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A OCIDENTALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO BRASIL NO SÉCULO XXI 

 

João Ignacio Pires Lucas1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo desta comunicação é analisar a ocidentalização das 
famílias no Brasil. A hipótese central presente no trabalho é que 
a centralidade das políticas sociais na família insere-se num 
contexto contraditório, pois a afirmação da cidadania busca a 
manutenção dos laços sociais ambientados na família (como 
referência social básica), porém esse processo reforça os mitos 
familiares ideológicos que fortalecem a hegemonia liberal do 
modo de produção capitalista no Brasil. 
 
Palavras-chave: Família. Política social. Ocidentalização.  
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this communication is to analyze the 
westernization of families in Brazil. The central hypothesis in 
this paper is that the centrality of social policies in the family is 
part of a contradictory context, because the citizenship claim 
seeks to maintain social ties acclimatised in the family (as a 
basic social reference), but this process reinforces the family 
myths that strengthen the liberal ideological hegemony of the 
capitalist mode of production in Brazil. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 A família é cada vez mais o centro das políticas sociais no Brasil, dois dos principais   

exemplos são a Estratégia de Saúde da Família – ESF – e o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF. Sendo que tais atendimentos devem ser  feitos no 

nível local, articulando as diferentes esferas do poder público, e de forma interdisciplinar, a 

partir de equipes compostas por profissionais de várias áreas. Nesse sentido, é importante 

analisar-se essa relação. De um lado, há um aprofundamento das políticas sociais e da 

estrutura dos processos de trabalho e atendimento por parte do poder público. De outro 

lado, as famílias contemporâneas estão em constante processo de transformação, 

especialmente as com situação de vulnerabilidade e riscos. Por isso, estudar as condições 

sociais, políticas, econômicas e sociais das famílias é fundamental para a revisão da política 

social e da inclusão cidadã das famílias brasileiras. Nesse sentido, este trabalho busca 

analisar as famílias na contemporaneidade no Brasil, e os impactos que as políticas  

produzem.   

 Realmente, na última década no Brasil, pelo menos pelo lado político, os atores da 

sociedade civil, inclusive às famílias, tiveram uma maior visibilidade cultural e social das 

suas condições e dos seus desejos, fazendo com que as diretrizes e princípios das políticas 

sociais contivessem marcas do respeito à diversidade social e cultural, bem como na busca 

pela participação e controle social. Porém, ao mesmo tempo, para os indivíduos e famílias 

que têm passado pelo processo de ocidentalização, crescem aspectos culturais e sociais 

contemporâneos que dificultam as relações sociais mais democráticas e sustentáveis do 

ponto de vista ambiental e social (especialmente com degradação pelo lado da violência e 

do consumismo). Nesse sentido, defendemos o argumento de que a ocidentalização das 

famílias no Brasil hoje em dia produz novos tipos de vulnerabilidades (tecnológicas, 

ambientais, consumistas) que sobrepõem aos antigos riscos já presentes  nos passado, 

como a miséria, a pobreza, as drogas, a violência urbana etc.  

 Nesse sentido, este trabalho está dividido em duas partes. A primeira, trata de 

aspectos do processo de ocidentalização no Brasil nos anos 2000, destacando-se o papel 

do poder público federal, particularmente das políticas sociais, bem como dos 

desdobramentos ideológicos presentes nesse processo, até porque a ocidentalização 

reforça a dominação via a construção da hegemonia, que pelo seu lado, mobiliza cada vez 

mais a ideologia como ferramenta de cimentação e coesão social. Por isso, defendemos 

também o argumento que é pelo lado da crítica da ideologia que devem ser analisados os 

efeitos sociais das políticas públicas no Brasil, ou seja, pelo componente ideológico presente 

nos programas e ações de assistência.   
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 A segunda parte trata do processo de ocidentalização das famílias no Brasil desse 

período. Na medida em que as famílias são a centralidade das políticas de assistência, o 

objetivo é refletir sobre elas à luz da questão da ocidentalização de (novos) riscos da 

atualidade.  

