O que é margem de erro?
Série O que é
Objetivos
1. Discutir o significado da expressão
margem de erro no contexto da
Matemática;
2. Descrever uma aplicação do cálculo de
probabilidades em inferência estatística;
3. Despertar uma leitura crítica em
informações lidando com incerteza.
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Série
O que é?
Conteúdos
Amostragem; inferência
estatística; margem de erro.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar técnicas de
amostragem;
2. Descrever uma aplicação do
cálculo de probabilidades em
inferência estatística;
3. Despertar uma leitura crítica em
informações lidando com
incerteza.

Sinopse
Neste programa, o apresentador
discute com um convidado
especial, contando com algumas
participações de ouvintes, o
significado da expressão margem
de erro no contexto da
Matemática.
Material relacionado
Vídeos: Dando IBOPE;
Áudios: A história da estatística;
Experimentos: Apostas no
relógio; População vs Amostra;
Softwares: Explorando o jogo do
máximo.

Introdução
Sobre a série
A proposta da série “O que é?” é fazer uma discussão introdutória e
sem grandes aprofundamentos de alguns conceitos do currículo de
Matemática do Ensino Médio que contenham palavras “incomuns” fora
do contexto da Matemática, como logaritmo, baricentro, hipérbole,
etc.
A série simula um programa de entrevistas em uma rádio, na qual o
entrevistador apresenta a palavra que servirá de tema e chama um
convidado relacionado com Matemática para explicar o significado da
tal palavra. Nessa conversa, são discutidos significados dentro e fora
do contexto da Matemática, apresentada alguma aplicação daquele
conceito e, no final do programa, é feita uma sugestão de pesquisa ou
aprofundamento em torno do tema.
Devido à sua proposta, os programas desta série são mais adequados
para introduzir os conceitos discutidos. Outra possibilidade é usá-los
como tarefa, para que os alunos ouçam e, na aula seguinte, iniciem
com uma discussão sobre os significados da palavra em questão.

Sobre o programa
Este programa introduz o conceito de margem de erro, que surge ao
trabalhar com informações envolvendo incerteza.
Consideremos o seguinte contexto: uma pesquisa eleitoral entrega
como resultado que a proporção de intenção de voto no candidato A é
igual a 48,5% “mais ou menos dois pontos percentuais”.
A técnica utilizada normalmente para estimar resultado de eleições
antes do dia da eleição consiste nos seguintes passos:
1. Obter uma amostra da população, ou seja, observar um grupo de
eleitores que seja representativo da população, levando em conta
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fatores como, por exemplo, classe social, região em que mora,
nível educacional, entre outros. Estes fatores devem ser
características existentes na amostra do mesmo modo que na
população.
O tamanho da amostra depende de vários fatores, entre eles,
limitantes de tempo e recursos logísticos, precisão requerida da
estimativa a ser obtida e grau de certeza desta precisão.
Amostras maiores entregam estimativas mais precisas, com um
grau de certeza maior, mas também são mais caras e mais
demoradas.
Na determinação do tamanho de uma amostra devemos estabelecer
um equilíbrio entre o custo de cada unidade amostral adicional e o
incremento de informação que ela entrega.
2. Aplicar um questionário aos eleitores participantes de amostra
sobre sua intenção de voto se a eleição fosse nesse momento.
Como a intenção de voto depende da situação política do
momento, este tipo de formulação é mais adequado do que: “em
quem você vai votar no dia da eleição?” Muitas vezes o entrevistado
ainda não sabe ou então sua opinião pode mudar de acordo com
novas informações sobre os candidatos (da campanha eleitoral, do
noticiário, etc.)
3. Observar na amostra a proporção de eleitores com intenção de
voto em cada candidato.
Esta proporção é obtida dividindo o número de entrevistados que
pretendem votar no candidato pelo tamanho total da amostra.
Se a amostra for bem representativa da população, as proporções
observadas para cada candidato na amostra deveriam ser próximas
da intenção de voto da população total de eleitores.
Os valores obtidos na amostra recebem o nome de estimativas: a
proporção de votos na amostra para o candidato A é uma
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estimativa da proporção de votos para o candidato A na população
total.
4. Determinar a margem de erro das estimativas obtidas na amostra.
Dentre as possíveis formas de análise, a mais utilizada pelos meios
de comunicação é baseada nos chamados intervalos de confiança.
Estes intervalos são conjuntos que poderiam conter a real
proporção de votos para o candidato A. Intuitivamente, amostras
diferentes entregam estimativas diferentes, simplesmente pelas
flutuações que podem ocorrer de uma amostra para outra.
O comprimento destes intervalos, ou seja, a precisão da estimativa
é dada pelo que chamamos margem de erro. O valor da margem de
erro é calculado a partir das flutuações esperadas para diferentes
amostras.
Retomando o exemplo colocado acima, com as ferramentas estatísticas
aplicadas nesta metodologia e o resultado obtido não é possível afirmar
se haverá segundo turno: A poderia ter 47,5% dos votos ou poderia ter
50,2%.
Devido a este limitante, outras técnicas estatísticas vêm sendo cada vez
mais usadas para responder à pergunta do público: “haverá segundo
turno? ou seja, A tem menos da metade dos votos?”.
Estas outras técnicas lidam com probabilidade no lugar de intervalos de
confiança, e respondem às perguntas anteriores em termos de
probabilidades: “com que probabilidade haverá segundo turno?”, “com
que probabilidade A terá mais de metade dos votos?”.
O desenvolvimento de técnicas ou metodologias estatísticas está
vinculado à necessidade de responder a questões que as metodologias
existentes não respondem. É uma área, assim como outras ciências, em
contínuo desenvolvimento, sempre com o objetivo de obter o máximo de
informações sobre uma população a partir de uma amostra.
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Sugestões de atividades
Antes da execução
Uma possibilidade de atividade com os alunos em torno deste áudio é
pedir que eles escrevam em um papel qual o significado que eles
atribuem a palavra que será discutida antes e depois de ouvirem o
programa.
Essa pode ser uma boa maneira de conhecer melhor a formação prévia
dos seus alunos e, no final, o que eles entenderam daquilo que
ouviram.
Outra possibilidade é discutir com os alunos informações observadas
na mídia envolvendo incerteza.
No exemplo deste guia, apresentamos o problema de estimativas
entregues para a proporção de votantes em um candidato A. No
entanto, a incerteza se apresenta em diversos aspectos de nosso dia a
dia: temperatura máxima para o dia seguinte, a proporção de pessoas
na população com uma determinada doença ou característica.
Algumas perguntas que podem guiar a discussão são: o quanto
podemos confiar nas estimativas que lemos no jornal ou ouvimos no
rádio? De que depende a precisão da estimativa? Como é a qualidade
da amostra? O que significa uma boa amostra? O tamanho da amostra
influencia a precisão?

Depois da execução
O experimento “População vs Amostra” permite que o aluno verifique
por si mesmo o que significa “flutuações na amostra”, já que os
diversos grupos de alunos trabalharão com amostras diferentes de
uma mesma população.
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A margem de erro indica o que é razoável de se esperar para as
estimativas entregues por uma amostra a partir dos valores reais da
população.
Sugestões de leitura
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http://alea-estp.ine.pt
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