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Visão Global  
 

Nosso projeto representa literalmente um 

DESAFIO. Nosso conceito central é enfrentar 

um dos maiores desafios encarados pela 

América Latina na atualidade: a erradicação 

da desigualdade social e estrutural no acesso 

a serviços essenciais de água e esgotamento 

sanitário. Nós nos concentramos em 

inovações sociotécnicas que podem 

fortalecer a democratização do governo, 

gestão e acesso a serviços essenciais de água. 

A base do projeto é a análise de 10 estudos 

de caso de inovações sociotécnicas 

identificadas na Argentina, Brasil e Colômbia. 

Os locais dos estudos de caso estão nos 

estados do Ceará, Minas Gerais, Pernambuco 

e Rio de Janeiro no Brasil, Santa Fé na 

Argentina, e Vale do Cauca na Colômbia. 

 

 

  Plano de Trabalho 
DESAFIO tem uma duração de 30 meses 

(fevereiro 2013 a julho 2015). Está 

estruturado em 8 pacotes de trabalho (PT) e 

adota uma perspectiva comparativa e 

interdisciplinar que reúne as disciplinas 

sociais e técnicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguntas de Pesquisa 
Como podemos aproveitar as inovações 

sociotécnicas existentes e desenvolver novas 

soluções a fim de mudar as políticas, 

desenvolver estratégias e intervenções 

práticas e melhorar a aprendizagem de 

políticas para combater as desigualdades 

inaceitáveis e injustiças no acesso a serviços 

essenciais de agua e esgotamento sanitário? 

Que condições, fatores e processos facilitam o 

surgimento de inovações sociotécnicas neste 

setor? Quais são os requisitos essenciais para 

fazer com que as inovações sociotécnicas bem 

sucedidas sejam sustentáveis e replicáveis? 

Quais são os obstáculos para a sua 

sustentabilidade e replicação? 

 

  

 

Objetivos 
 

 Desenvolver uma estrutura teórica e 

metodológica, trans e interdisciplinar, 

para o estudo de inovações sociotécnicas 

de acordo com seis dimensões de análise: 

socio-política e cultural; econômico-

financeira; saúde; ecológico-ambiental; 

tecno-infraestrutura/operacional e 

político-institucional. 

 Avaliação de estratégias de 

implementação de inovações 

sociotécnicas sustentáveis. Nossos 

estudos de caso incluem os sistemas 

‘condominial’ e de ‘saneamento 

integrado’ projetados e implementados 

no Brasil, sistemas de saneamento rural 

no Brasil e Colômbia e estratégias para 

melhorar o monitoramento da qualidade 

da agua por crianças em idade escolar na 

Argentina. 

 Envolvimento ativo da sociedade civil 

(organizações comunitárias, movimentos 

cidadãos, ONGs), o Estado (governos 

nacionais, regionais e locais) e outras 

organizações interessadas. 
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