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 Podemos dividir os métodos e  estratégias de investigação  no 
âmbito das Ciências Sociais em Quantitativos e Qualitativos.  
 

 Ambos os tipos de métodos podem ser usados como 
complementares não sendo, portanto, mutuamente exclusivos.  
 

 Mas, em geral, podemos dizer que a investigação de tipo 
qualitativo procura a compreensão dos fenómenos (visa responder 
essencialmente ao como),  
 

 enquanto que a investigação de tipo quantitativo procura a 
explicação (visa essencialmente responder ao porquê). 
 

 Ambos os tipos de métodos e técnicas possuem vantagens e 
desvantagens.  
 



 Métodos de carácter mais Quantitativo 

 Experimental  

▪ Implica vários momentos de observação, em condições semelhantes 
e a existência de grupos de teste e de grupos de controle. 

 

 De Medida  

▪ implica a observação, por meio de questões diretas e/ou indiretas, de 
populações relativamente vastas, com o objetivo de obter respostas 
suscetíveis de serem manejadas mediante uma análise quantitativa. 

▪ As características principais deste método são a extensividade, a 
rigidez e a quantificação. 



 Métodos de carácter mais Qualitativo 
 

 De  Estudo de Casos  

▪ também designado por análise intensiva.  

▪ Consiste no exame intensivo, tanto em amplitude como em 
profundidade, utilizando todas as técnicas disponíveis de uma 
amostra particular, selecionada de acordo com determinado 
objetivo, de um fenómeno social, organizando os dados de forma 
a preservar o carácter unitário da amostra.  

▪ Tudo isto com a finalidade de obter uma ampla compreensão do 
fenómeno na sua totalidade.  

▪ As características principais deste método são a intensidade, a 
flexibilidade e a medida qualitativa. 

 
 



 As Técnicas de recolha de informação podem, assim, ser 
divididas também em:  

 

 Quantitativas (o que implica que a observação empírica é 
muito estruturada e relativamente rígida) 
▪ Questionário 

 (Tratamento Estatístico dos dados, e.g. SPSS) 

▪ Entrevistas Estruturadas/centradas  

 (Tratamento quantitativo dos Dados, e.g. NVivo e SPSS 
▪ Análise quantitativa de contéudo de documentos  

 (Tratamento quantitativo dos Dados, e.g. NVivo e SPSS) 
▪ Experimentação 

 (Tratamento Estatístico dos dados, e.g. SPSS) 

 

 



 Qualitativas (que significa que a observação empírica 
pode ser semi-estruturada ou não estruturada) 
▪ Observação Participante  
▪ (sistematização da informação, qualitativa) 

▪ Entrevistas semi-estruturadas/semi-centradas  
▪ (sistematização da informação, qualitativa; e.g. Nvivo – categorização) 

▪ Entrevista não estruturada/em profundidade 
▪  (sistematização da informação, qualitativa; e.g. Nvivo – categorização) 

▪ Histórias de vida/ biografias 
▪ (sistematização da informação, qualitativa; e.g. Nvivo – categorização) 

▪ Análise qualitativa de conteúdo de documentos 
▪  (sistematização da informação, qualitativa; e.g. Nvivo – categorização) 

 

 

 



▪ Possibilitam a investigação e a 
descrição de estruturas e 
processos sociais que 
dificilmente são diretamente 
observáveis;  

▪ Possibilitam uma muito mais 
fácil quantificação dos dados e 
consequentemente uma maior 
comparação entre casos, uma 
maior objetivação da 
informação recolhida e 
respetiva análise; 

▪ Facilitam a descrição da 
mudança, das transformações; 

▪ Analisam e explicam as 
dependências (causais) entre os 
fenómenos sociais;  

▪ Permitem a recolha de 
informação de forma mais 
rápida e, frequentemente, mais 
fácil e menos dispendiosa; 

▪ Permitem a recolha de 
informação junto de populações 
mais vastas;  

 

 Simplificam demasiado a 
complexidade da realidade; 

 Só podem ser aplicados a 
fenómenos mensuráveis (e 
quantificáveis);  

 Pressupõe um conhecimento 
vasto e profundo sobre o 
objeto de estudo, no sentido 
de poder utilizar e perguntar as 
questões corretas (adequadas, 
adptadas perfeitamente ao 
que se quer saber);  

 Produz uma visão mais ou 
menos estática da realidade, 
tornando difícil o estudo de 
fenómenos e processos muito 
dinâmicos; 

 Dado que, em geral, são 
utilizadas questões e respostas 
muito rígidas, não têm em 
conta as descrições da 
realidade produzidas pelos 
inquiridos, as suas intenções e 
significados.  

