exemplo,
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presídio El Frontón, em 1986 (HITE, 2007). Ver também: “DERECHOS HUMANOS-PERÚ: García blande
su propia amenaza terrorista”, Agencia de Noticias IPS – La otra historia, 30 de novembro de 2007, disponível
em: http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=86762, acesso em 12/10/2012. “Alan García respalda política de
violación de derechos humanos aplicada por Fujimori durante su gobierno”, Aporrea.org, 27 de abril de 2008,
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352
“Vuelven a mutilar ‘El Ojo que llora’ en el Campo de Marte”, Perú21.pe, 01 de abril de 2009, versão
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em 2011, no 8º aniversário da entrega do informe, foi convocada, pela Anistia Internacional e
por diversas organizações de defesa dos direitos humanos e associações dos familiares das
vítimas, a realização de um ato ecumênico “em memória daqueles que já se foram, e pelos
que exigimos verdade, justiça e reparação”354. Lugar também de manifestações de
organizações de “afetados pela violência política” – que reúnem familiares e vítimas tanto da
sociedade civil como de membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional – reivindicando
ao Estado peruano reconhecimento jurídico e reparação econômica. Para citar um exemplo
recente, em abril de 2012, após uma vigília em torno do monumento, os manifestantes – que
incluíam delegações vindas de 24 regiões do país – marcharam pelo centro de Lima exigindo
o reconhecimento da igualdade e da dignidade de todas as vítimas do conflito, solicitando a
modificação de um decreto (promulgado em 2011, por Alan García) que estabelecia o
encerramento do registro de vítimas e fixava uma quantia única de reparação, bastante inferior
a quantias já pagas pelo Estado em outros casos individuais355.
A complexidade dos sentidos, conflitos e tensões reunidos em torno do memorial El
Ojo que Llora constituem não apenas evidências de sua força simbólica, mas também das
feridas ainda abertas pelas décadas da violência política no Peru. Em um contexto social e
político no qual os limites que definem as vítimas e os vitimários estão, por vezes, longe de
serem claros (MILTON, 2007), estes episódios revelam a traumática polarização da sociedade
peruana e o enfrentamento público, às vezes violento, entre diferentes grupos sociais e
políticos para os quais não existe consenso a respeito da “verdade” sobre o conflito interno.
“Se as matanças pararam, as mortes são todas muito recentes e o medo e a desconfiança
gerados pelas duas décadas de conflito são bastante palpáveis. Em suma, não há um ‘pós’”
(HITE, 2007, p.128 – tradução nossa). Neste sentido, a força simbólica do monumento El Ojo
que Llora não reside apenas nas memórias da violência passada, mas nas evidências da
continuidade do seu legado (MILTON, 2007) e dos obstáculos à sua superação.
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“Acto Ecuménico - VIII aniversario del Informe Final de la CVR”, página disponível em:
https://www.facebook.com/events/238162279555659/, acesso em 08/10/2012.
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“Martes 17: Afectados por la violencia política realizan marcha por la modificatoria del DS 051”,
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 16 de abril de 2012, versão eletrônica:
http://derechoshumanos.pe/2012/04/martes-17-afectados-por-la-violencia-politica-realizan-marcha-por-la-modificatoriadel-ds-051/, acesso em 08/10/2012.
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Figura 35 – Monumento central do memorial El Ojo que Llora, distrito de Jesús María –
Ato simbólico em homenagem às vítimas da violência política, na comemoração do 9º
aniversário de entrega do Informe Final da CVR, em 28 de agosto de 2012

Fonte: foto s/a, disponível em: http://www.larepublica.pe/28-08-2012/ceremonia-por-el-novenoaniversario-de-la-cvr-se-desarrolla-frente-al-monumento-el-ojo-que-llora#foto1, acesso em 08/10/2012.

Outra expressão contundente da polarização e da profunda vigência e atualidade das
feridas abertas pelo conflito interno e pelo autoritarismo vividos há apenas pouco mais de
uma década, ocorreria nas últimas eleições presidenciais, em abril e junho de 2011. Processo
eleitoral que dividiria o país e no qual, por uma diferença final de menos de 3% dos votos,
quase foi eleita Keiko Fujimori, filha e herdeira política de Alberto Fujimori e a principal
liderança na reorganização e fortalecimento do fujimorismo no Peru nos últimos anos.
Como já apontamos noutro momento, apesar das expectativas e possibilidades abertas
pelo colapso do regime fujimorista e pela reabertura democrática, o contexto político e social
rapidamente daria sinais de fechamento, evidenciados na falta de projeto e de compromisso
político com os objetivos democráticos de reforma e recomposição do Estado, e o seu
comprometimento com a manutenção de um modelo econômico excludente, na rejeição e
deslegitimação públicas do mandato e do Informe final da Comissão da Verdade e da
Reconciliação (CVR), na debilidade dos partidos políticos e na baixa qualidade da
representação política. Neste contexto, a rápida recuperação do fujimorismo no Peru - após a
sua crise e virtual desaparecimento, no início dos anos 2000 – constitui importante
manifestação do descompromisso e da incapacidade do Estado e dos partidos políticos de
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articularem e oferecem alternativas políticas que permitissem a superação do legado
autoritário da década anterior (PEDRAGLIO, 2005).
Tentando articular sua volta ao país, Alberto Fujimori foi preso no Chile em novembro
de 2005. Em setembro de 2007, foi extraditado de volta ao Peru para enfrentar uma série de
acusações e processos judiciais. No mais importante e emblemático deles, o ex-presidente foi
julgado por crimes de autoria mediada e violação de direitos humanos nos casos das chacinas
de Barrios Altos, em 1991, e La Cantuta, em 1992, e pelo sequestro e assassinato de um
jornalista e um empresário neste mesmo ano. Depois de um longo processo que se estendeu
por quase um ano e meio e que mobilizou todo o país, em 07 de abril de 2009 – dois dias após
completos 17 anos do autogolpe de Estado – Fujimori foi declarado culpado nos quatro casos
e condenado a 25 anos de prisão. Com a condenação histórica, sem precedentes na região,
Fujimori se tornaria o primeiro ex-presidente, eleito democraticamente, a ser condenado por
crimes de lesa humanidade por uma corte nacional (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010).
Não obstante, as condenações ao ex-presidente estavam longe de ser um consenso na
sociedade peruana. Diversos formadores de opinião se posicionavam contra a magnitude das
penas, debatia-se a possibilidade de indulto ao ex-presidente (que, aos 74 anos, sofre de um
câncer na língua) e, segundo pesquisas de opinião realizadas entre abril e maio de 2009, quase
30% dos entrevistados o considerava inocente dos crimes de lesa humanidade, e outros 17%
inocente dos crimes de corrupção (MELÉNDEZ; LEÓN, 2010, p.455).
Nos dias que antecederam o término do julgamento pela violação de direitos humanos
houve forte tensão social, com diversas manifestações de ativistas e organizações sociais,
familiares de vítimas por um lado e, do outro, de militantes fujimoristas. No dia 05 de abril,
dia em que se completavam 17 anos do autogolpe promovido por Fujimori, diversas
organizações realizaram atos simultâneos no Parque da Muralha e na Praça San Martín para
recordar o regime autoritário instaurado naquela data356. Na véspera da condenação, familiares
das vítimas de Barrios Altos e La Cantuta realizaram, junto a outras adesões, uma vigília em
frente ao Palácio de Justiça; na manhã da leitura da sentença, se reuniram com organizações
de defesa dos direitos humanos, entre outros movimentos e coletivos sociais, para marcharem
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“Aniversario del autogolpe del 92”, La República, 05 de abril de 2009, versão eletrônica:
http://www.larepublica.pe/05-04-2009/aniversario-del-autogolpe-del-92-0, acesso em 15/10/2012.
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em direção ao edifício onde ocorria o julgamento e acompanharem a culminação do
processo357.
Do outro lado, lideranças e militantes fujimoristas também se organizavam e
promoviam protestos e manifestações, como o ataque ao monumento El Ojo que Llora,
atribuído a um grupo de apoiadores do ex-presidente na semana anterior à sua condenação.
Semanas antes do término do julgamento, líderes e militantes fujimoristas realizaram um ato
político nas imediações do Campo de Marte, cujo caráter militarista não apenas pretendia ser
uma demonstração de força como também expressava certo tom de ameaça e advertência358.
Na véspera, se concentraram nas imediações do edifício onde Fujimori era julgado359. Após o
anúncio do caráter condenatório da sentença, os militantes fujimoristas reunidos na frente do
edifício se enfrentaram com os manifestantes de organizações sociais e ativistas de direitos
humanos, familiares das vítimas e outros coletivos que tentavam se aproximar do edifício para
acompanhar a leitura da sentença360. Não obstante este episódio, e apesar da forte tensão social
e das ameaças fujimoristas das semanas anteriores, a leitura da condenação – que mobilizou o
país naquele 07 de abril de 2009 – ocorreria sem maiores incidentes.
As sentenças que se seguiram apenas corroboravam o sentido de justiça, jogando luz
sobre outros aspectos do regime autoritário presidido por Fujimori, declarado culpado
também por crimes de peculato, desvio de dinheiro público, corrupção ativa e falsidade
ideológica, entre outros processos ainda pendentes. No entanto, apesar das condenações ao
seu principal líder, o fujimorismo demonstrava sua vigência e retornava ao cenário nacional
como uma importante força política no país. Em 2010, sua filha e herdeira política, Keiko
Fujimori - que desde 2006 já ocupava um cargo de congressista, eleita pelo departamento de
Lima com um expressivo número de votos – lançaria sua candidatura à presidência da
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república nas eleições a serem disputadas no ano seguinte, prometendo o indulto ao seu pai e
contando com um apoio sólido de aproximadamente 20% do eleitorado peruano
(MELÉNDEZ; LEÓN, 2010, p.455). “Sob a liderança de Keiko Fujimori, o fujimorismo
voltou a ser protagonista em uma eleição nacional. Não é exagerado dizer que se converteu na
força política mais organizada do país, embora ainda longe de ser um partido sólido”
(DARGENT; MUÑOZ, 2012, p.255 – tradução nossa).
Figura 36 – Jornada contra el Fujimontesinismo, Praça San Martín no centro de
Lima – em memória dos 19 anos do autogolpe de Estado, em abril de 2011