 

II - A OCIDENTALIZAÇÃO NO BRASIL  

 

 Até o final do século XX havia um relativo consenso entre os estudiosos da cultura 

no Brasil a partir de uma perspectiva gramsciana de que nesse país não havia sido  

desenvolvido um modelo de dominação do tipo hegemônico, como nos casos dos países 

ocidentais “mais” desenvolvidos (EUA, França e Inglaterra)2. Nesse modelo de dominação 

prevalecem os recursos ideológicos sobre os baseados na força e repressão, ao mesmo 

tempo em há uma maior equilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política, sendo que 

aquela goza de condições materiais (mesmo a classe operária) um pouco melhores do que 

àquelas verificadas nos países mais atrasados (onde os trabalhadores são duplamente 

explorados num contexto de globalização, pois além da exploração local há a internacional). 

Mas, o ponto forte da hegemonia ocorre a partir do uso da ideologia, especialmente de 

recursos culturais que levem a grande difusão de teses e argumentos  políticos mascarados 

pela tradição, folclore, senso comum etc. No caso dos países ocidentais, tiveram um peso 

muito grande na cimentação social mitos como do empreendedorismo individual e da família 

burguesa tradicional (pai-mãe-filhos)3 como elementos básicos de estruturação da 

sociedade civil (e não as classes sociais ou outras formas coletivas de atuação política). 

Além da macro construção ideológica da sociedade de mercado e da democracia 

representativa. Porém, no caso do Brasil, isso não foi desenvolvido em toda a sua extensão 

e complexidade. A formação social e cultural no Brasil não articulou a democracia, o 

mercado, a família e o indivíduo. Na verdade, as versões difundidas ideologicamente ou não 

encaixavam o discurso e a prática, ou não desenvolviam essas partes todas numa 

adequada proporção. Por isso, foram ficando resíduos de um discurso liberal democrático e 

individualizante, junto com marcas preconceituosas que criminalizavam atitudes e 

comportamentos desviantes de um modelo restrito de cidadania (regulada e tutelada4).   

 Nesse sentido, o modelo mais próximo da experiência política e cultural brasileira era 

o da “via prussiana”, ou seja, um tipo de dominação mais autoritário, com maior 

                                                 
2 A principal referência nesse terreno é Coutinho (2000, 1999), que destacou a falta do processo de 

ocidentalização no Brasil.  
3 Sobre o mito ideológico da família ver, Zizek 2011.  
4 A principal referência sobre a discussão da cidadania regulada está em Santos (1979).  
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desequilíbrio entre a sociedade política (mais forte) e a sociedade civil (fraca e gelatinosa), o 

que levou ao Estado no Brasil  assumir um papel forte na condução do processo de 

modernização capitalista não, é claro, para a construção de uma sociedade liberal de 

mercado, mas para a proteção dos interesses autocráticos das elites locais (associadas ao 

grande capital internacional). Essa visão também tinha recebido, de certa maneira, um 

grande reforço pelos estudos e reflexões de dois dos principais intérpretes da sociedade no 

Brasil, Fernandes (1987) e Faoro (1995). Ambos, seguindo em parte caminhos diferentes, 

também haviam destacado o papel pouco democrático e racional do Estado na formação 

cultural no Brasil, bem como haviam destacado o tipo “político” do capitalismo no Brasil.  E 

as políticas públicas acabavam reforçando essa tese. 

 A partir da democratização do país nos anos 80 e quando da promulgação da nova 

Constituição de 1988, a situação política começou a mudar. Nesse caso, dentre outras 

políticas públicas, as políticas de seguridade social vão ocupar um papel central nessa nova 

fase de construção da dominação no Brasil, cada vez menos pela força e violência, cada 

vez mais pela utilização de políticas públicas e mitos ideológicos.  E a família terá um papel 

significativo nesse processo 

 Duas das principais políticas públicas voltadas para a construção da cidadania social 

no Brasil dessas últimas décadas, o Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF -, 

coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS – e a 

Estratégia de Saúde da Família – ESF -, coordenada pelo Ministério da Saúde – MS – tem 

na família a unidade básica social de atendimento e referência. Essa centralidade da 

assistência na família não é novidade na história da assistência social no Brasil, mas é a 

partir dos anos 90 do século XX que há um salto nos programas de proteção à família, com 

efetiva transferência de renda.  

