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Resumo: Diante da atual onda conservadora que assola nossa sociedade, com graves 
consequências para as políticas sociais, este artigo se propõe problematizar o 
conservadorismo no debate sobre família e seu rebatimento sobre as novas configurações 
familiares no país. Trata-se de um pesquisa bibliográfica, que discute a categoria 
conservadorismo e seu rebatimento no debate sobre família. Conclui-se que a valorização da 
família tradicional é um dos instrumentos de legitimação do status quo, desqualificando a 
multiplicidade de relações sociais que tecem nossa realidade, inclusive a da composição 
familiar.  
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INTRODUÇÃO 

Para aqueles que concebem o campo dos direitos sociais e das políticas 

sociais como estratégias de enfrentamento das desigualdades sociais, para 

além da reprodução da força de trabalho, o cenário atual é desolador. Neste 

sentido, entendemos que a produção de conhecimento pode contribuir para 

compreendermos melhor a atual conjuntura e as formas de nos contrapormos 

aos desmontes dos direitos. 

Com isso, neste artigo nosso objetivo é problematizar o conservadorismo no 

debate sobre família no Brasil e seu rebatimento sobre as novas configurações 

familiares. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, parte das reflexões construídas pela 

autora no processo de especialização profissional. O trabalho está divido em 

duas seções, além da Introdução e Considerações Finais. A primeira seção 

aborda a categoria conservadorismo e a segunda problematiza o rebatimento 

desta categoria em relação a família. 

 
ELEMENTOS PARA A COMPREENSÃO DO CONSERVADORISMO 

As relações de forças que geram tensões na sociedade contemporânea 

nos permitem concluir que diferentes valores e visões de mundo estão 
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permanentemente em disputa no cotidiano, envolvendo uma série de 

temáticas, como, por exemplo, o papel da mulher, da escola e da família. 

Na atual conjuntura, uma análise atenta das relações de forças 

presentes no cenário político revela certo avanço do conservadorismo, sendo, 

em nosso entendimento, um período de retrocessos e afronta aos direitos 

humanos em geral.  

Conforme Netto (2011) o pensamento conservador ganhou uma força 

espantosa e a sociedade está caminhando decididamente à “extrema direita”. 

Esse avanço das extremas direitas (neo) conservadoras ao redor do mundo 

está associado aos ciclos das crises do capitalismo.  

Segundo Löwy (2015), a extrema direita passou por “modernização”, no 

entanto, sempre representando uma ameaça real à democracia. Embora tenha 

modernizado seu discurso, principalmente pela via da necessidade de 

aprimorar o desenvolvimento econômico, valores conservadores são uma 

tendência dessa corrente política, como o combate ideológico as reformas 

populares de base e as lutas sociais, bem como a defesa da “tradicional família 

brasileira”. 

Os setores progressistas da sociedade acabaram subestimando o perigo 

que esta extrema direita representava, por acreditar que sua ascensão seria 

uma espécie de efeito colateral da crise e do desemprego, por isso, não 

perceberam a necessidade de uma mobilização que enfrentasse este projeto 

autoritário conservador (LÖWY, 2015). No Brasil, o componente mais 

preocupante da ascensão da extrema direita conservadora é o apelo aos 

militares (LÖWY, 2015). O pronunciamento do presidente eleito, Jair Bolsonaro 

(PSL), em relação a comemoração do Golpe Militar de 1964, é um exemplo 

contundente disso. 

A extrema direita revela uma finalidade para o mercado: estigmatizar e 

criminalizar a esquerda, através de seus seguidores, transformando, em 

consequência, a luta pela liberdade, diversidade e justiça social uma farsa 

(LÖWY, 2015). 

Nesta conjuntura, para melhor compreensão do pensamento 

conservador é necessário apresentar sua gênese. O conservadorismo adquiriu 

diferentes faces no decorrer da história e, segundo Netto (2011), o 



 

conservadorismo contemporâneo é bastante diverso e tem as suas raízes no 

que ela caracteriza como conservadorismo clássico. O conservadorismo 

contemporâneo “[...] não se apresenta como conservadorismo e, portanto, 

oculta e escamoteia sua raiz e seus conteúdos conservadores” (NETTO, 2011, 

p.16).  

