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Introdução

A implementação do Programa Bolsa Família (PBF) pelo ex-presidente 
Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), como uma política social de segurança 
alimentar para retirar o Brasil da linha de pobreza, foi concomitante a outro 
desafi o: consolidar os pilares da política tecnológica no Brasil. De um lado, 50 
milhões de pessoas com fome e, de outro, a necessidade de avançar no acesso à 
informação e nas tecnologias digitais para adentrar a Sociedade da Informação 
e, assim, acompanhar as diversas mudanças sociais, culturais e comportamentais 
que já vinham ocorrendo nas últimas décadas.

Tais mudanças na cultura contemporânea se deviam à emergência das no-
vas tecnologias digitais, gerando um tipo de comportamento, ditado, entre ou-
tros aspectos, pelas recentes práticas comunicacionais e socioculturais resultantes 
das experiências vivenciadas numa nova relação espaço-temporal.

Essa realidade foi chamada por Levy (1999, p. 17) de cibercultura, descrita 
por ele como o “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
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com o crescimento do ciberespaço”. Nascida na internet, a cibercultura se carac-
teriza não só pelo consumo, mas pela produção de cultura e de conhecimento 
que é compartilhado na rede gerando a “inteligência coletiva” proposta por Levy 
(1999). 

As mudanças acima mencionadas foram profundas. Se a modernidade mu-
dou a relação do homem com a natureza devido à introdução da máquina e do 
sistema fabril, nesta nova era, a máquina, muitas vezes, tem substituído o próprio 
homem, redefi nindo o desenho sociocultural, mas também o econômico e as 
relações de trabalho. Além do fosso social, também foi sendo forjada a chamada 
brecha digital, caracterizada pela distância entre os que têm e os que não têm 
acesso às novas tecnologias.

Apesar disso, de acordo com Lemos (2003, p. 11), já estamos vivendo 
a cibercultura. “Ela não é o futuro que vai chegar, mas nosso presente (home 
banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, imposto de 
renda via rede, entre outros)”. De fato, tudo isto está presente na sociedade e nos 
afeta a todos, ainda que indiretamente. A questão é como ampliar ainda mais o 
espectro do ciberespaço, da cibercultura e da inteligência coletiva como elemento 
constitutivo da ciber cidadania.

O Programa Bolsa família na produção acadêmica

De todas as políticas sociais criadas e implantadas no Brasil na gestão do 
presidente Lula, o Bolsa Família, sem sombra de dúvida, foi o mais exitoso. Trou-
xe à tona a ferida aberta da miséria, tão abordada na literatura brasileira e nos 
gráfi cos dos institutos de pesquisa, não para se resignar de que nada poderia ser 
feito pelos excluídos, mas para tirá-los da invisibilidade política e social e inseri-
-los no mapa da cidadania. 

O benefício – concedido a famílias com renda familiar per capta de até R$ 
85 por pessoa, o equivalente a 23,61 USD – impõe às mães, que são as responsá-
veis pelo cumprimento das condicionalidades, que garantam a frequência escolar 
e mantenham a vacinação das crianças em dia. O programa, que atualmente 
abrange 13,7 milhões de famílias – equivalente a 45 milhões de pessoas – em 
todo o país que recebem um valor médio de 176 reais, pôs comida na mesa de 
quase um quarto da população brasileira, hoje composta por 207 milhões, gas-
tando apenas 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Campello (2013), 
o PBF foi responsável por 28% da queda da extrema pobreza em dez anos de 
existência (2003-2013).
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FIGURA 1 – Evolução do número de benefi ciários do Bolsa Família e dos valo-
res gastos para o pagamento do benefício

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS). (BRASIL, 2017)

Na Figura 1 acima, podemos ver a proporção na qual o programa foi cres-
cendo – em termos numéricos de família e monetário –, à medida que os pobres 
e extremamente pobres iam sendo identifi cados pelo Cadastro Único do governo 
e incluídos no sistema de proteção social, resultando na inserção de 25% da po-
pulação nas políticas sociais e educacionais. 

Procedimentos metodológicos da revisão

Além da revisão da literatura, as fontes utilizadas também tiveram como pro-
pósito o acercamento ao objeto de investigação dentro da perspectiva das Ciências 
da Informação e da Documentação. Devido ao caráter multidisciplinar do tema 
proposto, as fontes são muito diversifi cadas se encontram também na Educação, 
Biblioteconomia, Ciências Políticas, Ciências Humanas e Sociais e Tecnologia.

