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Introdução: O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda
que visa tirar as famílias da pobreza e pobreza extrema. O valor mensal é pago
preferencialmente às mulheres. Nossa cultura ainda é embasada no machismo, o
que faz com que as relações entre homem e mulher sejam permeadas de
desigualdades. Objetivo: Conhecer a representação social para homens sobre o
recebimento do Programa Bolsa Família por suas parceiras. Materiais e Métodos:
Apresenta natureza qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, permeado por
uma pesquisa de campo. A amostra foi construída com dez homens, que tinham
algum tipo de relacionamento conjugal com mulheres beneficiárias do Programa
Bolsa Família, possuindo mais de 18 anos. Como instrumento de coleta de dados,
foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado com os entrevistados na
modalidade online, utilizando-se de áudios do aplicativo Whatsapp e ligação
telefônica. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa das
Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE, por meio do parecer nº
3.991.368. Resultados: O conceito e a imagem das mulheres beneficiárias do PBF
estão ligados a representações do senso comum como boa, recatada e do lar; a
representação social que os participantes têm do machismo é de superioridade do
homem em detrimento à mulher; eles não consideram que suas parceiras sejam
provedoras do lar; não há uma total inversão dos papéis sociais de gênero, pois as
mulheres continuam a receber atributos de cuidadoras do lar e as responsabilidades
sobre as condicionalidades do programa podem reforçar a manutenção dessa
posição. Considerações finais: A representação social para os participantes sobre
a mulher beneficiária do PBF aponta para a mulher como representante do lar, a
partir de uma visão patriarcal, entretanto, caracterizada pelo o atributo de boa
administradora.
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