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AVALIAÇ~O DO PROGR~MA DE ASSISTtNCIA 
TtCNICA E O METODO CIENTrFICO 

Eliseu Alves 

-A Avaliaçao do Programa, para atingir o seu fim - deter-, 
minar o valor do Programa - deve resolver uma serie de pro-- -blemae, que vao desde a elaboraçao de um plano de Avalia--".,. - .,... .. 
çao ate o relato rio final. Na soluça0 desses problemas, va-

". , , -
rios metodos podem eer empregados: é obvio que todos eles , -
ee fundamentam num conjunto de principios de aceitaçao ge-, 
neralizada, ja que a filosofia extensionista exige que os re--sultados da Avaliaçao sejam compreendidos e aceitos, ao Jne-- , 
nos, DOr todos aqueles envolvidoe pelo PrograJna. O metodo 

~ - , 
cientii\co, englo_ba_ eete conjunto de principios e, por isto,suas 
Unhae gerais eerao discutidas a seguir. 

, I' 11>" 
A caracterisUca essencial do metodo cientifico e o exa-, --

me doe fatos ja conhecidos e, a partir deles, a formulaçao de , -
hipoteees que serao comprovadae experimentalmente l a pala-
vra "experimental" significa, aqui, que estudos serao feitos , 
com a finalidade de comprovar as hipoteses levantadas ). As , 
hipoteees formuladas devem, evidentemente, explicar oe fa-, ". --
toe ja conhecidos e, tambem, fornecer previsoes, que serao 
confirmadas. 

O aspecto central do 
"expe rimental", tIpo rq~e 
puder eer obtida atraves .. .. 
do ambito da ciencia". 

, , 
metodo cientifico reside na palavra - -qualquer questao cuja resposta nao - , 
de observaçoes planejadas esta bra 

, , 
Podemo e definir eimplesmente o metodo cientifico como -, ,-

a "aplicaçao da logica e da objetividade a compreensao dos 
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~ 
, 

fenomenos". Mais adiante sera explicado o sentido da pala-

vra objetividade. 

, , , 
A. CARACTERISTICAS DO METODO CIENTIFICO 

, 
1. Basear-se em fatos - Essencialmente, como ja dissell1os, 

o met~do cientifico se caracteriza pelo estudo dos fatos - - . 
conhecidos e pela formula ç ao de explicaçoes provisorias 
~ -

deles, as quais serao testadas experimentalmente. Por-
~ 

tanto, tudo gira em torno dos fatos e, por isso, aqui se a--1" d" b ' " p lca mals a reCOll1en açao: o serve e veJa. 

, --
Z. Ser analitico - A maioria das questoes a solucionar sao , 

complexas; podem ser divididas e subdividida,!', ~te cne-
garmos aos elementos mais simples, ou, entao, aqueles , 
que nossa mente possa abranger e compreender facilrnente. 

Li • • 

O Programa ~e Extensao e muito complexo _e nao permi -
te forlnar juizo rigoroso do seu valor, a nao ser que seja 
dividido e subdividido em partes mais simples o que a inte-

A 

ligencia possa abranger e compreender integralmente. , 
Mesmo as ectos mais simples, como um deterlninado """Ine-

- A 

todo de E tensao, devetn ser submetidos a este processo , -
de analise, para que se possa efetuar uma Avaliaçao sa-, , 
tisfatoria.Ser analítico quer dizer exatamente isto: ques--toes complexas nos seus elementos mais simples. 

-3. Ser imparcial - SigEifica e~aminar as questoel sem tomar 
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partido, com isençao de animo - adotar, em suma, ulna , , , 
atitude cientific a. Va rio s metodo s, ]'O r exemplo, podem 
ser empregados no ensino de uma pratica. O Extensionis
ta, particularmente, pode ter simpatias por determinado 

# ~, -

metodo; se escolhesse 'llnetodo SOlnente em funçao de luas 
simpatias pessoais, nao teria adotado uma atitude cient[fi-

~ 

ca: teria sido parcial Muitas vezes deixa de selecionar 
uma atividade ou projeto, embora o estudo da si~aç;~ o 
recomende',apenas por falta de suficiente preparaçao tec
nica. Isto e examinar o problelna sem isençao de ;nimo' 
'" - 6> ... ' 

e adotar uma soluça0 que convem apenas aos interellses 
• pessoals. 



~ 

4. Basear-se em arr;ostras representativas - Em var~as si-
tuaçc;'es ; irnpo~sivel o estudo do universo. D_evera u~ili
zar-se parte dele - uma amos~ra d~ qual serao extraidas 
conclusoes que se generalizarao. E evidente que a parte 
sel~cionadadeve reeresentar~ todo com certo grau de pre
cisa0. A distribuiçao imobiliaria de uma dt!terminada re-- ~ 
giao mostra que a maioria das propriedades tem area in-
ferior a 100 hectares, e que um pequeno grupo de proprie-

~ -
dades ultrapassa essa area. Ora, a seleçao de agriculto--res apenas de um grupo ou de outro nao forneceria uma a--mostra representativa. As conclusoes, portanto, se ge-
neralizadas pa ra o universo, teriam muita probabilidade de - -erro. As amestras representativas perlllltem conclusoes 
que t;m uma probabilidade muiio elevada de serem váli: 
das para o universo. 