 Numa revisão sobre a família e as políticas sociais, Mioto (2009) enfatiza como essa 

dimensão da sociedade foi sendo historicamente a base da política social. Mas, como essa 

autora aponta, tanto as bases da políticas sociais quanto a visão sobre as famílias mudaram 

ao longo das décadas. É claro, a família acabou assumindo um papel mais destacado, até 

para ser o principal alvo das políticas sociais, a partir dos anos 70 do século XX, muito em 

função das mulheres aumentarem a sua participação no mundo do trabalho, modificando o 

seu papel tradicional de cuidadora do lar para também sua provedora. Quanto às políticas 

sociais, elas também foram mudando ao longo do século XX, tanto no Brasil como na 

Europa e Estados Unidos da América, até que, a partir dos anos 90 a família passou a deter 

uma grande centralidade. O aspecto contraditório, como também apontam Silva, Yazbek e 

Giovanni (2011), é que ao mesmo tempo o Estado brasileiro incorporava direitos sociais 

baseados em princípios de construção integral do cidadão (e não meramente na 
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transferência de renda e cuidados), mas também era privatizado na chamada onda 

neoliberal, que produziu efeitos danosos para a capacidade do poder político desenvolver 

políticas sociais realmente cidadãs.  

 É nesse contexto contraditório, da passagem dos anos 90 do século XX para os anos 

2000, que a família e assistência social cada vez mais se articulam em programas voltados 

à integralidade da seguridade social, ainda que a partir de um Estado com cada vez menos 

condições de implementar a cidadania.    

 

Nesse contexto, a família alça um lugar central tanto no âmbito dos 
Programas de Transferência de Renda, que marca essa centralidade no seu 
próprio nome – Bolsa Família -, como no campo das política públicas que 
compõem o tripé da seguridade social, particularmente saúde e assistência 
social. Na política de saúde, o Programa Saúde da Família é criado em 1994 
e incorporado, em 2006, como Estratégia no âmbito da Política Nacional de 
Atenção Básica. Na política de assistência social assume-se a matricialidade 
sócio-familiar inicialmente como princípio e, posteriormente, como diretriz do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).    

  Mioto, 2009: 144.  

  

 Sobre o PAIF, os documentos oficiais dizem que ele: 

 

É serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos 
valores, crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento 
da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de 
preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações familiares. 

Tipificação Nacional dos Serviços Sociassistenciais, 2009.  
 

 Em relação a Saúde da Família, uma pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde 

chegou ao seguinte resultado: 

 

O primeiro ponto a ser destacado é que a saúde da família está promovendo 
eqüidade, um dos princípios mais caros do SUS. A SF tem maior cobertura 
em municípios de IDH mais baixo e está conseguindo aproximar os 
indicadores desses, de outros municípios de IDH mais alto, reduzindo a 
brecha existente entre estes dois grupos de municípios. 

    Saúde da Família no Brasil, 2006.  

 

 Pelo teor das citações, verificamos que realmente há o maior interesse 

governamental a partir de 2003 de que as políticas públicas de assistência possam respeitar 

as famílias e os seus integrantes nas suas características sociais, políticas e culturais, ao 

mesmo tempo em que tais políticas devem contribuir com a diminuição das desigualdades 

sociais e econômicas no Brasil. Objetivos com certeza adequados a um contexto político de 

inclusão social democrática. Isso, de certa maneira, foi amplamente discutido nas eleições 

presidenciais de 2010, pois uma das principais bandeiras da candidata Dilma Rousseff do 

PT, era a diminuição da pobreza e a ampliação das políticas sociais públicas. A sua vitória 
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na eleição em questão não deixa de representar uma relativa aceitação popular dessa visão, 

especialmente por parte dos eleitores pobres, que pelas pesquisas de opinião, foram os 

principais eleitores de Dilma.  