 

Vantagens - Quantitativas Desvantagens - Quantitativas 



 Rural Matters: Significados do Rural em 
Portugal – entre as representações sociais, os 
consumos e as estratégias de desenvolvimento 
(PTDC/CS-GEO/117967/2010) 

 http://ruralmatters.web.ua.pt/  

 https://www.facebook.com/RuralMatters  
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 A partir da conjugação de perspetivas teóricas e 
metodológicas multidisciplinares e para as últimas 3 décadas, 
o projeto estrutura-se: 

 em torno dos diversos significados que o mundo rural – 
considerando toda a sua pluralidade – pode assumir, procurando 
articular estreitamente  

▪ as representações sociais,  

▪ as procuras e os consumos do rural em Portugal 

▪ as várias estratégias políticas desenvolvidas no país 

 



Perda de relevância socioeconómica da agricultura (o rural já está depois  
da agricultura) 

São tanto materiais como simbólicas 

Têm promovido novos modos de conceber a ruralidade, atribuindo  
novas funções e significados sociais aos territórios rurais  

Estas tendências têm sido suportadas pelas estratégias de 
Desenvolvimento nacionais e europeias desde finais da década de 80 

Instituição do rural como espaço multifuncional  
 e como lugar de consumo ou  ‘idílio consumível’  

Transformações do mundo rural em Portugal, com particulares 
impactos nas áreas rurais remotas (cerca de 50% do território  
nacional) 
 



 O rural (particularmente, o rural frágil) é, assim, 
representado e consumido com base em imagens muito 
positivas, no centro das quais se encontram (Bell, 2006; 

Figueiredo, 2003a, 2008, 2011; Carmo, 2010):  

 a alegada estabilidade das relações sociais,  

 a alegada superioridade moral dos seus habitantes,  

 a tradição,  

 o património e  

 as (alegadamente mais) harmoniosas relações entre o Homem e 
a natureza  

 

 Todos estes aspetos têm contribuído decisivamente para formar o 
campo da/na mente. 
 



 Uma das mais visíveis consequências destes processos é a 
turistificação ou patrimonialização do rural, que revelam uma 
síntese quase-perfeita da passagem do rural de espaço produtor a 
espaço produzido para ser consumido. 

 Alguns estudos (e.g. Kastenholz, 2004; Figueiredo, 2003a, 2003b, 2009a) enfatizam, 
apesar de alguma diversidade,  

 o contributo do ruralismo nas procuras e consumos do rural pelos turistas,  

 outros (Madureira, 2006) demonstram o domínio dos aspetos ambientais na 
formação das perceções dos visitantes rurais sobre os atributos 
económicos e sociais destes territórios.  

 Figueiredo (2003a) demonstra igualmente a existência de 
significativas diferenças nas representações da ruralidade e do 
desenvolvimento, entre os visitantes e os residentes rurais.  
 



 Apesar disto, não existem em Portugal, estudos de 
larga escala que explorem os (diversos) significados 
sociais do rural.  
 

 No mesmo sentido, o modo como as diferentes 
representações, interesses e necessidades são 
vertidas e veiculadas para as e pelas políticas e 
estratégias de desenvolvimento rural está 
largamente por analisar.  



 Os aspetos-chave que moldam as diferentes representações sociais 
acerca do rural; 

 A diversidade de agentes e atores que, através de diferentes 
perspetivas, tendo objetivos diversos e utilizando vários meios, se 
apropriam dos territórios rurais e sobre eles constroem e veiculam 
diferentes imagens;  

 As motivações e respetivos conteúdos que sustentam as procuras e 
os consumos das áreas rurais e dos seus produtos, particularmente 
aqueles associados ao turismo e ao lazer;  

 O modo como as estratégias de desenvolvimento rural integram as 
diferentes necessidades, desejos, representações e estilos de vida, 
atualmente em presença nos territórios rurais; 

 As articulações, inter-relações e influências mútuas de todos os 
aspetos mencionados antes.  

