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Introdução 

A pandemia do COVID-19 trouxe à tona a natureza fragmentada das cidades 

em todo o mundo (ANGOTTI, 2013; BRENNER; SCHMID, 2015; IOSSIFOVA, 2015), 

caracterizada pela coexistência de 'enclaves fortificados' (CALDEIRA, 1996) e 

assentamentos 'informais', chamados favelas, aglomerados subnormais (ou vilas 

urbanas, dependendo do seu contexto geográfico. Para os moradores dessas áreas, 

a vida cotidiana é radicalmente diferente. Embora as infraestruturas formais, bem 

gerenciadas e seguras sejam geralmente acessíveis às classes média e alta 

urbanas, a maioria dos moradores urbanos do mundo todo depende de 

infraestruturas e serviços de infraestrutura improvisados, muitas vezes abusivos e 

inseguros (GRAHAM; MARVIN,2001; COUTARD; RUTHERFORD, 2015). 

O surto do novo coronavírus é um teste para o funcionamento de sistemas de 

infraestrutura formais e informais (infrasistemas), adicionando choque agudo a 

tensões latentes frequentemente existentes. Podemos esperar que o impacto do 

vírus seja muito mais severo onde o descarte seguro de resíduos humanos (para 

evitar a contaminação da água potável ou a transmissão de aerossóis), higiene 

básica (como lavagem frequente das mãos), transporte rápido (como infraestrutura 

rodoviária) que permita acesso rápido à ambulância), fornecimento de eletricidade 

sustentado (para operação de máquinas que sustentam a vida) ou acesso a serviços 

públicos de radiodifusão (para garantir a disseminação de mensagens relacionadas 

à saúde pública) não são garantidos. 

 

Desafios emergentes 

No Brasil, o país com o maior número de casos notificados na América Latina 

até o momento (OMS, 2020a), mais de 80% da população está ligada à rede urbana 

de água - mas até 10% da população ainda depende de fontes, poços ou água da 

chuva armazenamentos (HELLER, 2011). As comunidades da favela e de cortiços, 

em particular, lutam para enfrentar os desafios emergentes da COVID-19 por causa 

da infraestrutura de saneamento deficiente e do acesso muito limitado aos recursos 

de saúde (MANN, 2020). Para muitos residentes, a lavagem das mãos - um 

componente essencial das práticas recomendadas no combate ao vírus (WHO, 
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2020) - não é uma opção. Nem está praticando o distanciamento social 

recomendado. 

O surto da epidemia COVID-19 chegou quando muitos municípios estavam 

dedicados à luta contra a prevalência de outras doenças infecciosas, como a 

dengue. Na cidade brasileira de Campinas, por exemplo, serviços públicos, incluindo 

a remoção de detritos, ervas daninhas e criadouros similares do transmissor da 

dengue (mosquito Aedes aegypt), foram suspensos devido ao perigo representado 

pelo COVID-19, resultando na piora da qualidade ambiental e aumento do risco de 

infecção por dengue. As autoridades ainda não definiram um plano de contingência 

(EPTV 1, 2020). 

A Bolívia registrou seus primeiros casos de COVID-19 no início de março de 

2020, em meio à pior epidemia de dengue na história da região (OPAS, 2020). Os 

efeitos dessa epidemia estabeleceram um cenário originalmente difícil para a 

resposta médica combinada com as deficiências sistêmicas do sistema de saúde 

pública do país, considerado um dos mais fracos da América Latina 

(DMYTRACZENKO; ALMEIDA, 2015; OMS, 2019). Com as maiores taxas de 

economia informal da região, um dos principais desafios da Bolívia está relacionado 

à capacidade de uma grande parte da população de sustentar seus meios de 

subsistência sob longos períodos de bloqueio. 

Na Bolívia, as restrições em resposta ao COVID-19 chegaram a suspender o 

transporte público e proibir a circulação pública, exceto um dia por semana para 

cada cidadão, com base no último dígito de sua identificação nacional. A grande 

proporção de cidadãos que dependem das atividades diárias para a geração de 

renda está dificultando a aplicação de bloqueios, particularmente na área do 

comércio informal. Na tentativa de reduzir os impactos sociais, o governo nacional 

instituiu uma série de bônus de emergência. Apesar de serem considerados uma 

medida adequada, também receberam grandes críticas devido à dificuldade dos 

setores mais vulneráveis da população (idosos, deficientes, marginalizados) 

acessarem essas medidas, dadas as restrições de mobilidade de bloqueio. O 

principal problema é que, como não há transporte público, as pessoas que não têm 

carro não podem acessar facilmente os bancos para receber o dinheiro. Além disso, 

pessoas que não possuem smartphones não podem se registrar para receber os 

alimentos e suprimentos que o governo está entregando. 
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A desigualdade no acesso à água e ao saneamento também é um desafio 

crítico na resposta ao COVID-19 na Bolívia. Mesmo nas áreas urbanas, o acesso 

mais adequado à água potável varia de cerca de 100% (Santa Cruz da Serra) a 66% 

(Trinidad), enquanto as instalações sanitárias apropriadas variam de 92% (La Paz) a 

menos de 50% (Cobija) (UDAPE, 2016). 

