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O “Programa Experimental de Vivienda” (PREVI), foi um plano de habitação social desenvolvido em Lima, no Peru

entre o fim da década de 1960 e início da década de 1970. Partindo da premissa de “Como se vive no Peru?” com

práticas participativas.

Implantação Maquete

N



O programa peruano tinha como forte influência o Metabolismo Japonês.

Kiyonori Kikutake Skyhouse (1964)



As diretrizes estabeleciam que as habitações pudessem ser expandidas, com um sistema modular que se

adaptasse aos usuários, ou seja, casas que crescem (embriões).

Variações de planta do projeto de Herbert Ohl para o PREVI (1968)



13 equipes internacionais / 13 equipes peruanas



21 participantes dos quais 19 homens e apenas 2 mulheres

Ou seja, 90% dos escritórios eram representados por homens



ARQUITETAS E ARQUITETOS DO PERU?



Plantas baixas e primeiro pavimento

Detalhe da implantação 

EQUIPE

KIKUTAKE,

KUROKAWA,

MAKI
(JAPÃO)

Móveis para banheiro, cozinha e 
armazenamento



EQUIPE

CHARLES

CORREA
(ÍNDIA)

Plantas, cortes, elevações e perspectiva axonométrica do projeto de Charles Correa



EQUIPE

ALEXANDER,

ISHIKAWA
(EUA)

Proposta urbanística da equipe.

Plantas dos pavimento térreo e primeiro pavimento. .



EQUIPE

LLAÑOS,

MAZZARRI
(PERU)

Planta dos pavimentos do térreo e perspectiva

Projeto em 1977 Projeto de Elsa Mazzarri e Manuel Llaños em 1977.



“Se o Weissenhof foi o nascimento da habitação de interesse social no Primeiro Mundo,

PREVI foi o coito interrompido no projeto do Terceiro Mundo.” (ZVONICKOVA apud LAND, 2015)

Weissenhof, Sttutgard – Alemanha (1927) Vista aérea do PREVI (1976)



1976 2003

Projeto da equipe de James Stirling



Conjunto Habitacional “Quinta Monroy” – Elemental – Iquique, Chile (2003)

PREVI – Charles Correa – Lima, Peru (2008)

PREVI – James Stirling – Lima, Peru (1976)