O ponto de partida para a construção do estado da arte foi o banco de 
Teses do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes),1 que fornece uma ampla busca por diversas áreas 
temáticas, pois é depositária do conjunto de publicações de pós-graduação do 
país. Outro banco de dados importante foi a Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD)2 do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e 

1.  Disponível em: <http://bancodeTeses.capes.gov.br/banco-Teses/#/>. 
2.  Disponível para consulta no endereço: <http://bdtd.ibict.br/vufi nd/>.
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Tecnologia (IBICT), composta pelas bibliotecas digitais de teses e dissertações 
das instituições de ensino superior do Brasil, bem como o banco de Teses da Uni-
versidade de São Paulo (USP), um dos mais importantes da América Latina, e a 
base de dados ibero-americana Scielo (Scientifi c Electronic Library Online) – em 
português e espanhol –, que nos forneceu um painel bastante amplo de artigos 
sobre o Bolsa Família publicados entrevistas eletrônicas.

Além destes, outros textos em espanhol foram acessados pela base de dados 
Dialnet (Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales) e pelo sistema de informação 
científi ca Red de Revistas Científi cas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Redalyc), que tem apoio da Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) e divulga a ciência em acesso aberto.

A estratégia de busca foi feita a partir de palavras-chave. Dessa forma, uti-
lizamos as seguintes entradas:

a) “Bolsa Família Program”;
b) “Information Literacy” and “Social Inclusion”;
c) “Digital literacy” and “Social inclusion”;
d) “Empowerment”;
e) “Digital divide”;
f ) “Information Accessibility”;
g) “Citizenship”;
h) “Gender” and “feminism theory”;
i) “Feminist movement” and “women movement”;
j) “Programa Bolsa Família”;
k) “Alfabetização informacional” e “inclusão digital”;
l) “Empoderamento”;
m) “Brecha digital”;
n) “Acesso à informação”;
o) “Cidadania”;
p) “Gênero” e “teoria feminista”;
q) “Movimentos feministas” e “movimentos de mulheres”.

Não foram poucos os resultados obtidos sobre o Bolsa Família nas bases de 
dados. Em geral, os resultados com a combinação bolsa família and impactos do 
programa do ponto de vista da saúde, assistência social, educação, administração, 
economia ou sobre as condicionalidades do PBF; e bolsa família and políticas 
públicas foram os mais recorrentes.

Mas o mesmo não ocorreu com a combinação bolsa família and Alfabeti-
zação Informacional (Alfi n) / inclusão digital em praticamente todas as fontes de 
busca utilizadas. Há apenas três resultados no banco da Capes, uma dissertação 
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defendida em 20093 e duas teses, em 20134 e 2014.5 Já a palavra-chave “compe-
tência informacional” gerou um total de 90 resultados. Ainda assim, como afi r-
ma Paixão (2016), ainda é muito incipiente a produção científi ca no Brasil sobre 
Alfi n em publicações, projetos e experiências formativas, mesmo tendo passado 
dezoito anos da primeira publicação sobre o tema, escrito por Caregnato (2000).

É patente a ausência de estudos no campo da Ciência da Informação e da 
Documentação sobre a relação entre as benefi ciárias do PBF e acesso à informa-
ção ou às competências informacionais, uma vez que estas são importantes para a 
emancipação das mulheres de diversos pontos de vista. De acordo com a Declaração 
de Alexandria (2008), a competência informacional é um elemento essencial para 
que as pessoas realizem seus objetivos pessoais, sociais, profi ssionais e educativos, 
tornando-as aprendizes efi cazes ao longo da vida e contribuindo, assim, para a So-
ciedade da Informação e do Conhecimento. Por esse motivo a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) ratifi cou a Alfi n em 
seu programa de Informação para Todos (IFAP) como um direito humano básico.

Dessa forma, desenvolvemos as seguintes tabelas com os resultados obtidos 
nos bancos de dados acima referidos de acordo com a palavra-chave “programa 
bolsa família”, incluindo o ano de 2016.