Fonte:
foto
s/a,
disponível
em:
https://www.facebook.com/media/set/?set=
a.207619925924567.53624.100000296838907&type=1, acesso em 15/10/2012.

Faltando apenas cinco dias para o primeiro turno das eleições presidenciais, no dia 05
de abril de 2011 foi realizada, com ampla convocação e a participação de diversas
organizações sociais e ativistas de defesa dos direitos humanos, sindicatos, grêmios estudantis
e coletivos artísticos, a Jornada contra el Fujimontesinismo na Praça San Martín, para
relembrar os 19 anos do autogolpe de Estado promovido por Alberto Fujimori. Ao longo de
todo o dia, uma feira cultural-informativa com stands de organizações sociais, exposições de
arte, fotos, vídeos e charges políticas, performances, dança e apresentações de música;
culminando na realização de um ato político e um show com conhecidas bandas de rock locais
em um grande palco montado na praça.
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A jornada, que já se realizava anualmente, neste ano, em plena campanha eleitoral,
adquiria um sentido distinto com a presença da filha de Fujimori na disputa. Contudo, apesar
da candidatura de Keiko conferir um novo sentido político evidente à jornada, e que as
pesquisas apontassem para a indefinição do pleito e as chances de Keiko disputar o segundo
turno, arriscaríamos dizer que – embora esta seja apenas uma intuição - até então, ainda não
se levava muito a sério e nem se considerava, plenamente, a possibilidade concreta de que o
fujimorismo pudesse retornar ao poder.
Favorecidos pela dispersão dos votos entre os candidatos ao centro do espectro
político, apoiados pelo oficialismo, e pelo voto de descontento dos setores populares, Ollanta
Humala e Keiko Fujimori disputariam o segundo turno das eleições presidenciais ao obterem,
no dia 10 de abril de 2011, 31,72% e 23,57% dos votos, respectivamente. O resultado
surpreenderia a muitos, sobretudo às elites e aos setores urbanos tradicionais de Lima, que
lançariam uma avalanche de comentários controversos a respeito da incapacidade das elites
nacionais de articulação em torno de um candidato único e da “ignorância” do povo peruano,
que havia colocado o país diante da escolha entre “o câncer e a AIDS”361.
Numa campanha centrada na continuidade econômica, no segundo turno a candidatura
de Keiko contou com o apoio das elites limenhas e do empresariado, favorecida pela
cobertura parcializada dos meios de comunicação contra a candidatura de Humala que, por
sua vez, era assessorado por consultores políticos do PT brasileiro e movia-se em direção ao
centro, oferecendo compromissos públicos de moderação e garantia de estabilidade aos
investidores, fazendo da democracia sua principal bandeira política (DARGENT; MUÑOZ,
2012)362. Na reta final da campanha, pesquisas apontavam o empate técnico entre os
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A metáfora, que causou grande repercussão no país, foi utilizada pelo escritor Mario Vargas Llosa em uma
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campanha de Ollanta Humala estimularia críticas e denúncias de interferência dos interesses brasileiros nas
eleições peruanas. No entanto, a “interferência” brasileira na disputa eleitoral estava longe de se restringir à
referida assessoria, e talvez ela nem constitua sua expressão mais relevante - no primeiro turno, por exemplo,
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candidatos e a imprevisibilidade dos resultados: em pesquisa divulgada em 28 de maio,
Humala receberia 43,8% dos votos e Keiko 42,5%363, no dia seguinte, outra pesquisa apontaria
a vitória de Keiko com 50,5% das intenções de voto contra 49,5% a favor de Humala364.
Retratos do país literalmente dividido entre aqueles que se mobilizavam para que a história
recente não se repetisse, e os muitos outros dispostos a “abrir mão” de pressupostos
democráticos com tal de defender a livre iniciativa privada, a continuidade do crescimento e a
manutenção do modelo neoliberal, além do apoio, aberto ou velado, ao endurecimento no
combate à “subversão” e ao “terrorismo” e à ameaça do seu retorno.
A possibilidade real de retorno do fujimorismo ao poder desencadearia uma intensa
mobilização social para tentar impedir que a filha e herdeira política de Alberto Fujimori
fosse eleita presidente do país. Organizações de defesa dos direitos humanos, associações
civis de familiares e vítimas da violência política, sindicatos, grêmios estudantis e
universitários, coletivos artísticos, comunidades virtuais e redes de ativistas se mobilizariam
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as construtoras Camargo Correa e Queiroz Galvão foram as principais doadoras da campanha de Alejandro
Toledo. Nos últimos anos, a presença e a atuação brasileira no Peru crescem aceleradamente, principalmente
na mineração, na construção civil e no setor energético. Em 2011, as multinacionais brasileiras tinham
investimentos da ordem de US$5 bilhões no país, valor que deve triplicar nos próximos anos com o pacote de
obras públicas assinado por Alan García, a poucos meses das eleições, e que beneficia grandes empresas
brasileiras que já atuam no país. Em 2010, o projeto havia sido alterado para a inclusão do item “novas
centrais hidrelétricas”, item estratégico para o Brasil, que já assinou a construção de pelo menos seis novas
usinas de uso compartilhado na selva peruana; as obras, orçadas em US$16 bilhões, serão financiadas pelo
BNDES com a participação de empreiteiras brasileiras e assessoria técnica da Eletrobrás. Para citar outros
exemplos, também operam no Peru a Vale, a Petrobrás, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, empresa
responsável pela construção da Interoceânica Sul – rodovia que conecta o Acre à costa peruana, facilitando o
acesso do Brasil aos mercados asiáticos – e que financiou, em 2011, a construção e a instalação em Lima, na
costa de Chorrillos, de um “Cristo peruano”, um desejo pessoal e um “presente” do presidente Alan García
para a cidade, nos últimos dias do seu mandato. A réplica, feita por um artista baiano, causou grande polêmica
e indignação não apenas por seu gosto duvidoso, mas justamente por ser evidência explícita da crescente
presença brasileira no país e nos negócios de governo. Além disso, a obra - anunciada e construída às pressas,
sem consulta prévia à população - foi instalada numa zona tombada pelo patrimônio histórico, com autorização
do Ministério da Cultura, numa decisão vertical que violava todos os marcos legais que regulam este tipo de
intervenção em áreas de proteção. No entanto, o Cristo continua lá. “Em clima eleitoral, Peru lança PAC e
beneficia brasileiros”, Folha de São Paulo, 03 de abril de 2011, versão eletrônica:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft0304201110.htm, acesso em 20/03/2013. “Brasil vê posse de presidente
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em torno da contra-campanha “No a Keiko, ¡Fujimori nunca más!”. Diante do alinhamento
dos principais meios de comunicação nacionais com a candidatura de Keiko, a internet e as
redes sociais cumpririam um papel fundamental nesta mobilização, construindo importantes
redes de divulgação e difusão de contra-informação, como a página do grupo No a Keiko
(NAK),365 cuja atuação, reunindo quase 200 mil adesões, alcançaria repercussão internacional
“como a maior e mais plural plataforma social de oposição à candidata”366.
Convocada pela Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos e pela Coordenação
Nacional de Afetados pela Violência Política em associação com as principais centrais
sindicais e uma ampla gama de organizações sociais, associações civis, grêmios estudantis e
coletivos artísticos, no dia 26 de maio, a 9 dias do segundo turno das eleições presidenciais,
milhares de pessoas sairiam às ruas na manifestação “Con esperanza y dignidad, ¡Fujimori
nunca más!”. Partindo da Praça Dois de Maio, a marcha multitudinária paralisaria centro da
capital peruana: faixas, cartazes, bandeiras, fantasias, dança, música e performances
recordavam os crimes e abusos cometidos pelo regime fujimorista e, gritando em uníssono
“nunca mais!”, atravessaram as principais avenidas do centro de Lima até o Campo de Marte.
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Mesmo após as eleições, o grupo permanece ativo e sua página está disponível em
https://www.facebook.com/noakeiko (acesso em 15/10/2012).
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“Miles de personas marchan en Lima para pedir: 'Dignidad, Fujimori nunca más'”, elmundo.es, 27 de maio de
2011, versão eletrônica: http://www.elmundo.es/america/2011/05/27/noticias/1306459260.html, acesso em
15/10/2012.
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Figura 37 – Marcha “Con esperanza y dignidad, ¡Fujimori nunca más!” –
manifestantes concentrados na Avenida da Peruanidade; à direita da imagem, o
Campo de Marte. Lima, 26 de maio de 2011

Fonte:
foto
s/a,
disponível
em:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
10150193012482108&set=a.109825787107.110262.109775807107&type=1&ref=nf, acesso em
16/10/2012.

