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3 O Prazer da Estatı́stica

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre .

Áudio: Inglês.

Legendas: Português.

Tı́tulo original: The Joy of Stats.

Gênero: Documentário.

Duraç̃ao: 60 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Wingspan Production (2010).

Tópicos mateḿaticos abordados: Estatı́stica; Média; Correlaç̃ao; Representações Gŕaficas; Da-

dos; Distribuiç̃oes; Padr̃oes; Cîencia de Dados.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Ḿedio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: F́ısica; Hist́oria; Geografia e Sociologia.

Marcadores: BBC; Estatı́stica; Média; Distribuiç̃ao; Correlaç̃ao; Sáude; Dados; Cîencia; Gŕaficos;

Tecnologia; Padr̃oes; Pesquisa; Distribuições; Documentário; Hist́oria.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H10, H13, H14,

H15, H16, H17, H18, H20, H24, H25, H26, H28, H29, H30.

Link para o v́ıdeo:<https://goo.gl/9Fj6zm>.

Link para o arquivo da legenda:<http://bit.ly/37ZipE5>.

Página web oficial:<https://goo.gl/BJ34Tj>.

Imagensselecionadas
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Sinopse

Estedocument́ario, apresentado pelo professor Hans Rosling, leva os expectadores a uma via-

gem pelo maravilhoso mundo da Estatı́stica ao explorar o poder incrı́vel que ela tem em mudar

o nosso entendimento do mundo: controle de criminalidade, tradução autoḿatica do Google e

astronomia s̃ao apenas alguns exemplos entre os vários apresentados. Apesar do seu toque leve

e espirituoso, o v́ıdeo tem, no entanto, uma mensagem séria: sem Estatı́stica, somos lançados

à deriva num confuso oceano de dados mas, com Estatı́stica, podemos assumir o controle de

nossas vidas, manter nossos governantes na linha e ver o mundo como ele realmenteé.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

O vı́deo pode ser usado como uma introdução ao mundo da Estatı́stica e Cîencia de Dados: um

pouco de sua história, alguns de seus ḿetodos e algumas aplicações recentes.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Para muitos, a Estatı́stica se resume ao

cálculo da ḿedia, da moda e da mediana

e à confecç̃ao de alguns gráficos. Seŕa que

é śo isso mesmo?

Neste documentário da BBC que veremos,

o professor Hans Rosling nos mostra, com

o aux́ılio de profissionais de v́ariasáreas e

com recursos de visualização de dados de

primeira, que a Estatı́stica vai muito mais

além: ela nos d́a o poder de amplificar

o nosso entendimento do mundo para, as-

sim, tentarmos torńa-lo melhor.
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Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo de novo com o vı́deo? O qûe?

3. O document́ario começa com a seguinte frase: “O mundo em que vivemos está repleto de

dados que chovem por todos os lados.” Em outras partes do vı́deo, aparece o termo “dilúvio

de dados”. O que você acha que os termos “chuva de dados” e “dilúvio de dados” querem

dizer? Quaĺe o papel da Estatı́stica nesse contexto?

4. Segundo o documentário, qualé a origem da palavra “Estatı́stica”?

5. Entre cada bloco, o documentário exibe curiosidades estatı́sticas. Voĉe consegue lembrar

algumas delas? Quais?

6. O document́ario afirma que “apesar déuteis, as ḿedias ñao nos contam a história toda”. D̂e

um exemplo de uma situação onde tal afirmaç̃ao se verifica.

7. Podemos ver durante o documentário que o apresentador usa representações gŕaficas diversas

em v́arias situaç̃oes. Na sua opinião, quais s̃ao os usos de uma representação gŕafica? Por que

elas s̃ao importantes? O documentário apresenta exemplos nesse sentido?

8. O document́ario mostra uma grande preocupação em deixar bem claro que associação ñaoé

causalidade. Por quée importante diferenciar estes dois conceitos?
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9. Ao longo do documentário, v́arias aplicaç̃oes de ponta da Estatı́stica s̃ao apresentadas. Você

consegue lembrar algumas delas? Quais?

10. Do que voĉe mais gostou no documentário?

11. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. A pioneiraTabellverketfoi um tipo de censo feito pela Suécia em 1749 (12:05-13:53). Além

do censo demográfico, existem v́arios outros tipos de censo: o escolar, o eleitoral, o agro-

pecúario, o funcional. Na sua opinião, por que os censos são importantes? Segundo o docu-

ment́ario, qual foi a import̂ancia daTabellverketpara a Súecia?

2. Em um certo momento (19:47-20:09), o documentário afirma que “Na ḿedia, os suecos têm

um pouco menos que duas pernas. Issoé porque algumas pessoas têm apenas uma perna, ou

nenhuma, e ningúem tem tr̂es pernas.”. Será que realmente ninguém tem tr̂es pernas?

3. Segundo o documentário (20:09-23:35), o quée uma distribuiç̃ao? Por que distribuiç̃oes s̃ao

úteis?