De origem pré-moderna, este conservadorismo se assenta na imagem 

de uma sociedade harmônica, onde as diferenças individuais encontram seu 

equilíbrio na fonte divina, que justifica a importância do “todo” (deus) em função 

das partes (indivíduos) (LACERDA e GUEDES, 2019). 

Embora seja uma visão de mundo pré-moderna, que nega, em certa 

medida, o apreço pela individualidade moderna, o conservadorismo encontrou 

vazão na sociedade capitalista uma vez que, pela ideologia da “harmonia” e da 

“coesão social”, contribuiu para ofuscar as diferenças de classe, que são parte 

fundamental da consolidação do modo de produção capitalista. “Através desse 

mecanismo, o pensamento conservador deixa de se contrapor ao capitalismo” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 23). 

Embora datado de um determinado tempo histórico, enquanto uma visão 

de mundo, o conservadorismo embasa a ação de partidos, grupos, 

associações, etc, de acordo com os interesses de classes. “A fonte de 

inspiração do pensamento conservador provém de um modo de vida do 

passado, que é resgatado e proposto como uma maneira de interpretar o 

presente e como conteúdo de um programa viável para a sociedade capitalista” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 22). 

Portanto, não é acidental que a agenda neoliberal adotada pelo Estado 

capitalista apresente as suas propostas de desconstrução de direitos sociais 

como reformas, quando, na verdade, tratam-se de contrarreformas, ou seja, 

maneiras para se legitimar a sociedade de classes e suas desigualdades, 

mediante ações de natureza conservadora. Em resumo, detrás das supostas 

reformas oculta-se o pensamento conservador (NETTO, 2011).  

Segundo Netto (2011, p.60), a cultura da modernidade favoreceu a 

destruição de aspectos da antiga ordem, como “[...] a autoridade fundada na 

tradição, o poder legitimado pela religião institucional (Igreja), a desigualdade 

jurídica dos homens, a administração personalizada da justiça, a lei assentada 



 

na moralidade e a subordinação do indivíduo à sociedade”, no entanto, ao 

manter a sociedade de classes e sua relação com o Estado capitalista, acabou 

naturalizando as desigualdades sob o falso interesse do equilíbrio social. 

O quadro de referência do conservadorismo não se alterou, certos 

valores permaneceram resistentes ao longo dos séculos, sendo que Netto 

(2011) resume da seguinte forma: 1. são consideradas legítimas a autoridade e 

a liberdade fundadas na tradição; 2.  a liberdade deve ser sempre uma 

liberdade restrita; 3. a democracia é perigosa; 4. a laicização é considerada 

deletéria; 5. a razão é destrutiva e inábil para organizar a vida social; 6. a 

desigualdade é natural. 

A partir disso podemos compreender parte das relações de forças que 

vem se estabelecendo em nossa sociedade, como a criminalização dos 

movimentos sociais; o esvaziamento dos espaços de participação da 

sociedade civil, a exemplo do fechamento de conselhos de políticas públicas; o 

fortalecimento de correntes religiosas dentro do Estado, com críticas a 

igualdade de gênero, a educação sexual; etc. 

O pensamento conservador renuncia, em certa medida, a racionalidade 

moderna e os princípios democráticos. Na base intelectual dos conservadores 

o indivíduo deve ser moldado segundo seus próprios propósitos e a relação 

indivíduo/sociedade se dá pela tutela (NETTO, 2011). A corrente conservadora 

tem como característica a antidemocracia, os conservadores não concentram 

forças em torno de seus propósitos, o que os une e os faz agir são as 

“ameaças” postas a “ordem estabelecida” e particularmente um “inimigo” em 

comum (NETTO, 2011). Ou seja, atuam para a manutenção da ordem dada, 

constituindo um caldo cultural que influencia as concepções acerca do Estado, 

da sociedade, da família, etc. Com isso, é importante problematizar o 

rebatimento do conservadorismo em relação a família, tema tão presente em 

nosso cotidiano. 