 

 







 Tarefa 1 – Revisão da Literatura e refinamento do 
Quadro Concetual 

 O principal objetivo desta tarefa  foi estabelecer um 
enquadramento teórico adequado e atualizado de modo a 
cumprir os principais objetivos do projeto, e, em particular, 
desenvolver uma correta operacionalização dos principais 
conceitos que se lhe encontram subjacentes para:  
▪ Obter uma lista de variáveis e correspondentes indicadores 

derivados dos conceitos-chave, fundamental para o desenho  

▪ Construir as grelhas de análise (qualitativa e quantitativa) de 
conteúdo de documentos (tarefas 2 e 3) e para o desenho das 
entrevistas (tarefas 3 e 5) e questionários (tarefa 4) 

 



 Tarefa 2 – Análise de Conteúdo de diferentes tipos de 
documentos para avaliar as representações do rural nos mass 
media, cinema, discurso político e campanhas promocionais de 
turismo 
 Mass Media – 623 notícias analisadas (Jornais Público e Correio da 

Manha, desde 1990) selecionadas com base numa amostra aleatória 
 Cinema – 6 filmes analisados  
 Discurso Político – 10 programas dos Governos Constitucionais (desde 

1987) 
 Campanhas Promocionais do Turismo de Portugal – 874 documentos 

analisados 
 Campanhas Promocionais de Entidades de Turismo Rural – 1548 

documentos analisados 
 

 Todos estes documentos totalizaram  cerca de 40000 páginas 
analisadas 





 Tarefa 3 – Análise de Conteúdo de diferentes tipos de 
documentos relativos às estratégias de 
desenvolvimento rural e entrevistas a atores-chave 
 Programas e Legislação Nacional de Turismo – 88 documentos 

analisados  

 Programas e Estratégias associados ao Desenvolvimento 
Rural – 67 documentos analisados 

 Entrevistas semi-estruturadas a 17 ex-ministros e secretários 
de estado, das áreas do desenvolvimento rural , turismo e 
ordenamento do território 

 
 Todos estes documentos totalizaram cerca de 35000 páginas 

analisadas 



 A técnica da Análise de Conteúdo  
 centra-se no conteúdo e outros aspetos internos dos documentos (e.g. Zhou e DeSantis, 

2005) 

  Procura descrever de forma sistemática e objetiva esses mesmos elementos 

 requere, assim, a definição clara e inequívoca de conceitos, respetivas  categorias e valores, 
i.e., a definição concreta do que é medido, através da construção de grelhas de análise 
exaustivas e detalhadas (e.g. Figueiredo e Raschi, 2012, Soares da Silva e Figueiredo, 2013). 

 Parte da construção de uma grelha comum para a análise de todos os documentos (se 
pretendemos compará-los) 

 Com base nesta análise, foram produzidos uma série de outputs gráficos e 
textuais centrais para a interpretação dos resultados.  

 Paralelamente e uma vez que “estes procedimentos de sistematização podem 
resultar em perdas em termos da riqueza dos textos analisados” (Figueiredo e 
Raschi, 2012: 27), a análise e interpretação dos resultados envolveu 
igualmente uma abordagem mais qualitativa e menos estruturada com o 
uso direto de excertos dos textos, para justificar e ilustrar as principais 
conclusões.  
 



Categorias mais frequentes nos 6 filmes analisados 
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 Tarefa 4 - Definição da Amostra; Desenho do Questionário e 
Aplicação a Nível Nacional e Análise de Dados para avaliar as 
Representações Sociais dos Portugueses e os Consumos do Rural 

 A construção de uma amostra representativa da população 
portuguesa  

 Aplicação de um inquérito por questionário: 

▪ Caracterização dos inquiridos 

▪ Representações sobre o rural e a ruralidade 

▪ Procuras e consumos do rural 

▪ Representações acerca do futuro desenvolvimento das áreas 
rurais 



 Procedimentos de construção da 
amostra 
▪ Amostra Multifaseada 

▪ 1) Seleção aleatória de 31 
concelhos dos 308 que existem 
em Portugal 

▪ 2) Amostragem por Quotas: 
▪ 2000 pessoas dos 31 concelhos, 

divididas segundo os critérios de: 
 Residência em freguesias 

rurais / urbanas 
 Grupo etário 
 sexo 

 183 Residentes Rurais (8,8%) 
(PT, 2001, 13,7%) 

 1817 Residentes urbanos 
(91,2%) 

 Realizados – 1864 
 Aplicação -  combinando  

online e presencial 



Imagem do Rural / Nº do cluster 1. Anti-idílico 2. Desfavorecido 3. Lugar de desenvolvimento 4. Idílico 
5. Espaço de atividade 