QUADRO 1 – Bases de dados do Brasil de publicações em língua portuguesa
Bases de dados em língua portuguesa Documentos encontrados

CAPES 695

BDTB/IBICT 493

SCIELO (Brasil) 29

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 2 – Base de dados em castelhano da Espanha e da América Latina
Bases de dados em castelhano Documentos encontrados

DIALNET 164

CSIC 1

CEPAL 215

REDALYC (Brasil e Espanha) 777

Fonte: Elaborado pelos autores.

A cibercultura mudou a relação entre a produção, difusão e divulgação da 
ciência no mundo. O ciberespaço, meio de comunicação resultante da interco-
municação de computadores, é o repositório de toda esta produção e local de 

3  Ver Terso (2009).
4  Ver Gama (2013).
5  Ver Mata (2014).
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expressão da criação humana em sua diversidade. Pesquisar se tornou muito mais 
simples, pois temos acesso a diferentes bancos de dados em diversos idiomas sem 
sair de casa. Muitas vezes nem precisamos ler o livro impresso, pois muitos já fo-
ram digitalizados e disponibilizados na rede para leitura e troca de conhecimento 
que caracteriza a “inteligência coletiva”.

A quantidade de dados e informações, entretanto, não é proporcional ao 
acesso. Se de um lado concordamos que direta ou indiretamente estamos na 
cibercultura, de outro, o acesso aos meios, à rede e aos processos de inteligência 
coletiva ainda não é o ideal. A pesquisa do Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) de 2015, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE, 2016), concluiu que metade dos brasileiros está conectada à 
internet. Quanto à forma de conexão, alguns estados como Sergipe – onde se 
deu a presente pesquisa –, o acesso feito por celular ou tablet superou a conexão 
pelo computador: 28,9% usam aparelhos móveis – com conectividade 3G, 4G 
ou wifi  – contra 17,3% que o fazem por computador. A qualidade do acesso, no 
entanto, deixa a desejar sobretudo quando os sujeitos são mulheres provenientes 
de grupos sociais menos favorecidos.

Compreender a Sociedade da Informação e do Conhecimento em sua 
plenitude signifi ca também entender os que não atendem as suas característi-
cas, mas também fazem parte dela, ou seja, os excluídos social e digitalmente. 
A informação e a rede também passam pelos segmentos sociais mais pauperiza-
dos, no entanto, isto se dá de outra maneira, já que nem é totalmente digital 
nem totalmente “analógica” ou tradicional, tendo em vista que esses indivíduos 
também fazem uso dessa tecnologia, pois utilizam celulares com conectividade. 
Trata-se de uma forma própria de transmissão, multiplicação e uso da informa-
ção e do conhecimento para sua vida. Ou, como apontou Badillo Matos (2009, 
p. 15), uma “alfabetização informacional informal”.

Apresentação e análise dos resultados

O Programa Bolsa Família vem sendo objeto de estudo no Brasil desde a 
sua implantação, em 2003, quando teve início o governo do presidente Lula. Em 
2013, o PBF completou dez anos e, após esse período, o número de investigações 
aumentou ainda mais, uma vez que foi possível analisar os seus impactos em todo 
o Brasil de uma maneira mais completa.

Quando assumiu o primeiro mandato em 2011, a então presidente Dilma 
Rousseff  não só manteve as políticas sociais de seu antecessor como ampliou os 
programas, dedicando especial atenção às mulheres. O pleito de 2014, quando 
foi reeleita, no entanto, foi bastante turbulento politicamente. A economia já 
não era tão favorável como nos anos anteriores e, nesse período, houve uma 
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série de manifestações nas ruas contra a corrupção e por mais educação e saúde. 
Os protestos ocorreram antes e durante a Copa do Mundo, quando o país era 
alvo das atenções de todo o globo. Mais tarde, o Congresso Nacional pediria o 
impeachment da presidenta por suposto crime de responsabilidade fi scal, o que 
não foi comprovado, apesar do seu afastamento.

Durante esse período, a classe média começou a protestar fazendo pane-
laços e manifestações nas capitais. Nestas, o que mais nos chamou a atenção 
foram os cartazes com frases contra o Bolsa Família. De um momento a outro, 
os benefi ciários foram transformados em vilões e culpados da crise que estava 
começando. O que antes eram opiniões particulares a respeito dos benefi ciários 
foi ganhando proporções, tais que este tema passou a integrar o discurso central 
da classe média e, com a ajuda dos grandes meios de comunicação, tentaram des-
moralizar o programa e estigmatizar os benefi ciários ao denominá-lo de “bolsa 
esmola”.

