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RESUMO 

O tema deste trabalho é a importância política das jovens e afroperuanos. A meta é trazer 
alguns dados do perfil do Afro-juventude peruana e suas percepções sobre a participação 
política. Os dados analisados são derivados a partir de uma pesquisa realizada com 39 
jovens afroperuanos que responderam a um questionário e que participam na organização 
não-governamental Ashanti Peru. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário. A 
pesquisa foi realizada em 2015 em Lima (Peru). A análise mostra que existe um sector de 
jovens afroperuanos/a participar activamente em espações decisões políticas no contexto 
dos movimentos sociais.  

Palavras-chave: participação política, juventude Afro-peruana.  

ABSTRACT 
The theme of this work is the political importance of the young and afroperuanos. The goal is 
to bring some data from the profile of Afro-Peruvian youth and their perceptions about 
political participation. The analyzed data are derived from a survey conducted with 39 
young afroperuanos who responded to a questionnaire and participating in the non-
governmental organization Ashanti Peru. For data collection was used a questionnaire. The 
survey was conducted in 2015 in Lima (Peru). The analysis shows that there is a sector of 
young afroperuanos/to participate actively in espações political decisions in the context of  
social movements.  

Keyword- Political participation, Afro-Peruvian youth 
 

1 A participação política das juventudes no Peru  
A maneira de contextualizar os que são as juventudes no Peru podemos evidenciar 

que segundo a Secretaria Nacional da Juventude Peru (2015b), 26.9% do total de peruanos 

e peruanas são jovens, o que corresponde a uma faça etária de entre 15 a 29 anos de 

idade. Entre os principais problemas que têm segundo Peru (2015b) se distribui na falta de 

acesso aos sistemas de saúde e educação, a inserção econômica e a limitada participação 

ativa no exercício cidadão e político. 
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A sociedade peruana tem uma história em particular a diferença de outras 

sociedades ou nações. Nas décadas finais do século XX aconteceram fatos que marcaram a 

história e o pensamento de muitos peruanos, entre elas se podem destacar o que foi o 

terrorismo e a violência política que aconteceu no país, o qual através do surgimento de 

grupos como “Sendero Luminoso” e o “Movimento Revolucionario Tupac Amaru MRTA” 

fomentavam a nível nacional uma cultura de desconfiança, temor e medo às formas de 

participação e expressão popular. 

Sobre estes acontecimentos, para Jo Yarma (2007, p. 18), 

 
Otro hecho importante está relacionado a las secuelas y consecuencias que 
dejó la violencia política vivida en el Perú entre los años 1980 al 2001, que 
han sido expresadas en el temor de la población a toda forma de 
participación, por el riesgo que implicaba su represión, igual que la 
agudización de la pobreza y el desempleo, que obligaron a amplios sectores 
sociales a priorizar su supervivencia antes que a la movilización social en 
busca de sus demandas y reivindicaciones.  

 
Na década dos anos 1980 jovens estudantes pobres do interior do país acedem a 

uma educação universitária participando de um discurso nacionalista contra a desigualdade. 

O envolvimento de alguns jovens pobres das universidades públicas do centro-sul do país e 

os camponeses foram chaves para o surgimento destes grupos. 

Estes acontecimentos abarcaram quase todo o território nacional e foram 

caracterizados pelo autoritarismo levado ao estremo e a violência que desbordou os limites 

por parte destes grupos. No caso do Sendero Luminoso teve surgimento numa universidade 

pública do interior do país, e liderado pelo Sr. Abimael Guzmán que se inspirou na revolução 

cultural que vivenciou na China, e junto com pessoas dos setores mais pobres pegaram as 

ideais radicais da luta armada para fazer uma revolução no Peru. Por outro lado o MRTA foi 

um grupo que se diferenciou do Sendero Luminoso e que atuava num entorno basicamente 

urbano contra as forças armadas, a polícia e os grupos de poder. 

Sobre as vítimas mortais desde confronto, segundo umas das conclusões do informe 

final da comissão da verdade e reconciliação Peru (2003),  

 
La CVR estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia 
es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas 
humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles 
ocurridas en sus 182 años de vida independiente. 