4. Para mostrar a quantidade de dados a que somos expostos atualmente, o documentário apre-

senta v́arias unidades de armazenamento de dados (38:50-40:05). Preencha a tabela a seguir

com o exemplo apresentado no vı́deo para a unidade indicada.

UnidadedeArmazenamento Exemplo

1 byte

1 ou 2kilobytes

5 megabytes

10gigabytes

2 terabytes

10petabytes

6 exabytes

Quaissão as relaç̃oes entre 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte

e 1 exabyte?

Observações para o professor

• Segundo a Encyclopædia Britannica, Hans Gösta Rosling (1948-2017) foi um ḿedico e pro-

fessor universit́ario sueco. Ele estudou Medicina e Estatı́stica na Uppsala University, na

Súecia e, posteriormente, Saúde Ṕublica no St. John’s Medical College, naÍndia. Rosling
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trabalhoucomo ḿedico em Moçambique e, a partir de 1996, ele passou a fazer parte do Ka-

rolinska Institutet, na Súecia, lecionando Saúde Global. Em 2005, se tornou presidente e

cofundador da Fundação Gapminder com seu filho, Ola Rosling, e a sua nora, Anna Rosling

Rönnlund. Hans Rosling ficou muito popular em todo o mundo devido ao modo descontraı́do

com o qual conquistou a plateia em conferências TED e em documentários para TV falando

sobre Estatı́stica. Ele falava dez lı́nguas, entre as quais, o Português, que aprendeu durante

o tempo que trabalhou em Moçambique.

Figura:Hans G̈osta Rosling (1948-2017).
Fonte: Wikimedia Commons.

• Gapmindeŕe uma fundaç̃ao que possui um portal, em Inglês, que mostra a importância da

Estat́ıstica para a compreensão e, posteriormente, transformação do mundo. O portal dispo-

nibiliza diversos v́ıdeos, materiais de apoio aos professores, apresentações interativas como

a queé mostrada no documentário e o aplicativo Gapminder World, que faz as animações

mostradas na palestra do documentário e traz alguns outros gráficos com dados, como saúde

bucal no mundo, concentração de casos de HIV em alguns paı́ses éındice de mortalidade em

terremotos. O endereço do portalé<https://goo.gl/6XLrnK>.

Figura:Ferramentas interativas disponı́veis no Gapminder World.
Fonte: Portal Gapminder(<https://goo.gl/6XLrnK>) .
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• No document́ario (3:28-3:42), Hans Rosling apresenta algumas perguntasà audîencia para

mostrar a ideia equivocada de que, em geral, as pessoas têm sobre a situação do mundo

atual. Estas perguntas são algumas das que deram origem ao Projeto Ignorância (The Igno-

rance Project) <https://www.gapminder.org/ignorance/>, uma outra iniciativa da Fundação

Gapminder, que tem como objetivo propiciar uma visão de mundo baseada em fatos de fácil

compreens̃ao, buscando, assim, combater a ignorância.

Figura:Logomarca do Projeto Ignorância.
Fonte: Portal Gapminder(<https://goo.gl/4W8GKB>).

As perguntas podem ser usadas (inclusive pelo professor em sala de aula) no sentido de sen-

sibilizar os ouvintes para fatos estatı́sticos que s̃ao desconhecidos pelas pessoas. No portal da

Fundaç̃ao Gapminder<https://goo.gl/LgnxsS>, encontram-se disponı́veis as fontes dos da-

dos, a distribuiç̃ao das respostas de todas as 1012 pessoas no Reino Unido que responderam

às quest̃oes e, separadamente, das 373 destas pessoas que disseram possuir nı́vel superior.

Al ém disso, o portal apresenta conclusões baseadas nas respostas dos entrevistados e outras

informaç̃oes sobre o projeto. Abaixo estão as sete perguntas do projeto traduzidas e suas

respectivas respostas.

1. No ano 2000, o ńumero de crianças no mundo (0 a 14 anos) alcançou a marca de

2 bilhões. Quantas crianças os especialistas da ONU estimam que haverá no mundo

por volta de 2100?

a) 4 bilh̃oes b) 3 bilh̃oes c) 2 bilh̃oes d) 1 bilh̃ao

2. Qual % dos adultos no mundo atual são alfabetizados, ou seja, podem ler e escrever?

a) 20% b) 40% c) 60% d) 80%

3. Qualé a expectativa de vida no mundo como um todo?

a) 40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

4. Nosúltimos 30 anos, a proporção de pessoas no mundo que vivem na pobreza extrema:

a) Aumentou b) Não mudou muito c) Diminuiu

5. A % do total da energia mundial gerada queé de origem solar ou eólica é aproximada-

mente:

a) 2% b) 5% c) 10% d) 20% e) 40%

6. Qualé a expectativa de vida em Bangladesh hoje?
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a)40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

7. Quantos beb̂es as mulheres têm, em ḿedia, em Bangladesh?

a) 2.5 beb̂es b) 3.5 beb̂es c) 4.5 beb̂es d) 5.5 beb̂es

Respostas: 1-c, 2-d, 3-d, 4-c, 5-a, 6-d, 7-a.