Se de um lado houve tais manifestações negativas e preconceituosas conta 
o PBF, de outro, a produção acadêmica tem se debruçado cada vez mais para 
entender, a partir de diversos enfoques disciplinares e teóricos, esse programa 
que, reconhecidamente, alterou e continua mudando o desenvolvimento social 
e econômico do Brasil.

Começamos por aproveitar a contundente pesquisa de Vaz (2012, p. 5) so-
bre o PBF na produção acadêmica no período de 2003-2010, no qual demonstra 
que predominam as dissertações da região sudeste do país (SP, RJ, MG), com um 
total de cinco, e a região sul (SC, PR), com três. A região nordeste e o Distrito 
Federal (DF) com um trabalho. “Observamos que a temática se concentra, com 
relevância, entre pesquisadores de Educação”, enfatiza esta autora. A preocupa-
ção desses pesquisadores é com relação à obrigatoriedade da frequência escolar 
como uma das condicionalidades do programa.

No que diz respeito à publicação de artigos, Vaz analisou 19 textos das 
áreas de Educação e Serviço Social. Segundo esta autora, desse total de artigos, 
dez são de universidades do sudeste, seguida por publicações do sul e nordeste. 
A autora ressalta que “mesmo a região sudeste sendo predominante, a Nordeste 
é forte indicadora para análise, pois se relaciona como a região em que houve 
maior aplicabilidade da política do BF”. (VAZ, 2012, p. 6)

Como podemos perceber, a pesquisa acima citada diz respeito ao período 
do governo Lula. Já no de Dilma Rousseff , a produção acadêmica sobre o PBF 
disparou em diversas áreas. Para medir a quantidade de publicações existentes 
nesse período, utilizamos os mecanismos de busca dos bancos de teses e disserta-
ções da Capes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnoló-
gico (CNPq) e de artigos da biblioteca eletrônica Scielo.
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No período de 2010-2014, a base de dados da Capes/CNPq nos dá um 
total de 172 trabalhos. Destes, 125 são de mestrado acadêmico, 31 são de Dou-
torado e o restante de mestrado profi ssional. As áreas de conhecimento que mais 
desenvolveram trabalhos sobre o PBF concernentes ao mestrado acadêmico são 
as seguintes: Economia (19 dissertações), Serviço Social (19), Sociologia (11), 
Nutrição (10) e Direito (9), e se concentram nas áreas de Sociologia, Serviço 
Social, Ciência Política, Políticas Públicas, Ciências Econômicas e Nutrição, para 
citar as que têm mais números de pesquisas.

De 2014 a 2016, no entanto, aumentou consideravelmente a quantidade 
de pesquisas (ver Figura 1) e nesse período podemos encontrar referências tam-
bém em bases de dados em idioma castelhano. Dialnet – portal de informação 
multidisciplinar para a difusão de revistas espanholas da Universidad de La Rioja 
–, Conselho Superior de Investigações Científi cas (CSIC),6 ambas da Espanha e 
o repositório da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), do Chile.

Em meio ao limitado número de teses e dissertações que abordam o pro-
grama de uma perspectiva das mudanças subjetivas dos atores envolvidos, en-
contra-se a tese doutoral de Maria Mercedes Rabelo, intitulada Redistribuição e 
reconhecimento no Programa Bolsa Família: a voz das benefi ciárias (2011). Nesta 
pesquisa, o principal objetivo foi entender quais os sentidos que os benefi ciários 
do PBF atribuem à sua participação no programa, do ponto de vista da cidadania 
e da inserção social, o que foi feito por meio de entrevistas qualitativas realizadas 
em dois bairros de baixa renda de Porto Alegre.

Dentre as publicações da revisão bibliográfi ca, destacamos o livro Vozes do 
Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania (2014), da socióloga Walquíria 
Leão Rego e do antropólogo Alessandro Pinzani. Não se trata de dissertação ou 
tese, visto que os autores são pesquisadores experientes e renomados, mas sim do 
resultado de uma pesquisa de cinco anos de duração, que consistiu em entrevis-
tas qualitativas com benefi ciárias do programa no Vale do Jequitinhonha, Minas 
Gerais, sertão e litoral de Alagoas, interior do Piauí e Maranhão e periferias de 
São Luís, Maranhão e Recife, Pernambuco.

