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Retratos de famílias
Finalidade:
Os retratos de famílias são ferramentas que ajudam a comunicação e
compreensão de como famílias comuns organizam seu trabalho e outros
bens para ganhar a vida. O processo de fazer e apresentar um retrato de
família tem a capacidade de levar as perspectivas individuais e de famílias até
o nível de alteração de políticas.

Ferramenta

Um retrato de família é um documento de palavras, diagramas e fotografias que oferece
uma grande quantidade de detalhes sobre as atividades específicas efetuadas pelos membros
individuais de famílias em base sazonal e histórica, e destaca as principais limitações que eles
enfrentam na sua luta para se sustentar. É uma ferramenta de pesquisa, mas também algo
que apresenta uma dimensão humana imediata sobre muitas questões relacionadas ao
desenvolvimento sustentável.

Atividades:
Elabore um guia de campo – para proporcionar ao retrato uma estrutura e um contexto,

e para fornecer orientação para as atividades de campo.

Lembre-se
★ Deixe que a família
determine o âmbito da
pesquisa – não se pode
obrigá-la a ter confiança
no pesquisador

★ Adote um cronograma
realístico de forma que o
retrato possa se encaixar
em um programa de desenvolvimento mais abrangente
como, por exemplo, a
concepção de projetos, a
consulta de comunidades
sobre um assunto específico,
a ação local, ou o monitoramento e a avaliação

Selecione uma família – uma disposta a dedicar tempo e esforço à preparação de seu retrato.

★ Procure envolver a

Trabalhe com a família para criar o retrato – Fique com a família por 4 a 5 dias,

maior parte da comunida-

envolvendo-se em conversas informais, na observação e em exercícios de participação visual.
Analise as informações, escreva no idioma local e prepare linhas adicionais de pesquisa com
a família. Continue até que a equipe de pesquisa de campo e a família fiquem contentes de
que a retratação está relativamente completa e correta.

de – as pessoas estarão

Devolva o retrato – Transcreva o retrato com fotografias e apresente à família, deixando

bastante tempo para conversação.

curiosas
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Consulta à comunidade e influência da política – Use o retrato para facilitar

★ Mantenha a mente

a reflexão com a comunidade e com outros que tomem as decisões. O retrato pode ser
usado como evidência para informar o planejamento de ação a nível de comunidade
ou para certificar-se de que as intervenções externas sejam informadas das realidades
das pessoas (veja diagrama).

aberta; deixe que o processo

Conversas
com pessoas

dos retratos de família
sirva de orientação nos
seus objetivos mais amplos

Elas se expressam nas suas
próprias palavras

>>>>
Avaliação com a família dos
pontos fracos e fortes de
seu sistema de produção

Resposta
da família

>>>>

Identificar os problemas
principais e as soluções
potenciais. Fazer um plano
de ações concordadas

Consulta da comunidade

Mudança a
nível da
comunidade

Ação local
(tomadores de decisões
a nível comunitário e
local) facilitada por
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Influenciar a política e prática
nos grupos de discussão no nível regional e nacional

relacionados podem ser
encontrados no site:

www.policy-powertools.org
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outras ferramentas e recursos
Implementar os planos
de ação

Contacto:
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CONTRIBUIR A

Informações
adicionais
A ferramenta completa e

>>>

<<<

>

<<<

<<

<<
<<<

>

<<<

>>>
>>>

>>>
>>

CONDUZINDO A

Katherine Cochrane do
Os tomadores de decisões
analisam os retratos e,
por conseguinte, entendem
melhor os assuntos fundamentais

O processo de retrato de família – desde a perspectiva individual até a mudança de política

SOS-Sahel :
katherinec@sahel.org.uk
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