Na mesma linha, inclúımos as perguntas apresentadas no inı́cio do livro de Rosling, Rosling

e Rönnlund (2019):

1. Em todos os paı́ses de baixa renda do mundo, hoje, quantas meninas terminam o Ensino

Fundamental?

a) 20% b) 40% c) 60%

2. Onde vive a maioria da população mundial?

a) Páıses de baixa renda b) Paı́ses de renda ḿedia c) Páıses de alta renda

3. Nos últimos vinte anos, a proporção da populaç̃ao mundial vivendo em extrema po-

breza. . .

a) quase dobrou b) ficou mais ou menos igual c) caiu quase a metade

4. Qualé a expectativa de vida no mundo hoje?

a) 50 anos b) 60 anos c) 70 anos

5. Existem hoje, no mundo, 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças

haveŕa no ano 2100, de acordo com a ONU?

a) 4 bilh̃oes b) 3 bilhões c) 2 bilhões

6. A ONU prev̂e que em 2100 a população mundial teŕa crescido em mais 4 bilhões. Qual

é o principal motivo?

a) Haveŕa mais crianças (com idade abaixo de 15)

b) Haveŕa mais adultos (com idade de 15 a 74)

c) Haveŕa mais pessoas muito idosas (de 75 ou mais)

7. Ao longo dośultimos cem anos, o que ocorreu com o número de mortes anuais decor-

rentes de desastres naturais?

a) Mais do que dobrou

b) Permaneceu mais ou menos igual

c) Diminuiu para menos da metade

8. Há aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Qual mapa melhor reproduz

onde elas vivem? (Cada figura representa 1 bilhão de pessoas.)
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9. Qual porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje já foram vacinadas contra alguma

doença?

a) 20% b) 50% c) 80%

10. Em ḿedia, no mundo todo, homens de 30 anos passaram dez anos na escola. Quantos

anos passaram na escola mulheres da mesma idade?

a) Nove anos b) Seis anos c) Três anos

11. Em 1996, tigres, pandas-gigantes e rinocerontes-negros foram listados como ameaçados.

Desde ent̃ao, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade?

a) Duas b) Uma c) Nenhuma

12. Quantas pessoas no mundo têm algum acessóa eletricidade?

a) 20% b) 50% c) 80%

13. Especialistas em clima global acreditam que, nos próximos cem anos, a temperatura

média iŕa. . .

a) Esquentar b) Permanecer a mesma c) Esfriar

Respostas: 1-c, 2-b, 3-c, 4-c, 5-c, 6-b, 7-c, 8-a, 9-c, 10-a, 11-c, 12-c, 13-a.

• O aplicativo Gapminder, desenvolvido pela Fundação Gapminder e usado por Hans Ros-

ling em suas v́arias palestras, está dispońıvel para usoon-line(<https://www.gapminder.org/

tools/>) eoff-line (<https://www.gapminder.org/tools-offline/>). No software,́e posśıvel se-

lecionar um ou mais paı́ses e analisar o comportamento, no decorrer do tempo, de mais de

500 indicadores variados, comoı́ndice de desemprego, uso de energia elétrica,óbito devido a

determinadas doenças, temperaturas extremas e número de computadores domésticos. A ima-

gem foi gerada com o aplicativo e ela destaca o Brasil em um diagrama que relaciona a renda

per capita e a expectativa de vida, de 1800 a 2018.

Figura:Renda per capita× Expectativa de vida do Brasil de 1800 a 2018.
Fonte: Aplicativo Gapminder World(<https://goo.gl/RpP1ve>).

Para o leitor interessado, recomendamos a leitura de Agnol (2019) que relata o uso do Gap-
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mindercom duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Pública de Porto Alegre (RS).

• No trecho que começa em 37:35, Hans Rosling faz uma análise da quantidade de dados ne-

cesśarios para armazenar informações como a obra completa de Shakespeare e as fotos adi-

cionadas diariamente pelos usuários do Facebook. Neste contexto, vale a pena mencionar

o Internet Archive (<http://www.archive.org>), um projeto sem fins lucrativos, localizado

em S̃ao Francisco (EUA), que disponibiliza uma biblioteca multimı́dia na qual podemos en-

contrar milh̃oes de arquivos gratuitos de livros, músicas, v́ıdeos, softwares e muito mais.

A quantidade de dados armazenada pelo Archiveé muito grande: 50 Petabytes no total em

2014 (5 milh̃oes de DVDs, considerando cada um com capacidade de 10 Gigabytes). O Ar-

chive foi o criador do WayBack Machine, um banco de dados digital que arquiva mais de

475 bilh̃oes de ṕaginas da Internet e proporciona aos usuários a possibilidade de visualizar

páginas da Web tal como eram no passado.

Figura:Acessando ṕaginas antigas da web via projeto Archive.
Fonte: Internet Archive(<https://archive.org/>).

• No document́ario, Hans Rosling mostra como a polı́tica de tornar livres os dados da cidade

de S̃ao Francisco, na Califórnia, permitiu, por exemplo, que a população e a poĺıcia en-

tendessem melhor a topografia do crime e, com isso, tomassem ações com base em fatos.