 Na verdade, o próprio Governo Federal tem procurado medir os impactos efetivos 

das políticas públicas de assistência no Brasil. Um exemplo dos muitos exemplos trata dos 

efeitos do Benefício de Prestação Continuada – BPC –, pois em 2005, segundo um texto 

publicado pelo MDS, “Avaliação das pessoas com deficiência para acesso ao Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social”, em 2007, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas 

recebiam tal benefício em 2005, sendo que o ingresso anual era em torno de 89 mil novos 

beneficiários.  

 É claro, segundo as estimativas do Governo brasileiro, cerca de 50 milhões de 

pessoas são alvo das políticas de assistência social, pois apresentam algum tipo de 

vulnerabilidade e risco, especialmente por serem pobres, mas também por muitos portarem 

algum tipo de deficiência. Um dado que consta da Política Nacional de Assistência Social - 

PNAS- de 2004 revela que a população no nível da indigência (famílias com menos de ¼ de 

salário mínimo) estava em torno de 26 milhões de pessoas, o que representa a população 

de muitos países do mundo. Isso revela que os desafios políticos e sociais no Brasil são 

muito grandes.   

  De qualquer forma, os 8 anos do Governo Lula, de uma maneira geral, mas 

especialmente a partir das políticas sociais, fortaleceu o processo de ocidentalização do 

Brasil, o que implica na solidificação da chamada hegemonia liberal do modo de produção 

capitalista nesse país. Por processo de ocidentalização, entende-se aquilo que Gramsci 

(2002) caracteriza como sendo o perfil social e político da hegemonia liberal nos países 

ocidentais, processo no qual a dominação é muito mais pela ideologia do que pela força, 

pois tanto há um maior equilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política, quanto 

também as condições materiais de existência são menos desiguais para os setores 

populares. No processo de ocidentalização, as diferenças de classe são minimizadas pela 

oportunidade de mobilidade social, bem como pela ação da ideologia dominante, que sabe 

muito bem aproveitar-se de certos benefícios sociais para a construção de um senso comum 

ao mesmo tempo apático e apolítico (pelo lado da participação na sociedade política), e 

ativo e consumista (pelo lado da participação na sociedade civil e no mercado).  

 Nos quinhentos anos de dominação do Brasil pelos processos da globalização 

(colonialismo, imperialismo, mundialização, internacionalização financeira e do capital etc.), 

as classes dominantes locais não haviam conseguido construir uma hegemonia liberal nos 

mesmos moldes do que aconteceu nos chamados países mais desenvolvidos do 

capitalismo. Isso impactou fortemente não apenas numa esfera pública privatista/ autoritária 



 
7 

 

 
                  

e numa esfera privada excludente e pouco racional, mas também numa visão restrita de 

“reconhecimento” da desigualdade social e da diversidade cultural e política. Nesse sentido, 

já foram bem analisadas as visões preconceituosas sobre os pobres, os negros, as 

mulheres, os homossexuais e de todos os segmentos sociais “minoritários”.  O que levou, 

dentre outras situações, a uma perspectiva preconceituosa de família nas iniciativas das 

políticas públicas de assistência.      

 A partir do primeiro ano do Governo Lula há uma reviravolta significativa na condução 

do Estado nacional e na gestão das políticas públicas. De um lado, já havia uma forte 

pressão para o reconhecimento e fortalecimento da sociedade civil desde os anos 80, 

especialmente com a entrada em cena de “novos personagens'. De uma maneira geral, 

havia o crescimento das reivindicações dos excluídos, que incluíram no debate político a 

demanda pelo reconhecimento de uma família mais aberta. Porém, as políticas sociais 

ganham um impulso para além dos discursos e de leis e projetos aprovados, porém  

“mortos”. E esse “reconhecimento” está na base da ocidentalização que abrange a 

integração dos setores populares à sociedade de mercado e de direitos.  

