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RESUMO

Para esta pesquisa, consideramos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) como grupos culturalmente diferenciados que possuem formas 
próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica. O desenvolvimento de pesquisas com PCT é uma tarefa exigente para o pesquisador, pois demanda preparação para lidar 
com as dificuldades relacionadas a região. Além desses aspectos, ao estar frente a frente com uma cultura bastante peculiar o pesquisador 
necessita de instrumentos e procedimentos metodológicos específicos para atingir seu objetivo. Nesse contexto, nossa pesquisa teve como 
objetivo construir e validar o Questionário para Povos e Comunidades Tradicionais (QPCT) que permite avaliar a percepção sobre as parcerias 
para o Fornecimento de Produtos da Biodiversidade (FPB). A pesquisa foi baseada em uma experiência no lugar de vida dos interlocutores da 
pesquisa e investigou quatro comunidades tradicionais no estado do Pará, APOBV, APROCAMP, CAMTA e COFRUTA. A inexistência de um 
instrumento confiável, reprodutível e válido, motivou a seguinte pergunta de pesquisa: “O Questionário para Povos e Comunidades Tradicionais 
(QPCT) é válido e pode ser utilizado em comunidades tradicionais para avaliar parcerias para o Fornecimento de Produtos da Biodiversidade?”. A 
pesquisa foi aprovada pela Plataforma Brasil sob o nº 2.005.781 e pelo Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) sob o nº 
55141. Na primeira etapa, elaboração do modelo, o QPCT foi formulado a partir de definições derivadas da literatura sendo composto por 
questões de caracterização (objetivas) e de percepção (survey). Na segunda etapa, pré-teste, o instrumento passou pela análise de 15 
especialistas. Como resultado desta etapa o questionário apresentou 9 questões de caracterização da amostra e 28 afirmações para o survey. Na 
terceira etapa, versão piloto do questionário, houve a aplicação do instrumento em 178 moradores escolhidos aleatoriamente nas quatro 
comunidades. A quarta etapa, teste de consistência interna, verificou os valores de Alfa de Cronbach (α = 0,716) para consistência interna e foi 
realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE). Nesta etapa o questionário permaneceu com 9 questões de caracterização e 17 afirmações para o 
survey. A AFE eliminou 11 afirmações e isolou 3 fatores que explicaram 41,74% da variância total das respostas aos itens do instrumento. O fator 
1, percepção financeira da parceria, composto por 7 itens coleta informações sobre a melhoria da qualidade de vida, disponibilidade de emprego, 
gestão do negócio, composição da renda e contratação de mão-de-obra. O fator 2, percepção social da parceria, composto por 6 itens, coleta 
informações sobre engajamento dos produtores nos assuntos da comunidade, proteção do conhecimento tradicional, valorização do produtor, 
diversificação da produção, certificação da produção e a concorrência pelos produtos. O fator 3, percepção ambiental da parceria, formado por 4 
itens, coleta informações sobre a valorização da mão-de-obra, preservação ambiental, educação ambiental e extrativismo predatório. Por fim, o 
QPCT apresentou 9 questões de caracterização da amostra e 17 afirmações para o survey, além disso, demonstrou ser um instrumento de fácil 
aplicação em moradores de comunidades tradicionais, com tempo médio de aplicação de 4 minutos. Os resultados obtidos com a presente 
pesquisa indicam que o instrumento obteve estabilidade e concordância e encontra-se pronto para a utilização em associações ou cooperativas 
que tenham contratos de FPB com a iniciativa privada.
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