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Rompendo esquemas,

Uma moradia digna é uma necessidade fundamental de todas as pessoas, reconheci-
damente consagrada como um Direito Humano. A outra face da moeda é a mercan-
tilização da moradia social ou popular. No Peru, programas estatais de moradia so-
cial são dominados por empresas construtoras, impossibilitando a autoconstrução por 
parte das famílias. O banco comercial, encarregado da colocação do subsídio estatal 
acentua o problema, pois os pobres não conseguem se qualificar como grupo destina-
tário principal do subsídio estatal. O exemplo do Movimiento de los Sin Techo (MST) 
de Lima, Peru, rompe esquemas e barreiras, conquistando através de sua persistência 
o acesso à moradia digna.

  

Antes y ahora

Do protesto à proposta

Rubén Pérez Flores é um motorista de 
táxi na metrópole de Lima, capital perua-
na que comporta cerca de nove milhões 
de habitantes. Prestes a completar ses-
senta anos, Rubén ainda está lutando 
para ter sua casa própria. Como milhões 
de famílias, Rubén trabalha todos os 
dias para conquistar seu sustento, mas 
as ofertas do mercado imobiliário para 

adquirir sua casa própria são inacessí-
veis, com um mínimo de 15 anos de pa-
gamentos mensais de mais de trezentos 
dólares, sem mencionar a taxa inicial ne-
cessária, que é ainda mais alta.

Juntamente com 4000 famílias, Rubén 
participou, no dia 20 de janeiro de 2002, 
de uma ocupação de terra no distrito de 
Carabayllo, localizado no norte de Lima. 
Apesar da resistência dos ocupantes, o 
poder público os desalojou em menos de 
três semanas, felizmente sem vítimas fa-
tais, mas com feridos e detidos. A ação, 
no entanto, cumpriu o objetivo dos idea-
lizadores da ocupação, alcançando uma 
ótima cobertura midiática e evidencian-
do o fracasso das políticas públicas de 
habitação popular na cidade e no país. 
Durante os próximo nove anos, até 2011, 
a política pública não mudou, mas da 
ocupação em Carabayllo nasceu a convi-
cção nas pessoas como Ruben de exigir 
de maneira ativa seu direito à habitação 
acessível e digna e questionar o Esta-
do. Todo dia 20 de janeiro dos próximos 
anos foi lembrado como “dia do direito à 
habitação no Peru”. Em 12 de junho de 

conquistando o acesso
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2011 foi fundado o Movimiento de los Sin Techo (Mo-
vimento dos Sem-Teto) – MST.

Os fundadores do MST, “durante esses anos neo-
liberais” como Rubén lembra, buscaram inspiração 
em movimentos similares do Brasil e da Argentina e 
acompanhavam de perto o surgimento de governos 
popular nos países vizinhos (Bolívia, Equador, Brasil, 
Venezuela). A fundação do MST baseou-se no con-
texto político que gerou a vitória eleitoral do presiden-
te Ollanta, mas as expectativas do povo rapidamente 
desapareceram graças ao não-cumprimento de suas 
promessas feitas durante a campanha. Em relação à 
prefeita de Lima, Susana Villarán, o MST encontrou 
mais receptividade. Tirando a lição da experiência de 
2002, o movimento buscou e conseguiu se articular 
com o movimento de trabalhadores e outras inicia-
tivas populares que buscam alternativas ao modelo 
e à exclusão social. Sob o slogan “Gestão e luta”, o 
MST estabeleceu um diálogo com as autoridades, já 
que para o movimento estava claro que a estratégia 
para exigir o direito à habitação não passa pela ocu-
pação ou tomada de terra, mas pela legitimidade pe-
rante as autoridades competentes e a exigibilidade 
de seus direitos (Fonte: Rubén Pérez).
        

