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1.O que significa dizer que o conceito da família burguesa é uma construção humana?
2.Qual é modelo normativo de família?
3.Por que é importante problematizar o modelo de família?
4.O que é matriarcado?
5. O que é sociedade matrifocal?
6. Como a propriedade privada influenciou e modificou a família? 
7. O que é patriarcado?
8. Quando a família se organizava em torno da figura da fêmea-mãe-mulher?
9. Fale sobre a família nuclear burguesa.
10. Fale sobre a patriarcal.
11. A Revolução Industrial representa um marco na história da família. Comente esta afirmativa.
12. Quais e Como as transformações sociais e tecnológicas  influenciaram na família, na década
de 60; 70, 80 e 90?
13. Quais as alterações que a Constituição Federal de 88 apresenta que incidem diretamente na
família?
14.  As  autoras  estudadas  revelam  que  a  sociedade  contemporânea  apresentam  novas
configurações familiares. Como chegaram a esta conclusão?
15. Por várias ocasiões pudemos debater sobre a postura do profissional do Serviço Social diante
das novas configurações familiares. Como o preconceito pode atrapalhar o profissional? 
15 Qual a importância da “escuta” para o Assistente Social no trabalho com famílias?
16. Por que  a família está no foco e na centralidade das políticas socioassistenciais?
17. O que significa dizer que as famílias pobres se constituem em uma rede?
18. Qual é o eixo de sustentação da rede de constituição das famílias pobres?
20. O que você entende quando a autora Cyntia Sarti revela que “as fronteiras sociológicas da
rede familiar são traçadas segundo o princípio da obrigação”.
22. Por que a família está em evidência?
23. Por que a família é considerada um espaço privilegiado de fruição da vida emocional de seus
membros?
24. Por que a família é objeto de polêmicas?
25. O que significa dizer que a família é  mediadora entre o indivíduo e a sociedade?
26. Por que a família é a formadora de primeira identidade social de seus membros?
27. Como a ideologia dominante veicula (divulga/reforça) a representação da família?
28. Qual a importante discussão que a determinação histórica de família revela?
29. Qual a formulação materialista dialética sobre a gênese e as funções da família que resultam
dos estudos de Engels? 
30. Na sociedade primitiva a família grupal evoluiu para qual modelo de organização familiar?
31. O que determina a relativa autonomia da organização familiar?
32. Para entender o grupo familiar é preciso considerá-lo dentro da complexa trama social e
histórica, por quê?
33. Analise a afirmativa: “a família não é algo natural, biológico, mas uma instituição criada
pelos homens em relação.
34. Analise a afirmativa: “a família, qualquer que seja a sua forma, constitui-se em torno de uma
necessidade material: a reprodução”.
35. Analise a afirmativa: “a família, além da sua função biológica, exerce também uma função
ideológica”.
36. Explique a função ideológica da família.
37. Explique a função econômica da família
38. Como a ideologia se opera na família?
39. Como os estudos caracterizam a família proletária?
40. Como os estudos caracterizam a família burguesa?
41. Como o papel de filho é desenvolvido na família burguesa?
42. Qual é a classe que expressa com mais ênfase os padrões da classe burguesa?
43 Qual a importância de estudar-se as transformações históricas da família a formação em
Serviço Social.
45. Quais as pressões externas que a família sofre?
46. Como a sociedade de consumo afeta os grupos familiares?
47.  A inserção da  mulher  no mercado de trabalho  provocou mudanças internas  na família?
Como? Por quê?



48. As transformações societárias promoveram o deslocamento das funções e a mudança de
papéis dos membros da família. Fale sobre seu impacto o papel do pai, da mãe. 
49.  Alguns  dos  princípios  marxistas  ficaram  explícitos  quando  dialogamos  sobre  família  e
trabalho do Assistente Social Contemporâneo. Quais são estes princípios? 
50. Faça uma Linha do tempo onde se revele as diversas  configurações familiares associando-as
a fatos/momentos históricos.
51. Em que deve  basear-se  o trabalho profissional com famílias na perspectiva positivista?
52. Em que deve  basear-se o trabalho profissional com famílias na perspectiva marxista?


