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OBJET/VOS
 

Este capItulo introduz a noyao de inferencia da amostra para a popul~o por meio 
da amostragem aleat6ria. Conceitos-chave da teoria estatistica sao discutidos e algu
mas das principals estrategias praticas de amostragem sao revisadas. Prosseguindo, 
consideramos alguns dos fatores que afetam a precisao das estimativas de levanta
mento e a importlincia do modo de entrevista ao determinar as estimativas das respos
tas e a qualidade dos dados. 

Termos-chave 
Agrupamentos Estimador sem vies 
Amostra Estratificayao 
Amostra aleat6ria simples Intervalos de conlianr;a 
Amostragem aleat6ria sistematica Metodo de levantamento 
Amostragem sem substituiyao Delineamentos par MESEP 
Censo Niveis de contianya 
Delineamentos de amostragem Numero de partida 

complexa Ponderayao 
Distribuiyao amostral Populayao 
Distribuiyiio de probabilidade Referencial de amostragem 
Erro padriio Teorema do limite central 
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6.1 INTRODUCAO 
Este capitulo focalizani 0 uso de amostragem aleat6ria para fazer inferencias 

das amostras para as popula.;oes. A amostragem aleat6ria e tratada em alguma 
profundidade na sociologia e na ciencia politica e. embora os psic610gos realizem 
levantamentos regularmente. e correto dizer que esses poderiam beneficiar-se da 
sofistica.;ao metodol6gica encontrada nas ciencias sociais. Em particular. 0 capitulo 
focaliza sobre 0 conceito de distribui.;ao de amostras e como elas podem ser usadas 
para fazer inferencias das amostras para as popula.;oes. Tambem consideramos a 
amea.;a avalidade da inferencia na ausencia de resposta e revisamos algumas das 
estrategias pniticas primarias para extrair as amostras e para obter os dados a partir 
das unidades de amostras colhidas. 

Conceitualmente. as tecnicas de levantamento e de amostragem nao estao liga
das a nenhurn ponto de vista filos6fico particular. Aqueles que adotam uma aborda
gem hipotetico-dedutiva iraQ preocupar-se em colher amostras apropriadamente. 
bern como 0 farao aqueles que adotam uma perspectiva mais construtivista. Sempre 
que a meta e formular enunciados sobre urn grupo de pessoas. entao. a menos que 
o pesquisador aborde todos os membros desse grupo. 0 modo como ele colhe sua 
amostra determinara quanta confian.;a ele podera ter na generaliza.;ao de seus re
sultados. 

Similarmente. os levantamentos nao estao ligados a nenhuma tecnica particular 
de coleta de dados. Embora os questionanos estruturados constituam a forma mais 
comum de coleta de dados em levantamentos. e perfeitamente possivel coletar da
dos qualitativos. ou contar. pesar e observar unidades de popula.;ao dentro de urn 
levantamento de amostra Mesmo investiga.;oes experimentais podem ser feitas uti
lizando tecnicas de levantamento. com participantes aleatoriamente alocados em 
grupos de tratamento e de controle. geraJrnente diferindo no modo de formula.;ao 
das questoes ou na informa.;iio fomecida no questionano. As medidas fisiol6gicas e 
outras. mais intrusivas. tambem podem ser coletadas nos levantamentos. 0 Health 
Survey for England (ver: http://www.dh.gov.uk). por exemplo. procede a coleta de 
medidas de altura de peso. de pressao sanguinea e de fun.;ao pulmonar como parte 
da entrevista 

6.2 INFERENCIA ESTATisTICA: DA AMOSTRA PARA APOPULACAO 
A motiva.;ao subjacente da amostragem e produzir inferencias estatisticas das 

amostras para as popula.;oes. Ou seja. queremos usar fatos conhecidos (respostas 
da amostra) para entender fatos desconhecidos (respostas da popula.;ao) (King. 

popul~o	 Keohane e Verba. 1994). Uma populaIYao e 0 universo de objetos do "mundo real" 
nos quais estamos interessados. Esses objetos podem ser individuos. familias. orga
niza.;oes. paises ou praticamente tudo que possamos definir como pertencendo a 
uma classe taxonomica particular. Como as popula.;oes com frequencia sao extre
mamente grandes. ou mesmo infinitas. geralmente e impossivel - por razoes prati
cas e relativas ao custo - tomar medidas de cada urn dos elementos da popula.;ao. 

amostra	 Por essa razao. frequentemente. colhemos uma amostra e generalizamos a partir 
de suas propriedades para uma popula.;ao mais ampla. Alem da economia que isso 
acarreta. geralmente somos capazes de fazer mais - e mais detalhadas - observa
.;oes sobre cada elemento da amostra. Quando fazemos observa.;oes sobre cada 

censo elemento da popula.;ao. estamos conduzindo urn censo populacional. e a questao 
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da inferencia nao se aplica. pois e a partir de nossos pr6prios dados que saberemos 
o verdadeiro escore que a popula.;ao obteve na variavel relevante. independente

mente de erro de mensura.;ao.
 

Fazer inferencias validas e confiaveis de uma amostra para uma popula9ao e
 
uma pedra angular da ciencia e ha muitas armadilhas que surgem pelo caminho
 
em nosso esfor90 de produzi-las. Por causa dessas dificuldades. frequentemente
 
vemos pesquisadores tentando limitar as alega90es que formulam em suas ana

Iises dizendo que seus resultados "aplicam-se apenas aamostra disponivel e de

veriam ser generalizados para a popula.;iio mais ampla com cautela". Essas alega

90es deveriam ser vistas com ceticismo. pois dificilmente estamos interessados
 
nas caracteristicas idiossincniticas de uma amostra particular. Alem disso. mesmo
 
quando esse tipo de enunciado e formulado. a generaJiza9ao para uma popula9ao
 
esta geralmente implicita na conclusao a ser extraida.
 

Felizmente. no entanto. se uma amostra e corretamente coletada. e possivel 
fazer generaliza90es vaIidas e confiaveis para a popula9ao mais ampla dentro de 
Iimites quantificaveis de erro. Para apreciar como isso e feito. e primeiro necessario 
entender 0 conceito de distribui90es de amostragem. pois essa e a chave que nos 
permite conectar nossa amostra especifica com a popula9ao mais ampla. 

6.2.1 Distribui~oes amostrais 
Quando falamos sobre distribui90es. geralmente entendemos isso como se re

ferindo adistribui9ao dos valores de uma variavel particular em nossa amostra ou 
na popula9ao mais ampla. Essa distribui.;ao e conhecida como uma distribuiIYao dlslrlbul~io 

de probabilidade. pois ela descreve a probabilidade de que ocorra a observa.;ao da probablll· 

de cada urn dos diferentes valores possiveis que uma variavel pode ter na amostra dade 

ou na popula.;ao. Distribui.;oes de probabilidade tern diferentes formas e sao no
meadas de acordo com a forma que assumem. Por exemplo. a distribui.;ao normal 
- ou curva em forma de sino - descreve como as amostras e as popula.;oes huma
nas variam em caracteristicas como altura ou inteligencia (ver Figura 6.1 para urn 
exemplo de uma distribui.;ao normal). 