Tamb́em podemos encontrar alguns dados gratuitos aqui no Brasil. As informações sobre

homićıdios mais conf́iaveis no Brasil estão dispońıveis nositedo Observat́orio de Segurança

Pública da UNESP<https://goo.gl/joif3R>, queé um portal que procura facilitar o acesso

às informaç̃oes sobre segurança pública no estado de São Paulo, com̂enfase nas boas práticas.

Há ainda outras informações no portal, contudo, elas apresentam vários problemas como sub-

notificaç̃ao, indefiniç̃ao e falta de uniformidade dos critérios, press̃ao social sobre a ação poli-

cial etc.É posśıvel ver infogŕaficos mostrando a ocorrência registrada de alguns crimes como

latroćınio, tráfico de entorpecentes e estupro em todo o Brasil, mas os dados estão desatua-

lizados (2010). Nesse contexto,é importante conscientizar os alunos sobre a importância de

se registrar um crime, mesmo que seja um pequeno furto, por meio de um B.O. (Boletim de

Ocorr̂encia). A partir destes dados, a polı́cia pode desenhar a mancha criminal de determinada

localizaç̃ao e tomar medidas preventivas, como o aumento na ronda. O B.O. pode ser feito em

alguma delegacia próxima ao local onde houve a ocorrência ou, dependendo do crime, pela

Internet.
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Figura:Banco de dados do Observatório da Segurança Pública de S̃ao Paulo.
Fonte:<https://goo.gl/joif3R>.

Ainda no Brasil, o aplicativo Fogo Cruzado (<http://bit.ly/2Rcnqmk>), desenvolvido pela

Anistia Internacional do Brasil para mapear osı́ndices de viol̂encia armada no Rio de Janeiro

(capital e regĩao metropolitana) e em Pernambuco, tem sido um sucesso. O aplicativo faz um

monitoramento em tempo real dos tiroteios, indicando local, horário e quantidade de vı́timas

feridas ou mortas. Tendo seus testes começado em junho de 2016, um ano depois o aplicativo

já contava com mais de 65 mil usuários. Os dados compilados no aplicativo, queé gratuito,

são colhidos na imprensa ou informados pelos próprios usúarios cadastrados, via aplicativo

ou pelosite do projeto:<https://goo.gl/HzG7S4>. O aplicativo tamb́em informa se houve

alguma operaç̃ao da poĺıcia no local do tiroteio e se alguma das vı́timasé um policial.

Figura:Mapa de tiroteios no Rio de Janeiro em 13/06/2019.
Fonte: Fogo Cruzado (<https://goo.gl/HzG7S4>).

Cabeobservar que o mapa de crimes da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, men-

cionado no documentário, infelizmente, se encontra desatualizado. Existe, contudo, um outro

site americano, atualizado, oCrimemmaping(<https://bit.ly/1nPTckc>, que mapeia os cri-

mes e este abrange todos os Estados Unidos.
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Figura:Mapa de crimes em S̃ao Francisco, Calif́ornia de 27/05/2019 a 02/06/2019.
Fonte: Crimemapping (<https://bit.ly/1nPTckc>).

Vale a pena mencionar um outro aplicativoútil que faz uso de estatı́sticas de usúarios: oWaze.

Com ele, o usúario temà disposiç̃ao a intensidade do tráfego das ruas, com sugestões de rotas

mais ŕapidas e avisos sobre acidentes, policiais, vias interditadas, condições cliḿaticas e muito

mais.

• Como aponta o v́ıdeo, a Súecia foi pioneira no levantamento de dados e elaboração de re-

latórios sobre a população. Com exceç̃ao da Finl̂andia, que até 1808 era parte da Suécia, foi

o primeiro páıs a fazer levantamentos estatı́sticos e de alguns censos ocasionais, como o da

Islândia em 1703. Em 1749, de maneiraúnica no mundo, os suecos impulsionaram a cha-

mada “Tabellverket”, um plano sisteḿatico de recompilaç̃ao de dados demográficos. Aĺem

de nascimentos,́obitos e casamentos, eram incluı́das especificaç̃oes sobre emprego, estado

ćıvil e causas de morte e migração. O levantamento dos dados populacionais na Suécia de

maneira unificada foi uma tarefaárdua e teve ińıcio no śeculo XVI, por meio dos registros nos

livros de impostos, mas o resultado não foi satisfat́orio. No śeculo XVII, foram usados então

os registros dos livros da Igreja.

Figura:Página de registros pessoais.
Fonte:<http://bit.ly/3801fqa>.

