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EVIDtNCIA EMPfRICA NO PROCESSO DE AVALIAÇ~O 
DO PROGRAMA DE ASSISTtNCIA TECNICA 

Eliseu Alves 

- ~ -
, A Avalia.sao do Programa e um aspecto <!a aplicaçao do 

metodo cientifico, que se caracteriza, corno ja foi dito, pelo - , 
exame e comerov~çao dos fatos. Dai se origin~ o problepta 
da identificaçao desses fatos, nem sempre de facil soluça0, , 
em se tratando de trabalho com pessoas, como e lo de Exten--sao Rural. 

, 
A febre e um sinal que indica algo de errado no funciona-

mento do corpo humano; certos defeitos do motor de UJI1 car-- , 
ro sao descobertos pelo ruido que ocasionam; os alimentos dete ... ,.. -
riorados tem cheiro caracteristico. Tambem os fatos relacio--nados COJI1 os PrograJnas de Extensao - no caso, as mudanças - , 
que ocorrem no povo - sao revelados atraves de sinais carac-

". - '" ... 
teristic08 que se denominam evidencias. Varias "evidencias" 

• • L ~ 

podem provar que uma demon8traçao lobre adubaçao quimica -foi bem sucedida. A melhor delas seria, contudo, a adoça0 de , ~ , 
praticas por tod08 os que a acompanharam. Ha, porem,evi-

A 

dencias que podem levar a acreditar, com ba8tante seguran-- , 
ça, que a adoça0 ocorrera: o entusiasmo do povo, o aumento , -
da venda de adubo quimico na regiao dos que estiveram pre-

"" _... -
sentei a demonstraçao, o interesse· de vizinhos que nao a as--sistiram em solicitar aos Extensionistas informaçoes deta-

A _ 

lhadas sobre o assunto, etc. No caso .te nao se poder verifi-- ~ -
car diretaJnente a adoça0 da pratica, deverao ser considera-

A 

dos esses outros "sinais". 

- , 
O trabalho de Extensao Rural leva ra o povo, naturalmente, , , ~ 

a uma serie de mudanças. E necessario, todavia, que elas 0-
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-corram na direçao certa, prevista pelo Programa. Novos 
# , 

habitos e atitudes, habilidades diferentes, acrescimo de co-
- - # 

nhecimentos, padroes de valor modificados, adoça0 de prati--cas melhoradas, etc., sao exemplos de mudanças que ocor-- -rerao como conseqUencia de açao educativa. Cada uma des-
, # 

sas mudanças te".: os !eus siI;ais caracteris_tico!. E verda-
de que a maioria deles e de dificil identüicaçao, ja que o com-

# # 

portamento humano! complexo e quase itnprevisivel. Mas, 
apesar disto, deverao ser identificados sempre que se dese
jar saber se foram atingidos os objetivos estabelecidos. Cons-- -tituirao a prova do exito ou do fracasso dos Extensionistas - -
comO educadores. Portanto, as evidencias podem ser defini-- -das COIllO as provas da ocorrencia ou nao de determinado fa-- --to (no caso da Extensao Rural, a ocorrencia, ou nao, de JJ1U-

dança de comportamento no povo). 

A. COMO AV ALIAR 

-No volume I do Manual de Avaliaçao, foram examinados - -detalhadamente a conceituaçao e o processo de Avaliaçao do - , 
Programa Municipal de Extensao. Sera agora ali?resentada u.-

ma elas sificaçao, devendo re ssaltar- se que o metodo discuti.-
, -

do no capitulo IV do volume I leva em consideraçao o s doi s 
aspectos focalizados a seguir. 

-1. Em termos de mudanças - Deseja-se conheceros resulta-
dos dos esforços desenvolvidos pelos Extensionistas, co-, 
luO educadores, atraves das mudanças provocadas: 

a) No povo - Os agricultores mudaram suas atitudes, ado-
# 

taram novas praticas, passaram a apreciar a vida de 
maneira diferente, adquiriram novos conhecimentos? -Fizeram alguma _coisa (os sinais - as evidencias) como 
resultado do esforço despendido em seu favor? Sua si--
tuaçao mudou desde que se iniciaram os trabalhos edu-
cativos? 

b) Nos Extensionistas - Mudaram -
laça0 aos problemas rurais? 

-sua compreensao em re - -Estao acreditando lnais 
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- # 

na Extensao COIno o Inetodo Inais apropriado para edu-
car o homem rural e aumentar sua produtividade? Ad
quiriram novos conhecimentos e habilidades? 