A l6gica das distribui.;oes de probabilidade. contudo. tambem pode ser aplica
da aestatistica. Uma estatistica e meramente uma transforma.;ao ou uma f6rmula 
matematica aplicada a urn conjunto de dados numericos. A distribui9ao dos valores 
possiveis de uma estatistica em urna popula.;ao e designada como a distribuiIYao dlatrlbul~io 

arnostral dessa estatistica. A diferen.;a entre a distribui9ao de uma variavel (uma amostral 

distribui.;ao de probabilidade) e a distribui.;ao de urna estatistica (uma distribui.;ao 
amostral) pode ser urn tanto confusa Entretanto. e importante entender essa distin
.;ao se quisermos entender corretamente a estrutura l6gica subjacente aestatistica 
inferencial que utiliza amostragem aleat6ria 

Quando colhemos uma amostra aleaooria de uma popula9ao. ela e apenas uma 
entre muitas amostras que poderiam ter sido colhidas usando 0 mesmo modelo. 
e. por isso. observa.;oes feitas de qualquer amostra podem ser diferentes urnas das 
outras e de urn "valor verdadeiro" existente na popula.;ao (embora algumas sejam 
iguais). Imagine que tivessemos de colher 10 mil (ou algum outro numero muito 
grande) amostras aleat6rias de individuos de uma popula9ao. Sobre cada amostra 
calculamos uma estatistica. por exemplo. a idade media em anos e. entao, repre
sentamos graficamente a idade media obtida de cada amostra em urn histograma 
(urn histograma e urn mapa que utiliza barras para representar 0 numero de vezes 
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que urn determinado valor ocorreu). Esse histograma representaria a distribui~ao 

amostral da media aritmetica da idade nessa popula~ao. 0 pesquisador nao deve 
preocupar-se com urn conjunto hipotetico de possiveis amostras que poderiam. em 
teoria. ser colhidas. 

Distribui~6es amostrais sao Ilteis porque nos permitem formular enunciados so
bre a probabilidade de que 0 valor verdadeiro existente na popula~ao venha a cair 
dentro da margem de erro da estimativa que fazemos a partir da amostra colhida. 
Isso ocorre porque a distribui~ao amostral nos diz a frequencia com que a estatisti
ca obtida em nossa amostra particular seria encontrada na popula~ao de todas as 
amostras possiveis. Porem. como sabemos a distribui~ao amostral de nossa esta
tistica sem colher urn vasto mlmero de amostras cada vez que desejamos fazer uso 
dela? Felizmente. nao precisamos realmente colher todas as amostras que seriam 
necessarias para plotar fisicamente as distribui~6es de amostragem em virtude das 
conhecidas conex6es matematicas entre os parametros de uma amostra aleatoria e 
a distribui~ao amostral da qual ela e retirada. 

Se colhermos urna amostra aleat6ria suficientemente grande, toda a informa~ao 

necessaria para extrair inferencias acerca da popula~ao da qual a amostra foi colhi
da esta contida dentro dos dados da amostra. Para entender como isso acontece, e 
importante entender algumas ideias mais. as quais estao inter-relacionadas. A pri
meira, e possivelmente a mais importante delas. e 0 conceito e as propriedades de 
distribui~ao normal. 

6.2.2 A distribui~ao normal 
Aforma exata da distribui~aonormal e definida por urna fun~ao que tern apenas 

dois parametros: media e desvio padrao. 0 desvio padrao e uma medida da disper
sao e pode ser concebido como uma medida de quanto. na media. as pessoas dife
rem da media da amostra 

Uma propriedade caracteristica da distribui~ao normal e que 68% de todas as 
suas observa~6es caem dentro de urna varia~ao de ± 1desvios padrao da media. uma 
varia~ao de ± 1.96 desvios padriio cobre 95% dos escores e ±2.58 desvios padrao co
brem 99% de todos os escores observados. Isso tern a uti! consequencia de. quando 
uma variavel e normalmente distribuida. sermos capazes de dizer qual por~ao de 
urna amostra incide em urna varia~iio dos valores em tomo da media da amostra. 

Por exemplo. a Figura 6.1 mostra urn caso de uma variavel normalmente dis
tribuida. Vamos imaginar que essa e a distribui~ao da variavel "idade em anos" de 
urna amostra colhida aleatoriamente. Sabemos. entao. que a idade media em nossa 
amostra e 45 e que 0 desvio padrao e 10. Porque os dados sao normalmente distri
buidos. sabemos que 95% dos casos de amostra estarao dentro da varia~ao de 45 
mais ou menos 1.96 x 10 = 19.60.0 que e a varia~iio de 25,4 para 64.6. (Note que. 
se nossa inten~iio fosse falar sobre urn grupo mais precisamente definido. digamos 
99% dos casos. teriamos multiplicado 0 desvio padrao por 2.58. em vez de por 1.96. 
A consequencia seria urn aurnento da varia~iio dos valores para 70.8.). Outro modo 
de colocar isso e dizer que a probabilidade de urn dado caso ser superior a 64,6 ou 
inferior a 25.4 e 0,05 (ou 5%). 

Desse modo. a distribui~iio normal e uti! no sentido que ela nos habilita a formu
lar enunciados sobre a probabilidade de observar valores particulares. Mas. ate aqui, 
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Figura 6.1 Distribui<;iio normal de probabilidade. 

isso apenas se refere as caracteristicas de nossa amostra particular. Como podemos 
usar os dados da amostra para formular enunciados sobre toda a popula~ao?.Isso 

e possivel em virtude das seguintes liga~6es entre as propriedades das estatisticas 
amostrais e sua correspondente distribui~ao de amostragem. 

Quando a distribui~ao de uma variavel e normal na popul~iio. a distribui
~iio amostral da media (e muitas outras estatisticas) tambem e normal. 

2 Mesmo quando a distribui~iio da variavel na popul~o nOO e normal. 0 teo
rema do limite central nos diz que. it medida que 0 tamanho da amostra teorema 

do limiteaumenta. a distribui~iio amostral da media (e muitas outras estatisticas) 
centraltoma-se normal. 

3 A media da amostra (e muitas outras estatisticas) e urn estimador sem vies esUmador 

da media da popula~iio. Isso significa que se extrairrnos repetidas amostras semvles 

aleatorias da popula~iio (amostras do mesmo tamanho) e estimarmos sua 
media. a propria media dessas estimativas da media sera igual it media da 
popula~ao quando a amostra das estimativas da media for suficientemente 
grande. 