 Como principal exemplo há a Política Nacional de Assistência Social – PNAS -, que 

desde 2004 vem sendo robustecida pela ação do Governo Federal. Nesse sentido, a sua 

transformação em lei no ano de 2011 vem coroar essa iniciativa. Outro exemplo trata da 

inclusão social no ensino superior a partir de programas como o Programa Universidade 

Para Todos – PROUNI –, voltado às Instituições de Ensino – IES – privadas que devem 

transformar em bolsas 100% ou 50% gratuitas  os valores devidos em certos impostos 

federais, e a Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. -, como o 

próprio nome revela, para uma nova injeção de recursos públicos nas IES públicas que 

haviam ficado décadas num contexto de sucateamento.  

 Essas medidas promovidas pelo Governo Federal, junto com outras oriundas dos 

Governos Estaduais e Municipais, têm produzidos efeitos significativos na base da família no 

Brasil. Pelo lado do ensino superior, por exemplo, se aumentam as vagas púbicas nas IES, 

isso permite que pessoas oriundas das famílias de baixa renda possam cursar uma 

faculdade ou universidade, o que implica em deslocamentos dentro e fora da sua cidade de 

origem, pois no PROUNI muitos estudantes trocam de cidade. Implica em acesso também a 

manifestações políticas e culturais que fogem da rotina tradicional das pessoas. Além da 

formação de redes sociais novas.  

 Se os impactos da ocidentalização também são sentidos nos tradicionais setores 

médios da cidade, as medidas produzidas pelas políticas públicas de assistência são muito 

mais sentidas nos setores populares da cidade e do campo. Para esses realmente a 

ocidentalização dos anos 2000 trouxe uma nova realidade de inclusão e participação. 
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Porém, como pode ser constatado no terreno financeiro e monetário, a inclusão social de 

parte dos 50 milhões de vulneráveis incidiu também no consumo popular de produtos 

industrializados e alimentos, fazendo com que o Brasil verifique altos índices de consumo  

tanto de bens não duráveis, como os alimentos, como de bens duráveis, como os carros.  O 

que se percebe atualmente é que as pessoas e as famílias que conseguem acumular algum 

tipo de recurso tendem a gastá-lo rapidamente com a compra de um carro.  

 A ocidentalização no Brasil, ainda que tardia em relação ao padrão europeu e norte-

americano, não deixa de sentir os mesmos males atuais ligados à degradação das 

condições ambientais e sociais nos grandes centros urbanos, marcados pelos grandes 

engarrafamentos e poluição, pois com a distribuição social da riqueza, também cresce a 

distribuição social do risco (BECK, 2010).  

  

III - A OCIDENTALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO BRASIL  

 

 O principal problema para o reconhecimento político e institucional da diversidade 

social num país que se ocidentaliza tardiamente como o Brasil é que ele precisa superar 

rapidamente os atrasos do passado ao mesmo tempo em que acompanha a “última palavra” 

das conquistas da contemporaneidade. E no âmbito das “novas” formas das famílias na 

contemporaneidade, há cada vez mais um apelo para o reconhecimento de outros tipos de 

famílias que não apenas mais aquelas baseadas no modelo tradicional burguês e católico (e 

porque não psicanalítico) da tríade pai-mãe-filhos. Atualmente, pedem passagem uniões de 

homossexuais, bem como é preciso reconhecer-se que cada vez mais as pessoas estão 

morando sozinhas.   

 Nos estudos clássicos sobre o processo de ocidentalização, especialmente os 

ligados a tradição de Gramsci (2002), outros aspectos da sociedade civil foram privilegiados 

nas análises, como a questão da formação das classes sociais, ou o papel dos sindicatos e 

partidos políticos. Também, é importante destacar-se a visão sobre os indivíduos, pois o 

pensamento marxista não tratou muito demoradamente desse elemento, mas, por outro 

lado, colocou-o no centro da sociedade comunista como uma sociedade de associação 

entre indivíduos (POGREBINSCHI, 2009). Por isso, entendemos ser relevante a análise do 

processo de ocidentalização tendo como base de estudo os impactos no âmbito das 

famílias.  