Primeiras vitórias
Em junho de 2011 o MST obteve sua personalidade 
jurídica e devido a várias marchas e outras ações 

de protesto havia ganhado peso na cena política de Lima, aumentando seu poder de con-
vocação. No final de outubro do mesmo ano, realizou-se uma audiência pública com a 
presença do presidente do Congreso, o Ministro da Habitação e a prefeita de Lima, tendo 
como tema único a questão da moradia digna. Aproveitando a presença da televisão, o 
MST surpreendeu o presidente do Congresso e o entregou um projeto de lei. Neste evento, 
a prefeita, comovida pelos testemunhos das bases do MST, comprometeu o município de 
Lima a agir sobre o assunto.

     
“O modelo neoliberal não responde à questão da habitação e o direito à habitação tornou-se uma 
mercadoria. Pessoas pobres, nesta situação, alugam um quarto ou participam de ocupações informais, 
estabelecendo-se em terras desocupadas e inadequadas”.

Rubén Pérez Flores, 
Presidente do Movimiento de los Sin Techo Metropolitano y del Perú
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Lembrança do diálogo de 2002 com a 
administração Toledo (durante a en-
trevista com Rubén Pérez do MST)

“O diálogo girava em torno do programa 
Teto Próprio, que subsidia a construção e 
compra de apartamentos de 39 m². Nós, 
pessoas pobres, não podemos acessar 
a ele por falta de conformidade com os 
requisitos exigidos pelo banco. O Esta-
do, ante o enorme problema de déficit 
habitacional nunca respondeu com uma 
construção mais massiva. E, pelo visto, 
as empreiteiras exercem muito poder 
nas esferas políticas “.

Com ações desenvolvidas pelo sem-te-
to, eles conquistaram o Decreto Munici-
pal 1643 que cria a Habitação Popular 
para os mais pobres de Lima.

Com ações desenvolvidas pelo sem-teto, eles conquistaram o Decreto Municipal 
1643 que cria a Habitação Popular para os mais pobres de Lima.

Para a elaboração da proposta de lei, o MST se aproximou do instituto de desenvolvi-
mento urbano CENCA. Desde então, o CENCA, apoiado por Misereor, assim como ou-
tras ONGs, são aliados estratégicos do MST. A proposta de lei entregue ao Congresso 
visa forçar o Estado peruano a implementar dois programas de habitação social (“Meu 
Lar” e “Teto Próprio”) sem excluir sistematicamente os mais necessitados. Este projeto 
de lei foi aprovado pela comissão de habitação do Congresso e agora está na relato-
ria do pleno. A prefeita, usando os poderes conferidos pela Lei de Municípios sobre a 
questão da habitação popular, criou, com o apoio do MST, a Portaria n.º 1643 - Progra-
ma Municipal de Habitação Popular, aprovada pela Câmara em dezembro de 2012.

O MST, dada a falta de vontade política para implementar a construção de moradias 
populares por parte do governo atual, mudou sua estratégia, optando por progra-
mas territoriais próprios, que envolvem a compra coletiva de terrenos, contestando 
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a prefeitura, o Congresso e o Ministério da Habitação 
para conseguir canalização e a administração direta 
do subsídio à habitação popular pelo MST.             
                                                                                          
Programa Territorial Jesús 
Nazareno de Collique
O primeiro programa territorial do MST é o Projeto 
Especial de Moradia Jesus Nazareno de Collique, lo-
calizado no distrito de Comas, no cone norte de Lima. 
250 famílias pertencentes ao MST formaram uma or-
ganização territorial e conseguiram a compra de um 
terreno de 4 ha em condições mais acessíveis, já 
que o proprietário preferiu vender antes da ameaça 
de invasões clandestinas. Durante os últimos meses, 
em mutirões dominicais, parte do terreno foi habili-
tada para ser urbanizada. Se trata de uma pedreira, 
o que é circunstância vantajosa porque permite que 
eles obtenham materiais de construção para o em-
preendedorismo coletivo de moradia social.