4	 Embora geralmente niio saibamos qual e 0 desvio padriio da distribui~ao 

amostral, ocorre que podemos usar 0 desvio padriio da amostra como uma 
estimativa dela. 0 que e conhecido como 0 erro padriio da distribui~OO de elTOpadrio 

amostragem. Isso e feito dividindo-se 0 desvio padriio da amostra pela raiz 
quadrada do tamanho da amostra. 
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6.2.3 Niveis de confian~a e intervalos de confian~a 

Assim. a partir dos pontos enumerados anteriormente. sabemos que, se a amos
tra for a1eat6ria e seu tamanho for suficiente. podemos supor que ela fornece uma 
estimativa sem vies da media verdadeira da populalYao. Note que isso nao signifi
ca que ela seja igual a media verdadeira da populalYao. mas apenas que a media da 
amostra e uma estimativa sem vies daquela. Tambem sabemos que a forma da distri
builYao de amostragem e normal e que 0 desvio padrao da amostra nos fornece uma 
estimativa muito boa do desvio padrao (erro padrao) dessa distribuilYao amostral. 
Equipados com esse conhecimento. podemos usar exatamente a mesma 16gica que 
usamos nos casos individuais de nossa amostra anterior para discutir as proprieda
des das distribuilYoes normais. mas. dessa vez, referindo-nos a populalYao-alvo. 

Em vez de meramente dizer que 95% das observalYoes feitas em nossa amostra 
incidem em ± 1.96 desvios padrao da media, podemos dizer que. se colhessemos 
100 amostras do mesmo tamanho. poderiamos esperar que apenas 5 delas tivessem 
medias que nao incidem em nossa estimativa da media de ±1.96 erros padrao. Outro 
modo (mais comum) de rnzer a mesma coisa e dizer que temos 95% de confianlYa de 
que a verdadeira merna da populalYao incide na varialYao da media da amostra ±1.96 
erros padrao. 

Para i1ustrar. se colhemos uma amostra a1eat6ria de 1000 individuos (sem supor 
nenhurna questao sem resposta ou erro de mensuralYao) e calculamos a idade media 
de 45 e 0 desvio padrao (d.p.) de 10. podemos dizer que temos 95% de confianlYa 
de que a verdadeira idade media da populalYao e 45 anos mais ou menDs 1,96 x 10/ 

..J 1000 = 0.62 anos. 
nlvelsde Isso introduz as ideias conexas de niveis de confian.ya e intervalos de confian
conflan~ fYll- para urn dado nivel de confianlYa. digamos 95%. especificamos 0 intervalo den
Intervalos 

tro do qual 0 verdadeiro valor da populalYao tern a probabilidade de incidir. Embora 
deconflan~ 

essa discussao tenha se ocupado da media aritmetica. a mesma 16gica se aplica as 
muitas outras estatisticas inferenciais. tais como proporlYoes. diferenlYas entre me
dias e coeficientes de regressao. 

Eimportante notar que esse "processo m8.gico" que conecta a amostra aos pa
nlmetros da populalYao pode falhar em vanos pontos do processo de pesquisa. pre
dominantemente durante os est8.gios de amostragem e de mensuralYao. Contudo. 
se confiamos que nossa amostra foi colhida apropriadamente (quer dizer. a1eatoria
mente e sem vies de nao resposta). 0 tamanho da amostra e suficientemente grande 
(a1go maior do que 100) e a caracteristica do interesse foi validamente medida (isto 
e. sem vies ou erro a1eat6rio). a 16gica da inferencia e incontestavel e pode ser de
monstrada matematicamente. Eessa 16gica que nos habilita a formular enunciados 
bem-definidos sobre caracteristicas de populalYoes como "pessoas na Inglaterra" (a 
qual. segundo a Ultima contagem. estava perto de chegar aos 60 milhoes). baseados 
em amostras em torno de apenas 1.000 individuos. 

6.2.4 Fatores que afetam a precisao das estimativas 
A extensao do intervalo de confianlYa determina a precisao da estimativa que 

esta sendo feita Quanto maior 0 intervalo de confianlYa. menDs precisa a estimativa 
e vice-versa. Com base na rnscussao apresentada acima. podemos dizer que os dois 
fatores que afetam a precisao das nossas estimativas sao: variancia na populalYao e 
tamanho da amostra. Quanto mais variavel for aquilo que estamos mensurando na 
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popul~ao. menDs precisas serao nossas estimativas - mantendo-se 0 tamanho da 
amostra constante. 

Quanto maior for 0 tamanho de nossa amostra, mais precisas serao nossas esti
mativas - mantendo-se a varialYao da populalYao constante. Contudo. porque 0 erro 
padrao diminui como uma funlYao da raiz quadrada do tamanho de amostra. isso 
resulta em constantes prejuizos para 0 tamanho de amostra crescente. Assim. 0 au
mento do tamanho de amostra de 500 para 1.000 reduz urn erro padrao em 29%. ao 
passo que seu aumento de l.000 para 1.500 reduz 0 erro padrao em somente 18%. 
Essa e a razao de que muitas amostras de sondagem de opiniao publica tern urn 
tamanho de cerca de 1.000. 

Outro fator que afeta a precisao das estimativas e 0 modo peIo qual uma amostra 
a1eat6ria e colhida. Como veremos nas SelYoes 6.4 e 6.5. ha uma multiplicidade de di
ferentes modos de colher amostras a1eat6rias. e a escoIha daquele que sera utilizado 
tern influencia sobre a confiabilidade das estimativas que fazemos a partir dos dados 
da amostra obtida. 

6.3 NAO RESPOSTA 
A 16gica da inferencia estatistica que utiliza amostragem a1eat6ria deriva sua 

forlYa de suas bases matematicas. Se todas as hip6teses te6ricas forem satisfeitas. 
podemos ter grande confianlY3 nas inferencias feitas da amostra para a populalYao. 
No mundo real da pesquisa de levantamento. no entanto. as populalYoes humanas 
raramente ajustam-se aos pressupostos das leis da matematica pura! 

Uma das areas primarias nas quais os pressupostos matematicos que dao su
porte a amostragem a1eat6ria raramente sao satisfat6rios e a da taxa de resposta. A 
taxa de resposta e calculada dividindo-se 0 nUmero de entrevistas realizadas pelo 
tamanho total da amostra. Embora isso soe simples. 0 que ocupa 0 lugar do nu
merador e 0 que ocupa 0 do denominador dessa equalYao pode variar na pratica e 
tern uma influencia substancial sobre a taxa de resposta total (ver Lynn, Beerten. 
Laiho e Martin. 2001). Assim. se colherrnos urna amostra de 1.000 familias e forrnos 
capazes de realizar entrevistas com apenas 650 destas. a taxa de resposta seria de 
650/1.000 =65%. Inversamente. a taxa de nao resposta para esse levantamento se
ria de 35% (1 - taxa de resposta). A nao resposta ocorre por diferentes razoes mas 
as mais comuns sao "mio contato". quando nenhurn contato e feito com a unida
de selecionada (geralmente urna pessoa). tendo em vista a continualYiio do traba
Iho cientifico de campo. e "reeusas". quando 0 contato e feito. mas absolutarnente 
nenhuma informalYiio e obtida sobre a unidade de amostra nao respondente. Urn 
segundo tipo de nao resposta ocorre quando urn entrevistado da uma entrevista. 
mas nao responde a todas as questoes do questionano. Essa nao resposta as ques
toes do questionano poderia ser deliberada. no caso de questoes delicadas como 
aquelas relativas a renda ou ao uso de drogas. Alternativamente. os entrevistados 
podem omitir questiies inadvertidamente. devido a pressa ou como consequencia 
de urn questionario mal elaborado. 

