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Processo nº
1. A lógica interna do processo de elaboração dos diagnósticos

A realização dos diagnósticos locais passa obrigatoriamente por três movimentos
fundamentais, dirigidos para a realidade sobre a qual se vai estudar: compor uma base
de dados, realizar uma análise crítica e produzir uma síntese.
Os diagnósticos locais se constituem em diagnósticos comparativos de
problemáticas que se expressam em cada uma das cidades sócias de forma bem
diferente. Nesse sentido, foram estabelecidos dois grandes blocos de investigação de
características e objetivos distintos.
O primeiro bloco é formado de painéis, cuja finalidade é obter um registro
estruturado e panorâmico das formas e da magnitude do problema do acesso ao solo e à
habitação social nas diferentes cidades sócias.
O outro bloco, onde a tônica é a visão processual do mesmo fenômeno, está
estruturado em eixos temáticos de investigação.
As informações contidas nos painéis e nos temas associados aos eixos de
investigação constituirão a base de dados para a análise e a síntese. A análise do
conjunto de dados deverá materializar-se na forma de problemas e potencialidades e
consequentemente dar bases para a construção de uma síntese.
2.

A Base de Dados:

A base de dados foi organizada de maneira a atender algumas prerrogativas. A
primeira, é a necessidade de obter uma visão mais ampla possível da dimensão e dos
impactos da problemática sem que se perca a noção dos processos que subjacem as
questões urbanas. A segunda é o entedimento de que estes processos são produzidos
por diferentes atores, cada um dos quais conduzindo a realidade a seu modo, de acordo
com seus interesses.
2.1 Os Painéis:
- Painel 1: A verdadeira grandeza e a real expressão da problemática do acesso ao solo
e à habitação social.
O foco do painel 1 se dirige para as especificidades, a escala e os diversos modos
como se materializa o fenômeno em cada uma das cidades sócias. A cada uma das
materializaciones, se quer abrir uma perspectiva de suas características urbanísticas – a
base material e social – perfil sócio-econômico da população e suas formas de
organização social.
- Painel 2: Evolução das políticas de acesso ao solo e à habitação social.
O painel 2 deverá ter em foco os marcos de evolução da política de habitação nos
últimos anos, cada uma determinando o recorte temporal mais significativo, pondo em
destaque os fatores de mudança e seus impactos sobre a problemática do acesso ao
solo e à habitação social. Esta trajetória até os dias de hoje, deverá conter pistas das
tendências atuais e os possíveis rumos para o futuro.
2.2 Os Eixos Temáticos de Investigação:
Os eixos de investigação com suas temáticas deverão dar cabo de uma visão de
processo das questões centrais do problema. São quatro eixos: o político-institucional; o
jurídico; o de organização social e o urbanístico. Cada um deles se constitui de um
conjunto de temas de suma importância para o entendimento da problemática do acesso
ao solo e à habitação social. Entretanto, é necessário verificar a pertinência dos temas
diante do contexto específico das cidades sócias. Este deverá ser o critério para eleger,

entre os temas propostos, os que serão objeto de estudo e análise em cada região ou
cidade.
2.

A Análise e a Síntese:

A tarefa do diagnóstico não se encerra na produção da base de dados. Esta base
é somente a matéria-prima para a análise. A síntese é o resultado da análise, dos fatos e
dos processos estabelecidos na base de dados. Seu objetivo é obter uma visão múltipla e
hierarquizada dos fenômenos que apóie a discussão dos rumos para o futuro. Pode
materializar-se em dois conjuntos: um de problemas; outro de possibilidades. Além disso,
é imprescindível identificar os vínculos e as interrelações entre os problemas mesmos, e
entre eles e as potencialidades. A última parte dos diagnósticos locais deverá ser o
apontamento das direções para a solução dos problemas, obtidas através da discussão
conjunta dos problemas e potencialidades por uma equipe interdisciplinar.