Enquanto cifras preliminares ultrapassavam as 5 mil pessoas367, alguns meios de
comunicação chegaram a anunciar, em transmissão ao vivo, a presença de “centenas” de
manifestantes marchando pelo centro da cidade368. Imediatamente, através da etiqueta #26M,
uma avalanche de mensagens, comentários e fotos eram publicadas e se difundiam pelas redes
sociais em tempo real, contradizendo as notícias divulgadas pela imprensa. Em efeito “viral”,
blogs, páginas de organizações, redes e comunidades de ativistas republicavam as postagens;
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“Marcha en contra del fujimorismo llegó a Jesús María”, El Comercio, 26 de maio de 2011, versão eletrônica:
http://elcomercio.pe/lima/763598/noticia-marcha-contra-fujimorismo-llego-jesus-maria, acesso em
15/10/2012.
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“Cientos marcharon en contra de la candidatura de Keiko Fujimori”, Diario Correo, 26 de maio de 2011,
versão eletrônica: http://diariocorreo.pe/ultimas/noticias/EPENSA-010933/cientos-marcharon-en-contra-de-lacandidatura-de-keiko-fujimori, acesso em 15/10/2012.
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em um deles, a sequência das mensagens ainda se encontra disponível na rede e seu registro
não deixa de ter criado, ao seu modo, uma narrativa própria daqueles eventos369.
O apoio massivo, a magnitude e a expressividade da mobilização em Lima superariam
as expectativas dos próprios organizadores, reunindo no Campo de Marte um número
estimado de 15 mil assistentes370. No dia seguinte à marcha, que ocorreu também em diversas
cidades do país, a manifestação seria notícia nos principais veículos de comunicação, embora
a cobertura variasse bastante – por exemplo, o jornal El Comercio dedicaria duas pequenas
notas sobre a marcha na capital, sem mencionar as realizadas em outras localidades; no jornal
La República, fotos da manifestação em Lima e em 7 outras cidades do país compunham a
capa da edição do dia 27 de maio371. Em inúmeros blogs e nas redes sociais, relatos, fotos e
vídeos eram publicados e republicados a todo instante; material abundante cuja difusão
exponencial nos dias que se seguiram pode ser comprovada em incontáveis registros
espalhados pela internet372. A mobilização massiva contra o fujimorismo e a candidatura de
Keiko repercutiria também em diversos jornais e portais de notícias internacionais e seria
assim descrita por um importante jornal espanhol373.
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“Marcha por la Dignidad #26m Fujimori nunca más”, página publicada por Juan Arellano, disponível em:
http://storify.com/cyberjuan/marcha-por-la-dignidad-26m, acesso em 15/10/2012.
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“15 mil manifestantes marcharon contra Fujimori”, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – página
oficial, 26 de maio de 2011, disponível em: http://derechoshumanos.pe/2011/05/26-mayo-movilizacionpasacalle-con-esperanza-y-dignidad-fujimori-nunca-mas/, acesso em 16/10/2012.
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“Todos contra la Keiko-dictadura”, La Pr1mera, 27 de maio de 2011, versão eletrônica:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/todos-contra-la-keiko-dictadura_86947.html, acesso em
15/10/2012. “Marcha "Con Esperanza y Dignidad, Fujimori Nunca Más" se realizó pacíficamente”, El
Comercio, 26 de maio de 2011, versão eletrônica: http://elcomercio.pe/politica/763594/noticia-marchaesperanza-dignidad-fujimori-nunca-mas-llego-jesus-maria, acesso em 16/10/2012. “Rechazo a Fujimori fue
masivo”, La República, 27 de maio de 2011, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/27-052011/rechazo-fujimori-fue-masivo, acesso em 16/10/2012. A reprodução da capa da versão impressa, com as
fotos dos protestos por todo o país, está disponível em: http://www.larepublica.pe/impresa/larepublica-lima27-05-2011-pag1, acesso em 16/10/2012.
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Ver, por exemplo: “#26M Fujimori Nunca Más”, lamula.pe, 27 de maio de 2011, versão eletrônica:
http://lamula.pe/2011/05/26/26m-fujimori-nunca-mas/roberto-bustamante, acesso em 16/10/2012. “Marcha por
la memoria ‘Fujimori nunca más’”, Blog NAPA – No Apto Para Adultos, 27 de maio de 2011, disponível em:
http://napa.com.pe/2011/05/27/marcha-por-la-memoria-%E2%80%9Cfujimori-nunca-mas%E2%80%9D/,
acesso em 15/10/2012.
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“Miles de personas marchan en Lima para pedir: 'Dignidad, Fujimori nunca más'”, elmundo.es, 27 de maio de
2011, versão eletrônica: http://www.elmundo.es/america/2011/05/27/noticias/1306459260.html, acesso em
15/10/2012. Ver também, por exemplo: “A 9 dias do segundo turno das eleições, peruanos protestam contra o
'fujimorismo'”, Opera Mundi, 27 de maio de 2011, disponível em:
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/12243/a+9+dias+do+segundo+turno+das+eleicoes+peruanos+
protestam+contra+o+fujimorismo.shtml, acesso em 16/10/2012.
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Miles de personas se manifestaron en el centro de Lima al grito unánime de
"Fujimori nunca más". La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el
Colectivo 'Fujimori Nunca Más', que aglutina a 79 organizaciones sociales, pidió
este jueves a los peruanos no votar el próximo 5 de junio por la hija del séptimo
presidente más corrupto del mundo.
Los familiares de los desaparecidos, asesinados, torturados y las víctimas de
violaciones y esterilizaciones masivas de las dos décadas de guerra interna
encabezaron la marcha. […] nunca hubieran imaginado que tan sólo dos años
después de que Alberto Fujimori fuera condenado por crímenes de lesa humanidad
en un juicio televisado a todo el país su hija pueda llegar a la presidencia.
Los familiares esta vez no están solos. Al menos 2.000 personas, la mayoría jóvenes
universitarios, los acompañan en esta colorida marcha. Bandas de música y grupos
de teatro que caricaturizan a Keiko, su padre y al ex asesor Vladimiro Montesinos
amenizan la caminata pacífica, que paraliza el centro de la capital y se extiende por
al menos 15 cuadras (grifos no original)374.

Figura 38 – Detalhe das intervenções feitas durante a marcha. Centro de
Lima, 26 de maio de 2011

