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experiência do PREVI no Peru
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O Programa Experimental de Vivienda (PREVI) foi um programa de habitação social peruano idealizado no final
da década de 1960 e materializado a partir de 1974 na cidade de Lima. Partindo de “ como se vive no Peru? ” o 
projeto possuía um caráter experimental; havia a possibilidade da moradia se expandir a partir de uma estrutura 
já estabelecida.

Uma das premissas do projeto era o transito entre um âmbito formal – o arquiteto concebe o projeto e ele se 
materializa – e um âmbito informal – quem habitava o espaço construído poderia aumentar sua moradia como e 
quando quisesse. Algo semelhante ocorreu na Europa em 1927, na cidade de Stuttgart na República de Weimar 
(atual Alemanha) o chamado Weissenhof.

No entanto, o maior apoiador do PREVI, o presidente Balaunde foi deposto do poder durante o projeto devido ao
golpe militar. O projeto que consistia em três fases, não passou de sua primeira etapa, pois para além da 
arquitetura e do urbanismo idealizando a habitação e a cidade é necessária vontade política para que se realize o 
interesse social.
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