Apesar da importância de medidas preventivas, como a lavagem frequente 

das mãos, as políticas que abordam a questão da provisão fragmentada entre os 

diferentes setores da população têm estado relativamente ausentes das políticas 

governamentais ou do debate público. Em vez disso, esforços e recursos públicos e 

privados concentraram-se no desenvolvimento de práticas sem eficácia comprovada, 

como pulverização em ruas e túneis de desinfecção de ruas (XIAO; TOROK, 2020). 

Prescrições de combate à pandemia se mostram como sendo algo irrelevante 

e impossíveis de serem implementadas em assentamentos urbanos densos e 

pobres em todo o mundo. Na Índia, por exemplo, grandes assentamentos informais 

estão surgindo como epicentros da pandemia de coronavírus em cidades como 

Mumbai e Delhi. Nesses assentamentos, até dez pessoas podem morar em salas de 

3 por 4,5 m2. O espaço externo faz parte da vida cotidiana e o espaço interno. As 

conexões de grupo localizadas fora de casa fornecem acesso à água e banheiros 

comunitários ou públicos fornecem acesso ao saneamento. 

A resposta à saúde pública e outras emergências em cidades fragmentadas e 

assentamentos urbanos densamente povoados depende em alto grau da provisão 

bem administrada de saneamento adequado, água, transporte, energia, 

comunicação e outros infrasistemas. O que é apropriado em um contexto específico 

depende da disponibilidade de recursos, das práticas cotidianas dos usuários e dos 

valores, crenças e normas locais (IOSSIFOVA, 2020). O bem-estar humano e a 

realização dos direitos individuais e coletivos à cidade dependem fortemente da 

governança da infraestrutura urbana e de diferentes capacidades socioeconômicas 

para lidar com um risco generalizado à saúde (SANTOS, 1988; DOUGLAS, 1992). 

Mesmo onde existem infrasistemas bem gerenciados, eles precisam trabalhar 

juntos e bem ajustados a fim de garantir um sistema geral que funcione bem 

(GOLDBECK; ANGELOUDIS, 2017). Entender a co-dependência de infrasistemas 

coexistentes é, portanto, crucial para tirar proveito da dinâmica subjacente e planejar 

incertezas, como as fornecidas pela pandemia atual. 
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Gaps de conhecimento 

Nós podemos identificar cinco principais gaps de conhecimento:  

1) Os estudos recentes conceituaram a infraestrutura urbana como sistemas de 

rede física ou de serviços, na perspectiva da engenharia ambiental e civil 

(REYMOND; RENGGLI; LÜTHI, 2016), práticas cotidianas, no olhar da sociologia 

(embora predominantemente no contexto dos países desenvolvidos) (SHOVE, 

2003), ou como infraestrutura cotidiana nos assentamentos informais do mundo em 

desenvolvimento,  na geografia humana (MCFARLANE, 2010). A natureza 

desconexa da bolsa de estudos nas ciências humanas, sociais, engenharia e 

ciências naturais não fornece o tipo de insights necessários para permitir a tomada 

de decisões baseadas em evidências em relação a infrasistemas equitativos e 

resilientes. Precisamos de novas abordagens que integrem quadros analíticos 

teóricos e analíticos aplicados.  

2) Os esforços de integração frequentemente visam a implementação de 

infrasistemas centralizados em rede, que produzem sistemas com normas 

vinculantes e engenharia pesada, mas que são despedaçados e fragmentados 

(GRAHAM E MARVIN, 2001; MONSTADT; SCHRAMM, 2013, 2017). No entanto, é 

necessário examinar a integração além da infraestrutura técnica e vincular a 

infraestrutura à prestação de serviços, ao acesso e ecossistemas mais amplos 

(IOSSIFOVA, 2020). 

3) A emergência de infrasistemas urbanos foi originalmente acionado para lidar 

com considerações de saúde pública (SIRI; CAPON, 2017). No entanto, esse vínculo 

tem sido largamente rompido (CORBURN, 2004). Há necessidade, portanto, de 

compreender as disrupções em diferentes contextos e como as considerações de 

saúde pública podem, novamente, se tornarem parte integrante do planejamento e 

implementwação de infrasistemas. 

4) A reprodução de pressupostos teóricos subjacentes no planejamento, 

construção e habitação das cidades modernas é propensa a reproduzir infrasistemas 

que não são resistentes nem adaptáveis às condições emergentes (MONSTADT; 

SCHRAMM, 2017). Precisamos envolver o conhecimento das populações nativas 

assim como  daquelas que foram estabelecendo vínculos com o lugar e as partes 
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interessadas locais para identificar, projetar e implementar infrasistemas adequados 

ao contexto (LOPES; FAM; WILLIAMS, 2012; FAM et al., 2016; LANG et al., 2012). 