Fonte: foto s/a, disponível em: https://www.facebook.com/pages/Con-esperanza-ydignidad-FUJIMORI-NUNCA-M%C3%81S/204387822931075, acesso em 16/10/2012.
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Em português, tradução nossa: “Milhares de pessoas se manifestaram no centro de Lima sob o grito unânime
de ‘Fujimori nunca mais’. A Coordenadora Nacional de Direitos Humanos e o Coletivo ‘Fujimori nunca mais’,
que agrega a 79 organizações sociais, pediram aos peruanos esta quinta-feira não votarem no próximo 5 de
junho pela filha do sétimo presidente mais corrupto do mundo. Os familiares dos desaparecidos, assassinados,
torturados e as vítimas de violações e esterilizações massivas das duas décadas de guerra interna encabeçaram
a marcha. [...] nunca poderiam imaginar que, apenas dois anos após Alberto Fujimori ter sido condenado por
crimes de lesa humanidade em um julgamento televisionado para todo o país, sua filha pudesse chegar à
presidência. Desta vez, os familiares não estão sós. Ao menos 2.000 pessoas, a maioria jovens universitários,
os acompanham nesta colorida marcha. Bandas de música e grupos de teatro que caricaturizam a Keiko, seu
pai e ao ex-assessor Vlademiro Montesinos amenizam a caminhada pacífica, que paralisa o centro da capital e
se estende por ao menos 15 quarteirões”.
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Em clima de grande tensão e expectativa, no dia 05 de junho, os peruanos voltariam às
urnas para decidir o segundo turno da disputa presidencial, cujos resultados eram
imprevisíveis. As eleições terminavam com o país profundamente dividido e polarizado: com
quase 94% dos votos válidos e um índice de participação superior aos 82%, a vitória final de
Ollanta Humala seria garantida por uma diferença de menos de 3% dos votos375. Apesar da
derrota nas eleições em 2011, o fujimorismo certamente saiu fortalecido da disputa, voltando
ao centro da cena política nacional. Ainda que Keiko fosse a candidata com os maiores
índices de rejeição, a polarização no segundo turno e a estreita margem de diferença no
resultado final demonstraram sua reorganização e força política, e sua capacidade de articular
o apoio de setores ainda expressivos da sociedade peruana.
Em Lima Metropolitana, Keiko obteria a maioria dos votos, resultado que seria
interpretado como mais uma evidência da desconexão da capital peruana com o “resto do
país”, da polarização e da oposição entre as elites limenhas e as populações indígenas e
campesinas da serra e da selva. Enquanto Keiko obteve maior apoio na capital, nas zonas
pobres urbanas e em províncias da costa e da selva central, Humala recebeu um voto
consistente no resto do país, particularmente no sul andino. Esta “geografia do voto”, se, por
um lado, expressa a perpetuação e o aprofundamento das desigualdades regionais sob um
modelo de desenvolvimento concentrador e excludente, ela não reflete meramente uma
divisão convencional entre classes, mas as fraturas históricas da sociedade peruana que, como
viemos argumentando até aqui, não podem ser reduzidas a desigualdades sociais, econômicas,
ideológicas ou educativas (DARGENT; MUÑOZ, 2012).
As dificuldades e os desafios da reconciliação nacional, após as décadas da violência
política e suas graves consequências, esbarram também nestas desigualdades, fraturas e
traumas seculares, e constituem expressão dos sentimentos profundos de injustiça, da
experiência do desrespeito, da violação e da frustração das expectativas coletivas de
reconhecimento jurídico e social (HONNETH, 2003), intensificadas no contexto recente da
reabertura democrática. As polêmicas em torno do memorial El Ojo que Llora e a
complexidade dos sentidos retidos ali, assim como a mobilização contra a candidatura de
Keiko Fujimori à presidência em 2011, são exemplos de como a memória do passado recente
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“ONPE al 100% del conteo de votos: Humala obtuvo 51,44% y Keiko 48,55%”, El Comercio, 15 de junho de
2011, versão eletrônica: http://elcomercio.pe/politica/782612/noticia-onpe-al-100-conteo-votos-humala-obtuvo-5144-ykeiko-4855, acesso em 16/10/2012.

353

e os conflitos em torno dela irrompem nos espaços públicos limenhos, expondo suas feridas
ainda abertas. Manifestações cuja força simbólica não reside apenas nas memórias da
violência passada, nas disputas pela “verdade” – verdade que, aliás, não está aqui em questão
–, ou nas demandas por justiça, reconhecimento e reparação; elas são também evidências da
continuidade do seu legado e dos obstáculos à sua superação.

5.4

Espaço público, pertencimento e reconhecimento na metrópole contemporânea

Neste capítulo, exploramos a problemática dos espaços públicos em Lima
Metropolitana no novo contexto urbano, político e social inaugurado na última década com a
reabertura democrática, o crescimento econômico, a reconquista dos espaços públicos e o
surgimento de uma nova cultura pública e política na cidade após as graves décadas do
conflito interno e do autoritarismo. Descrevendo seus conteúdos, usos, usuários, desafios e
conflitos e destacando episódios emblemáticos, percorremos alguns dos principais lugares
comuns (MONNET, 2001) da metrópole de Lima nos quais entendemos que, de maneira
privilegiada, se constroem vínculos e se disputam os sentidos do pertencimento à cidade e/ou
que, no mesmo movimento lógico, são traçadas as suas linhas de exclusão.
Neste percurso através do território metropolitano – e que propositalmente parte da
periferia urbana, atravessa o seu centro hegemônico e culmina com a sua contestação –,
buscamos elucidar os diferentes lugares relacionais da metrópole limenha e dar conta de sua
multiplicidade, complexidade e interconexão. Neste sentido, a noção de espaço público, aqui,
longe de apoiar-se em alguma ortodoxia conceitual ou metodológica, serviu para abordarmos
uma série de questões e problemas que perpassam a sociedade limenha contemporânea, como
uma ferramenta de acesso a novas zonas de historicidade e não como matriz explicativa das
mesmas (GORELIK, 1998, p.22).
A maioria dos episódios narrados se refere, sobretudo, à segunda metade da década de
2000 até o início da década de 2010 (outubro de 2012). Por um lado, por serem exemplos
mais recentes, são ainda, de uma maneira geral, menos analisados. Por outro lado, este recorte
dialoga com a pesquisa de campo e minha experiência pessoal na cidade. Resgatando
episódios vivenciados, lugares conhecidos e experiências próximas, estas escolhas terminam
por revelar parte do meu próprio percurso em Lima.
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Mas, mais importante, estes exemplos apontam para um contexto político e social já
distinto daquele do início da década, expressivo do rápido fechamento das possibilidades e
expectativas abertas pela reabertura democrática e pela expansão do consumo. Neste sentido,
já não se referem a um momento tão otimista quanto a expectativas de mudança e de
superação das históricas fraturas da sociedade peruana. Ao contrário, revelam uma sociedade
cética diante da atualização da hegemonia e do centralismo limenhos (em todas suas facetas),
da aplicação radical de um modelo de desenvolvimento econômico desigual e excludente, da
baixa qualidade da representação política e dos estreitos limites da inclusão permitida, das
feridas ainda abertas da violência política e da clara vigência do seu legado. Ceticismo
“nacional” que se aprofundaria ainda mais após o primeiro ano do governo de Ollanta Humala
e a constatação do seu compromisso político com a manutenção do status quo.
Não obstante, o que estes exemplos evidenciam também é que existem, sim, mudanças
concretas que não apenas transformam a paisagem e o cotidiano da metrópole limenha, mas
que também informam e conformam novas práticas e relações socioespaciais que atestam a
persistência das “energias latentes da cidade” (RIBEIRO, 2009b, p.149). Acompanhando as
mudanças no contexto social, político e econômico do país neste início de século, “Lima está
passando por uma etapa de transição que levará a uma mudança significativa nos marcos e
símbolos que demarcam os percursos de seus habitantes e a partir dos quais se produzem seus
imaginários urbanos” (ARANDA DIOSES, 2007, p.118 – tradução nossa). Transformações
que, por sua vez, introduzem novas pautas culturais e de comportamento, sobretudo entre os
setores emergentes e as gerações mais jovens, que se expressam nas novas dinâmicas sociais e
culturais dos espaços públicos limenhos que buscamos descrever e analisar aqui.
La idea de que hay cambios, es más una manifestación empírica antes que una
elocución abstracta. Ellos [los “sectores emergentes”] tienen en cuenta que la Lima
de hoy no tiene nada que ver con lo que ubicaron en su niñez o en su adolescencia.
Encontrar grandes vías y lugares de tránsito, que antes eran infraestructuras o
lugares impensables en sus Conos distritales populares los lleva a explicarse sin
dificultad alguna, una Lima con distinto rostro material y simbólico que de alguna
manera lo asimilan y lo hacen suya (JACINTO PAZOS, 2007, p.68 – grifo no
original)376.
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Em português, tradução nossa: “A ideia de que existem mudanças é mais uma manifestação empírica do que
uma elocução abstrata. Eles [os ‘setores emergentes’] sabem que a Lima de hoje não tem nada a ver com
aquela que conheceram na sua infância ou adolescência. Encontrar grandes vias e lugares de trânsito, antes
estruturas ou lugares impensáveis nos Cones e distritos populares, os levam a conceber, sem dificuldade
nenhuma, uma Lima com um rosto material e simbólico distinto, que de alguma maneira se apropriam e a
fazem sua”.
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Novas práticas e dinâmicas urbanas que constituem, enfim, evidências de como as
gerações mais jovens e os setores emergentes da sociedade limenha – os chamados “novos
limenhos” –, constroem relações distintas com o conjunto da metrópole, e estão longe de
dicotomizar os espaços sociais, econômicos e culturais nos quais atuam, transitando entre eles
de forma fluida e mobilizando, todo o tempo, diferentes aspectos de sua vida cotidiana, de sua
identidade cultural e da memória social (JACINTO PAZOS, op.cit.).
Nuevas generaciones de los hijos de migrantes ahora tienen más actitudes
propiamente urbanas y desafiantes en la vida social que las establecidas por sus
padres y abuelos, iniciadores del proceso de urbanización. Para estos jóvenes la
ciudad no es más el barrio donde crecieron sino que se presenta articulada a un
proceso mayor que les muestra modelos a los que quisieran tener acceso
(CABRERA; VILLASECA, 2007, p.19.377.