Numa perspectiva interdisciplinar, os autores acima analisam o tema a 
partir do olhar da Sociologia e da Filosofi a, enfatizando que a renda fi xa garan-
te autonomia às benefi ciárias e a dignifi cação das suas pessoas como sentimento 
pessoal, o que lhes permite tomar algumas decisões e fazer escolhas, por míni-
mas que sejam. “A renda monetária regular (eis nossa Tese principal) permite 

6  Nesta base encontramos um trabalho em inglês: ZAMBONI, Y.; LITSCHIG, S. (2014). Audit risk 
and rent extraction: evidence from a randomized evaluation in Brazil. Institut d’Anàlisi Econòmica, 
Barcelona, Aug. 2014. [Risco de auditoria e extração de renda: comprovação a partir de uma avaliação 
aleatória no Brasil]. Disponível em: <http://www.iae.csic.es/investigatorsMaterial/a1459113314archi-
voPdf89737.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
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o desencadeamento de processos de autonomização individual em múltiplos 
níveis”. (REGO; PINZANI, 2014, p. 46)

Ao estudar os impactos não só do ponto de vista da segurança alimentar, 
mas principalmente a partir da subjetividade das mulheres entrevistadas, os au-
tores mostram que a discriminação com relação ao PBF, na verdade, tem origem 
na discriminação com os pobres. Tomando como ponto de partida o estudo O 
pobre, de Georg Simmel, a pobreza, como categoria analítica, é desenvolvida de 
modo a mostrar esta questão não apenas como um problema econômico, mas 
pluridimensional.

Segundo esses autores, a produção de preconceitos e estereótipos contra os 
pobres e, em especial, “contra a mulher pobre, não cessa de ocorrer; aliás, é cons-
titutiva das estratégias de dominação política, cultural e social bastante analisada 
pela sociologia e pelas teorias feministas”. (REGO; PINZANI, 2014, p. 185) 

Dentro dos estudos publicados sobre os impactos do PBF, estes últimos 
trabalhos guardam relação com o nosso, devido à abordagem metodológica – 
entrevistas qualitativas abertas e semi-estruturadas – e enfoque, que passa pelos 
conceitos de autonomia, cidadania e gênero, ao mesmo tempo em que mantém 
uma perspectiva crítica.

No entanto, apesar das similitudes conceituais, não existe uma relação dire-
ta nas pesquisas acima citadas entre as benefi ciárias do Bolsa Família e o acesso à 
informação, alfabetização informacional ou inclusão digital. A perspectiva teórico-
metodológica utilizada quando os sujeitos são os benefi ciários do PBF é outra.

Os benefi ciários do Programa Bolsa Família representam hoje 25% da po-
pulação brasileira, pessoas que saíram da miséria e da pobreza e emergiram quase 
como uma nova classe social, só que agora com visibilidade. Não se pode ignorar 
a sua presença, o que, de fato, vem sendo feito pelos estudos acadêmicos. 

Uma publicação relevante para constituir o Estado da Arte diz respeito ao 
livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania, de Campello e 
Neri (2013). Os organizadores realizaram um mapeamento exaustivo dos impac-
tos do programa no Brasil com contribuições de pesquisadores que o fi zeram a 
partir de diversos enfoques. Dividida em três seções – Contribuição do PBF para 
as políticas; Perfi l das famílias, resultados e impactos; Desafi os e perspectivas –, 
esta publicação começa por analisar o modelo brasileiro de Proteção Social a par-
tir do conjunto das políticas públicas (Brasil sem Miséria, SUAS, CADÚNICO, 
SUS e PBF), amparada em estatísticas apresentadas em gráfi cos.

Os impactos foram medidos e analisados na educação por meio do estudo 
da frequência e repetência escolar; na saúde, por meio da diminuição da morta-
lidade infantil e menor ocorrência de baixo peso nas crianças. O estudo termina 
com uma parte sobre os desafi os e perspectivas, na qual o PBF é comparado com 
outros programas de transferência de renda na América Latina. Cohn (2013), 
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por exemplo, vê o programa como um êxito, visto que não se deve esperar dele 
mais do que se propõe, que é a erradicação da pobreza extrema; Kerstenetzky 
(2013), no entanto, tece fortes críticas à forma como o PBF se desenvolveu ao 
longo desses dez anos, apontando o que lhe faltou e o que pode ser feito ainda 
para resolver os problemas enquanto política pública.