 Nesse sentido, o primeiro sentimento em relação à ocidentalização das famílias no 

Brasil é de que esse país está conseguindo padronizar as condições sociais, políticas e 

culturais e boa parte das famílias no Brasil, padronização no sentido comum para os países 

ocidentais. Porém, ainda persistem certas situações sociais, culturais e políticas como no 
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passado patrimonialista e autoritário.  

 Se a caracterização das famílias que Giddens (2005) faz em 2001, para o caso da 

Grã-Bretanha, num capítulo do livro Sociologia, serve como parâmetro de sociedade 

ocidental e de ocidentalização das famílias na época atual, com certeza o Brasil dos anos 

2000 está cada vez mais “ocidentalizado”, ainda que permaneçam vazios visíveis. Giddens 

(2005), dentre outros aspectos, salienta que as “novas” famílias dos anos 90 estão cada vez 

mais diferentes dos padrões antigos: mais divórcios e separações, casamentos mais 

frequentes de pessoas com mais idade, casamentos entre pessoas do mesmo sexo, 

casamentos de pessoas que trabalham ou que desenvolvem atividades profissionais ou 

remuneradas, menos casamentos e mais coabitação de lares, relacionamentos menos 

formais e mais volúveis etc. Nesse sentido, os próprios conceitos básicos que caracterizam 

o tema mudaram. Conceitos como família, núcleo familiar e família ampliada, bem como 

casamento e monogamia passavam por profundas transformações no campo teórico, pois 

as transformações eram muito significativas na realidade social.  

 Por outro lado, a ocidentalização do Brasil nos anos 2000 fortalece também um 

debate mais profundo sobre a família, debate esse que já vinha a mais tempo nos países 

desenvolvidos e que “chegava ao Brasil na primeira década dos anos 2000. Um exemplo 

disso é o texto de Roudinesco (2003), sobre a “desordem da família” numa nova fase de 

horizontalidade e rede, em que os homossexuais conquistas cada vez mais espaço social e 

político para a legalização dos seus “casamentos”.  

 A questão é que no Brasil, alguns dos aspectos familiares presentes nas últimas 

décadas nos países mais desenvolvidos, como de famílias chefiadas por mulheres, já 

ocorrem aqui a muito mais tempo, especialmente pelas condições sociais precárias. Nas 

avaliações dos programas de transferência de renda para as famílias presentes em algumas 

cidades brasileira nos anos 90, Silva, Yazbek e Giovanni (2011) comentam que segundo os 

dados desses municípios já a metade das famílias atendidas eram monoparentais chefiadas 

por mulheres. Isso pôde ser comprovado em Caxias do Sul, RS, numa pesquisa em 2009 

junto aos usuários dos programas referenciados nos Centros de Referência em Assistência 

Social – CRAS5 -, pois numa amostra representativa dos entrevistados a esmagadora 

maioria foi composta por mulheres de baixa renda e baixa escolaridade. Nesse sentido, 

como já foi comentado acima, as características sociais e os riscos presentes no processo 

de ocidentalização no Brasil sobrepõem situações passadas (como a comentadas nesse 

parágrafo), com problemas contemporâneos (consumismo, drogas, violência urbana, apatia 

                                                 
5 A pesquisa foi desenvolvida junto ao projeto “Avaliação dos Centros de Referência em Assistência 

Social em Caxias do Sul”, com financiamento da UCS, com apoio do CNPq e Prefeitura de Caxias 
do Sul.  
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política etc.). Se por um lado, cresce a luta pelo reconhecimento de união entre pessoas do 

mesmo sexo, também existe a luta diária das famílias monoparentais chefiadas por 

mulheres de baixa renda e escolaridade.  Mas, isso tudo não inviabiliza o crescimento dos 

problemas e riscos modernos.  