Ao final do capítulo 3, já apontamos como, após a explosão urbana de Lima, a
perspectiva geracional e a cultura urbana de massas (consumo e comunicações) tendem a ser
compreendidas como os fenômenos determinantes na tessitura destas novas relações com e no
espaço urbano, sendo entendidas como elementos produtores de interseções e da
homogeneização de certos traços culturais e comportamentais, que apontariam para o
surgimento de uma nova cultura urbana (ARELLANO CUEVA; BURGOS ABUGATTAS,
2004). No entanto, naquele momento atentamos também para a fragilidade dos vínculos
criados pelo mercado que, além de excludentes, são carentes de densidade social e de
orientação para o futuro (RIBEIRO, 2004; MARTÍN-BARBERO, 2001).
Embora tenha se tornado lugar comum afirmar o papel regulador e o valor cognitivo
do consumo nas sociedades latino-americanas contemporâneas (GARCÍA CANCLINI, 1997)
e o protagonismo dos meios de comunicação de massa como os principais agentes
construtores do sentido urbano na contemporaneidade (GARCÍA CANCLINI, 2002),
buscamos aqui nos distanciar desta perspectiva e, sem evadir a sua importância, elucidar
como diferentes sentidos da metrópole e do pertencimento a ela se expressam e irrompem nos
espaços públicos pressupondo sempre co-presenças, interação e intersubjetividade. Ademais,
poderíamos também afirmar que o consumo, as comunicações e a cultura urbana de massas,
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Em português, tradução nossa: “Novas gerações dos filhos de migrantes agora têm mais atitudes propriamente
urbanas e desafiantes na vida social do que aquelas estabelecidas por seus pais e avós, iniciadores do processo
de urbanização. Para estes jovens, a cidade não é mais o bairro onde cresceram, mas que se apresenta
articulada a um processo maior que lhes mostra modelos ao quais querem ter acesso”.
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que de fato “revolucionaram” a vida urbana e as experiências da cidade na segunda metade do
século passado, já não constituem fenômenos assim tão novos, não residindo aí, portanto, a
especificidade das mudanças que informam o contexto atual da metrópole limenha.
Neste sentido, a perspectiva geracional nos parece mais reveladora das transformações
recentes que marcam os percursos, o cotidiano e os imaginários urbanos de Lima na última
década. Apesar de persistirem a vivência e a percepção da desigualdade, da discriminação, da
diferenciação e da polarização socioespacial, o surgimento de novas centralidades e a
complexificação dos circuitos e dos fluxos intra-urbanos, as mudanças na atitude e no
comportamento de seus “novos” habitantes, a reconquista dos espaços públicos e a
emergência de uma nova cultura política na cidade são fenômenos que favorecem e apontam
para outras formas de apropriação do espaço urbano metropolitano.
Contudo, não obstante a constatação destas aberturas – frágeis e apoiadas, muitas
vezes, apenas na ação espontânea –, o que observamos é que, nas percepções, nos imaginários
e nos discursos de seus habitantes, “Lima” está longe de constituir um referente inclusivo,
mesmo para as novas gerações. Nesta direção, arriscaríamos dizer que esta dificuldade e
também a resistência que, de um modo geral, os limenhos – todos eles – têm de reconhecer a
cidade e identificar-se com ela se deve ao fato de que “Lima”, para seus habitantes, quando
não constitui um referente anacrônico, adquire um significado excludente. Advertimos,
contudo, que, embora distintos, estes sentidos não estão dissociados, muito pelo contrário –
“Lima” é um referente excludente em grande medida porque é anacrônico e, ao idealizar o
passado, nega a realidade do seu presente; e permanece anacrônico precisamente porque ainda
serve para traçar e reproduzir as rígidas linhas da polarização que atravessa a sociedade
peruana em seu conjunto.
Por um lado, nos discursos e nos sentidos comuns que perpassam e informam seu
cotidiano, como em parte significativa da literatura especializada, Lima continua a ser
definida, descrita e analisada como a “três vezes coroada” Cidade dos Reis, “esplendorosa”
capital vice-reinal, senhorial e criolla por tradição e excelência, centro inconteste do poder
político e econômico do país, invadido pela massa de migrantes provincianos que ocupam
terrenos e impregnam a urbe com presenças e manifestações culturais de colorido andino. Em
outras palavras, “Lima” é anacrônica na medida em que seus sentidos e conteúdos
permanecem cristalizados em sua imagem e tradição criollas, ameaçadas e/ou perdidas pelos
sucessivos projetos modernizadores e pela invasão migrante – descrição que, como
argumentamos, claramente já não corresponde ao contexto atual da metrópole, nem dá conta
de sua realidade urbana e social, cujas dinâmicas respondem agora a outros determinantes.
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Deste modo, embora o contexto contemporâneo de Lima já não seja aquele das
migrações massivas e da explosão urbana, permanece o imaginário do “choque cultural” e a
cisão entre os “limenhos” e os “migrantes” que, mesmo vivendo há décadas na capital,
dificilmente se identificam com ela. Desencontro e dualidade que se reproduzem nas gerações
nascidas em Lima e que, até hoje, continuam a ser nomeadas “descendentes de migrantes”,
“migrantes de segunda, terceira ou quarta geração”, ou apenas “novos limenhos”. Adjetivos
que servem para a manutenção das distinções e hierarquias sociais e para a reprodução
indefinida de estigmas e estereótipos que perpetuam a oposição entre os setores criollos
tradicionais e os habitantes desta “Nova Lima”, recriando as rígidas fronteiras entre o limenho
“puro” e o “invasor”. Neste embate, não é raro encontrar, por exemplo, quem afirme que,
atualmente, os “limenhos” são minoria, quase uma “espécie em extinção” na capital peruana.
Por outro lado, quando escapa à concepção nostálgica e passadista da “Lima que se
foi” – ou, para utilizar outra expressão bastante comum, desta “Lima que nunca termina de irse” – assumindo contornos e conteúdos mais atuais, “Lima” se revela um referente excludente
na medida em que serve justamente para a atualização e/ou a contestação do seu centralismo,
da sua hegemonia e para a reafirmação das fraturas e polarizações que, historicamente, ela
mesma institui: aquela entre o mundo criollo e o mundo nativo, entre a capital e o “resto do
país”. Dualidade que não apenas permanece vigente no plano nacional, mas que também se
impõe no espaço, no cotidiano e nos imaginários da metrópole e cuja expressão mais visível e
contundente é a reafirmação constante da existência de, pelo menos, duas cidades: “Lima” e
“Nova Lima”, ou qualquer de suas variantes, como na distinção entre a cidade “formal” e a
“informal”, a “moderna” e a “popular”.
Desta forma, todos estes elementos – o excessivo e reiterado centralismo limenho, a
redução da sua identidade urbana às suas narrativas criollas, mas também a reprodução de
uma “geografia de identidade centralista” no imaginário migrante (CÁNEPA, 2007) –,
associados ao peso particular que o passado e a memória, vividos como trauma, adquirem na
sociedade peruana, conjugam para a perpetuação destas fraturas e dualidades históricas,
inscritas e reproduzidas nas experiências e nos imaginários contemporâneos da metrópole de
Lima. Assim, como evidenciam as manifestações, as marchas e os protestos que analisamos
na última seção do capítulo, não são os sentidos do reconhecimento e do pertencimento à
cidade que estão em disputa – não em primeiro plano, ao menos –, mas a construção de novos
sentidos, mais inclusivos, do pertencimento à comunidade nacional.
Para as gerações mais jovens, nascidas na cidade após o período das grandes
migrações e do crescimento urbano explosivo, a percepção de Lima como parte de sua origem
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e de sua identidade aparece, muitas vezes, como uma contingência, uma casualidade quase
formal. Por outro lado, ressignificam e reconstroem seus laços com outros lugares de origem
– seus próprios, de seus pais ou avós –, nos quais a memória e a cultura jogam um papel
fundamental (JACINTO PAZOS, 2007). Transitando entre âmbitos geográficos e realidades
sociais completamente distintas – entre memória ancestral, a herança cultural, a contingência
do nascimento e a vivência da metrópole –, a identidade dos “novos limenhos” carrega a
marca desta dualidade conflitiva, como evidencia o depoimento de um jovem (sem
identificação), citado por Ríos Burga (2006, p.311 – grifo nosso):
Me considero limeño, pues nací en Lima, pero mis padres nacieron en provincias y
por ende sus padres también, lo cual también me hace en parte de la provincia de
donde ellos vienen, pero también me hace limeño legalmente hablando porque la
partida de nacimiento explica mi lugar de nacimiento, en conclusión soy limeño y a
la vez soy provinciano378.