 

O CONSERVADORISMO NO DEBATE SOBRE FAMÍLIA 

O conservadorismo atribui centralidade à família, assim, “De um lado, os 

conservadores a compreendem como a base moral da sociedade, lócus 

precisamente de inculcação da tradição [...]. De outro, os conservadores têm 



 

plena consciência de seu papel econômico e do seu peso, através da herança 

[...]” (NETTO, 2011, p.66). 

Algo latente entre os conservadores é a “valorização da família”, que 

está ligada à defesa da composição de grupos intermediários que, em 

conjunto, são instruídos a mediar a relação indivíduo/sociedade. Esses grupos 

tem intuito de promover a “harmonia”, sustentando laços de solidariedade e 

coagindo os interesses sociais divergentes (NETTO, 2011). 

No entanto, a concepção de família é construída e reconstruída 

historicamente. Podemos refletir sobre os estágios pré-históricos apresentados 

por Engels (1984), que são divididos em três: 1) Estado Selvagem: período em 

que predomina a apropriação de produtos da natureza, o uso do fogo e a 

invenção do arco e da flecha; 2) Barbárie: período marcado pela domesticação 

de animais e atividades agrícolas, dando início ao incremento da produção, a 

partir da natureza, pelo trabalho humano; 3) Civilização: período marcado pela 

fundição do minério e complexidade na elaboração dos produtos naturais, e 

pela introdução da escrita.  

Segundo Engels (1984), a cada estágio foram surgindo novas 

configurações de famílias. A primeira configuração refere-se à família 

consanguínea que tem como principal característica a poligamia, a poliandria, 

assim como a ocorrência do incesto. Em seguida, surge o que ele chama de 

família punaluana, como evolução da família consanguínea (aqui ocorre a 

proibição da relação sexual entre irmãos e irmãs). Posteriormente, molda-se a 

família definida por ele como sindiásmica (na sua perspectiva, esse modelo 

corresponde ao estágio da barbárie), onde a infidelidade torna-se direito dos 

homens. Esse último estágio sofre alterações, através das forças produtivas, o 

homem passa a acumular riquezas e, por consequência, obtém uma posição 

vantajosa sobre a mulher.  

A partir disso, configura-se a família monogâmica, assinalada, 

sobretudo, pelo patriarcalismo, ou seja, o homem ocupa-se da direção da casa 

e a mulher é reduzida à condição de subordinada, apenas mero objeto de 

reprodução.  A monogamia: 

 
[...] surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro, como 
proclamação de um conflito entre os sexos [...] A monogamia foi um 



 
grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, iniciou, 
juntamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, 
que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente 
um retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns se 
verificam às custas da dor e repressão de outros (ENGELS, 1984, p. 
70-71). 
 

É importante observar que por trás dos aspectos culturais que formam a 

família existem uma série de determinações, como os componentes social, 

político e, notadamente, o econômico.   

O desenvolvimento do capitalismo contribuiu para a definição de papéis 

sexuais muito significativos na sociedade contemporânea, bem como, o 

surgimento da família nuclear burguesa, uma configuração familiar muito 

limitada. Na atualidade, esse modelo ainda é muito expressivo e sustentado, 

principalmente, por grupos conservadores.  

Segundo Almeida (1987), a família nuclear burguesa é representada 

como um espaço privado e atomizado da vida social. Por constituir um espaço 

reservado à intimidade, afetividade, sexualidade, esta família desfruta de um 

peso privilegiado no processo de construção do indivíduo, da sua subjetividade.   

Toda e qualquer família considerada como “padrão ideal” deveria, 

segundo esse preceito, ser composta por um homem, uma mulher e seus 

descendentes, com seus papéis sexuais definidos. Para Almeida (1987), a 

família nuclear possui uma figura estratégica para o capital, uma vez que, do 

ponto de vista econômico, esse modelo contribui para a manutenção da ordem 

quando se definem os papéis sociais: para o homem o de pai, provedor, 

autoridade, já para a mulher o de mãe, doméstica, subalterna. 

