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Resumo:  

Esta pesquisa encontra-se vinculada a proposta de TIDE da docente locada no colegiado de 

Serviço Social da UNESPAR Campus Paranavaí, provém das discussões realizadas no 

grupo de estudos e pesquisas “Desigualdades Territoriais e Proteção Social”, podendo se 

constituir também em proposta de pesquisas futuras envolvendo o objeto: Território e 

Condicionalidades do Programa Bolsa Família. A produção que está em andamento servirá 

de subsídio para execução do projeto de iniciação científica em questão, envolvendo duas 

discentes.  

 

Proposta: 

Pretendemos aprofundar a compreensão das condicionalidades do Programa Bolsa Família 

na perspectiva da territorialização das políticas sociais envolvidas: Assistência Social, Saúde 

e Educação, que são responsáveis pela operacionalização deste programa reconhecido 

nacional e internacionalmente. A proposta é investigar o objeto de pesquisa por meio da 

técnica da triangulação. 

 

Objetivos:  

Como objetivo geral pretendemos: analisar o (des)cumprimento de condicionalidades do 

Programa Bolsa Família a partir da lógica territorial das Políticas Públicas de Assistência 

Social, Saúde e Educação em Paranavaí/PR.  

E como objetivos específicos: identificar a concepção de território para as Políticas Públicas 

de Assistência Social, Saúde e Educação, apontando as devidas semelhanças e distinções 

identificadas pela gestão municipal; caracterizar a configuração dos serviços municipais nas 

áreas de Assistência Social, Saúde e Educação na perspectiva da territorialidade, fazendo 

as devidas comparações; levantar os limites e possibilidades dos territórios vulneráveis de 

Paranavaí/PR no que tange ao cumprimento das condicionalidades das famílias 

beneficiárias do PBF. 

Método/Abordagens:  
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Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, em princípio realizamos uma revisão bibliográfica 

para fundamentar teoricamente concepções acerca de Território e Condicionalidades. A 

coleta de dados iniciais consistiu ainda na busca de referências e documentos sobre a 

operacionalização do Programa Bolsa Família nas Políticas Públicas de Assistência Social, 

Saúde e Educação. 

A pesquisa de campo é outra forma de coleta de dados. Utilizaremos a entrevista 

semiestruturada enquanto “técnica privilegiada de comunicação” (MINAYO, 2013, p. 64). 

Serão entrevistados 10 sujeitos: sendo eles, os coordenadores responsáveis pelo 

acompanhamento das condicionalidades na área da Educação e Saúde; a gestora e a 

coordenadora do Cadúnico e do Programa Bolsa Família na área da Assistência Social em 

Paranavaí; o entrevistador e operador do Cadastro Único alocados no CRAS Maringá ou 

Vila Operária; a coordenadora do CRAS Maringá ou Vila Operária, 2 famílias referenciadas 

nos CRAS Maringá e 2 famílias do CRAS Vila Operária, considerando as famílias com maior 

e menor índice de reincidência no descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família. Os CRAS a serem pesquisados foram escolhidos considerando os seguintes 

critérios: o território com maior índice de cumprimento de condicionalidades, que 

corresponde ao CRAS Maringá; e um dos territórios com menor índice de cumprimento de 

condicionalidades no município, que corresponde aos CRAS da Vila Operária, segundo 

informações do órgão gestor da Assistência Social. Se possível, pretendemos contemplar 

realidades diversas, entre elas, zona rural e zona urbana.  

Por meio de um exame mais aprofundado, buscaremos estabelecer aproximações, 

contradições e comparações entre os dados colhidos, utilizando as técnicas de análise 

estatística, documental e de conteúdo. 

 

Resultados:  

A partir das leituras e das discussões realizadas nos encontros semanais com a orientadora 

e orientandas, assim como os encontros quinzenais do grupo de estudos e pesquisas 

“Desigualdades Territoriais e Proteção Social”, passamos a compreender melhor o 

Programa Bolsa Família e suas condicionalidades, desmistificando mitos e preconceitos 

sobre o assunto, bem como nos aproximamos sobre a temática Território e Territorialidade. 

As visitas realizadas junto aos órgãos gestores do Programa Bolsa Família de Paranavaí / 

PR constitui-se uma forma das acadêmicas ter um contato mais próximo com a realidade e 

os profissionais envolvidos com o Programa Bolsa Família no cumprimento das 

condicionalidades, perpassando pelas políticas públicas de Assistência Social, Saúde e 

Educação. Essas ações contribuíram para o amadurecimento das pesquisadoras, 

aprofundando o conhecimento sobre o objeto de pesquisa em questão. Ainda deram 

visibilidade a universidade junto a sociedade local, em especial ao curso de Serviço Social 
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que tem se envolvido com pesquisa de relevância para o município. Ressaltamos que com o 

PIC, as orientandas estão aprendendo a produzir material científico, assim como 

aproximando-as de metodologias de pesquisa e normas da ABNT. 

 

Contribuições/Originalidade:  

Pretendemos acrescentar outras leituras sobre o Programa Bolsa Família e as 

condicionalidades (materiais da autora Maria Ozanira da Silva e Silva; material do IPEA 

organizado pelos autores Tereza Campello e Marcelo Côrtes Neri); Território e 

Territorialidade (materiais das autoras Dirce Koga e Aldaíza Sposati); Intersetorialidade (livro 

dos autores Giselle Lavinas Monnerat, Ney Luiz Teixeira de Almeida, Rosimary Gonçalves 

de Souza). 

Estamos no momento da pesquisa de campo, portanto pretendemos organizar e realizar a 

pesquisa empírica proposta, fazendo as devidas interpretações e análises, a partir da coleta 

de dados em documentos oficiais e in loco e socializar as informações obtidas. 

Por fim, pretendemos dar continuidade a pesquisa. Primeiro estudamos território e políticas 

públicas. A proposta agora é estudar intersetorialidade e políticas públicas. Entendemos ser 

necessário promover a conexão entre territorialidade e intersetorialidade, ambos eixos 

estruturantes do SUAS e condições preliminares no processo de cumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família. 
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