Somenteno ińıcio do śeculo XVIII foram implementadas as iniciativas para a criação da “Ta-

bellverket”. Foram distribúıdos formuĺarios com tr̂es tabelas a todas as paróquias do páıs e
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estesdeveriam ser preenchidos ao acabar o ano. Graçasà colaboraç̃ao de mais de 2000 pa-

dres, dados conf́iaveis e homoĝeneos puderam ser obtidos. Uma comissão da Academia de

Ciências da Súecia (Tabellkommissionen) ficou encarregada de compilar esses dados. A pri-

meira conclus̃ao provada que obtiveram foi a de que a população era muito pequena, consi-

derando a extensão territorial e os recursos. Outra conclusão relevante foi a alta mortalidade

de mulheres durante o parto. Durante um perı́odo, todas as informações sobre a população

sueca foram tratadas como secretas, porque a real situação da populaç̃ao, que ñao era boa,

não deveria chegar ao conhecimento dos outros paı́ses europeus como medida de segurança.

(Ume̊a University, 2010, p. 1-3).

primeirapágina página do meio última ṕagina

Figura: Tabelas estatı́sticas de 1751.
Fonte: Wikimedia Commons.

• Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica), a palavra censo vem do latim

censuse quer dizer “conjunto dos dados estatı́sticos dos habitantes de uma cidade, provı́ncia,

estado, naç̃ao” (<http://bit.ly/2tdRNRx>). O Censo Brasileiróe aúnica pesquisa que procura

visitar todos os domićılios brasileiros ée a principal fonte de dados sobre a situação de vida

da populaç̃ao nos munićıpios e localidades. S̃ao coletadas informações para a definição de

poĺıticas ṕublicas em ńıveis nacional, estadual e municipal. Os resultados do Censo Brasileiro

tamb́em ajudam a iniciativa privada a tomar decisões sobre investimentos. Além disso, a partir

deles,é posśıvel acompanhar o crescimento, a distribuição geogŕafica e a evoluç̃ao de outras

caracteŕısticas da população ao longo do tempo. Ainda segundo o IBGE, o censo tem origem

na antiguidade e o mais antigo censo do qual se tem notı́cia é o da China, realizado em 2238

a.C., abrangendo a população e as lavouras cultivadas. Há tamb́em registros de um censo

realizado por volta de 1700 a.C. e de que os egı́pcios faziam recenseamentos anuais no século

XVIII a.C. Os romanos e os gregos realizaram censos por volta de VII a IV a.C. Os censos

eram realizados principalmente para fins militares e para cobrança de impostos (IBGE).

De acordo com Souza e Silva (1986), antes de 1870, nossas estatı́sticas de população eram me-
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ramenteconjecturais e a preocupação era em conhecer os domı́nios da metŕopole na Aḿerica

do Sul. Segundo dados do IBGE, o primeiro censo da história do Brasil, conhecido como

Censo Geral do Imṕerio, ocorreu em 1872 e 10 112 061 cidadãos foram recenseados e a dis-

tribuição foi feita segundo a cor, o sexo, o estado de livre ou escravo, o estado civil, a na-

cionalidade, a ocupação e a religĩao. A Constituiç̃ao de 1891 determinou que o Recense-

amento da População fosse realizado decenalmente. Em 1934, foi criado o Instituto Na-

cional de Estatı́stica (INE) e, a partir deste, foi criado em 1938 o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatı́stica (IBGE). Apesar do que ficou determinado na Constituição de 1891,

o Censo Brasileiro śo começou a ser realizado decenalmente a partir de 1940. A Lei 4.789

(<https://goo.gl/Ha7gBE>), sancionada em 14 de outubro de 1965, determinava as com-

pet̂encias e periodicidade dos Censos Demográficos e Econ̂omicos e a Lei 8.184 (<https:

//goo.gl/yWHQpk>), sancionada em 10 de maio de 1991, revogou a lei anterior e ratificou

que o peŕıodo entre estes censos não pode exceder 10 e 5 anos, respectivamente. O Censo

Brasileiro previsto para acontecer em 2016 foi adiado para 2020 devido ao custo estimado em

R$ 2,6 bilh̃oes que, segundo o Ministério do Planejamento, não estava previsto no orçamento

de 2015.

• No v́ıdeo, ao comparar o desempenho de estudantes e professores universitários ao de chim-

panźes, em relaç̃ao às respostas para as perguntas sobre o mundo (3:58-4:28), Hans Rosling

faz uma alus̃ao aos macacos do Teorema do Macaco Infinito: um macaco digitando aleato-

riamente em um teclado, por um intervalo de tempo infinito, irá quase certamente criar um

texto qualquer escolhido como, por exemplo, a obra completa de William Shakespeare. Esta

met́afora foi proposta pelo matemático franĉes F́elix Édouard JustińEmile Borel (1871-1956)

em um artigo de 1913.

Figura:Chimpanźe sentadòa beira de uma ḿaquina de datilografar.
Fonte: Wikimedia Commons.

Há uma prova direta desse teorema. Se dois eventos são estatisticamente independentes (isto
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é,um ñao afeta o resultado do outro), então a probabilidade de que ambos aconteçamé igual

ao produto das probabilidades de que cada um aconteça independentemente. Suponha que

uma ḿaquina de escrever tenha 50 teclas, e a palavra a ser escrita seja “banana”. Teclando-se

aleatoriamente, a chance de a primeira letra teclada ser bé 1/50, e a chance de a segunda ser

a é tamb́em 1/50, e assim por diante, porque os eventos são independentes. Então a chance de

as seis letras formarem bananaé

1
50

×
1
50

×
1
50

×
1
50

×
1
50

×
1
50

=
Ç

1
50

å6

=
1

15625000000
.