A teoria basica da amostragem delineada na SelYao 6.2 supoe que sao obtidas 
respostas para todas as quest6es de todas as unidades da populalYao da qual a amos
tra foi colhida. Entretanto. se. por diversas razoes. a1gum membro da amostra nao 
consegue fornecer mensuralYOes, ha urn risco real de que as estimativas do levanta
mento sejam afetadas por vies. 0 vies surge apenas se a nao resposta estiver correla
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cionada com a varilivel em questao. Desse modo. por exemplo. se urn levantamento 
tiver como objetivo medir a renda anual de uma popula~ao e os individuos mais 
ricos tenderem. mais do que os individuos mais pobres. a niio fornecer respostas a 
suas questoes, a estimativa de renda apresentada pela amostra sera afetada por vies 
(poderfamos subestimar a renda media da popula~ao). Contudo. se a nao resposta 
nao tiver qualquer correla~ao com a renda. nossa estimativa nao seria afetada por 
vies. independente de qual fosse a taxa de resposta. 

Similarmente. 0 vies deveria ser concebido como algo que tern rela~ao com es
timativas. e niio com amostras. Vma estimativa feita a partir de uma amostra cuja 
niio resposta e diferente de zero poderia ser afetada por vies; outra estimativa. feita a 
partir do mesmo levantamento. poderia nao ser afetada por absolutamente nenhum 
vies: 0 que determina se uma estimativa esta. ou nao. alterada por vies e a correla~ao 

entre a tend€mcia a responder e a varilivel sobre a qual a estimativa esta sendo feita. 
Os pesquisadores que trabalham com levantamentos atualmente estao muito preo
cupados com 0 vies de nao resposta. pois estudos mostram que as taxas de resposta 
ao redor do mundo estiveram em constante declinio nos ultimos 20 a 30 anos (de 
Leuw e Hox, 2001). 

Felizmente. taxas altas de nao resposta. ou em eleva~ao. podem ser abrandadas 
melhorando 0 treinamento dos entrevistadores. 0 tempo das visitas as residencias e 

pondera~io	 o esquema geral dos levantamentos. A pondera,.ao da nao resposta. urn processo 
por meio do qual podem ser ponderados gropos sub-representados na amostra de 
modo a ajustar sua condi~ao dentro da popula~ao. pode tambem ser usada durante 
as anaIises feitas para remover ou para reduzir 0 vies que surge em consequencia da 
nao resposta. 

6.4 ESTRATEGIAS DE AMOSTRAGEM 
Ate aqui focalizamos sobre os fundamentos conceituais da amostragem de le

vantamento. Entretanto. como. em termos praticos. 0 pesquisador pretende sele
cionar urna amostra a partir de urna popula~ao? A decisiio ira depender do tipo de 
mensura~oes que ele pretende fazer. da natureza da popula~iio a ser estudada. da 
complexidade de seu projeto de levantamento e dos recursos disponIveis. 

o primeiro estagio em qualquer levantamento e a defini~ao da popula~aoda qual 
se pretende colher a amostra Por exemplo. 0 pesquisador pode estar interessado nos 
efeitos do desemprego entre jovens sobre seu bem-estar psicol6gico e. por isso. pre
cisar estudar amostras da popula~ao de jovens empregados e desempregados. Ou 
o pesquisador pode ter urna hip6tese em termos de desenvolvimento: urn segundo 
estagio. no qual algumas habilidades cognitivas mudam por volta do setimo ou oi
tavo ano. de modo que ele poderia colher amostras de uma popula~ao de crian~as 

na idade de 5. 7. 9 e 11 anos. Determinar a popula~ao exata da qual se deseja colher 
a amostra e importante. porque 0 pesquisador deve ter clareza sobre a popula~ao 

sobre a qual as inferencias estao sendo feitas. 
Ter uma descri~ao explicita e detalhada de sua popula~ao e tambem impor


tante porque. para a maior parte das estrategias de amostragem. 0 pesquisador
 
referenclal precisara de urn referendal de amostragem. a saber. urna lista de todos os mem


deamoalra bros da popula~ao. Isso pode soar facH aprimeira vista. mas restri~oes praticas 
gem 

frequentemente impoem limites a nossas ambi~oes. Para levantamentos em larga 
escala da popula~ao geral de adultos do Reino Vnido. 0 registro eleitoral e 0 post-
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code addressfile (PAF)· sao os sistemas de amostragem mais comurnente usados. 
o registro eleitoral esta disponivel em bibliotecas e nas principais agencias postais 
e !istas de pessoas elegiveis por meio de voto. Ele e raramente usado em nossos 
dias. pois nao e. nem de perto. uma cobertura completa (muitas pessoas nao es
tiio !istadas). A legisla~ao recente tambem permite que as pessoas inscritas para 
concorrer em elei~ao sejam removidas do registro publicamente disponivel. 0 PAF 
lista todos os ender~os do Reino Vnido para os quais urna correspondencia pos
sa ser enviada e esta disponivel em meios informatizados. 0 percentual de regis
tro de endere~os do Reino Vnido e muito alto (aproximando-se dos 100%) e este 
e reguJarmente atualizado. Como 0 PAF nao e uma !ista dos individuos. mas dos 
endere~os. 0 contato pode ser feito primeiramente com a familia e urn membro 
aleatoriamente selecionado da mesma pode ser entrevistado (se 0 levantamento e 
de individuos. e niio de familias). Porque 0 PAF contern aproxirnadamente 13% de 
endere~os nao domesticos. os varios endere~os da amostragem sao considerados 
inapropriados para 0 levantamento. Essa propor~iio de endere~os que e inapro
priada precisa ser fatorada em estimativas acerca dos requisitos de tamanho de 
amostra. Vanas companhias existem hoje que colhem amostras do PAF e de outros 
sistemas de popula~ao com motiva~oes comerciais. 

Retornemos agora a considera~iio dos diferentes modos pelos quais amostras 
podem ser colhidas do referencial de amostragem. uma vez que a popula'tiio tenha 
side definida e a lista obtida. 