 
Esta cultura de opressão, silêncio e morte que muitos das e dos jovens peruanos não 

viveram mexeu com a estrutura e cultura popular da sociedade peruana, transmitindo de 

alguma maneira e num determinado tempo em muitos jovens a desconfiança e a limitação 

do que significa a participação e a política. 
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Podemos deixar esclarecido que no Peru a influencia de algumas mudanças sociais, 

culturais e políticas que aconteceram principalmente no final da década do século XX 

afetaram profundamente uma estrutura que jogou fora os direitos e principalmente uma 

cultura de participação popular e política ativa nos espaços de tomada de decisões do 

Estado. 

Esta estrutura afetou também posteriormente às e aos jovens, então podemos dizer 

conforme Tanaka (1995, apud JAVE e UCHUYPOMA, 2013, p. 32) que “no se trata de que 

los jóvenes se despolitizaron o abandonaron el espacio público o el sistema político, sino 

que son los cambios sociales, económicos, políticos o culturales los que fueron generando 

menores incentivos para la participación de los jóvenes.” 

Por outro lado, quem pretendia romper com este círculo vicioso de exclusão e falta 

de participação social e política a nível local e nacional foram as organizações locais, 

comunais, movimentos e a sociedade civil juntando forças para promover o envolvimento 

das pessoas nos processos de discussão e debate do Estado. 

Porém, existia uma preocupação especial por parte de algumas organizações na 

limitada participação política das e dos jovens, que, além das mudanças sociais e culturais 

que atravessou o país, estariam inconformes com as formas tradicionais de participação 

política seja esta partidária ou eleitoral. 

Para Sanz Moral (2013, p. 14), 

 
En parte, la preocupación institucional por la participación política de 
jóvenes se debe a que se percibe entre estos un comportamiento diferente 
al de los adultos. Se hace difícil generalizar, ya que se dan diferencias entre 
contextos y entre países, pero lo más común es que los y las jóvenes 
muestren, por un lado, menor nivel de participación electoral y, por el otro, 
una mayor intensidad en la participación por vías “no convencionales”. 

 
Nessa perspectiva, temos alguns fatores sociais e políticos que diferençam às e aos 

jovens das e dos adultos enquanto as formas tradicionais de participação política e eleitoral 

e as novas formas de participação, consideradas formas de participação não convencionais. 

Ora, que estas novas formas sociais e políticos de participação desenvolvida pelas e 

pelos jovens poderiam ser uma caminho para mudar o panorama atual do que se entende 

por participação política na sociedade. Porém, a falta de poder na tomada de decisão por 

parte das e dos jovens sobre a realidade conjuntural e, além disso, o encapsulamento por 

parte sociedade adulta catalogando a participação política das juventudes como formas não 

convencionais de fazer política faz que sua discussão não tivesse a adequada validez.  

Por isso chama a atenção Jave e Uchuypoma (2013, p. 30) ao dizer que: “Se trata de 

un modo de participación que condena a la juventud a jugar para siempre en segunda 
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división, lejos de las instancias donde se toman las decisiones y se definen las influencias 

relevantes en el sistema político.”  

Podemos dizer que o sistema político tradicional atual dominado na sua grande 

maioria por pessoas adultas não gera canais de ingresso e participação das juventudes, no 

mesmo nível de decisão, ao comportamento e a tendência da juventude com a 

espontaneidade, criatividade, o uso das tecnologias de informação e comunicação, e as 

novas formas de fazer política que caracterizam aos jovens. 

Na perspectiva e olhar crítico das e dos jovens ao sistema político peruano atual e 

conjuntural, está sob uma associação direta com a corrupção desenvolvidas nas últimas 

décadas pelos funcionários do Estado, o lobby, a satisfação dos interesses privados e das 

grandes empresas, relacionando à política geralmente com a mentira. Esta tendência e 

olhar crítico das e dos jovens é mais forte no centro e principalmente no sul do país onde 

prima a pobreza e pobreza extrema. 

