
Dossiê Peru 

 O Peru durante o período colonial era considerado uma das principais 

colônias espanholas no continente americano e chegou a se tornar o Vice-

Reino do Peru no ano de 1544. A independência peruana por sua vez, só 

aconteceu muitos anos depois, no ano de 1821, muito embora o processo 

tenha começado um ano antes com a chegada do General José de San Martin 

no país, comandando a Expedição Libertadora do Peru. Porém mesmo com a 

independência conquistada a luta no país continuou até o ano de 1824, desta 

vez sobre o comando de Simón Bolivar que venceu a Batalha de Junín 

consolidando a independência em relação à Espanha. 

 Desde então o Peru passou por uma série de transformações sobre o 

governo do General Ramón Castilla como, por exemplo: abolição da 

escravatura, criação de uma rede de telégrafos, novas ferrovias foram 

construídas e talvez a mais importante seja a elaboração de uma constituição 

no ano de 1860. 

No inicio do século XX o Peru teve como personagem importante 

Augusto Bernadino Leguía que foi presidente por dois mandatos, sendo que o 

segundo foi conseguido apenas devido ao apoio militar depois de um golpe. 

Seu governo teve como oposição a Aliança Popular Revolucionaria Americana 

(PARA) que teve grande popularidade no país, fazendo com que todos os 

governos pós Leguía seguissem minimamente suas ideias de melhorar as 

condições de vidas dos indígenas. 

Já no ano de 1961 o Peru buscou a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) juntamente com Equador e Colômbia a realização de uma 

reunião de consulta, alegando problemas devido à infiltração de guerrilhas 

comunistas em seu território. Porém todos os pedidos foram negados, fato que 

só mudou em dezembro daquele mesmo ano quando Cuba anuncia 

oficialmente sua vinculação com o marxismo-leninismo. (Neto, 2005) 

Sendo assim, fica fácil entender porque o Peru não se opôs nem a 

suspensão de Cuba da OEA e nem ao embargo que foi imposto ao país. 
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