6.4.1 Amostragem aleat6ria simples 
Embora raramente seja utilizada na pratica, a amostra aleat6ria simples (AAS) amoBtnl 

e 0 padrao de medida pelo qual sao julgadas outras estrategias de amostragem. Vma ale8l6r1a 
almplesAAS da a cada unidade na popula~iio uma probabilidade igual de sele'tiio. Por essa 

razao. amostras aleatOrias simples sao designadas como delineamentos por ME dellnea

SEP (metodo de sele'tiio equiprobabilistico) [Equal Probability Selection Method)). mentospor 
MESEPPara extrair urna AAS. deve ser atribuido urn Unico nt1mero de identi.fica~iio de 1 a 

N (onde N eo tamanho da popula~ao total) a cada unidade da popula'tiio. Nt1meros 
aleatorios entre 1e Nsiio. enta~. retirados (usando wna tabela de nt1meros aleat6rios 
ou outro esquema gerador de nt1meros aleatorios) ate que 0 tamanho de amostra 
requerido seja alcan~o. Se 0 mesmo nt1mero e retirado mais de urna veZ. ele niio e 
selecionado para a amostra mUitiplas vezes: simplesmente retiramos outro nt1mero 
ate selecionarmos urn que ainda nao tenha side selecionado. Isso se chama amos amoslr8gem 
tragem sem substitui,.ao e e a pratica normal em amostragem de levantamento. Bemaubatl· 

Na pratica. a amostragem aleat6ria simples pode ser incomoda e demorada Vma tu~o 

abordagem alternativa - a amostragem aleat6ria sistematica - e mais simples e amostragem 

mais conveniente. Para colher urna amostra aleatoria sistematica, comece por atri aleal6rla 
alstematlcabuir a cada unidade de popula~ao urn Unico nt1rnero em ordem ascendente. Depois.
 

calcule 0 intervalo de amostragem. i, que e 0 quociente do tamanho de amostra re

querido pela popula'tiio total. i =N / n. Vm nt1mero aleatorio entre 1e i e. enta~. gera

do. chamado numero de partida, representando 0 Unico identificador da primeira numero de
 

unidade de popula~ao a ser incluida na amostra. Depois. 0 intervalo de amostragem.
 partida 

i. e somado ao numero aleat6rio entre 1e i, e isso e tornado como a segunda unidade 

• N. de T. Arquivo de c6digos de endere90s postais do Reino Unido. 
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da amostra. 0 processo e continuado ate que a conclusao do referencial de amostra
gem seja alcan~ada e 0 tamanho de amostra desejado tenha sido obtido. 

Para i1ustrar. vamos supor que 0 pesquisador tern urn referencial de amostragem 
contendo 1.600 nomes e que precisa que uma amostra aleatoria de 200 receba seu 
questiommo. 0 intervalo de amostragem. aqui. seria 1.600 / 200 =8. 0 proximo passo 
e usar as tabelas de numero aleatorio para selecionar urn numero entre 1e 8 para dar 
o numero de partida com 0 qual come'Yar. Digamos que 0 pesquisador obtenha urn 5. 
Ele selecionaria a 5Q pessoa na lista. depois a 136 (5 + 8). depois a 21 Q (13 + 8). e assim 
por diante. Estritamente falando. esse procedimento nao e urn modelo por MESEP. 
pois. uma vez que a sa pessoa tenha sido selecionada. 0 4" e 0 6" casos nao podem ser 
selecionados, visto que a ordem da lista determina quem deve ser entao selecionado. 
Contudo. para muitos propositos pniticos, a amostragem aleatoria sistematica pode 
ser considerada como equivalente aamostragem aleatoria simples. 

6.4.2 Delineamentos de amostragem complexa 
Tecnicas de amostragem aleatoria simples nao sao pniticas quando 0 pesquisa

dor deseja colher amostras de popula'Yoes grandes e geograficamente difusas. tais 
como "adultos no Reino Unido". Os entrevistadores precisariam ser enviados a todas 
as esquinas do pais, 0 que acarretaria grandes dificuldades praticas e despesas. Por 
essa razao, os modelos MS raramente sao usados na pratica. Quando os modelos de 

dellnea amostra se distinguem dos modelos por MESEP, eles sao designados como delinea
mentos de mentos de amostragem complexa.

amostragem 
complexa Os dois principais modos pelos quais os modelos de amostra se distinguem dos 

agrupamen modelos por MESEP eo uso de agrupamentos e de estratifica,,:ao. Agrupamentos 
los - ou sele~ao de unidades de amostra em vanos estligios - sao quase sempre usados 

estratlflca
~o	 em sondagens publicas que envolvem entrevista cara a cara. visto que os modelos 

que nao usam agrupamentos. ou nao sao praticos do ponto de vista das agencias 
coletoras de dados. ou sao proibitivamente caros para os financiadores de pesquisa. 
A ideia basica de urn modelo que usa agrupamentos e selecionar a amostra em es
tligios de modo que as unidades de amostra individuais sejam mantidas em relativa 
proxirnidade geograflca. Considere-se a realiza~ao de urn levantamento entre alunos 
do ensino medio. Poderiamos come'Yar colhendo urna amostra das escolas e prosse
guir selecionando aleatoriamente alunos dentro de cada escola. Isso tomaria 0 tra
balho dos entrevistadores muito mais faci! do que se uma AAS fosse usada, pois eles 
precisariam visitar apenas urna ou duas escolas para fazer todas as suas entrevistas. 

Para urn custo fixo. agrupamentos produzem estimativas de popula'Yao mais pre
cisas do que urn modelo de AAS obteria. Contudo, para urn tamanho de amostra 
fixado. delineamentos por agrupamentos estiio sujeitos a erros padrao maiores. Isso 
ocorre porque tende a existir maiores similaridades - envolvendo muitos atributos 
entre membros da mesma subunidade geogrMica do que entre membros da popula
~ao total selecionados de modo independente. Por exemplo, tamanho de jardim, nu
mero de quartos e renda farniliar sao variaveis que intuitivamente tendem a ser mais 
similares dentro de setores do codigo de endere'Yamento postal do que entre setores 
diferentes. Agrupamentos. por isso. subestimam a varia~ao da popula'Yao verdadeira 
e isso se reflete nos erros padrao. que sao maiores. se corretamente estimados. do 
que aqueles que teriam sido obtidos com uma AAS do mesmo tamanho. 

Levantamentos probabilisticos de alcance nacional tambern empregam roti
neiramente a estratifica~ao na sele'Yao de unidades de amostra. A estratifica'Yao 
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divide a amostra em subgrupos separados e depois seleciona amostras aleatorias 
de dentro de cada grupo. Estratos sao criados por meio da classifica'Yao cruzada de 
variaveis contidas no referencial de amostragem que se sabe ou se acredita que es
tejam correlacionadas com as principais variaveis do levantamento. Contanto que 
a ultima suposi'Yao prove-se verdadeira, a estratifica'Yao reduzira 0 erro de amostra
gem relativo a urn modelo de amostra nao estratificada do mesmo tamanho. 

