
Universidade Federal do Paraná

Jogos Interativos 
em Estatística

Stats games



Jogos Interativos em Estatística

Eduardo E. R. Junior∗ & Gabriel S. Klostermann
PET-Estatística UFPR

29 de março de 2016

Sumário
1 Introdução 2

2 Jogos 3
2.1 Estimando alturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Regressão linear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 Pontos aleatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4 Imite uma moeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Implementação 7

∗Curso de Estatística - Universidade Federal do Paraná. E-mail: edujrrib@gmail.com

1

mailto:edujrrib@gmail.com


1 Introdução

“No futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania
eficiente como saber ler e escrever.
(Statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship
as the ability to read and write)”

— H. G. Wells ( ∗1886 - †1946)

No início do século XX, o famoso escritor Herbert George Wells já ressalta a
importância do pensamento Estatístico para a cidadania, porém tem-se como
realidade nacional algo distante da visão do escritor. Infelizmente a grande
maioria da população brasileira não sabe o que é Estatística, são poucos os
que se aventuram em cursos de graduação e assim tem contato com a área
que é de extrema importância para a ciência. No ensino básico a Estatística se
restringe a calcular médias, medianas, modas e desvios-padrão muito aquém
do que a Estatística pode proporcionar. Claro que o conhecimento técnico da
área não deve ser passado à alunos do ensino médio, cursos técnicos e bacha-
relados cumprem essa função, mas saber lidar com situações de incerteza é
fundamental.

Essa visão restrita da Estatística que é passada no ensino médio reflete
também nos cursos gradução, que apresentam pouca procura e um baixo nú-
mero de formados deixando o mercado de trabalho, que está em constante
expansão, com um déficit entre o número de vagas oferecidas e o número de
formados. Contudo o CONRE-3 (Conselho Nacional de Estatística da 3a Re-
gião) apresentou em uma de suas publicações1 que a divulgação da carreira
tem sido efetiva, haja visto o gradativo crecimento da taxa do número de can-
didatos por vaga, mas a seleção de candidatos é falha, pois o abandono de
alunos durante o curso continua alto.

Difundir a Estatística para toda a comunidade, desde alunos do ensino
básico até grandes empresários parece ser a solução para que tenhamos uma
cidadania eficiente e consequentemente maior concorrência para os cursos
de graduação selecionando os candidatos com mais motivação e talento para
Estatística.

Na Universidade Federal do Paraná a oportunidade para os cursos de gra-
duação apresentarem seus características à comunidade é a Feira de Cursos e
Profissões2, onde os cursos de graduação preparam seus estandes para apre-
sentar à comunidade, principalmente alunos do ensino médio candidatos do
vestibular. Contudo apresentar a Estatística para leigos não é uma tarefa fácil.
A Estatística lida com incerteza, e a intuição humana não se adapta muito bem
a situações onde ela está presente. Pensando nisso o grupo PET-Estatística
(Programa de Educação Tutorial de Estatística) viu a oportunidade de apre-
sentar, de uma forma diferente, a Estatística aos que não tiveram contato com
ela.

1Sobre número de formados versus mercado de trabalho pelo CONRE-3 www.conre3.org.br/
portal/inep-registra-queda-em-numero-de-formados-em-estatistica/

2Site oficial do evento www.feiradecursos.ufpr.brwww.feiradecursos.ufpr.br
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2 Jogos

Na 13o edição da Feira de Cursos e Profissões da UFPR o PET-Estatística
decidiu pela elaboração de jogos interativos web, onde pequenos conceitos a
respeito da incerteza são apresentados informalmente.

Foram quatro jogos desenvolvidos percorrendo conceitos de inferência, es-
tatística espacial, regressão e estimação (via teoria da resposta ao item). Todos
implementados no software estatístico R com o auxílio da bilioteca shiny para
confecção do aplicativo web, detalhes da implementação podem ser vistos na
seção 3. Uma característica interessante e que nós levou a escolha da bibli-
oteca shiny é que os aplicativos elaborados podem ser disponibilizados em
servidores devidamente equipados, ou seja, a aplicação fica disponível para
qualquer usuário através de um endereço web. Com isso os jogos foram agru-
pados em uma mesma página web que, por sua vez, foi disponibilizada no
servidor do PET & LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação) através
do endereço shiny.leg.ufpr.br/pet-estatistica/stats-games.