~ ~ , 
2. Em termos de oportunidade - Quando for impossivelou - -- , 

muito diíicil medir os resultados quanto as mudanças, po-
# ~ ~ 

der-se-a faze-lo em termos das oportunidades de aprendi-
zageln proporcionadas ao povo. AssÜn, se nenhuIl1a pa-

- - # 

lestra, reuniao, demonstraçao ou qualquer outro metodo 
# 

foi usado para introduzir determinadas praticas de con-- - , , 
servaçao de solo, nao e logico esp~rar- se que os agricul-
tores adotem quaisquer dessas praticas. 

-B. SELEÇAO DE MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO 

-Como resultado da execuçao do Programa, varias mu-- , 
danças poderao ocorrer no povo. Em virtude de ser pratica-, ~ -
mente impossivel abranger a todas, um processo de seleçao 

, _, I-

tera que ser adotado.Essa seleçao implicara, taInbem, a se-- ~ 
leçao das evidencias que se relaci,onaII1 com cada mudança. 

-Os seguintes pontos devem ser observados na seleçao das 
mudanças: 

1. Quais as mudanças qu~ o povo te,ve opnrtunidade de efetuar? 
- Duas condiçoes sao necessarias para que o povo possa 
ter tido oportunidade de efetuar as mudanças planejadas: 

, 
a) E preciso que lhe tenham sido ministrado. os ensina-, -

mentos nece_ssarios. Nao se deve esperar que os ca-, 
feicultores aprendam a adubar corretamente os cafezais 
se nada foi feito neste sentido (nenhuma palestra, ne
nhum artigo de jornal, etc.). 

- " b) Se a primeira condiçao foi verificada, e neces8ario ain 
A _ 

da que o povo tenha tido a oportunidade de por em pra-
, A 

tica o que aprendeu. Varios fatores podem dificultar - , 
~ adoça0 de uma pratica~ falta de recurso. finan'Ceir s, 
epocé\, (08 produtores de milho decidiram plantar milho 
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, , - ... 
hibrido, mas so poderao faze-lo na epoca do plan-, " 
tio}, a complexidade .. da.pratica em si, etc. E net:essa-
rio um clima favoravel à mudança para que elal possa 
ocorrer. 

, " ... 
2. Sera facil (ou possivel) encontrar evidencias para as mu-

danças q~e se quer avaliar? - As mudansas cujo_s sinais 
sao tangíveis, COlHO a adoça0 de uma pratica, sao muito .. -
mais faceis de serem constatadas. Isto nao sucede COII1 as .. 
mudanças de habitos, atitudes, conhecimentos e habilida-- .. 
des, cujos sinais quase sempre sao intangiveis e devem 
ser observadQs por meios indiretos. 

3. Qual a habilidade do pesquisador? - Quando se inicia o 
2 2 

treinamento no campo da Avaliaçao, começa-se por 111e-
.. -

dir as mudanças de mais facil constataçao e, a partir dai, 
as Inais complexas, repetindo, assitn, o processo de a-- . 
prendizagem seguido na infancia. Isso, evidentemente, li-.. .. 
mitara muito o nUlnero de mudanças a sereln avaliadas -quando os pesquisadores tiverem pequena experiencia. 

.. ... 
C. COMO LIMITAR O NUMERO DE EVIDENCIAS 

, .... ,... - , 
Se o numero de evidencias possiveis for pequeno, nao ha - -motivg para sua limitaçao. Se o objetivo de estudo for tal que - - -apenas algumas evidencias bastem para satisfaze-lo, todas a-

... 2 , 

quelas necessarias deverao ser incluidas. Mas se o objetivo 
do estudo demandaruma lista alentada delas, e os recursos em 

, .-" 
tempo e dinheiro foren~limit~dosl devera adoti"r- se um proces-
so qualquer de limitaçao. Tres metodos poderao ser seguidos, 
neste caso: 

-1. Verificada a lista de evidencias, pode acontecer, por e-
xemplo, que, se quatro d.elas ocorreram, as demais tam-, -, -
belI1 ocorrerao. Neste caso, obviamente, as quatro serao 
selecionadas. Por exemplo: o agricultor que construiu, - - -por si Inesmo, o cordao enl contorno em toda a sua lavou-.. . 
ra de cafe deve ter: 

- -a} aprendido a construir cordao em contorno (mudança de 
conhecimento e de habilidade .. 