A amostragem dentro de estratos pode ser ou proporcionada ou desproporcio
nada em rela~ao aos numeros totais da popula'Yiio. AMm disso. para aumentar a 
eficiencia estatistica. a estratifica'Yao desproporcionada e frequentemente usada 
para garantir que estimativas robustas possam ser feitas dentro de estratos real
mente importantes. Por exemplo.levantamentos da popula'Yao da Gra-Bretanha 
poderiam colher desproporcionadamente amostras dentro dos estratos formados 
pelos seus tres paises constituintes. Uma "superamostragem", dentro do estrato 
Pais de Gales. possibilitaria estimativas separadas para as pessoas que la vivem. 
onde 0 tamanho da mostra seria muito pequeno. de acordo com a estratifica'Yao 
proporcionada. Para produzir estimativas representativas da popula~ao da Gra
-Bretanha. partindo dessa aloca'Yao desproporcionada. no entanto. unidades de 
amostra do Pais de Gales precisariam ser subponderadas em sua correta propon;:ao 
de popula'Yao. 

Urn terceiro fator caracteristico do delineamento complexo empregado por 
muitas amostras probabilisticas nacionais e 0 uso da pondera'Yao pos-levantamen
to. Apondera'Yao e geralmente aplicada para cOrrigir a selefYao desigual de probahi
lidades e 0 vies de nao resposta. 0 principal proposito dessa pondera'Yiio e reduzir 0 

vies das estimativas de popula'Yao superponderando subgrupos de popula'Yao que 
estao sub-representados e subponderando aqueles que estiio super-representados 
na amostra. Urn subproduto menos desejavel da pondera'Yao, no entanto, e que 
- quando a varia'Yao dos itens ponderados e grande -, ela pode resultar em uma 
perda de precisao; isto e. em erros padrao que sao maiores do que seriam em esti
mativas nao ponderadas. 

6.4.3 Delineamentos complexos eaestimativa de varia~ao 

o efeito total do uso de agrupamentos. de estratifica'Yiio e de pondera'Yao e. en
tao. que os erros padrao desses delineamentos complexos de amostra tendem a ser 
diferentes (menores ou maiores. mas geralmente maiores) do que aqueles da MS. 
A diferen~a na precisao das estimativas produzida por urn delineamento complexo 
relativamente aAAS e conhecida como 0 ejeito de delineamento. 0 efeito de deli
neamento e 0 quociente entre a variafYao real. de acordo com 0 metoda de amos
tragem usado. pela varia'Yao calculada de acordo com a suposi'Yao da amostragem 
aleatoria simples. Esse numero. obviamente. ira variar para diferentes variaveis do 
levantamento - algumas poderao ser £ortemente influenciadas por efeitos de mo
delo. enquanto outras serao menos. 

Em amostras de agrupamento. os principais componentes do efeito de delinea
mento sao; correlat;iio intraclasse e nl1mero de unidades dentro de cada agrupamen
to. A correla'Yao intraclasse e uma estimativa estatlstica da homogeneidade dentro 
do agrupamento. Ela representa a probabilidade de que duas unidades colhidas 
aleatoriamente do mesmo agrupamento terao 0 mesmo valor para a variavel em 
questao. relativo a duas unidades colhidas aleatoriamente da populac;;iio como urn 
todo. Portanto. uma correla'Yiio intraclasse de 0.10 indica que duas unidades aleato
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riamente selecionadas dentro do mesmo agrupamento tern 10% mais probabilidade 
de ter 0 mesmo valor do que duas unidades aleatoriamente selecionadas na popula
ryao como urn todo. A estimativa de correlaryao intraclasse esta para aMm do escopo 
deste capitulo, mas pode ser facHmente obtida em urn software de estatistica dispo
nivel comercialmente. 0 efeito de delineamento e calculado como segue: 

Efeito d = 1 + rilo (n-1) 

EJeito de 0 efeito de delineamento. rho e a correlaryao intraclasse para a variavel 
em questao. e n e 0 tamanho do agrupamento (uma media e calculada quando os 
agrupamentos diferem em tamanho). A partir dessa formula. podemos ver que 0 

efeito de modele aumenta a medida que 0 tamanho do agrupamento (em muitos 
casos 0 numero de endereryos amostrados dentro de urn setor de endereryos pos
tais) aumenta. a medida que a correlaryao intraclasse aumenta. 

Vma derivaryao do efeito de delineamento urn pouco mais facH de interpretar e 
oJator de delineamento, que e simplesmente a raiz quadrada do efeito de delinea
mento. 0 fator de delineamento nos da, efetivamente. urn fator de inflaryao para er
ros padrao obtidos usando urn modele complexo de levantamento. Por exemplo, urn 
fator de delineamento de 2 indica que os erros padrao sao duas vezes maiores do que 
seriam se 0 modelo usado fosse umaAAS. 0 fator de delineamento pode tambem ser 
usado para obter 0 tamanho efetivo de amostra que. como 0 nome sugere. fornece, 
para urn delineamento complexo de levantamento. 0 tamanho de amostra que teria 
side requerido para obter 0 mesmo nivel de precisao de uma AAS. 

A fim de estimar corretamente a variancia ao analisar os dados do levantamen
to com urn delineamento complexo. duas abordagens estatisticas fundamentais 
estao disponiveis: a aproximaryao em serie de Taylor e a replicaryao repetida balan
ceada (RRB). Vma alternativa a RRB, baseada no modele do canivete, pode tam
bern ser usada para avaliar esses fatores de delineamento complexo (ver Skinner 
et aI., 1989). Vma discussao ampliada das propriedades desses estimadores esta 
alem do escopo deste capitulo. mas veja Groves e colaboradores (2004) para urn 
tratamento detalhado desse topico. Para 0 analista independente. no entanto. 0 

que e importante notar e que muitos pacotes de software estatisticos populares 
(como SPSS e SAS) nao utilizam esses procedimentos como padrao. Isso significa 
que, para umagrande quantidade de estatisticas que sao usadas por pesquisadores 
rotineiramente, esses pacotes produzem estimativas de erro padrao como se elas 
fossem formuladas a partir de uma AAS. ignorando todos os fatores de modelo 
complexo. Se ha uma significativa homogeneidade interna ao agrupamento refe
rente as variaveis especificas do levantamento. se a estratifica9ao foi usada. ou se 
qualquer forma de ponderaryao foi aplicada durante a estimativa. os erros padrao 
serao, por essa razao, afetados por vies. 

6.4.4 Amostragem por quota 
Aamostragem por quota tenta criar uma amostra representativa especificando 

quotas. au metas, de tipos particulares de pessoas que devem ser incluidas para 
que a popularyao seja representada. Como urn exemplo, vamos supor que sabemos 
que 50% da popularyao de urn grupo de idade especifico sao mulheres e que 16% 
dos homens e 14% das mulheres usam caneta com a mao esquerda. Precisamos de 
uma amostra que seja representativa de ambos os sexos e das pessoas que usam 
caneta com a mao esquerda: decidimos quanta ao tamanho da amostra. digamos 
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100, e, depois, definimos as quotas. Precisamos de 50 homens e de 50 mulheres. 
Tambem precisamos equilibrar apropriadamente a caracteristica de uswlrio da 
mao esquerda dos entrevistados de cada sexo, de modo que definimos quatro quo
tas, como segue: 8 homens canhotos (16% de 50). 42 homens destros. 7 mulheres 
canhotas (14% de 50) e 43 mulheres destras. 