Segundo Chavez (1999, p. 85), 

 
Los jóvenes […] suelen asociar la política con la acción de determinados 
personajes relacionados con el servicio público. En ese sentido, la política 
es vista como una actividad dominada por la corrupción. Los políticos 
actúan con base en sus propios intereses y ambición, y no en 
representación de las necesidades e intereses de las demás personas. 
 

Chama a atenção a concepção das e dos jovens sobre a política, ao ser assimilada 

como uma atividade corrupta e ao mesmo tempo como uma atividade sob uma forma de 

satisfação de pequenos grupos. É necessário para o desenvolvimento de o país poder fazer 

mudanças estruturais da política que possa revestir esta situação de desconfiança por parte 

das e dos jovens e ao mesmo tempo revestir sua limitada participação política, mediante a 

construção de pontes que garantam a inclusão deles e delas nestes espaços, contribuindo 

de maneira efetiva a esta mudança. 

Esta mudança tenderia que ser efetiva e não somente em promessa de campanha 

eleitoral, como por exemplo, quando a sociedade e principalmente alguns políticos se 

lembram das e dos jovens em etapas de período eleitoral pegando em consideração que 

são uma massa populacional importante, e que ao mesmo tempo seriam as e os jovens 

quem pegariam o rombo do país quando eles, políticos eleitoreiros, não estejam no poder. 

A concepção da “juventude” também foi muito debatida no começo do século XXI por 

alguns organismos multilaterais como a OEA e a ONU, ao tentar entender a “juventude” não 

como somente um grupo etário senão como um grupo com uma imensa complexidade e 

diversidade ao momento de discutir as questões das políticas públicas para eles e elas, o 

qual se começou a chamar e a entender como uma concepção de “juventudes” ao expressar 
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uma amplitude de identidades, gêneros, raças, etc. cada uma delas com um sem número de 

reivindicações específicas. 

Algumas juventudes acreditam numa nova forma de fazer política onde se involucre 

novas ferramentas e metodologias de participação para fazer valer os seus direitos. Estas 

juventudes deslegitimam o papel das e dos políticos tradicionais ao acreditar que 

representam interesses de alguns e não as demandas da maioria que representam, e ao 

mesmo tempo estes e estas jovens questionam dos políticos tradicionais a temerária 

facilidade de resolver os problemas atuais da sociedade.  

Conforme Chavez (1999, p. 87), 

 
Los jóvenes parecen estar convencidos de que la ineficacia de los políticos 
y los partidos tradicionales es una de las principales causas de la crisis que 
afecta al país desde hace varias décadas. Esto ha provocado una pérdida 
de confianza en la política como medio para resolver los problemas 
inmediatos; por esa razón no se desarrollan canales de comunicación entre 
los representantes y los representados. Sin embargo, siguen plenamente 
conscientes de la necesidad de organizarse para dar solución a los 
diferentes problemas que los aquejan, por lo que buscan apoyo en personas 
o grupos que se encuentran menos relacionados con la política tradicional. 

 
Percebe-se na população que a organização das juventudes começou a ter cada vez 

mais protagonismo e relevância nos diversos espaços sociais, econômicos, culturais e 

políticos visibilizando com maior frequência na sociedade a necessidade de investir mais 

nas juventudes.  

As juventudes peruanas precisam de uma associatividade forte, e com ela o 

despertar de novas e diversas lideranças sociais, culturais e políticas que possam fazer 

frente aos diversos fenômenos e as novas formas de injustiça social no país. 

Sobre a importância desta associatividade juvenil, Peru (2010, p.13) nos esclarece 

que, 
A través de la asociatividad —entendida como la capacidad de organizarse 
junto con otras personas para la consecución de metas— se incentiva que 
las y los jóvenes incrementen su capacidad para tomar decisiones como 
miembros de instancias locales y/o regionales, lo que les permitirá realizar 
cambios y resolver problemas comunes de alcance local y/o regional. Estos 
procesos de ejercicio de la ciudadanía e inclusión social de los y las jóvenes 
en nuestro país contribuyen a resolver las brechas entre distintos sectores 
de la juventud en lo que se refiere al desarrollo de sus capacidades y su 
acceso a oportunidades. 