Pelamesma raz̃ao, a chance de que as 6 próximas letras formem bananaé tamb́em (1/50)6

e assim por diante. Disto, a chance de não ser escrito banana num dado bloco de 6 letras

é 1− (1/50)6. Como cada blocóe feito independentemente, a chanceXn denão ser escrito

banana em qualquer dos primeiros n blocos de 6 letrasé

Xn =
Ç

1−
1

506

ån

.

Quandon aumenta,Xn diminui. Para umn de um milh̃ao, Xn é aproximadamente 99,99%,

mas para umn de 100 bilh̃oesXn éaproximadamente igual a 0.17%. Quandon se aproxima do

infinito, a probabilidadeXn seaproxima de zero, istóe, tomando-se umn grande o suficiente,

Xn podeser t̃ao pequeno quanto se queira.

Justin Chan programou um simulador (<\myURL{https://goo.gl/ZDA5P6}>) que, a partir

de algo digitado pelo usuário, estima o tempo e o número de tentativas necessários para que o

chimpanźe datilografe exatamente o que foi digitado. Num experimento com a palavra “eu”,

foram necesśarios 255 caracteres, o que levou aproximadamente 1 segundo. A palavra “uff”,

por sua vez, apareceu após 6719 caracteres em 3 minutos e 16 segundos.

Figura:Simulador do Teorema do Macaco Infinito para a palavra ”eu”.
Fonte: Infinite Monkey Simulator(<https://goo.gl/ZDA5P6>).

• No document́ario (20:15-23:25), Hans Rosling fala sobre distribuições, uma maneira de se

transformar ńumeros em formas e, com isso, melhor entender as variações nos dados. Uma
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distribuição pode ser feita por meio de uma tabela ou um diagrama e o propósito é repre-

sentar as freqûencias de valores de uma dada variável. Para variáveis qualitativas, estas são

os ńumeros de vezes que cada categoria ocorre enquanto, para variáveis quantitativas, estas

são os ńumeros de vezes que cada valor ou intervalo de valores ocorrem. Uma distribuição

famosáe a distribuiç̃ao normal, dada pela função

ϕμ ,σ2(x) =
1

σ
√

2π
e−

1
2(

x−μ
σ )2

,

onde μ representaa média σ o desvio padr̃ao da distribuiç̃ao. O gŕafico dessa funç̃ao é

denominadoCurva NormalouCurva de Gauss.

Figura:Distribuições normais para diferentes médias (μ) e desvios padrões (σ ).
Fonte: Wikimedia Commons.

Enquantoo document́ario associa distribuiç̃ao com forma, existem autores que dão uma

definiç̃ao mais ampla ao termo. Por exemplo, segundo Batanero & Borovcnik (2016), uma

distribuiç̃ao é uma coleç̃ao de propriedades como um todo incluindo, não somente a forma,

mas, tamb́em, as medidas centrais e de variabilidade e os valores das frequências (ou proba-

bilidades) associadas a cada valor especı́fico. Para mais detalhes sobre a distribuição normal

e outras distribuiç̃oes (Binomial, Poisson, etc.), recomendamos as referências Bittencourt e

Vialli (2006), Balakrishnan e Nevzorov (2003) e Pfenning (2011).

• No intervalo (33:25-37:11), o documentário trata da questão de como Estatı́stica pode ser

usada para explicar os porquês e o mantra estatı́stico de quecorrelação não implica cau-

salidade é abordado. Um exemplo de que correlação ñao implica causalidadée dado por

Vali Chandrasekaran que, em um artigo para a revista eletrônica Bloomberg Businessweek,

apresenta um diagrama mostrando a correlação entre o crescimento do número de usúarios

do Facebook e o crescimento da dı́vida ṕublica do governo grego (figura a seguir). Apesar

da correlaç̃ao, certamente não é o crescimento do número de usúarios do Facebook a causa

do crescimento da dı́vida ṕublica do governo grego. Outro exemploé dado por McKillup
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(2011): o ńıvel de desgaste dos dentes em coalas, um mamı́fero que se alimenta de folhas,

est́a correlacionado com sua idade e, assim, embora o desgaste nos dentes seja determinado

pela idade, ele ñaoé causado pela idade – eleé causado pela mastigação. Mas se correlação

não implica causalidade, por que estudá-la? Apresentamos a seguir as justificativas de dois

acad̂emicos:

Dadosos problemas de interpretação de dados correlacionais, alguém po-
deria perguntar: por que uśa-los seé uma relaç̃ao de causalidade que pro-
curamos? Por que ñao apenas coletar dados que forneçam uma resposta
mais definitiva ou simplesmente ignorar correlações? O motivóe pragma-
tismo. Dados correlacionais são usualmente mais fáceis e baratos de se
obter em comparaç̃ao com dados experimentais. Também, muitas relaç̃oes
de causa-efeito s̃ao tão sutis que frequentemente as identificamos primeiro
por meio de correlaç̃oes em dados observacionais. Assim, correlações s̃ao,
de fato,úteis.