Com os jogos devidamente funcionais houve a utilização deles na Feira
de Cursos e Profissões por meio de duas telas interativas distribuídas no es-
tande3. O estande também contou com outras atividades, porém podemos
destacar que a utilização dos jogos proporcionou uma maior divulgação da
Estatística, haja visto que, devido ao seu teor divertido, os participantes co-
mentavam e convidavam outros visitantes para participar.

A utilização dos jogos neste evento mostrou sua relevância no sentido de
divulgação da área. Isso nos levou a aperfeiçoar o projeto e documentá-lo
devidamente para que os jogos possam ser aproveitados também por outras
Universidades, escolas, profissionais entre outros. Nas próximas seções apre-
sentamos formalmente os quatro jogos desenvovidos e como utilizá-los.

2.1 Estimando alturas

Neste jogo é apresentado um conceito de estimação de parâmetros, que em
Estatística são desconhecido e têm-se interesse em estimá-los. O exemplo
adotado foi o apresentado pelos professores Dalton Francisco de Andrade e
Adilson dos Anjos no 20o Sinape (Simpósio Nacional de Estatística e Probabi-
lidade) como um exemplo no curso “Teoria da Resposta ao Item com o uso do
R”, onde 211 alunos responderam a 14 perguntas dicotômicas relacionadas a
sua altura e, ao final, informaram também sua altura em metros. Um modelo
de TRI (Teoria da Resposta ao Item) foi aplicado ao dados (modelo de Rasch
de 2 parâmetros), cujo traço latente a ser estimado esta relacionado à altura.
Como foram coletadas também as alturas dos respondentes, procedeu-se um
modelo de regressão linear simples com a altura sendo a variável dependente
e a habilidade estimada de cada respondente, a variável independente. Assim
a cada novo respondente utilizamos o modelo da TRI para estimar sua habili-
dade e, posteriormente utilizamos sua habilidade para estimar sua altura.

3Confira uma publicação do site do PET sobre a 13o edição do evento http://www.pet.est.
ufpr.br/?p=2831
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Figura 1: Aplicativo web stats-games - Jogo Estimando Alturas

No aplicativo, ao escolhermos o jogo “Estimando Alturas”, uma breve in-
trodução ao jogo é apresentada junto com um botão, Começar. Ao começar
o jogo uma bateria de 14 perguntas é apresentada, uma após a outra, ao par-
ticipante e, no final das respostas, clicando em Ver Resultado, a estimação
da altura do participante é apresentada em sua forma intervalar, com 95% de
confiança. Assim com o jogo podemos discutir sobre o conceito de parâmetros
e como podemos estimá-los e apresentá-los, de forma intervalar, explicitando
a incerteza que temos sobre a estimativa ou pontual.

2.2 Regressão linear

Neste jogo o conceito a apresentado diz respeito à regressão linear simples,
adotada como disciplina em todos os cursos de graduação em Estatística. Esta
técnica busca descrever comportamentos de variáveis associadas estimando a
média da variável de interesse condicionada aos valores da variável indepen-
dente.

Escolhendo a opção “Regressão Linear”, no aplicativo, há a opção de es-
colha de cinco conjuntos de dados de diferentes áreas onde a técnica pode ser
aplicada e, ao participante, é solicitado que faça uma reta, com dois pontos,
que explique da melhor forma a relação exibiba no gráfico de dispersão. Ao
clicar em “Ver Resultado” o modelo de regressão linear estimado é adicionado
ao gráfico, junto com bandas de confiança para a média (E[Y|X]) ou para pre-
dição (Y|X), conforme o que for selecionado no aplicativo. Assim podemos
comparar a reta construída com os dois pontos do participante com “melhor
reta possível” estimada via método dos mínimos quadrados e apresentar o
conceito de estimação, predição e regressão.
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Figura 2: Aplicativo web stats-games - Jogo Regressão Linear

2.3 Pontos aleatórios

No jogo dos pontos aleatórios, a área da Estatística abordada é, sobretudo
Estatística Espacial. Ramo em que a localização geográfica é utilizada expli-
citamente nas análises. Nesta área há classificações próprias de variáveis, um
caso particular são os processos pontuais, onde a coordenada geográfica da
ocorrência de um evento é aleatória. São diversas as aplicações onde este
tipo de variável é analisada, epidemiologia, ciências sociais e políticas públi-
cas são alguns exemplos. Ainda em processos pontuais existem pelo menos
três representações de pontos no espaço, pontos aleatoriamente distribuídos,
regularmente distruídos ou distruídos em clusters, e é este o enfoque do apli-
cativo.