Está previsto utilizar materiais do próprio local (areia, 
rocha e pedra) na construção das casas. A compra 
do terreno foi financiada por um pagamento inicial 
de 623 dólares por família e 18 parcelas mensais de 
aproximadamente 138 dólares.

Don Rubén diz que não foi fácil para as famílias acei-
tarem a compra coletiva através de sua organização. 
“As pessoas são muito desconfiadas porque foram 
enganadas por muito tempo e é uma grande conquis-

ta que confiem na organização. A compra coletiva permitiu diminuir os custos. O mesmo 
esperamos alcançar na construção, além de poder usar os materiais da própria pedreira”.
O MST reúne cerca de 4000 famílias. No programa territorial Jesus Nazareno de Collique, 
agora são 250 famílias. O regulamento, aprovado por unanimidade, exige a aprovação 
futura por assembleia caso alguém queira transferir seu lote e habitação para terceiros. 
Desta forma, espera-se manter a coesão social que caracteriza o coletivo neste momento. 
Em pouco tempo o MST começará seu segundo programa territorial, localizado no setor de 
Carabayllo, com capacidade para cinco mil famílias.

   

Terreno habilitado pelo coletivo 
Casa provisória em
Jesús Nazareno de Collique 
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Lutar pelo subsídio estatal de
habitação
“Já que 2016 é um ano eleitoral, essa conjuntura nos ajudará a alcançar 
a aprovação da nossa proposta porque para nenhum partido é conve-
niente que o MST faça protestos durante a campanha eleitoral”, explica 
o presidente do MST. A estratégia é conseguir que o Ministério da Habi-
tação e a prefeitura aceitem a canalização do subsídio através do MST. 
“Neste sentido, também aproveitaremos nossa participação na Mesa 
de Luta contra a Pobreza, espaço oficial de concertação para tocar o 
tema”.

     
Susana Paz Jiménez, Richard Soria y 
Rubén Pérez, dirigentes do MST, fazem 
um balanço das conquistas e tópicos da 
luta futura:

O governo municipal, assumiu um compromisso 
no município de Lima.

O Congresso da República está deliberando 
nossa proposta de Lei de Habitação.

O MST está articulado com o movimento popu-
lar e exerce uma militância cidadã.

Nossa estratégia de organizar eventos massi-
vos conseguiu comprometer publicamente as 
autoridades.

Existe um acordo coletivo para dizer não à pri-
vação do nosso direito à habitação.

Estamos no caminho de superar a nossa ex-
clusão ao direito à habitação, buscando diálogo 
e apresentando propostas, apontando para a 
canalização direta do subsídio e nosso direito à 
autoconstrução. 
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Texto: foi elaborado, com base em conversas no local, por Jorge Krekeler, assessor de Mi-
sereor e consensuado com as pessoas visitadas. Agradecemos, em representação, a Rubén 
Pérez Flores, Susana Paz Jiménez e Richard Soria do Movimiento de los Sin Techo Metro-
politano de Peru, e José Tejada, participante do Projeto de Habitação Especial Jesús Naza-
reno de Collique, além de Esther Álvarez, Davis Morante e Carlos Escalante do Instituto de 
Desenvolvimento Urbano CENCA. 

     O exemplo do Movimiento de los Sin Techo mostra a viabili-
dade de romper esquemas, e passo a passo obrigar o Estado 
a cooperar diretamente com um grupo de autoconstrução em 
vez de permitir a mercantilização do direito à habitação.

A pró-atividade, a cultura dialógica e a coesão social do mo-
vimento consegue atrair a atenção da mídia e força as auto-
ridades a assumir uma posição pública ante às demandas 
legítimas.

Muita respiração e pequenos passos caracterizam a luta des-
te coletivo, adaptando suas estratégias à conjuntura política, 
e convencido de uma militância cidadã.

 

   Mensagens para o  futuro 

Integrantes do MST compartilhando 
vitórias e estratégias 
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