 O primeiro impacto “ocidental” na família brasileira é que seu núcleo não é mais o 

mesmo de antigamente, pelo menos se a referência for apenas o modelo tradicional de 

família cristã de classe média. Hoje em dia, o famoso triângulo pai-mãe-filhos não segue 

mais tanto os padrões tradicionais por vários aspectos. Em primeiro lugar, já começa a 

ganhar legalidade a relação entre pessoas do mesmo sexo, o que implica numa contestação 

psicanalítica à família edipiana clássica. Se uma das grandes barreiras era a lei, agora o 

núcleo da família ocidental brasileira pode já ser caracterizado de maneira mais plural pelo 

lado do gênero. Em segundo lugar, o próprio casamento está em cheque, pois tanto os 

jovens estão demorando mais para assumirem um compromisso mais estável, como o 

aumento do número de separações e divórcios revela que as relações estão cada vez mais 

instáveis e pouco duradouras.  

 Pelo lado da família ampliada, as novas tecnologias da informação e da 

comunicação têm servido ao mesmo tempo para fortalecerem certos laços que estavam um 

pouco frágeis, como nas relações entre parentes, como primos, tios e avós. Hoje em dia, as 

formas virtuais e on line de comunicação permitem que parentes separados por longas 

distâncias físicas possam entrar em contato de maneira mais rápida e frequente. Porém, por 

outro lado, a possibilidade de formação de outras redes sociais para além da família também 

tem feito com que esse tipo de rede sofra de uma grande concorrência, especialmente entre 

o público mais jovem6.  

 Com o aumento do poder aquisitivo patrocinado pelas políticas sociais, bem como 

pela possibilidade da melhoria das condições de saúde, além, também, do aumento da 

possibilidade de frequentar novas redes sociais (como nas universidades e trabalho), as 

pessoas marcadas pela vulnerabilidade e riscos estão inseridas, cada vez mais, num 

contexto social novo. Isso impacta tanto no núcleo familiar quanto na família ampliada.  

 As novas tecnologias de comunicação e informação também produzem efeitos em 

relações sociais do tipo da monogamia e poligamia. Com a facilidade de contatos 

extraconjugais que a internet e as redes virtuais permitem, além da materialização de 

relações sexuais virtualizadas, que mesmo não sendo novidades psicanalíticas, como bem 

lembrou Zizek, citando Lacan, as famílias sentem pela expansão dos riscos (ZIZEK, 2011).  

                                                 
6 Estudos sobre o impacto das tecnologias da informação e comunicação podem ser vistos em 

Castells (2003). O autor desse trabalho também vem coletando dados junto aos jovens de Caxias 
do Sul. Parte desses dados podem ser analisados na tese de doutorado de Lucas (2003).  
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 Na verdade, o processo de ocidentalização não deixa de ser um grande promotor de 

novos riscos, como afirma Beck (2006). A questão é que mudam os riscos de acordo com o 

tipo de sociedade, se mais pobres e carentes, se mais opulentas e tecnológicas. Por isso, é 

que no caso das famílias em processo de ocidentalização no Brasil os riscos do novo têm 

sido acrescidos aos já antigos. Os exemplos do novo e do velho são: pelo lado no novo: a 

poligamia virtual, pelo lado do velho, a violência doméstica.  

 No Brasil do século XXI temos contextos familiares que convivem tanto com os riscos 

do passado, oriundos de uma época em que o país era subdesenvolvido e autoritário, mas 

também as famílias atuais têm convivido cada vez mais com os riscos de uma sociedade 

ocidental contemporânea, como da violência induzida pela TV e pela tecnologia, sem 

falarmos da violência ligada ao trânsito.  

 O processo de ocidentalização no Brasil sobrepõe riscos passados com riscos 

modernos. Riscos ligados ao Brasil patrimonialista com riscos fundados na ocidentalização 

tardia do consumismo desenfreado.     