Apesar das aberturas e da complexidade dos circuitos, percursos, práticas e relações
que informam o cotidiano e o contexto atual da metrópole limenha, estas tensões e dualidades
não se resolvem e, em seus efeitos de realidade, terminam por condicionar as maneiras pelas
quais a cidade é percebida, vivenciada e imaginada. Tensões que se evidenciam na dificuldade
que têm seus habitantes de identificar-se com a cidade e com o outro, operando-se uma
negação mútua: de um lado, a rejeição do elemento andino/popular e a marginalização da sua
presença na cidade; do outro, o surgimento de um “novo indigenismo”, que questiona e
deslegitima aquela identidade limenha criolla (MONTOYA URIARTE, 2002). E assim,
enquanto a identidade urbana “limenha” permanece reduzida à sua representação criolla, a
identidade migrante chola se reafirma, em oposição ao “limenho”, como reivindicação de
uma nova identidade nacional e da construção de uma “peruanidade” mais inclusiva.
La apertura de un espacio de identificación donde el campo semántico de la
diferencia cultural se significa desde categorías como cholo, serrano o provinciano,
interrelaciona identidad y poder en dos sentidos: uno, en la exhibición de la
diferencia a través de ciertas prácticas culturales entendidas como constructoras de
un sentido de igualdad; dos, en la construcción discursiva de la diferencia como
encarnación de la identidad nacional pues sentirse peruano implica […] denunciar
lo que se ha vivido como una apropiación de la peruanidad por lo “limeño”. La

_______________________________________________
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Em português, tradução nossa: “Me considero limenho, pois nasci em Lima, mas meus pais nasceram na
província e, portanto, seus pais também, o que me torna também parte da província de onde vieram, mas
também me torna limenho legalmente falando, porque a certidão de nascimento explica o meu lugar de
nascimento, em conclusão sou limenho e, ao mesmo tempo, sou provinciano”.
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representación de la diferencia cultural chola se dibuja por tanto como un acto de
inclusión de “todos” los peruanos (RODRÍGUEZ MAESO, 2007, p.10 – grifos no
original)379.

Embora na realidade cotidiana da urbe os usos, as práticas e as relações com e no
espaço urbano sejam muito mais complexos, apontando para vivências e apropriações
distintas que nos permitem problematizar esta polarização, a reafirmação das fraturas e das
dualidades históricas da sociedade peruana - agora inseridas e atualizadas no contexto urbano
limenho – se impõe, finalmente, como o principal eixo articulador das experiências e dos
sentidos da diferença que traçam e, ao mesmo tempo, tencionam as linhas do pertencimento e
da exclusão nos imaginários contemporâneos da metrópole de Lima. Contudo, como viemos
argumentando, não se trata meramente da atualização do discurso e da hegemonia criolla, da
sua inscrição e reprodução no espaço, no cotidiano e nos imaginários da urbe; tratam-se,
sobretudo, de experiências, sensibilidades e estereotipias que, profundamente enraizadas no
sentido comum, não são de fácil desconstrução e que tendem a reproduzir-se na medida em
que as condições objetivas e subjetivas que sustentam sua vigência permanecerem inalteradas.

_______________________________________________
Em português, tradução nossa: “A abertura de um espaço de identificação no qual o campo semântico da
diferença cultural é construído a partir de categorias como cholo, serrano ou provinciano, inter-relaciona
identidade e poder em um duplo sentido: primeiro, na exibição da diferença através de certas práticas culturais
entendidas como construtoras de um sentido de igualdade; segundo, na construção discursiva da diferença
como encarnação da identidade nacional, pois sentir-se peruano implica [...] denunciar o que se vivencia como
uma apropriação da peruanidade pelo ‘limenho’. A representação da diferença cultural chola se projeta,
portanto, como um ato de inclusão de ‘todos’ os peruanos”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta tese investigamos as dinâmicas, os lugares e os imaginários urbanos da
diferença na metrópole de Lima, Peru. A partir da análise das narrativas e discursos
produzidos sobre a cidade e sua vida social, buscamos iluminar as práticas, usos e
apropriações do espaço urbano que constroem socialmente os lugares relacionais da
metrópole, de modo a compreender como é concebida / imaginada a cidade e o pertencimento
a ela. Mais especificamente, buscamos investigar a hipótese da construção descentrada de
uma subjetividade coletiva urbana, isto é, da tessitura de imaginários e vínculos de
urbanidade como relação de reconhecimento do outro e do pertencimento à urbe como um
espaço-tempo compartilhado. Questão e hipótese que dialogaram, aqui, com o contexto
contemporâneo das metrópoles latino-americanas, com a problemática dos vínculos sociais e
os diagnósticos da crise societária que as atravessa (FILGUEIRAS, 2008; RIBEIRO, 2006).
Paralelamente, associamos esta discussão àqueles que identificamos atualmente como
os sentidos hegemônicos da heterogeneidade social, a saber: o conflito e a criminalização da
diferença, a mercantilização e turistificação da diversidade cultural, as lutas por
reconhecimento e a reivindicação política de direitos. Nesta direção, buscamos compreender e
dialogar com as preocupações e os “sentidos comuns” que constroem os discursos e
significações do urbano na América Latina na contemporaneidade, resgatando ademais sua
historicidade e as múltiplas temporalidades que informam e atravessam seus sentidos atuais.
Partindo do reconhecimento das densas camadas de tempo-ação acumuladas no espaço
herdado, na Parte I, nos dedicamos à reconstrução da trajetória histórica da metrópole de
Lima e dos imaginários construídos sobre a cidade, explorando três perspectivas distintas. No
capítulo 1, privilegiamos as sucessivas transformações em seu espaço construído, delineando
a conformação do seu território metropolitano atual; no capítulo 2, abordamos o centralismo
limenho, os discursos e os imaginários sobre Lima a partir de e em diálogo com sua inserção
no contexto nacional peruano; e, finalmente, no capítulo 3, percorremos sua história através
de elementos do seu cotidiano e de sua cultura popular, em particular o comércio e a música.
Ao construir estas três “versões” da história limenha, da memória e dos imaginários
construídos sobre a cidade, tratamos de introduzir e familiarizar o leitor com o contexto
histórico peruano, e com o limenho em particular, apresentando e discutindo momentos e
processos históricos que consideramos importantes da trajetória de Lima; isto é, importantes
na medida em que nos informam sobre seu presente e sobre os desafios que enfrenta a
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sociedade peruana na contemporaneidade. Neste sentido, argumentamos que estes eventos,
lugares, discursos, categorias e práticas culturais não apenas narram a história urbana, social e
cultural da metrópole de Lima, mas nos revelam, de modo especial, as múltiplas
temporalidades postas em jogo, permanentemente, nas práticas cotidianas, nas relações sociais
e na construção de vínculos de sentido para a sua experiência urbana contemporânea.
Ademais, debruçar-nos sobre esta trajetória nos permitiu revelar e compreender, em
sua historicidade, aspectos fundamentais da subjetividade e da sensibilidade limenhas, como o
fatalismo, o ceticismo e a melancolia nostálgica; a frustração, o rancor, a desconfiança e a
baixa estima coletiva; além do peso particular que o passado e o discurso historiográfico
adquirem na sociedade peruana, perpetuando estigmas e estereotipias que continuam a
informar suas percepções e representações sobre si, sobre o outro e sobre a cidade, seus
diagnósticos do presente e suas imaginações de futuro. Tratava-se, enfim, de como a
sociedade peruana, e a limenha em particular, se relaciona e se apropria de sua própria história
transformando-a em memória, dos sentidos que esta memória carrega e de como ela se
atualiza e se inscreve no presente, no cotidiano e nos imaginários da urbe.
Na Parte II, voltamos ao plano da sincronia e analisamos o momento atual da
metrópole de Lima, no novo contexto urbano, político e social inaugurado na última década
com a reabertura democrática, o crescimento econômico, a reconquista dos espaços públicos e
o surgimento de uma nova cultura pública e política após as graves décadas do conflito
interno e do autoritarismo. No capítulo 4, em diálogo com o contexto latino-americano mais
amplo, destacamos as tendências e os vetores hegemônicos que transformam a materialidade,
a sociabilidade e a urbanidade nas grandes metrópoles da América Latina, discutindo os
contornos, os conteúdos e a abrangência da crise societária que hoje as caracteriza e buscando
compreender, ademais, de que maneira estes processos se relacionam com os modos
predominantes através dos quais a diferença é vivenciada e imaginada nestas metrópoles.
Finalmente, no capítulo 5, investigamos a hipótese da construção de outros sentidos
para a experiência urbana contemporânea e da tessitura de vínculos de urbanidade.
Atravessando o território metropolitano, destacando distintos usos e apropriações do espaço
urbano e explorando alguns de seus lugares relacionais, analisamos as novas dinâmicas
sociais, culturais e políticas que hoje tencionam os espaços públicos da metrópole, buscando
compreender de que modo e em que medida estes processos, relações e conteúdos favorecem
a formulação de outros imaginários sobre a cidade e sobre o pertencimento a ela.
No entanto, embora o contexto nacional recente tenha sido acompanhado de
expectativas e possibilidades inéditas na história do país – e de fato tenha significado a
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emergência de novos atores na cena pública que questionam o atual modelo de
desenvolvimento econômico e que reivindicam reconhecimento político e social, disputando
os sentidos da memória e da identidade –, persistem a vivência e o imaginário de uma nação
frustrada, profundamente marcada pelo racismo, pelo ressentimento, pelo desprezo e pela
desconfiança, incapaz de superar seus traumas históricos e construir novos sentidos, mais
solidários e inclusivos, para sua diversidade cultural. Como vimos, nos imaginários e no
“sentimento” da nacionalidade no Peru – nos contra-hegemônicos, inclusive – prevaleceram,
reforçando-se mutuamente, o antagonismo e a percepção aguda das dualidades raciais,
culturais e geográficas como elementos definidores do caráter nacional, da paisagem cultural
e da realidade econômica, política e social do país. Esta fratura histórica, que Lima institui e
simboliza, informa e condiciona, portanto, a elaboração dos discursos sobre a nação e a
nacionalidade no Peru, e as relações de dominação e subordinação que as constituem e
atravessam; fratura “fundacional” também do próprio espaço urbano limenho, na medida em
que se localiza - no tempo e no espaço – na conquista e na fundação espanhola da cidade.
Nos dias atuais, esta dualidade não apenas permanece vigente no plano nacional, como
também no cotidiano e nos imaginários da metrópole, e sua expressão mais visível e
contundente é a reafirmação constante da existência de, pelo menos, duas cidades: “Lima” e a
“Nova Lima” – ou qualquer de suas variantes, como a distinção entre a “Lima moderna” e a
“Lima popular”. Apesar da complexidade dos circuitos, percursos, práticas e relações que
informam o cotidiano da metrópole limenha, estas tensões e dualidades não se resolvem e, em
seus efeitos de realidade, terminam por condicionar as maneiras pelas quais a cidade é
percebida, vivenciada e imaginada por seus habitantes. Assim, ainda que na realidade
cotidiana da urbe os usos, as práticas e as relações com e no espaço urbano sejam muito mais
complexos, apontando para vivências e apropriações distintas que problematizam e desafiam
esta polarização, a reafirmação desta fratura “fundacional” e das dualidades históricas da
sociedade peruana – agora inseridas e atualizadas no contexto urbano limenho – se impõe
como principal eixo articulador das experiências e dos sentidos da diferença que traçam e, ao
mesmo tempo, tencionam as linhas do pertencimento e da exclusão nos imaginários
contemporâneos da metrópole de Lima.
[...] temos aqui, a partir do imaginário que cresce imediatamente na superfície da
vida social, a possibilidade de penetrar no labirinto da simbolização do imaginário; e
desenvolvendo a análise, chegaremos a significações que não se encontram aí para
representar outra coisa, que são como as articulações últimas que a sociedade em
questão impôs ao mundo, a si mesma e a suas necessidades, os esquemas
organizadores que são condição de representação de tudo o que nessa sociedade