.. 
b) adotado a pratica (mudança de atitude e de 

.. 
tecnica). 
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2. Se falhar o processo anterior, procura-se selecionar as e
vid;ncias mais importantes, ou seja, aquelas que melhor 
indiquem as mudanças que se pretende. 

3. Finalmente, pode-se recorrer a UIll processo de aIl2ostra-
~ ~ 

gelu, se todas as evidencias foreln .. iInportantes e nao hou-
ve r algulna s que se pre stem ao metodo citado em .!). 

-D. QUANDO PESQUISAR AS EVIDENCIAS 

-Um grupo de agricultores assiste a uma demonstraçao 
~ -

sobre adubaçao de milho; um grqpo de senhoras ouve uma pa-- ..., . 
lestra, seguida de exibiçao de filmes, sobre a agua filtrada - .. 
na conservaçao da saude. Quando develnos medir os resulta-

~ ..-
dos desses trabalhos? Imediatamente apos a sua execuçao • 
ou muito depois ? 

Quando se pretende avaliar o aUIl1ento de conhecÍll1entos , .. -
e evidente que nao se pode deixar passar muito tempo, por-... 
que o povo esquece rapidamente o que aprende. Por outro 130-- .. 
do, se se tratar de adoça0 de praticas recomendadas, deve -ser dada oportunidade aos assistentes de pensarem sobre o .. .. .. 
assunto e decidirem qual sera a sua atitude. Talnbem e ne-

~ ,.. -
cessario que haja um clima favoravel a adoça0. 

-Nao existe uma regra fixa quanto ao tempo que se deve -esperar para iniciar a Avaliaçao. Isto, como foi dito, depen-.. 
de do tipo de pratica ensinada, do tipo de mudança de com-.. 
portamento, etc. 50 mesmo o estudo de cada caso particu-.. -
lar podera fornecer uma indicaçao mais segura . 

• 

- -E. SELEÇAO DAS UNIDADES DE AFERlÇAO 
DAS MUDANÇAS 

• 

Muitos tipos diferentes de unidades podem ser usados. 
Só mesmo o objetivo do estudo poder~ indicar as mais acon-, - '" . 
seolhaveis. A adoça0 de praticas, por exemplo, pode ser me -
dida usando-se como unidade: 
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.. .. .. 
1. nUlne ro de familias que adotaram a pratica; 

.. • 
2. percentagem das familias atingidas que adotaram a pra-

tica; .. 
3. percentagem do objetivo atingido (em familias). 

F. DADOS DESCRITIVOS 

-As informaçoes relacionadas com o objetivo do estudo 
- , •• #> 

serao uteis na analise dos dados. Usam-se os dados descri-
tivos para os seguintes fins: 

• - .- .... , 
1. Classificaçao - Num questionario sobre imprensa e radio, 

se estiver men~ionado o tamanho das propriedades dos in
quiridos, podera ser estudada a sua influencia, quanto aos .. .. 
programas preferido!,. O numero de pe_ssoas da famiHa, o 
seu grau de instruçao, a classificaçao das terras, o ta--manho da propriedade, etc., sao exemplos de dados des-.. -
critivos que se prestam a varios tipos de classificaçao. 
, # ,-

E obvio que os dados desc ritivos necessarios deverao .er - , 
coletados em funçao dos objetivos do est:udo.Caso cOntra-- - .. 
rio, muitos deles poderao ser superfluos ou incompletos. 

- .. .. 
Z. Comparaçao - O Anuario E_statistico do Brasil, por exem-

plo, adota uma classificaçao determinada - "standard" ,ou -padrao - para o tamanho das propriedades. Se forem cole -
tados os dados de tamanho da propriedade e adotada a - , 
mesma classificaçao, poder-se-a comparar, em certas -situaçoes, os resultados do estudo feito com os do Censo. - .. 
Em outros casos, poderao ser cOlnparados vario. estudos 
entre si. 

- -3. Estandardizaçao - Nao se deve esperar, por exemplo, que 
., , .... "'" li> 
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aatitudedosgrandes proprietarios seja identica a dosme--dios, em relaçao a determinados problel'nas. Em certas - - .. 
situaçoes, portanto, sao necessarios dados que permitam 
classificar os agric!lltores em "grandes':'" "m;dios", e 
"pequenos". As familias numerosas poderao ter atitudes 
diferentes das _pequenas, por exelnplo, elll relaçio a um 
aumento de impo sto. 
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