 Nesse sentido, um dos maiores riscos é o no terreno da política, pois um dos 

principais desdobramentos do processo de ocidentalização híbrido do Brasil, parte do novo 

em articulação com muito do velho, está sendo marcado pelo crescimento da apatia política 

e da cultura do favor, além da mitificação da família como unidade básica para o 

atendimento básico, tanto social quanto em saúde.  

 Zizek (2011) salientou bem o peso do mito ideológico da família, especialmente na 

ação cultural da indústria cinematográfica de Hollywood, e de como esse processo serve 

para o fortalecimento da alienação e dominação. Em muitos filmes americanos a família 

edipiana é a trama por trás de um enredo alegórico de lutas entre mundos, guerras civis ou 

entre países, conflitos religiosos ou tecnológicos etc. Na maior parte das vezes, entre 

conflitos para a destruição ou manutenção da vida na terra há um conflito familiar que tende 

a ter um final feliz, como nos filmes de Spielberg (como ET, Jurassic Park., dentre outros). 

Num contexto diferente, as políticas sociais no Brasil não deixam de mitificar a família como 

estrutura social básica, ainda que os enredos presentes nos discursos políticos oficiais 

possam ser baseados na construção de uma cidadania ativa e autônoma. De certa forma, 

essa mitificação discursiva pode ser constatada pelas contrapartidas que os usuários das 

política sociais precisam ter para acessar aos “direitos” conquistados. Para usufruir dos 

benefícios de programas como da Bolsa Família é preciso que as crianças estejam na 

escola, da mesma maneira que no PAIF é preciso que os atendimentos sejam articulados 

com cursos de capacitação. Se os direitos sociais são dos cidadãos, por que eles precisam 

participar de atividades contra a sua vontade?  

 Essas questões, dentre outras, como a da manutenção da cultura do favor, têm 
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permanecido junto com o desenvolvimento de uma cultura da cidadania. Como as famílias 

usuárias das políticas de assistência social estão em condições de vulnerabilidade e riscos, 

tradicionais e modernos, a construção de uma cidadania autônoma e participativa  envolve 

um contexto de crítica da ideologia liberal burguesa da família que ainda não está presente 

na centralização da família para as políticas sociais.  

 

IV - CONCLUSÃO 

 

 O Brasil segue num lento processo de desenvolvimento econômico e social que está 

reproduzindo o que já foi feito por outros países no ocidente. O problema, é que tal processo 

no Brasil é tardio e sem a mesma base existente no processo de desenvolvimento da 

França e Inglaterra, por exemplo. Isso faz com que o nosso processo de ocidentalização 

acabe por sobrepor épocas diferentes de formação social, cultural e política. Por isso, a 

família brasileira atual é plural, política, social e culturalmente, ela é heterogênea, religiosa, 

sexual e tecnologicamente, além de estar ligada a riscos tradicionais e modernos (atuais).  

 De outro lado, no que concerne a discussão ideológica, no ocidente, no processo de 

construção da hegemonia liberal do modo de produção capitalista há uma briga  histórica na 

denúncia ou não, na apologia ou não, na defesa ou não das condições sociais, culturais e 

políticas. Qual o papel da construção da família como base da política social? Com certeza, 

múltiplo, pois tanto tal construção pode servir para mitificar a dominação exploração 

inerentes ao funcionamento do capitalismo, especialmente por “dividir” a responsabilidade 

com o poder público do provimento do trabalhador/consumidor. Mas, a família também pode 

ser um local de construção social de um outro discurso e prática política no sentido de uma 

sociedade baseada em cidadãos autônomos, críticos e participativos. O problema é que a 

construção do discurso da família nas políticas sociais está ligado a outros discursos, como 

da democracia, participação, controle social. Nesse ponto, a dúvida que surge na análise da 

prática discursiva é que, ao fim e ao cabo, o tipo de controle social que realmente existe não 

é o do Estado pela sociedade, mas da sociedade pelo Estado.    
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