Vma vez que a amostra esteja definida. 0 pesquisador aborda as pessoas do 
grupo de idade relevante. confirma seu sexo e pergunta-lhes com qual das maos 
faz usa de uma caneta. As pessoas tornam-se membros da amostra contanto que 
as quotas nao estejam preenchidas. Vma vez que tenhamos obtido nossas sete mu
lheres canhotas, rejeitamos qualquer mulher canhota subsequente. 

Agrande vantagem da amostragem por quota e que uma amostra que se asse
melhe a popularyao no que se refere as caracteristicas essenciais da mesma pode 
ser obtida de maneira bastante nipida e facH. Nenhum catilogo ou listagem de po
pularyao e requerido: precisamos apenas da informaryao sobre as caracteristicas da 
popularyao, com a qual seja possivel definir quotas. Contudo. todos os tipos de vie
ses de seleryao podem contribuir para tornar a amostra nao representativa da po
pularyao-alvo. Pessoas que nao se encontram fisica ou temporalmente proximas ao 
local da amostra nunca devem ser incluidas. 0 pesquisador deve abordar apenas 
as pessoas que pareryam dispostas a ser polidas e cooperativas. Pessoas que nao 
possam ser facilmente classificadas mediante a mera observaryao. como homem, 
ou como mulher, podem ser excluidas por nao serem abordadas. Se 0 pesquisador 
estabelece multiplos niveis de controles para as quotas (por exemplo. homens ca
nhotos com idade acima dos 60 anos e cabelo ruivo), 0 preenchimento de algumas 
quotas pode mostrar-se muito dificil. 

6.5 METODO DE LEVANTAMENTO 
Vma decisao importante a ser tomada antes que uma amostra possa ser co

lhida e quanta ao modo por meio do qual 0 levantamento deve ser conduzido. 0 
metoda de levantamento refere-se ao modo pelo qual 0 questionano (ou outro metodode 

levantainstrumento de sondagem) e preenchido e ao grau de envolvimento do entrevis
mento

tador. A principal distinryao referente ao metodo de levantamento e aquela entre 0 

questionario ser aplicado por urn entrevistador ou ser preenchido pelos proprios 
entrevistados. A questao de saber se urn levantamento deve ser aplicado por urn 
entrevistador ou preenchido pelos proprios entrevistados esta fortemente relacio
nada com a taxa de resposta. a qualidade e a quantidade dos dados obtidos e 0 

custo total do levantamento. 
A maior parte dos levantamentos executados por entrevistadores agora usa 

computadores pessoais para introduzir. para armazenar e para transmitir dados 
de questionario, 0 que torna 0 trabalho de campo mais eficiente e reduz a digi
taryao e outros erros de entrada de dados. 0 "padrao de ouro". em terrnos de me
todo de levantamento, e a EPAC - entrevista pessoal auxiliada por computador 
(computer-assisted personal interview - CAPI) que alcanrya as rnais altas taxas de 
resposta, obtem os dados de mais alta qualidade. mas que tern 0 mais alto cus
to monetario pelo fato de exigir urn recurso humane caro - os entrevistadores. A 
entrevista por telefone auxiliada por computador (Computer-assisted telephone in
terViewing - CATI) e cada vez mais usual no Reino Unido. Ela alcanlfa taxas de res
posta razoavelmente altas. embora geralmente sejam mais baixas do que as taxas 
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dos levantamentos feitos com a EPAC; no entanto. 0 tamanho da entrevista e menor 
do aquele que pode ser obtido em levantamentos feitos por meio de entrevista 
pessoal. Visto que todas as entrevistas sao realizadas desde uma 10ca'Yao cen
tral. os custos sao consideravelmente menores do que 0 dos levantamentos feitos 
mediante entrevista frente a frente. Entretanto, a velocidade com que os dados 
podem ser obtidos e significativamente maior para a EPAC do que para outros 
metodos de levantamento. 0 aspecto negativo e a introdu'Yao de tecnologia de 
triagem de chamadas, 0 aumento de multiplas Iinhas telef6nicas nas residencias 
eo uso disseminado de telefones moveis (e a substitui'Yao progressiva das lin has 
fixas) tern tornado 0 trabalho do pesquisador por telefone cada vez mais dWcil. 

o uso de urn metodo de autoaplica'Yao de questionarios reduz significativa
mente os custos. Contudo, as taxas de resposta e a qualidade dos dados obtidos 
sao. em geral. consideravelmente mais baixas quando nenhum entrevistador e 
usado. Ate recentemente, os levantamentos por via postal eram praticamente 0 
unico exemplo de sondagem autoaplicada, mas os 10 Ultimos anos testemunha
ram uma rapida expansao da pesquisa via internet, que oferece urn vasto con
junto de entrevistados potenciais em urn espa'Y0 de tempo curto de execu'Yao 
da entrevista e com custo imensamente reduzidos em compara'Yao com outros 
metodos de levantamento. 

AMm disso, e claro, a internet permite a utilizal;:ao de toda a tecnologia de 
informa'Yao e as fun'Yoes multimidia que estao amplamente ausentes no tele
fone e nas intera'Yoes pessoais. Ha uma possibilidade real, por exemplo. de que 
"entrevistadores" virtuais possam aplicar questionarios a entrevistados que sao 
elaborados de acordo com a experiencia dos participantes e conforme suas pre
ferencias pessoais, equiparando 0 "entrevistador" e 0 entrevistado em termos de 
ra'Ya e sexo. por exemplo. 

Contudo. juntamente com todos os beneficios potenciais da web para a pes
quisa de levantamento. vern muitas armadilhas potenciais. A inser'Yao relativa
mente baixa do uso da internet na sociedade como urn todo significa que amos
tras representativas sao dificeis. se nao impossiveis. de obter no presente. Mesmo 
com a dissemina'Yao total de seu usa na popula'Yao. a falta de sistemas de amostra 
ou de outros modos de gerar amostras de probabilidade das popula'Yoes da in
ternet significa que a inferencia estatistica genuina a partir da web ainda esta 
longe de ser possivel. Do mesmo modo. os beneficios das aplica'Yoes multimidia 
em questionarios online sao Iimitados pelo fato de que muitos potenciais entre
vistados poderao exarninar 0 instrumento com navegadores de baixo a1cance e 
modems de pequena banda larga. 

6.6 PROBLEMAS COM AMOSTRAS PEQUENAS 
Em comum com muitos livros-texto sobre modelos de amostragem e levanta

mento, frisei sobre a desejabilidade de obter uma amostra grande. Generalizal;:oes 
sobre a popula'Yao sao passiveis de ser mais convincentes para os outros quando 
ha uma amostra grande e bern colhida. Amostras grandes produzem estimativas de 
parametros com pequenos erros padrao e aumentam 0 poder estatistico dos testes a 
que e submetida a hipotese da pesquisa (ver Capitulo 19). Estudos feitos com amos
tras pequenas podem produzir resultados ambiguos e insignificantes. pois 0 pesqui
sador nao pode geralmente dizer se 0 resultado deve-se a que a hipotese invalida era 
verdadeira ou porque sua amostra era demasiado pequena. 0 pesquisador nao pode 
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inverter isso e concIuir que foi porque sua amostra era pequena que nenhum efeito 
por ele observado deva por isso ser "significante", por mais tentador que isso possa 
parecer! 