~ 

5. Ser objetivo - Formul!lrn-se duas hipoteses. Na primeira, 
duas pessoas avaliarao o comprimento de uma sala sem 

~ 

auxilio de qualquer instrumento. E quase certo que che-- -garao a medidas diferentes. Depois, realizarao a mesma 
~ 

tarefa com um metro. Para fins praticos, admite- se que -encontrarao a mesma medida. Objetividade, portanto, 
# -, 

significa que varias pessoas usaram uma técnica de ana-, -
lise que lhes permitiu chegar a mesma conclusao a res-- -peito de um dado fenomeno ou da soluça0 de um problema. 

~ . 
A objetividade abrange varias questões, inclusive quanto 
"" - # , , 

a seleçao da tecnica ou tecnicas de analise, dentre as mui-
# # . 

tas criadas :eelo metodo cientifico. No caso da_sala, o 
problema sera a escolha do instrumento de mediçao: uma 

~ 

regua ou outro mais adequado. A melhor maneira. de se " , , .... 
atender a objetividade e_o uso de n,!meros; estes, pi>r sua 
natureza, nao pel'luitirao conclusoes diferentes sobre a -mesma coisa. Se for dito que cinco pessoas assistiraln a 

- # 

uma reunlao, a imaaenl criada em todos os ouvintes e a 
'P " 

mesma, quanto a frequSncia. Já não sucederia isto se - , -
fosse afirmado que poucas pessoas assistiram a reuniao. 

~ 

AIguem, um tanto exageradamente, chegou a declarar: 
# 

"Quando podemos medir e traduzir em numeros aquilo que 
# 

estamos . falando, ja cOllhecemos alguma coisa a seu res-- -peito; mas quando nao ~odemos m .edi-Io, quando nao 1'0.-
demos exp~iml-Io em numerosJ nosso conhecimento e de 
natureza fragU e pouco satisfatori()". 
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- , , 
B. CIENCIA E O METODO CIENTIFICO 

• • 
Houve quem considerasse apenas a Quimica e a Fisica -como ciencias, situando a Biologia apenas no seu limiar, ao 

passo que a Sociologia, a Antropologi.a, a _Economia, et~. , 
e sta riam inteiramente fo ra dessa classificaçao. Tal raciocin io - . . 
dava relevo ao campo do estudo purotFisica, Quimica,~iologia, 
etc. l, mas hoje se considera a ciencia como um metodo de -pensar. Assim, todos aqueles campos, outrora fora do seu -âmbito, hoje pertencem a ele. Portanto, o que caracteriza a tA, , , , 
ciencia e o seu metodo - o metodo cientifico. - ..... -
A questao - o que e ciencia - tem suscitado discussoes de , , -, 
ordem filosofica. Assim, a Matematica nao e tida por alguns -como ciencia, mas sim como um sistema de linguagem.Quando - , . 
esse sistema de linguagem e aplicado para auxiliar o homem -na compreensao da natureza, desloca - se para o campo da -ciencia. 

-C. CINCO QUESTOES 

Quando se deve avaliarum assunto complexo, corno o Pro-
~ , .... -

graTT1lnade Extensao, as Jezes nao se sabe por onde começare 
o que fazer. As questoes que se seguem visam a orientar o - , 
pensamento, a fim de que . se possa nao so selecionar o que , ,o, 
sera avaliado corno, tambem, formar ideia a respeito das , 
outras atividades necessarias. 

1. Qual o problema? 

, 
Inicialme!1te , cabe decidir so_bre o que se quer saber, ou 

• 
seJaJ as queatoes a que a Avaliaçao deve responder. O. ques-, ,. ... -
tionarioa,_os relatorios da Av-aliaçao, etc., e!,.tarao em funçao 
das questoes selecionadas, ou por outra, serao elaborados de 
tal forma que haja possibilidade de respond;-las. 

2. Onde e como as -info rmaçoe s -serao obtidas? 

Onde -
produtores 
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significa qual a ..fonte d~ informaç;o. Todos os 
de leite do Município? Somente nas comunidades 



-trabalhadas? Nas comunidade 11 trabalhadall serao entrevill-
~ 

tados todos os agricultorell, ou uma parcela delell? (amos--tragem). Outras fonte 11 de informaçao podem lIe r conllultadall, 
, , # 

taill como relatorios anuaill, anuarios estahsticolI, boletinll de -produçao, etc. 
- - ... , 

Como ali informaçoes lIerao obtidas - refere-lIe a tecni-, , 
ca de coleta de dadoll: atraves de quelltionarios enviadoll pe--lo corr~io, por entreyillta, por obllervaçoes, testell, estudo 
de casos, etc. Formularioll deve,m ser preparadoll, a fim de 

• 

facilitar a coleta dos dadoll. 
- # 

Quando estiverem 1I0lucionadoll as questoell I e 2 ja lIe es , - - -
tara em situaçao privilegiada em relaçao ao plano de Avalia - -
çao. 