Se de um lado a publicação acima é analítica e geral, as teses defendidas, 
ao longo de 2016, trazem diferentes estudos de caso que só puderam ser feitos 
devido ao tempo de atuação e cobertura do programa. Por isso, encontramos 
pesquisas com enfoques específi cos que nos dão a dimensão de uma maneira 
mais ampla dos impactos do PBF. Utilizamos aqui como termômetro uma das 
principais referências para recuperação de trabalhos científi cos, que é a Consulta 
ao Banco de Teses e Dissertações da Capes. A partir da entrada “Programa Bolsa 
família”, obtivemos um total de 695 publicações no período de 2005-2016, dis-
tribuídos da seguinte forma no gráfi co abaixo:

FIGURA 2 – Quantidade de Teses e Dissertações do Banco de Teses da Capes

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do Banco de teses e dissertações da Capes.
Nota: O banco de teses não apresentou nenhum resultado para o ano de 2012.

Houve um crescimento progressivo de trabalhos sobre o tema, tendo o ano 
de 2015 como o ano em que houve mais defesas – 91 dissertações e 23 teses. Le-
vando em consideração que o PBF tem início em 2003, em 2005 há apenas dois 
trabalhos de mestrado – duração de dois anos –, menos tempo que os programas 
de doutorado – que duram quatro anos.

De acordo com o Banco de Dados da USP, em 2016, foram indexados 79 
trabalhos científi cos – 23 teses e 56 dissertações. Como não é possível mencionar 
todas aqui, escolhemos cinco que, do nosso ponto de vista, apresentam-se como 
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inovadoras em termos de enfoque e avaliação de impacto em longo prazo e têm 
uma perspectiva mais atual.

Uma delas é a dissertação de Candado (2016), intitulada Programa Bolsa 
Família e condicionalidades: Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu, na 
qual a autora estuda o PBF e as especifi cidades das condicionalidades da frequ-
ência escolar, considerando a realidade e o contexto de crianças de três comuni-
dades indígenas guarani kaiowá, guarani ñandeval e terena na escola indígena à 
qual o título da dissertação faz alusão. Para a autora, a frequência escolar é uma 
condicionalidade bastante limitada do programa e aponta para a necessidade de 
que novos olhares sejam lançados nesse sentido, sobretudo para as questões indí-
genas de forma a estimular ainda mais as famílias e os alunos.

Nery (2016), com a sua tese Efeitos do Programa Bolsa Família e da Estra-
tégia de Saúde da Família em doenças infecciosas relacionadas à pobreza, estuda os 
impactos desses programas na redução dos casos de tuberculose e hanseníase no 
período de 2004-2012. Sua investigação concluiu que, nas áreas onde a cober-
tura desses programas foi de 70% ou mais, houve uma redução signifi cativa das 
doenças em termos estatísticos, se comparado com áreas de cobertura baixa dos 
programas, o que também incidiu no percentual de cura e de abandono dos do-
entes. Isto porque em muitas partes do país ainda há desinformação sobre essas 
doenças, o que pode gerar medo e estigma e programas como o Estratégia de 
Saúde da Família têm contribuído não só com o tratamento, mas principalmente 
com informação a respeito desses tipos de doenças. 