 
Como outro dos principais desafios, acreditamos na total importância de poder 

involucrar eficientemente a essa grande diversidade de juventudes que estão na periferia 

dos processos sociais e políticos de desenvolvimento como são as juventudes 

afrodescendentes, indígenas, LGBTI, com deficiência entre outras consideradas como as 

mais vulneráveis. Esta diversidade de juventudes com experiências de vida distintas 
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presentam agendas de direitos pendentes para seu reconhecimento, a justiça e o seu 

desenvolvimento.  

 
2 As juventudes da Ashanti Peru 
 

 

Gráfico 03: Sexo 

 
Fonte: questionário do pesquisador 

 

Verificamos no gráfico nº 03 que 54% das e dos seus integrantes são homens e 46% 

das e dos seus integrantes são mulheres. 

Percebemos que a diferença de gênero na participação na Ashanti Peru entre homens 

e mulheres é pouca, mas ainda tem que se trabalhar um pouco mais para conseguir essa 

paridade de gênero. 

 

Gráfico 04: Idade 
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Fonte: questionário do pesquisador 

 

Verificamos no gráfico nº 4 que a maioria das e dos seus integrantes tem 23 anos de 

idade, seguindo de 29 anos de idade, e que uma quantidade menor são as pessoas que tem 

16 e 19 anos de idade. 

Em relação à idade a partir do gráfico nº 04 podemos constatar que as pessoas com 

23 anos a mais são as que mais participam na Ashanti Peru à diferença das pessoas que 

são menores a essa idade incluindo crianças e adolescentes. 

 

Gráfico 05: Percepção Étnico-racial 

 
Fonte: questionário do pesquisador 
 
Podemos perceber no gráfico nº 05 que quase a totalidade das e dos seus integrantes 

se autoidentificam como afroperuano ou afroperuana, a diferença de uma pessoa que se 
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autoidentifica como zambo/a, uma pessoa que se autoidentifica como afroindigenas e uma 

pessoa que não se autoidentifica com nenhum. 

Podemos constatar que entre as e os jovens da Ashanti Peru já há uma forte 

identidade, existe um reconhecimento da sua identidade como afroperuano a diferença das 

gerações anteriores. 

 

Gráfico 06: Máximo nível educativo alcançado 

 
Fonte: questionário do pesquisador 
 
Verificamos no gráfico nº 06 que 35% das e dos integrantes da Ashanti Peru contam 

com estudos universitários completos, seguindo de 23% que conta com estudos 

universitários incompletos, e somente 2% estão num ensino meio incompleto. 

Percebemos que mais da metade das e dos integrantes da Ashanti Peru teve acesso a 

estudos universitários. Esses dados nos fazem pensar que essa presença tem a ver com 

interesses porque, a partir das falas do grupo focal, identificamos que há um maior interesse 

das e dos estudantes universitários afroperuanos por procurar espaços como a Ashanti 

Peru, a partir de trabalhos nas universidades ou a necessidade de se aprofundar nesse 

debate num âmbito acadêmico. Estes jovens ao participar na Ashanti Peru ficam nas 

atividades desenvolvidas na organização como oficinas e programas até virar membros. 

 

Gráfico 07: Participação num espaço de tomada de decisão 
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Fonte: questionário do pesquisador 

 

No gráfico nº 07 vemos que 74% das e dos integrantes da Ashanti Peru não participa 

de nenhum espaço do Estado de negociação e de tomada de decisão, e que 26% participa. 

Percebemos que a maioria das e dos integrantes da Ashanti Peru a nível nacional 

ainda não tem a experiência de participar em algum espaço do Estado de tomada de 

decisão, mas que há uma quantidade significativa que já tem participado. 

Gráfico 08: Participa num partido político 

 
Fonte: questionário do pesquisador 

 

No gráfico nº 08 vemos que 85% das e dos integrantes da Ashanti Peru não participa 

de partido político, e 11% das e dos seus integrantes participa. 