# -3. Quem ira coletar a info rma ç ao ? 

Os Extenllionistas Locais ou outras pessoas? Que tipo , , 
de treinamento sera necessario para os entrevistadores? 

, , 
4. Como sera feita a analise? 

• 

, .. ,- -
A analise devera responder as questoes que a Avaliaçao 

~ ~ 

se propos resolver. Portanto, ao examinar esse aspecto, re-, -, 
torna-se a pergunta I e, entao, sera idealizado um sistema , ,- , 
de analise que responda as questoea ali propostas. 

-5. Como usar os resultados da Avaliaçao? 

, -
Como aplica-los ao Serviço de ExtensaQ? De que manei-

, -
ra poderao ser usados para aprimorar o trabalho? Depois de -conhecida a Avaliaçao, que mudanças os Extensionista. Lo--cais deverao í::Lzer na sua maneira de trabalhar? 

- , ... 
Tais mudança. nem sempre serao radicais. A. vezes - -, 

implicarao apenas a adoça0 de metodo diferente de conduzir 
o trabalho individual ou em }rupo. Em outros casos haver~ 
mudanças na escolha dos metodos de ensino. Se UI na comu-

°d ' -, m ade ouve num certo horario a Estaçao ' de Radio PRX--quando se supunha que essa emissora nao era ouvida na loca-
lidade - nest! caso, para certo tipo de iníormaç;o, pode ser 
utilizado o radio. 
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-D. CONSIDERAÇOES FINAIS 

. ~ ~ 
~ . 

Seria razoavel perguntar se nao ha outros metodos, alem 
do cientifico, pelos quaie ee poeea conhecer o homem, bem 
como o meio que o cerca. Oe autore.1 que eltudaram eeta 
questio respondem pela afirmativa e dao a seguinte clauifi--caça0. 

. - -
1. COltuíres e tradiçao - Muitas das ~esisoes ,sao tomad~s sob 

a influencia dos costumei e da trad\çao: o hfo de vest~men
ta para uma festa, a maioria das praticas agricolas 
empregadas no meio rural, etc. Mas, ee o home,m se m~n
tivesse ligado exclusivamente aoe costumes e a tradiçao, 
,- -
obviamente nao haveria progresso, pois est! rep:"esenta, 
quase sempre, um rompimento com a situaçao imperante. 

- -Z. Autoridade - Como os costumes e a tradiçao nao podem .. 
solucionar a maioria dos problemas, ha neces.idade de 
se recorrer 'às pessoas em quem se confia, le1a pelol co
nhecimentos que possuem, seja por outra. razoei: profe~ - .. 
sorel, medicos, Extensioniltas, etc. 

#a _... , 

3. Experiencia peuoale intuiçao - A experiencia ad~uirida .. e 
~ma ~as principail bales para a tomada de deci.oe •• Ha J 
ai vezel, analogia entre um problema e outro.: quem ja - .. 
relolveuum delel esta muito mail capacitado a re.olver .. .. 
OI demais. O perigo exiltente e o da falia analogia; e o - .... 
de encontrar lemelhança onde nao ha; e o de que re r empre-- -gar a experiencia adquirida .obre mo detezminado campo 
de conhecimento em outro completamente diferente, .em .. 
OI necellarlol aju.tamento •• 

, - -
Quanto a intuiçao, lignifica chegar-Ie a uma propo.lçao . -

partlndodeum grupo de propo.iioe., .empa ••• r por umpro-
ce.so minucio.o de demonstraçao. À. v;ze., durante vario. .. -
dia., e tentad~ a .oluçao de um p!'oblema, ma. ine.per~da-
mente a ,ol,!çao chegaJ de pronto, a mente da pe •• oa. Ja foi 
dito que o metodo cientifico se caracteriza pelo exame do. Ia-- , 
tos conhec:..idol e pela formaçao de hipote.e. que expliquem,.1 . .. 
qua18 serao ~omprovadas experimen.!almente. A. blpote.e. 
fozlIluladas .ao um exemplo de intuiçao. 
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... ~ ,,-
Os tres metodos citados podem levar a formulaçao de hi-

, - -
poteses, que, contudo, nao develfl ser aceitas sem verificaçao , , -
e~perimental. Tambem conduzem a aceitasao de teorias que 
nao oferecem possibilidades de comprovaçao experimental. 

BIBLIOGRAFIA 

1. KEMPTHORNE, Oscar - The Design and Analysis of Ex
periments. John Ir Sons, Inc. N. Y., 1952. 

z. BYRN, Darcie et a1ii - Evaluation in Extension. FES, 
USDA, Washington, 1959. 

49 