No jogo uma área retangular é apresentada e, ao participante, é feito o
desafio de preencher a área com pontos de forma aleatória (ao menos 20 pon-
tos são necessários). Depois de preenchido, ao clicar em Ver Resultado são
simulados 100 pontos de forma aleatória (simulando 200 valores da distribui-
ção Uniforme, 100 para o eixo x e 100 para y). Para um dos 101 conjuntos de
pontos são calculadas as distâncias de cada par de pontos e apresentada sua
distribuição empírica acumulada, em preto para as simulações e em vermelho
para o conjunto feito pelo participante. Assim se a curva em vermelho (do
participante) estiver envolta pelas curvas em preto (das simulações) o partici-
pante conseguiu simular um comportamento aleatório. Na aplicação, clicando
em Ver Resultado uma nova caixa de botões para seleção é criada com título
“Disposição de pontos”, clicando nas opções de padrão disponíveis pode-se
visualizar como os pontos, seguindo o padrão selecionado, se distribuem no
mapa do Paraná. Com esse jogo podemos percorrer vários conceitos de Es-
tatística desde a discussão sobre aleatoriedade, sobre hipóteses de interesse
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Figura 3: Aplicativo web stats-games - Jogo Pontos Aleatórios

(o padrão do participante foi aleatório?) e como testá-las (simulação), sobre
Estatística Espacial entre outros.

2.4 Imite uma moeda

Neste jogo uma situação que é extensamente utilizada em disciplinas de pro-
babilidade é mostrada em um contexto um pouco diferente. O lançamento
de moedas já podemos considerar como um “exemplo batido”, que todos, ou
pelo menos a maioria, já estudou ao menos uma vez um experimento desta
natureza. E foi com esta motivação que o aplicativo foi pensado, será que uma
pessoa consegue simular o lançamento de uma moeda honesta? Neste ques-
tionamento está o enfoque do jogo. Afinal a todo momento estatísticos estão
formulando e testando hipóteses e a hipótese de que uma pessoa consegue
simular o comportamento de uma moeda honesta é testada neste aplicativo.

O aplicativo para “Imite uma moeda” conta com dois botões cara e coroa,
onde o participante pressiona para indicar o resultado de um lançamento.
Após pelo menos vinte lançamentos (cliques nos botões cara e coroa) o partici-
pante pode pressionar o botão Ver Resultado, quando pressionado, este botão
dispara 1000 simulações de uma moeda honesta e para estas 1000 simulações
são contabilizados o número de trocas de cara para coroa ou vice-e-versa, ou
seja, teremos um valor do número de trocas para cada simulação. Ao final
confrontamos as frequências dos números de troca obtidos pelas simulações
de uma moeda honesta, em preto, com o número de trocas observado no lan-
çamento do participante. É importante ressaltar que a estatística considerada
para o teste foi o número de trocas, pois comumente as pessoas compensam
caras e coroas mais rapidamente em busca da equidade de probabilidades
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Figura 4: Aplicativo web stats-games - Jogo Imite uma Moeda

(0.5 para cara e 0.5 para coroa). Assim, como no jogo dos Pontos Aleatórios
(seção 2.3) nesta aplicação são abordados os temas sobre como formular e tes-
tar hipóteses, sobre o conceito de estatística e das considerações ao utilizá-la
para testar hipóteses e sobre como o cerébro humano é mal adaptado para
situações aleatórias (de incerteza).

3 Implementação

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vesti-
bulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mau-
ris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.
Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senec-
tus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra
metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Pha-
sellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in,
pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum.
Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac,
nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh
mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet
orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi
auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies
et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet
magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mol-
lis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque
cursus luctus mauris.
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Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at,
tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy
pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa
ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Mae-
cenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum.
Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed la-
cinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non
enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.
Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim.
Vestibulum pellentesque felis eu massa.
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