 

10 

Londrina PR, 04 a 07 de Julho de 2017. 

Podemos constatar que a maioria das e dos jovens da Ashanti Peru está interessado 

numa participação política aberta e não partidária, onde possam reivindicar as suas 

questões. 

 

Gráfico 09: Participação  em outras organizações e colocação das demandas da 

juventude afroperuana 

 
Fonte: questionário do pesquisador 

 

No gráfico nº 09 vemos que 53% das e dos integrantes da Ashanti Peru participa 

também em outras organizações em geral e coloca também as demandas das juventudes 

afroperuanas, e 47% não participa e não coloca. 

Estes dados mostram que para quase a metade das e dos integrantes da Ashanti 

Peru, sua participação na organização os mobiliza a promover os direitos das juventudes 

afroperuanas em outras organizações sociais.  

 

3 Considerações finais 
Verificamos que a maioria das e dos integrantes da Ashanti Peru pensa que o país de 

hoje é pouco democrático, bastante conflitivo, muito racista, muito machista, muito 

homofônico e pouco equitativo. 

Ao mesmo tempo, podemos perceber que para a percepção das e dos integrantes da 

Ashanti Peru existe hoje no Peru um alto índice de intolerância em todos os âmbitos, e que 

a democracia e a justiça é um desafio alarmante para esta nova geração. 

Todas as respostas das e dos participantes da Ashanti Peru apontadas até aqui 

evidenciam o perfil das e dos integrantes da organização a nível nacional. Podemos 

analisar que as e os jovens da Ashanti Peru são jovens que moram na sua maioria numa 
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localidade urbana nas regiões do Peru com presença significativa de população 

afroperuana, são jovens onde há uma pequena inclinação de participação majoritária de 

homens a comparação das mulheres.  

Por outro lado, podemos destacar que a idade promédio das e dos participantes da 

Ashanti Peru é de 23 anos seguido de 29 anos, existe uma ausência significativa de 

adolescentes em comparação com os demais jovens. Chama a atenção que quase a 

totalidade das e dos seus integrantes se identifica como afroperuano ou afroperuana o 

que mostra uma forte identidade por parte das e dos seus participantes, e o máximo nível 

alcançado da maioria das e dos seus participantes é a educação universitária completa, 

seguido pela educação universitária incompleta o que constata que as e os participantes 

são jovens que passaram o que estão passando por uma preparação acadêmica.  

Sobre a participação política, existe um setor de jovens afroperuanos e 

afroperuanas que está participando ativamente nos espaços de negociação e de tomada 

de decisão, embora a Ashanti Peru promova a participação politica, os dados mostram 

que ainda existe um considerável setor de jovens afroperuanos e afroperuanas que não 

esta participando nesses espaços. Por outro lado a maioria das e dos integrantes da 

Ashanti Peru não participa num partido político, pelo contrario participam politicamente por 

outras vias de participação democrática como os congressos, conferencias ou espaços de 

negociação com o Estado. Destaca-se também que grande parte deles e delas participam 

também em outros espaços sociais onde transmitem o aprendido na Ashanti Peru e 

colocam as demandas da população afroperuana, este dado é muito interessante porque 

as e os jovens afroperuanos são agentes multiplicadores da luta dos direitos humanos.  

Por ultimo, as e os jovens respondentes do questionário ao aprofundar sobre a sua 

percepção do racismo, a discriminação e a violência no país, eles e elas apontam que o 

Peru, é hoje um país pouco democrático, um país bastante conflitivo e muito racista, além 

disso, apontam também que o Peru é um país muito machista, muito homofóbico e pouco 

equitativo. Eles e elas consideram que para as e os afrodescendentes existe hoje no Peru 

um alto índice de intolerância em todos os âmbitos, e que a democracia e a justiça é um 

desafio alarmante para estas novas gerações. 

A partir de esses dados já podemos perceber e verificar a importância e influencia na 

Ashanti Peru nesses jovens afroperuanas e afroperuanas, na próxima parte vamos a 

continuar desenvolvendo a análise dos dados da pesquisa a partir do grupo focal. 
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