económica 

Rural idílico – + – 

Rural anti–idílico + – – – 

Rural desfavorecido – + – – 

Rural como espaço de bem–estar – – + 

Rural como lugar de desenvolvimento/transformação – – + – – 

Rural habitado + – – – 

Rural como espaço de atividade económica + – – + 

Rural como paisagem Paisagem/lugar de recursos naturais – – – – + 

Lugar como espaço físico + – – 

Concelho: nível 1 + – – + 

Concelho: nível 2 – 

Concelho: nível 3 + – 

Freguesia: urbana + 

Freguesia: rural – 

Idade: 15–24 anos – + + 

Idade: 25–34 anos – + + 

Idade: 35–49 anos + 

Idade: 50–64 anos + 

Idade: 65+ anos + – – 

Escolaridade + baixa + alta + alta + alta intermédia 

Atividade: agricultura/floresta – + + 

Atividade: indústria + – 

Atividade: lazer – + + 

Atividade: serviços + – 

Aspeto Agricultura 
Abandono 

Atraso 

Pobreza 

Abandono 

Conservação 

Tradição 

Alimentos + saudáveis 
Prod. Alimentos 

Aspeto Floresta Conservação da Paisagem 

Aspeto Ambiente/Natureza Degradação Abundância de recursos naturais 
Paisagens 

Esp. Verdes 
Paisagens 

Aspeto Desenvolvimento Envelhecimento da População 
Transformação 

Modernização 
Diminuição da População 

Aspeto Falta em áreas rurais Todas Nenhuma 

Aspeto Património 
Folclore 

Monumentos 

- Folclore 

- Ev. religiosos 
Aldeias típicas 

+ Pedra 

- Monumento 

Aspeto Turismo - Contacto c/Natureza + Contacto c/Natureza Aventura Aventura 



 Tarefa 5 - Seleção dos Entrevistados; Desenho das Entrevistas; 
Aplicação e Análise de Dados para avaliar as Representações Sociais 
dos Portugueses e os Consumos do Rural 

 30 Entrevistas: 

▪ determinou-se, proporcionalmente, o número de indivíduos pertencentes a cada 
grupo a entrevistar, entre os que nos forneceram os contactos (mais de 1000) e tendo 
em conta a idade, o seco, a escolaridade e a freguesia de residência (rural/urbana) :  

 

 

 

 Pessoas que responderam ao questionário Pessoas a entrevistar 

N % N 

Cluster 1 563 31 9 

Cluster 2 530 29 8 

Cluster 3 174 9 3 

Cluster 4 286 16 5 

Cluster 5 286 16 5 

Total 1839 100 30 

 



 Os resultados das primeiras 2 fases do projeto, serão, na terceira 
fase: 
 Integrados globalmente  (Tarefa 6) de forma a permitir uma análise 

comparativa dos significados do rural em Portugal 

 Suporte para a realização de um filme-documentário que procurará ser a 
imagem das diferentes imagens do rural  em Portugal, desvendadas no decurso 
do projeto (iniciado) 

 A base para a representação cartográfica das geografias simbólicas do rural 
em Portugal 

 A base para o exame das oportunidades que as atuais representações do rural 
em Portugal poderão representar  (Tarefa 7) quer 

▪ Nos processos de reconfiguração dos territórios rurais 

▪ Para as estratégias e políticas futuras de desenvolvimento rural 

 O suporte para um conjunto de linhas orientadoras para informar as políticas e 
estratégias de desenvolvimento rural  (Tarefa 7) 



 Atividades de Disseminação (Tarefa 8) mais relevantes: 
 

 A conferência internacional sobre Significados do Rural e da 
Ruralidade, que terá lugar em outubro de 2015, com a presença 
de cientistas sociais de diversos países da área dos estudos rurais.  

 A entrega formal de um documento contendo as linhas de 
orientação para as estratégias e políticas de desenvolvimento 
rural aos representantes do MAMAOT, presentes na conferência 
internacional. 

 A estreia do filme-documentário sobre as imagens do rural em 
Portugal. 

 O lançamento do livro Rural Matters contendo os resultados 
finais do projeto. 



Representações do Rural nos  
Media, Cinema, Promoção Turística 
e Programas de Governo 

Representações do Rural nos  
Programase Estratégias de Turismo  
e de Desenvolvimento Rural 

Representações do Rural de  
Atores-Chave no desenho das  
Políticas e Estratégias de DR 

Representações e  
Consumos Sociais do  Rural  

Metodologia Qualitativa Metodologia Quantitativa 

Análise de Conteúdo 
Quantitativa (Nvivo) 

Análise de Conteúdo 
Qualitativa  (Nvivo) 

Questionários,  
tratamento estatístico 
SPSS 

Entrevistas semi-estruturadas 
Análise de Conteúdo Qualitativa 
Nvivo) 

Entrevistas semi- 
estrt.; Análise de 
Conteúdo 
Quantitativa 
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