5) Existe uma falta de entendimento da interação e co-evolução de múltiplos 

infrasistemas coexistentes (KÖHLER et al., 2019; GEELS, 2011). Embora 

reconheçamos a fragmentação de infra-estrutura nas cidades, com sistemas de 

infrasistemas formais e informais coexistentes, bem como diferentes tipos de 

sistemas de infrasistemas (por exemplo, saneamento, transporte, energia), sabemos 

pouco sobre as maneiras pelas quais eles influenciam e impactam uns aos outros. 

Precisamos entender a dinâmica dos infrasistemas ao longo do tempo para poder 

planejar em contexto de incerteza. 

 

Questões para uma agenda de pesquisa  

Do exposto, podemos identificar duas questões urgentes iniciais de pesquisa: 

1) Como os infrasistemas urbanos podem ser projetados, implementados, mantidos 

e usados de maneiras sensíveis e apropriadas ao seu contexto? 

2) Como podemos garantir a resiliência dos infra-sistemas urbanos (sob tensões 

latentes e choques agudos) com base no entendimento de sua interação e 

coevolução ao longo do tempo? 

 

Métodos de pesquisa: novas possibilidades  

Propomos desenhar e expandir vários marcos teóricos e analíticos. A chave 

para nossa abordagem de métodos mistos é a seleção de estudos de caso que 

contêm áreas urbanas formais e informais adjacentes (IOSSIFOVA, 2019) 

representando diferentes sistemas de infrasistemas, suas interdependências e fases 

de transição. Os métodos incluem etnografia, pesquisa de arquivo, entrevistas com 

especialistas, pesquisas domiciliares e discussões em grupos focais. 

O quadro analítico do ecossistema humano (HEF) (MACHLIS; FORCE; 

BURCH, 1997) ajudará a identificar os componentes críticos de diferentes 

infraestruturas (por exemplo, recursos econômicos e ambientais e instituições 

sociais, ciclos e ordem) e a desenvolver uma linguagem compartilhada entre as 

ciências "suaves" e "duras". 
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As teorias de transição podem ajudar a conceituar as mudanças pelas quais 

diferentes infrasistemas passaram ao longo do tempo e a interação entre seus 

elementos, barreiras, catalisadores e fases (ELZEN; GEELS; GREEN, 2004; 

GEELS; SCHOT, 2007; GEELS et al., 2015; GEELS et al., 2015; MARCOTULLIO, 

2017; FRANTZESKAKI; LOORBACH, 2010). Metodologicamente, isso requer 

mapeamento dos (a) componentes da infraestrutura, (b) interação entre os 

componentes e (c) tensões e choques nas áreas de estudo de caso, com base em 

uma perspectiva histórica que sintetiza evidências quantitativas e qualitativas. Esse 

processo sempre incluirá as principais partes interessadas locais. 

O pensamento de complexidade (SENGUPTA, 2017) pode explicar a 

dinâmica, a não-linearidade e a evolução exibidas nos sistemas sócio-eco-técnicos 

acoplados. Os métodos apropriados incluem análise de causalidade e modelagem e 

simulação baseada em agentes (MSBA), com base em abordagens para pesquisa 

de fenômenos relacionais e temporais nas ciências da complexidade (SENGUPTA, 

2017; EPSTEIN; AXTELL, 1996). Um modelo baseado em agente (MBA) descreve 

um sistema através de suas unidades constituintes, permitindo (1) uma abordagem 

flexível à modelagem apropriada para situações nas quais a complexidade de um 

sistema não é conhecida; (2) uma descrição próxima da realidade de um sistema 

com a capacidade conceitual de integrar dados qualitativos de nível micro do campo; 

(3) captura de padrões de nível superior e fenômenos emergentes resultantes das 

interações de múltiplas entidades individuais. 

Finalmente, o desenvolvimento e a simulação de cenários são úteis para 

imaginar futuros preferíveis (PETERSON; CUMMING; CARPENTER, 2003) e 

considerar os efeitos de possíveis intervenções. 

 

Conclusões 

Está se tornando bastante claro que as estratégias adotadas para lidar com a 

pandemia de COVID-19 em ambientes urbanos em todo o mundo são insuficientes 

ou totalmente inadequadas, em muitos casos adicionando novos riscos sociais e de 

saúde aos desafios já existentes. 

Um comentário final a ser considerado: embora riscos generalizados, como 

uma pandemia, possam suscitar medos coletivos que, por sua vez, mobilizem a 
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solidariedade da comunidade em apoio aos grupos sociais mais vulneráveis, um 

aviso é de que o mesmo medo coletivo também é capaz de desencadear ondas de 

violência incomum, especialmente em contextos de desigualdades socioeconômicas 

(TUAN, 1979; ELIAS; SCOTSON, 1994; BAUMAN, 2009). 
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