(Pease e Bull, 2014, p. 241)

Primeiro, muitas hiṕoteses levantadas por cientistas são enunciadas em ter-
mos da presença ou ausência de correlaç̃ao, de modo que tais estudos [cor-
relacionais] s̃ao diretamente relevantes para estas hipóteses . . .

Segundo, embora correlação ñao implique causalidade, causalidade implica
correlaç̃ao. Assim, embora um estudo correlacional não possa definitiva-
mente provar uma hiṕotese de causalidade, ele pode ser usado para descar-
tar uma hiṕotese.

. . . algumas varíaveis simplesmente não podem ser manipuladas por motivos
éticos (por exemplo, desnutrição humana ou deficiências f́ısicas). Outras
variáveis, tais como ordem de nascimento, gênero e idade estão inerente-
mente correlacionadas porque elas não podem ser manipuladas e, então, o
conhecimento cientı́fico sobre estas variáveis deve se apoiar em evidência
correlacional.

(Stanovich, 2010, p. 137)

Nãoobstante, correlação e regress̃ao s̃ao, atualmente, técnicas estatı́sticas que desempenham

um papel fundamental em váriasáreas: Agricultura, Medicina, Indústria, Educaç̃ao, Biologia,

Ciências Sociais entre outras.
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Figura:Número de usúarios do Facebook e a crise Pública do Governo grego.
Fonte: Bloomberg Businessweek.

• O projeto Sloan Digital Sky Survey (SDSS) mencionado no vı́deo (47:50-51:26)́e uma co-

laboraç̃ao internacional, inclusive de pesquisadores brasileiros, que produziu vários levanta-

mentos espectroscópicos de extensas regiões de ćeu, criando amostras estatı́sticas sem prece-

dentes para estudos em diferentesáreas. Caso haja interesse em um aprofundamento maior

sobre o projeto,́e posśıvel acessar informações em Portugûes no portal do Laboratório Inter-

nacional de Astronomia (LIneA), disponı́vel em<https://goo.gl/6aEikY>e <https://goo.gl/

AjEMTL> .

• No trecho (17:41-18:54), o professor de Epidemiologia, Sir Michael Marmot, faz o seguinte

coment́ario sobre a regularidade das médias:

O que é not́avel, absolutamente notável, se voĉe olhar para o ńumero de
pessoas que morrem todo ano em acidentes de trânsito,é praticamente cons-
tante. O qûe? Todos esses eventos individuais, de alguma forma quando
você soma tudo, d́a o mesmo ńumero todo ano. E todo ano, morrem duas
vezes e meia mais homens do que mulheres em acidentes, e issoé cons-
tante. E todo ano, o número na B́elgicaé o dobro do da Inglaterra. Essas são
regularidades notáveis.

Sir Francis Galton (1822-1911), em um artigo para a revista Nature, em 1907, conta como

a média das estimativas em um concurso “adivinhe o peso do boi”, em uma feira de aves

em Plymouth, de fato, se aproximou do peso do boi medido por uma balança. Em outras

palavras, enquanto estimativas individuais podem se afastar do peso “correto”, a média destas

estimativaśe uma boa estimativa para o peso. Este tipo de fenômenoé denominado “sabedoria

das multid̃oes” (Surowiecki, 2005).

Figura:Sir Francis Galton (1822-1911).
Fonte: Wikimedia Commons.

• O mateḿatico Charles Babbage (1791-1871)é apresentado no vı́deo como o perfeccionista

em Estat́ıstica que corrigiu o poeta inglês Alfred Tennyson em seu poema “The Vision of



41

Sin” em relaç̃aoàs taxas de natalidade (15:33-16:26). Charles Babbage ganhou um tı́tulo ho-

noŕıfico na FRS (Fellow of The Royal Society) graças̀as suas pesquisas naárea da Mateḿatica

em 1824. Em 1828, foi nomeado Professor Lucaseano de Matemática na Universidade de

Cambridge (posto que também j́a foi ocupado por Isaac Newton (1643-1727)). Teve traba-

lhos significantes em outrasáreas, incluindo Computação, Filosofia e Geologia. Ele também

foi um pioneiro importante em Estatı́stica. Babbage publicou estudos matemáticos sobre jo-

gos de azar (Babbage, 1821) e foi insistente sobre a importância de coletar, publicar, estudar

e utilizar estat́ısticas sobre uma ampla gama de tópicos. Entre outras coisas, em 1838, ele

inventou o piloto ( a armação de metal anexadàa frente de locomotivas que limpa as pistas

de obst́aculos). Em 1832, Babbage tentou entrar na vida pública, mas ficou eḿultimo lugar

nas urnas para o bairro de Finsbury. O texto da carta em que Babbage sugere a alteração no

poema de Tennyson está dispońıvel em<https://goo.gl/BNtfy2>.

Figura:Charles Babbage (1791-1871).
Fonte: Wikimedia Commons.

