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Introdução 

 

Esse projeto deu continuidade ao estudo comparativo sobre a migração de 

bolivianos e peruanos para a cidade de São Paulo - “Imigração Peruana em 

São Paulo: elementos comparativos com a imigração boliviana” e pretendeu 

aprofundar o entendimento das recentes migrações peruanas para o Estado 

de São Paulo, identificando as principais características desse fluxo 

internacional. 

Metodologia 

 

Mapeamento da população peruana através do Censo Demográfico de 

2000 do Brasil e foi realizada uma entrevista semi-estruturada em 

Campinas, com um estudante de pós-graduação da Unicamp. 

 

 

Resultados, discussões  

 

Ao longo da primeira investigação constatou-se que, apesar de a inserção 

dos imigrantes peruanos na cidade de São Paulo também se dar no 

contexto de reestruturação produtiva e do consequente aumento do setor 

informal, eles não estão inseridos em um nicho ocupacional étnico tal como 

os bolivianos na costura. No entanto, o comércio de artesanato e bijuterias é 

atividade importante na inserção desses imigrantes no mercado de trabalho 

paulistano. 

Munidos dessas informações acumuladas na pesquisa anterior, nos focamos 

em um aspecto que parece ser fundamental para o entendimento do fluxo 

migratório de peruanos para São Paulo: as redes sociais - espaços de vida 

(Courgeau, 1994) que se conformam entre o lugar de origem e de destino, 

em um crescente ir-e-vir migratório.  

 

 

 

Conclusões 

 

Os migrantes peruanos contam principalmente com parentes para vir e se 

estabelecer na cidade e essas redes são acionadas por diferentes perfis 

de emigrantes, como demonstram entrevistas realizadas no centro de São 

Paulo em 2010 e a entrevista realizada recentemente na cidade de 

Campinas, com um estudante de Pós-Graduação da Universidade 

Estadual de Campinas.   
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