O modelo de família nuclear burguesa representa uma construção do 

conservadorismo e da opressão, visto que não se considera a multiplicidade 

das relações afetivas existentes e as transformações objetivas das famílias 

(ALMEIDA, 1987).  

Quando falamos em política social como estratégia de materialização de 

direitos sociais e de enfrentamento das desigualdades, é importante que 

tenhamos claro qual a concepção de família que sustenta os serviços, projetos 

e programas que efetivam os direitos sociais, sob pena de idealizarmos e 

culpabilizarmos as famílias, legitimando a manutenção das relações desiguais 

entre as classes sociais. 



 

No momento atual, nesta linha de idealização da concepção e do papel 

da família, em sintonia com a ordem dominante, passa-se a delegar à família a 

primazia na responsabilidade de gerenciar os conflitos e os problemas gerados 

no âmbito da produção (MIOTTO, 2010), como as situações de vulnerabilidade 

social, violência, exclusão, entre outros. 

 
O fracasso das famílias é entendido como resultado da incapacidade 
de gerirem e otimizarem seus recursos, de desenvolverem 
adequadas estratégias de sobrevivência e de convivência, de mudar 
comportamentos e estilos de vida, de se articularem em redes de 
solidariedade e também de serem incapazes de se capacitarem para 
cumprir com as obrigações familiares (MIOTTO, 2010, p.170). 

 

As determinações sociais, políticas e econômicas que condicionam a 

construção e o papel social das famílias são desconsiderados, e o discurso 

conservador, comprometido com a manutenção da ordem vigente, ofusca as 

diferenças de classes e defende uma visão generalista de sociedade dos 

iguais, justificando os problemas e fracassos vivenciados pelas famílias como 

algo individual, responsabilizando seus membros. 

Essa onda conservadora que vem ganhando força no terreno nacional 

influencia o campo dos valores e a construção das políticas sociais. Contudo, 

como a relação de forças é uma dinâmica presente nas lutas sociais de 

classes, o debate sobre a família também é um campo de disputas. A 

concepção conservadora da família nuclear burguesa é confrontada por novos 

arranjos. 

A família brasileira está cada vez mais multifacetada, nas últimas 

décadas houve muitas mudanças nos arranjos familiares e as repercussões 

dessas mudanças na relação homem/mulher foram profundas.  

Ainda que a família nuclear esteja amplamente presente na sociedade, não 

é determinante. A família não deve ser limitada a um único “modelo”, 

considerando que é composta por seres humanos que contém vivências 

distintas, com diferentes subjetividades (MIOTO, 1997).  

Segundo o IBGE (2010), a família nuclear representa 49,9% dos domicílios, 

enquanto outros tipos de famílias somam 50,1%. As famílias que não se 

encaixam nesse “padrão” são frequentemente classificadas como 

“desestruturadas”, “desajustadas”, “problemáticas" (PEREIRA, 2019). 



 

Há um grande debate em torno das chamadas novas configurações 

familiares, sendo que essas tratam-se de relações afetivas entre os indivíduos 

nas quais os laços de parentalidade não correspondem aos padrões 

tradicionais (PEREIRA, 2019). 

A síntese abaixo (IBGE, 2010; PEREIRA, 2019) nos dá a dimensão desta 

diversidade de arranjos e das múltiplas possibilidades de se compreender a 

família na contemporaneidade. 

- Famílias recompostas ou pluriparental: estruturas familiares originadas do 

casamento ou união estável de um casal, na qual um ou ambos de seus 

membros têm um ou vários filhos de relações anteriores. 

- Famílias monoparentais: constituídas por uma pessoa que se encontra sem 

companheiro/a, porém, vive com um ou mais filhos/as, sendo, na maior parte 

dos casos, chefiadas por mulheres. 

- Famílias anaparentais: constituídas por parentes (irmãos, irmãs, tios e tias, 

sobrinhos, etc) ou sem vínculos parentais, mas que convivem por algum 

motivo. 