Para se aprofundar na vida e na obra da Babbage, sugerimos as referências Dubbey (2004),

Morrison e Morrison (1961) e, para um público juvenil, no formato de quadrinhos, Padua

(2015).

• O document́ario apresenta Florence Nightingale (1820-1910) como pioneira dos diagramas

estat́ısticos (24:03-27:15). Entre suas conquistas, está transformar a enfermagem em uma pro-

fiss̃ao respeit́avel para as mulheres e, em 1860, ela estabeleceu a primeira escola de formação

profissional para enfermeiros, a Escola de Treinamento Nightingale no Hospital St. Thomas.

Florence fez campanha incansavelmente para melhorar os padrões de sáude, publicando mais

de 200 livros, relat́orios e panfletos sobre planejamento e organização de hospitais que ainda

são amplamente lidos e respeitados até hoje, incluindo seu trabalho mais famoso, realizado

durante a Guerra da Crimeia. Ao perceber que dez vezes mais soldados morriam de doenças

como tifo, ćolera e disenteria do que de ferimentos de batalha, Florence afirmou que os princi-
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paisfatores responsáveis pelośobitos eram problemas como superlotação, sistema de esgoto

do hospital defeituoso e falta de ventilação aliados̀a má nutriç̃ao e sobrecarga de trabalho

dos soldados. Ela começou uma batalha por melhores condições e as taxas de mortalidade

diminúıram drasticamente. Depois de retornarà Gr̃a-Bretanha, ela começou a coletar provas

perante a Comissão Real sobre a saúde do Ex́ercito e conseguiu mostrar que a maioria dos

soldados no hospital foram mortos por más condiç̃oes.

Figura:Florence Nightingale (1822-1911).
Fonte: Wikimedia Commons.

Ela foi uma pioneira na apresentação visual de informaç̃oes. Entre outras coisas, ela usou o

diagrama de setores, que tinha sido desenvolvido por William Playfair, em 1801. Em 1858,

Florence Nightingale foi eleita a primeira mulher membro da Royal Statistical Society e mais

tarde, ela se tornou um membro honorário da Associaç̃ao Americana de Estatı́stica.

Figura:Diagrama da rosa elaborado por Florence Nightingale.
Fonte: Wikimedia Commons.

Para mais detalhes sobre a vida de Florence Nightingale, recomendamos a referência McDo-

nald (2010) e, para um público mais infantil, Jazynka (2019).
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• No document́ario, Hans Rosling alerta que “Apesar deúteis, as ḿedias ñao nos contam

a hist́oria toda.” (19:40-19:47). Usando como exemplo odesignde cabines para pilotos de

caças, Todd Rose mostra na palestra TEDx “O Mito da Média” (<http://bit.ly/36NQ8R2>),

como odesigncom base na ḿedia pode levar a sérios problemas, incluindo em sistemas

educacionais. Em um livro lançado posteriormente, Rose aprofunda suas ideias, apontando

para os eqúıvocos da premissa de que as métricas que nos comparam̀a média revelam algo

significativo sobre o nosso potencial.

Figura:O Mito da Média.
Fonte:<http://bit.ly/36NQ8R2>.

• A música “The Hundred Song”, no encerramento do documentário, foi composta e interpre-

tada pela dupla de comediantes britânicosFlanders and Swann, que fizeram muito sucesso

nas d́ecadas de 50 e 60 viajando pelo mundo para paı́ses como Estados Unidos, Canadá, Súıça

e Austŕalia. Michael Flanders (1922-1975) e Donald Swann (1923-1994) se conheceram na

escola e se apresentaram juntos pela primeira vez em 1940, mas a parceria começou realmente

em 1956.

Figura:Flanders and Swann.
Fonte: Wikimedia Commons.
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TheHundred Song

Before you lose your temper, Count up to a hundred . . .

One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten, Eleven, twelve, thir-

teen, a-fourteen, fifteen, Sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, Twenty-

one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, Twenty-six, twenty-seven,

twenty-eight, twenty-nine, thirty, Thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four,

thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, Forty-one, forty-

two, forty-three, forty-four, forty-five, Forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-

nine, fifty, Fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, Fifty-six, fifty-seven,

fifty-eight, fifty-nine, sixty, Sixty-one, sixty-two, sixty-three, sixty-four, sixty-five,

Sixty-six, sixty-seven, sixty-eight, sixty-nine, seventy, Seventy-one, seventy-two,

seventy-three, seventy-four, seventy-five, Seventy-six, seventy-seven, seventy-eight,

seventy-nine, eighty, Eighty-one, eighty-two, eighty-three, eighty-four, eighty-five,

Eighty-six, eighty-seven, eighty-eight, eighty-nine, ninety, Ninety-one, ninety-two,

ninety-three, ninety-four, ninety-five, Ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, ninety-

niiiinnnne . . . A hundred!

When things all go wrong, Just sing-a this little song! Before you lost your temper,

Count up to a thousand . . .

One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten, Eleven, twelve . . . Ha!
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mal ou Curva de Gauss em Cursos de Graduação. Anais do III Semińario Internacional
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