363

pode dar-se. [...] As significações imaginárias sociais – pelo menos as que são
verdadeiramente últimas – não denotam nada, e conotam mais ou menos tudo
(CASTORIADIS, 1982, p.173 – grifos no original).

Referindo-se a tudo e, ao mesmo tempo, a quase nada, estas significações necessitam
serem lidas, portanto, além de sua significação imediata: “[...] a função é sempre mais ou
menos a mesma, portanto, incapaz de explicar a inverossímil abundância de detalhes e de
complicações quase sempre diferentes” (CASTORIADIS, op.cit., p.157). Em sua realidade
histórica, o impacto desta fratura sobre os imaginários e a memória social peruana se inscreve
nas sensibilidades, nas práticas e vínculos sociais e na construção das referências
compartilhadas que reelaboram, continuamente, os sentidos do passado, as justificativas do
presente e as expectativas de futuro (DOMINGUES, 2009). Contudo, muito embora estas
sensibilidades, práticas e vínculos não possam ser apreendidos fora do sentido que eles
possuem, estas significações não necessariamente os descrevem nem guardam com relação a
eles um sentido de “realidade” (CASTORIADIS, op.cit., p. 177). Em seus efeitos de sentido,
estas significações “últimas”, que demarcam e apontam o devir social, nos conduziram por
um território labiríntico que nos exigiu, para cruzá-lo, “não uma leitura linear ou progressiva,
mas o deciframento dos seus modos de durar, de suas lentidões tenazes e de suas
permanências subterrâneas, de suas irrupções súbitas e suas reaparições inesperadas”
(MARTÍN-BARBERO, 2004, p.298 – grifo no original, tradução nossa).
A vigência e a força dos dualismos e oposições que articulam as narrativas e os
imaginários da diferença e do pertencimento em Lima, e no Peru num sentido mais amplo,
expressam, enfim, a percepção e a vivência da metrópole e, sobretudo, da nação como uma
unidade “impossível”, fraturada pelo centralismo limenho e perpetuada pela desigualdade e
pelo estigma, pela desconfiança e pelo desprezo mútuo, e pelo rancor daqueles que
responsabilizam sempre o outro pelo “fracasso” do devir nacional. Seus “modos de durar”, no
entanto, não se relacionam apenas com a constatação da reprodução continuada, ao longo da
história, das condições “reais” que os alimentam, mas também, como já argumentamos, com o
protagonismo que o passado e a própria história adquirem na sociedade peruana, nas suas
percepções e definições de si e dos outros, nos discursos e nos imaginários sobre sua capital.
Neste sentido, argumentamos que a reiteração desta polarização não deve ser
entendida apenas como uma ordem simbólica e discursiva, histórica e sucessivamente
reafirmada pelas elites hegemônicas de modo a sustentar seu domínio sobre o real. Invertendo
seus sinais, a fratura, a dualidade, a mistificação do passado, o desengano e a negação de um
presente degradado permanecem; “sentimentos enfrentados com o mundo real, no qual resta
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então uma sobredeterminação afetiva que permite cerrar o círculo com o historicismo: a
resignação” (NUGENT, 1992, p. 108 – tradução nossa).
[…] sin un mínimo horizonte de futuro no hay posibilidad de pensar cambios, con lo
que la sociedad patina sobre una sensación de sin-salida. […] en ella se mixturan los
fracasos del país por cambiar con la sensación, más larga y general, de impotencia
que la ausencia de futuro introduce en la sensibilidad de fin de siglo. Asistimos
entonces a una forma de regresión que nos saca de la historia y nos devuelve al
tiempo del mito, al de los eternos retornos, aquel en el que el único futuro posible es
entonces el que viene del “mas allá”, no un futuro a construir por los hombres en la
historia sino un futuro a esperar que nos llegue de otra parte (MARTÍN-BARBERO,
2004, p.296 – grifos no original)380.

Situada em uma zona sísmica, terremotos e tremores são frequentes em toda a costa
peruana e têm, certamente, grande papel na transcendência que as idealizações do passado
adquirem no imaginário limenho. Ao longo de sua história, a cidade foi destruída total ou
parcialmente por diversos terremotos; o último deles, de maior impacto, ocorrido em 1974.
Passados mais de trinta anos, já se anuncia o desastre em Lima com a iminência de um grande
terremoto, para o qual não existem planejamento nem educação preventivos ou planos de ação
consistentes e que a precariedade da maioria das edificações não tem capacidade para suportar
(RIOFRÍO, 2009; ZOLEZZI, 2010). “Uma promessa de desenvolvimento da cidade […]
começa a ser ameaçada […], a frustrar-se. […] No entanto, a densificação habitacional
avança” (RIOFRÍO, op.cit., p.42-43 – tradução nossa).
Nos últimos anos, cresce entre os limenhos a apreensão e a expectativa sobre um novo
desastre. Numa busca rápida pelo tema, em um dos principais jornais de grande circulação em
Lima, foram encontrados quase 10 registros de notícias, somente entre fevereiro e setembro
de 2012, alertando sobre a iminência, o temor e os riscos de um terremoto de grande
magnitude na cidade381. Embora as experiências da vulnerabilidade e do risco sejam sempre