- Famílias homoafetivas: casais compostos por pessoas do mesmo sexo. 

- Famílias poliamor: constituídas de duas ou mais relações afetivas 

concomitantes, onde as partes envolvidas optam por essa realidade. 

- Família eudemonista: apresenta qualquer formatação, uma vez que sua 

constituição se justifica pela realização afetiva e plena de seus integrantes. 

Em relação a diversidade neste campo, mudanças na estrutura da família, 

como a maior participação da mulher no mercado de trabalho, baixas taxas de 

fecundidade e o envelhecimento da população, influenciaram no aumento do 

percentual de casais sem filhos no período de 2000 a 2010, que passou de 

14,9% para 20,2% do total de famílias (IBGE, 2010). 

No período mencionado, aumentou, também, a ocorrência de famílias 

monoparentais femininas, passando de 15,3% para 16,2%, enquanto as 

masculinas se mantiveram nos mesmos patamares, 1,9%. O tipo mais 

frequente dentre as famílias conviventes é aquele formado pelas 

monoparentais femininas (53,5%) (IBGE, 2010). Estes índices nos levam a 

refletir sobre a relação existente entre o debate da família e a questão de 

gênero. 



 

Dessa forma, não há como considerar um único conceito de família, não 

existe uma organização familiar que seja considerada a ideal. Por isso, Mioto 

(1997) destaca que devemos falar em famílias, no plural, abarcando a 

diversidade de arranjos existentes. A família pode ser definida como um núcleo 

de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo e 

que se acham unidas, ou não, por laços consanguíneos, com a tarefa 

primordial do cuidado e da proteção de seus membros, estando dialeticamente 

articulada com a estrutura social na qual se insere.  

A família está no cerne do debate político, é o público-alvo das políticas 

sociais, especialmente nos programas de transferência de renda (IBGE, 2010). 

A Assistência Social, particularmente, traz o debate em torno do atendimento 

integral à família, empenhando-se em considerar a totalidade das relações 

familiares (MARQUES, 2019).  

A matricialidade sociofamiliar está entre os aspectos que ganham 

relevância a partir do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), onde a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) aponta que as ações 

desenvolvidas na Assistência Social passam a ter como foco a família. “Essa 

diretriz percebe e orienta a família na centralidade da oferta dos serviços, 

programas, projetos e benefícios ofertados pela Política de Assistência Social.” 

(MARQUES, 2019. p.01).  

A matricialidade familiar considera a família em sua totalidade, de modo 

a romper com o caráter emergencial (MARQUES, 2019). Porém, há um risco 

permanente da ocorrência de práticas conservadoras e ambíguas que levam à 

responsabilização das famílias, principalmente na atual conjuntura, onde a 

Assistência Social vem sendo fortemente atacada, aliás, a Seguridade Social, 

de modo geral, tem sido alvo de investidas do projeto conservador, sob a 

agenda neoliberal que atua para o fortalecimento do capital. 

Mais do que nunca, é necessário aprimorar nosso conhecimento sobre a 

categoria conservadorismo e seu rebatimento nos diversos campos e nuances 

das políticas sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

O objetivo deste trabalho foi problematizar o conservadorismo no debate 

sobre família e seu rebatimento sobre as novas configurações familiares. Sob a 

propaganda de uma “nova política”, sem “viés ideológico”, o atual governo 

federal se alicerça na onda conservadora que sustenta as extremas direitas e 

retoma elementos do passado para justificar o presente. Nessa retomada, a 

valorização da “tradicional família brasileira” é um dos instrumentos de 

legitimação do status quo, desqualificando a multiplicidade de relações sociais 

que tecem nossa realidade, inclusive a da composição familiar.  

Esmiuçar os elementos que compõem o conservadorismo e nos 

posicionarmos contrariamente à isso dentro dos espaços institucionais de 

atuação profissional deve ser parte da resistência a este projeto de governo, 

atuando na defesa dos direitos e das políticas sociais como estratégias de 

enfrentamento das desigualdades sociais. 
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