Outra tese que nos chama a atenção é a de Lucheti (2016), intitulada 
Catadores(as) de recicláveis de Presidente Prudente: desafi os e limites das políticas 
públicas de inclusão produtiva, cujo objetivo é identifi car as possibilidades de in-
clusão produtiva de pessoas em condições de profunda vulnerabilidade e risco 
social, derivados da atividade de catador de material reciclável no município de 
Presidente Prudente, localizado no interior de São Paulo. O grupo estudado é 
formado por catadores (as) do lixão desta cidade que eram benefi ciários do pro-
grama Bolsa Família e se tornaram sujeitos das ações de inclusão produtiva por 
parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Ribas (2016), por sua vez, em sua dissertação de mestrado Análise do im-
pacto do programa Bolsa Família sobre os índices de confi ança nas instituições pú-
blicas brasileiras (2010-2012) parte da hipótese de que os programas sociais de 
redistribuição de renda restauram a confi ança da população nas instituições. Mas 
a sua hipótese não foi comprovada devido ao fato de que a confi ança nas insti-
tuições – Judiciário, Congresso Nacional, Poder Executivo e Partidos Políticos 
– depende de variáveis culturais e institucionais como avaliação do combate à 
corrupção, à pobreza e condução da economia do país e não por políticas redis-
tributivas.
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Outro enfoque diferenciado diz respeito à tese de Cardoso (2016), Capi-
tal e trabalho no Brasil no século XXI: o impacto de políticas de transferência e de 
tributação sobre desigualdade, consumo e estrutura produtiva. A autora analisou os 
impactos econômicos a partir das modifi cações da distribuição de rendimentos 
na economia brasileira. Para isso, utilizou o modelo Matriz de Contabilidade 
Social como metodologia e aplicou-o a dois programas: ao PBF e à tributação 
sobre lucros dividendos. Os resultaram sugeriram que o Programa Bolsa Família 
gera ganhos indiretos para classes que não são benefi ciárias devido aos efeitos 
indiretos da política que incidem na geração de renda do trabalho e do capital.

Por fi m, citamos a nossa tese de doutorado Mulheres e mães do progra-
ma Bolsa Família: acesso à informação, empoderamento e cidadania: um estudo de 
três comunidades de Sergipe (2017). Esta pesquisa analisou como a inclusão das 
mulheres no programa contribuiu para o processo de empoderamento, auto-
nomia e construção da cidadania a partir da renda e do acesso à informação. 
As competências informacionais e documentais e os níveis de empoderamen-
to foram conhecidos por meio de uma metodologia própria criada a partir dos 
modelos IDEIAS (Inclusão Digital e Educação Informacional para a Saúde) e 
AURA (Auto Reforço Acompanhado), que resultou na criação dos “Indicadores 
de Impactos de Acesso à Informação e Empoderamento aplicado às benefi ciárias 
do Bolsa Família”, mas que se aplica também a outros grupos de mulheres vincu-
lados a programas sociais. Apesar dos ganhos em termos de acesso à informação e 
empoderamento, a pesquisa concluiu que é imprescindível desenvolver formação 
em Alfi n como forma de contribuir para a autonomia, desenvolvimento e quali-
dade de vida das mulheres.

Analisando o conjunto de áreas e temas presentes nos bancos de dados, 
foi possível perceber que a maioria desmistifi ca alguns mitos como os de que o 
PBF acomoda os benefi ciários, no sentido de não trabalharem ou estudarem ou 
de que se trata de um mero programa de assistencialista. Outros aspectos nos 
quais estão em conformidade dizem respeito aos impactos na saúde e nutrição 
e na educação, que tiveram melhora substancial a partir da condicionalidade do 
programa.

É visível que, nos últimos anos, as teses e dissertações vêm mostrando a 
amplitude dos impactos do PBF com abordagens qualitativas e enfoques diver-
sifi cados para avaliar os seus reais impactos por meio de uma maior diversidade 
humana e temática.

Considerações fi nais

Apesar do recorte acadêmico da presente revisão da literatura sobre o PBF, 
são diversas as fontes informais sobre o tema na cibercultura como redes sociais, 
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blogues, chats, matérias de jornais, revistas, vídeos, etc, o que demonstra que a 
produção científi ca é replicada em diferentes meios e lido por um público mais 
amplo. Isto gera trocas, comentários, compartilhamentos, fazendo-nos pensar 
em novas maneiras de divulgação do pensamento científi co para além do con-
vencional.

Ainda que a produção sobre o PBF e seus sujeitos seja extensa, estes, no 
entanto, estão distantes de vivenciar a cibercultura de uma maneira plena, uma 
vez que as práticas de acesso no dia a dia das mulheres entrevistadas são limitadas 
e se dividem entre o analógico e o digital. Além disso, sem as competências infor-
macionais necessárias, torna-se mais difícil para elas o real acesso à informação, 
ao conhecimento e à construção da cidadania.

A cibercultura, assim, é um admirável mundo em processo, um mundo 
virtual não como oposto do real, mas no sentido da sua potencialidade, que é a 
acepção utilizada por Levy (1999). A entrada na cibercultura do universo social 
aqui investigado é, nessa mesma acepção, também virtual.
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