As realidades implicadas em fazer pesquisa psicol6gica sobre muitos topicos 
sao tais que a obten'Yao de grandes amostras e simplesmente impossivel. Muita 
pesquisa clinica sobre pacientes com queixas ou disturbios especificos nao podem 
obter grandes amostras. pois, felizmente. esses grupos nao sao grandes. Apesquisa 
sobre criminosos com historias criminais singulares (por exemplo, crian'Yas assas
sinas) geralmente e feita com pequenas amostras. visto que, de novo, afortunada
mente. nao existem grandes quantidades desses criminosos para estudar. Dado 
isso e a desejabilidade de amostras grandes. essa pesquisa e, por isso. urn desper
dicio de tempo? 

Obviamente. a resposta e"nao", As intui'Yoes ocorridas na pesquisa desses to
picos podem ser de grande valor e frequentemente tern importantes implica'Yoes 
praticas. De fato. estudos sobre casos particulares podem ser particularmente 
uteis (ver Capitulo 5), especialrnente quando 0 indivfduo particular eestudado in
tensivamente. 0 que se faz necessario e0 reconhecimento de que a "pesquisa" nao 
envolve apenas experimentos, grandes amostras e montes de estatistica. Alguns 
exemplos ilustrativos de importantes pesquisas cIinicas com pequenas amostras 
podern ser encontrados em Powell e Adams (1993). 

o usa de estatisticas inferenciais como testes-t e de correla'Yoes (ver Capitulo 
19) implica que as hipoteses sejam testadas e que os estudos tenham side proje
tados como testes "efetivos" das hip6teses, Urn dos criterios para "efetividade" e 
que 0 pesquisador tenha uma amostra grande 0 bastante para Ihe proporcionar 
suficiente poder estatistico e the habilitar a tornar inequivocos os resultados des
ses testes. Se ele sabe previamente que sua amostra sem pequena, ele nao deveria 
colocar demasiada enfase nos testes estatisticos. Talvez fosse melhor considerar 
seu estudo como exploratorio ou como contribui'Yao para urn banco de dados que. 
posteriormente. as pesquisadores que trabalham com metanalise (ver Capitulo 22) 
poderiam combinar com estudos similares. Isso aumenta 0 tamanho efetivo da 
amostra, permitindo. por isso, testes estatisticos mais poderosos. 0 pesquisador 
deve lembrar tambern que a magnitude de quaisquer diferen'Yas ou correla'Yoes 
que ele descubra (os tamanhos do efeito) tem uma importAncia separada de sua 
significa'Yao estatistica. 

Estudos com pequenas amostras podem fornecer indica'Yoes de caminhos 
ferteis para a pesquisa futura. Se urn fen6meno parece interessante na forma de 
urn projeto de pequena escala. as agencias financiadoras talvez se disponham a 
incIuir. entre as atividades-alvo que constituem seu processo de disponibilizafYao 
de recursos. a coleta de dados a partir de uma amostra maior, talvez aumentando 
o tamanho da area ou 0 periodo de tempo disponivel para a coleta de dados. Urn 
estudo cIinico. por exemplo. pode ter de realizar-se com base em clientes que se 
apresentam em urn pequeno nlimero de clinicas durante urn periodo de tempo re
lativamente curto. Os recursos adicionais. disponibilizados por causa de uma pro
messa do estudo inicial do pesquisador. podem permitir que ele va a mais clinicas 
durante urn periodo maior de tempo. permitindo, desse modo, a amostragem de 
uma pontao maior da popula<;:ao relevante. Essencialmente. isso ever 0 trabalho 
com amostras pequenas como uma especie de estudo-piloto. 

A inferencia estatistica e a estimativa de parametros populacionais nao sao 
tudo. e claro. Vma pesquisa que utiliza abordagens tais como grupos focais e me
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todos etnograticos geralmente tern que concordar com uma pesquisa com grandes 
amostras e e muito mais desejavel engajar-se na amostragem teOrica. na qual 0 

objetivo e abordar pessoas que devem ser. a priori. as mais informativas. Aqui. 0 

pesquisador pretende obter uma quantidade maior de informac;ao das pessoas. na 
expectativa de que sera substancialmente mais informativo daquilo que ele obteria 
em urn grande levantamento. 

. Fundamental e distinguir entre amostras que serao pequenas em virtude da di
ficuldade de acesso apopulac;ao e amostras que sao pequenas porque nao foi posta 
esfon;:o suficiente no estudo. A pesquisa com amostra pequena. como a pesquisa de 
qualquer outro tipo. so e significativa se for executada tao rigorosamente quanta 
seja racionalmente possive!. 

6.7 CONCLUsAO 
Este breve resume do topico da amostragem de levantamento deve dar ao lei

tor a1guma ideia da teoria que e subjacente ainfer€mcia estatistica da amostra para 
a popula~ao. dos principais problemas envolvidos na obten~ao de uma amostra 
a1eatoria e de algumas das principais armadilhas apresentadas pelos varios tipos 
de modelos. A ultima decada assistiu a urn crescimento do numero de psicologos 
envolvidos em investiga~oes de larga escala. e essa parece ser uma dire~ao promis
sora a seguir. Levantamentos oferecern 0 potencial de responder a uma variedade 
de questOes de pesquisa que permaneceram ate agora na esfera da especula~ao. 

Hoje.levantamentos sao muito mais custeaveis do que jamais foram. e as agencias 
de financiamento de pesquisa estao progressivamente mais dispostas a investir em 
grandes levantamentos do que em qualquer epoca passada. Entretanto. 0 valor des
ses levantamentos continuara a depender crucialmente do born modele e da aten
~ao aos tipos de problemas que sao discutidos aqui. 

6.8 LEITURAS RECOMENDADAS 
A maior parte dos textos sobre problemas relativos a levantamento e a amostra

gem tende a se dirigir aos sociologos e outros cientistas sociais. em vez de especifica
mente a psicologos. Isso nao deve impedir 0 leitor de Ie-los. pois os problemas rela
tivos aos dados sociologicos aplicam-se igualmente aos dados psicol6gicos. 0 texto 
de Moser e Kalton (1971) e amplamente adrnirado como urn dos trabalhos mais 
detalhados. porem. acessivel, sobre modelos de levantamento e de amostragem. 0 
livro de Groves e colaboradores (2004) fornece uma explica~ao acessivel dos funda
mentos da amostragem de levantamento e. em geral. do metodo de levantamento. 

PARTE II 
COLETA DE DADOS
 