_______________________________________________
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Em português, tradução nossa: “[...] sem um mínimo horizonte de futuro não há possibilidade de pensar a
mudança, com o qual a sociedade patina sobre uma sensação de beco sem saída. [...] nela, se misturam os
fracassos do país por transformar-se com a sensação, mais ampla e generalizada, de impotência, que a ausência
de futuro introduz na sensibilidade de fim do século. Assistimos então a uma forma de regressão, que nos
expulsa da história e nos devolve ao tempo do mito, ao dos eternos retornos, aquele no qual o único futuro
possível é, então, aquele que vem do ‘além’, não um futuro a construir pelos homens na história, mas um
futuro a esperar que nos chegue de outra parte”.
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Ver, por exemplo: “Reconstruir Lima tras terremoto demoraría hasta quince años”, La República, 31 de maio
de 2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/31-05-2012/reconstruir-lima-tras-terremoto-demoraria-hastaquince-anos, acesso em 13/04/2013; “Mal estado de hospitales, vías y viviendas agravarían efectos de terremoto
en Lima”, La República, 09 de junho de 2012, versão eletrônica: http://www.larepublica.pe/09-06-2012/mal-estado-
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socialmente desiguais, o “fantasma de um terremoto” assombra a todos, sem distinção – os
casarões encortiçados, as construções antigas sem manutenção, as moradias autoconstruídas
às quais se agregam segundos e terceiros andares ou os novos edifícios de apartamentos,
construídos às pressas, à base de licenças questionáveis e ampla oferta de crédito – revelando,
ademais, o papel do Estado na “produção de vulnerabilidade” (ZOLEZZI, 2010, p.408)382.
Ao final do capítulo 1, argumentamos como as narrativas históricas e os imaginários
urbanos de Lima se articulam, ciclicamente, em torno da percepção da destruição e da perda
de si mesma. Argumentamos também que, mais que um discurso, esta narrativa da destruição
termina por instituir um modelo de percepção próprio, uma maneira de representar a trajetória
e a existência mesma de uma cidade que não cessa de produzir e/ou de sofrer a sua
desaparição (ORTEGA, 1986). Apesar de que ideia da destruição também implica, sempre, a
possibilidade do recomeço, esta narrativa e o imaginário urbano que ela institui são
conservadores uma vez que, com seu olhar melancólico e desesperançado diante da perda sem
fim, contribuem para a negação do presente e para o bloqueio dos horizontes de futuro que –
diante do imponderável – permanecerão curtos e, em todo o caso, sempre frustrados.
Como, então, escapar ao labirinto?
En el laberinto el camino es simultáneamente el límite; no hay cómo saber si una
pared nos sirve para detenernos o para seguir avanzando por otros rumbos. En el
laberinto todos los caminos están entrecruzados y simultáneamente bloqueados, casi
(NUGENT, 1992, p.18)383.

Talvez possamos partir das pistas abertas pelo questionamento das “imagens-síntese”
que apoiam os sentidos comuns e a produção dos consensos sobre o urbano na
contemporaneidade e cuja aceitação tácita se acomoda aos instrumentos de dominação do
mundo, dissolvendo as mediações que possibilitam representações e leituras mais ricas e

_______________________________________________
de-hospitales-vias-y-viviendas-agravarian-efectos-de-terremoto-en-lima, acesso em 13/04/2013; “Expertos alertan

que un fuerte terremoto amenaza a Lima”, La República, 02 de setembro de 2012, versão eletrônica:
http://www.larepublica.pe/02-09-2012/expertos-alertan-que-un-fuerte-terremoto-amenaza-lima, acesso em 13/04/2013;

“Minsa pide calma frente a predicciones de terremoto en Lima”, La República, 20 de setembro de 2012, versão
eletrônica: http://www.larepublica.pe/20-09-2012/minsa-pide-calma-frente-predicciones-de-terremoto-en-lima, acesso
em 13/04/2013.
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Ver Anexo, Mapa 6: Cenário de impacto de um sismo e tsunami em Lima e Callao.

Em português, tradução nossa: “No labirinto, o caminho é simultaneamente o limite; não há como saber se
uma parede nos serve para deter-nos ou para seguir avançando por outros rumos. No labirinto, todos os
caminhos estão entrecruzados e simultaneamente bloqueados, quase”.
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politicamente significativas da totalidade urbana, “atual, projetada e utópica” (RIBEIRO,
2012, p.106). Neste sentido, o enfrentamento da crise societária e a reflexão sobre as
profundas transformações dos significados culturais do “viver juntos” nas sociedades urbanas
contemporâneas nos coloca diante da necessidade de reintroduzir “o sensível, e não apenas o
mensurável” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.42), expondo e problematizando a dinâmica das
contradições sociais em direção a uma “concepção viva e tentativa de totalidade, distante das
leituras formais da vida metropolitana” e à construção de imaginários e representações mais
abertos e inclusivos da experiência urbana (RIBEIRO, op.cit., p.107). “Não certamente de
uma ideia de comunidade ‘resgatada’ de algum passado idealizado, mas aquela que assume as
ambíguas formas do presente” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p.45).
Ambiguidades e contradições que expressam, finalmente, a dialética tensa entre as
pulsões de liberdade e dominação, igualdade e desigualdade, solidariedade e fragmentação
que permeia a vida social e que não se resolve, constituindo, de certa maneira, uma dinâmica
perene da modernidade (DOMINGUES, 2009, p.205). O reconhecimento destas tensões nos
conduz, por outro lado, à valorização das latências e potências do urbano contidas e apoiadas,
muitas vezes, apenas na ação espontânea, em práticas banais do espaço e em suas múltiplas
temporalidades, nas condições e possibilidades de sua apropriação social, que apoiam a
tessitura dos vínculos de urbanidade em sua potência transformadora (RIBEIRO, 2005).
Interação e dialética são a chave, portanto, para a compreensão de que a contradição
entre passividade e atividade, entre dominação e apropriação, nunca é totalmente resolvida a
favor dos primeiros (DOMINGUES, 1999). Assim, entendemos que ao investigar as práticas
e imaginários sociais no/do espaço urbano – que, além de uma condensação de carências, é
também depositário de aprendizados, conquistas e projetos populares – trata-se não apenas de
interrogar a ordem dominante, mas, sobretudo, de reconhecer estas “energias latentes da
cidade”; ou seja, reconhecer que a experiência urbana é também, afinal, dotada de
transcendência (RIBEIRO, 2009b, p.149).
Transcendência que, no caso de Lima, pode estar contida, em potência, nas dinâmicas
concretas de uma pujante e dinâmica cultura urbana; em práticas e usos do espaço, percursos
e lugares, sociabilidades cotidianas, práticas comerciais, sonoridades, estéticas, performances
artísticas, intervenções poéticas e manifestações políticas que constituem expressão de
permanências, de transformações e dos desafios que enfrenta a sociedade limenha neste início
de século; expressão dos conflitos, dos desejos e anseios que tencionam e disputam, no
presente, os sentidos do pertencimento à metrópole e de sua diversidade social e cultural
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constitutiva. Insinuam-se assim, obliquamente, sentidos outros cuja compreensão e
valorização poderiam nos permitir, enfim, reabrir os horizontes em direção ao possível.
Encontram-se latentes, nessa aproximação do presente, imaginários urbanos que
fortalecem o tecido social e respeitam a criatividade que é própria da ação
espontânea e da ação direta. Afinal, quem se apropriará das lacunas deixadas pela
fragmentação? Quem pode reconhecer, nessas lacunas, oportunidades para a
construção de um futuro mais generoso e libertário? (RIBEIRO, 2012, p.107).
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el pensamiento
es otro cielo
Trecho do poema “algún celaje”, de
Teresa Cabrera. Do livro sueño de pez o
neblina, Lima, 2010.
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ANEXO A: MAPAS DE REFERÊNCIA
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Figura 39 – Departamento de Lima – Mapa Físico-Político

Fonte: REPÚBLICA DEL PERÚ – Instituto Geográfico Nacional, s/d. Disponível em:
http://www.observatorioturisticodelperu.com/imgs/mapas/14.gif, acesso em 12/04/2013.
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Figura 40 – Distribuição dos distritos de Lima Metropolitana por zonas

Fonte: DESCO – Observatorio Urbano – Programa Urbano, s/d. Disponível em:
http://www.urbano.org.pe/downloads/observatorio_urbano/Zonas%20de%20Lima%20Metropolitana.jpg,
acesso em 12/04/2013.
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Figura 41 – Evolução Urbana da Cidade de Lima

Fonte: REPÚBLICA DEL PERÚ – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010. Disponível em:
http://fenix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/mapas/LIMA_EVOLUCION.pdf, acesso em 12/04/2013.
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Figura 42 – Plano de Zonificação de Lima Metropolitana – Cercado de Lima e Centro

Fonte: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA – Instituto Metropolitano de Planificación, 2007. Disponível em: http://fenix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/CercadodeLima.pdf, acesso em 12/04/2013.
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Figura 43 – Peru e principais cidades

Fonte: Guia Geográfico – Países da América, versão eletrônica, s/a, s/d. Disponível em: http://www.paisesamerica.com/mapas/mapa/peru.jpg, acesso em 12/04/2013.
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Figura 44 – Cenário de impacto de um sismo e tsunami em Lima e Callao

Fonte: “Estiman que terremoto en Lima destruirá 200 mil casas”, Perú21.pe, 08 de abril de 2012, versão
eletrônica, disponível em: http://peru21.e3.pe/ima/0/0/0/3/8/38042.jpg, acesso em 12/04/2013.

