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Resumo

Este trabalho visa especi$car um sistema para o enriquecimento de testes objetivos comuns.
O sistema é baseado em um grato onde os vértices são uma divisão dos tópicos abrangidos
pela matéria. Neste grato, as arestas dirigidas representam um relacionamento dos tópicos
correspondentes aos vértices adjacentes onde o vértice origem fundamenta ou é necessário
para a compreensão do vértice destino. Os dados de entrada são as respostas de um aluno a
um exame e uma função das alternativas possíveis e dos tópicos influenciados por elas. Esta
função é quantificada de forma que os pesos gelam maiores quanto mais representativa for
a, questão para o tópico. Assim, as informações de cada questão são propagados e combi-
nadas pelo grato, obtendo-se ao final informações sobre o aluno particionadas em tópicos e
considerando a dependência entre eles. Acertos são propagados para tópicos mais simples ou
básicos, considerados dominados para que os mais complexos sejam compreendidos, e os erros
são propagados para os mais difíceis em raciocínio análogo. As grandes vantagens do método
apresentado são a simplicidade e genericidade, podendo ser adaptado fâdlmente a qualquer
teste objetivo desde que se disponha de uma divisão de tópicos adequada.

Abstract

The purpose of tais work is to specify a system for use in objective testa that produces richer
information. The system is based on a a directed graph in which vertices represent a partition
in topics of the subject adressed in the test. In this graph, the directed edges represent a
relationship between topics represented by the adjacent vertices in which the topic of the
source vertex is needed to understand the one represented by the destination vertex. The
inputs are the answers of a student to an exam and a function of the possible choices and the
topics a#ected by them. This function is quantified in a way that weights are proporcional
to how representativo the question is for the topic. Thus, information obtained by each
questíon is propagated and combined throughout the graph, resultíng in final information
about the examinee that is partitioned by topics and includes dependencies among them.
Correct answers are propagated to simples or more basic topics which are supposed to be
mastered if the more complex are to be understood, and incorrect answers are propagated
to the more difHcult topics in similar fashion. The greatest advantages of this method are
its simplicity and genericity; it may be easily adapted to any objective tesa if an adequate
division of the subject in topics is provided.
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Capítulo l

Introdução

O uso de testes objetivos é corriqueiro nos dias de hoje. São inevitáveis tanto o ensino
massificado quanto a necessidade de se estabelecerem objetivamente níveis de proficiência,
soja esta para distinção de competências ou avaliação de processos de aprendizado. Não há
alternativas simples para sua substituição na maioria das instâncias em que são aplicados.

As técnicas de elaboração e aplicação de tais exames chegaram a um estágio avançado,
como podem atestar os testes interativos possuidores de auto-regula,ção da diÊculdade (tais
como o GRE), por exemplo. Contudo, as objeções pedagógicas continuam as mesmas, ba-
sicamente expressas pela redução do conhecimento e competência de um ser humano a um
simples número. A aceitabilidade de tal redução se dá apenas pela necessidade de um meca-
nismo avaliador e pela noção um pouco subjetiva de que há uma correlação entre o sucesso nos
testes e o domínio das competências avaliadas. Ademais, tais testes dificilmente têm as partes
analisadas, restringindo-se tão somente ao número final produzido que computa o número de
acertos.

Diante deste cenário, a proposta de se desenhar um modelo formal que enriqueça os
testes objetivos é natural. Três pontos são atacados: há a inclusão de incerteza no modelo,
que em testes ordinários não é considerada; os resultados são particionados em tópicos, o que
representa um ganho semântico em relação aos exames que aglutinam em um único número
tópicos às vezes díspares; e, baseado neste último, a in$uência entre os tópicos avaliados,
informação via de regra desprezada, é contabilizada.

Assim surge um contorno de um sistema genérico, aplicável a qualquer teste objetivo. A
informação essencial é tão somente uma quantificação sobre cada uma das alternativas e os
tópicos sobre os quais elas influem; a divisão entre tópicos, que pode até ser ignorada, se faz
com a simples enumeração e ligação destes, com constantes quantificando essas conexões. O
formalismo utilizado para descrever e implementar esta proposta, simples como ela é, foi a
teoria das funções de crença, que pode ser vista como uma extensão da teoria de probabilidades.
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1.1 Este 'l>abalho

Para que se conseguisse levar a cabo mte empreendimento, julgou-se necessário fazer um
estudo prévio da visão pedagógica dos testes e dos formalismos de tratamento de incerteza
disponíveis, para então propor um modelo e ensaia-lo, conforme segue o detalhamento dos
conteúdos desta dissertação.

Inicialmente, analisamos o ponto de vista genérico da Educação no que diz respeito, espe.
cificamente, às avaliações e testes objetivos. A isto dedica-se o capítulo 2, tentando situar e
analisar o sistema dentro da Pedagogia, incluindo-se aqui algumas diretrizes para cons-
trução de testes e a caracterização das qualidades desejáveis de uma boa prova.

O sistema como proposto é um instrumento de avaliação estimativa, tal como um simples
teste objetivo. Como se trata, na verdade, de um refinamento deste, pode ser visto como
uma extensão ou um meio de enriquecer ou contornar algumas das sérias limitações desta
ferramenta cuja uso é tão popular e, em certas instâncias, inevitável. Às objeções que podem
ser levantadas à descontextualização da disciplina sendo avaliada, respondemos com a idéia
de generalidade e simplicidade do sistema para aplicação em testes para que, sempre que
necessário, as questões possam ser reconstruídas ou ter os pesos reavaliados.

Em seguida, nos detemos nos aspectos formais do problema e da proposta, o que é
feito no capítulo 3. Temos um modelo bem simples, na verdade, onde designamos, para cada
tópico, uma massa de probabilidades correspondente à nossa crença ao domínio do aluno sobre
o assunto e outra massa atribuída ao não domínio, podendo deixar outro tanto inespecificado,
conforme a teoria das funções de crenças. Muito se pode discutir sobre este modelo simples,
desde o quanto ele é carreto até as várias semânticas possíveis para os números envolvidos.
Este capítulo se dedica a descrever o sistema mais detalhadamente, buscar os formalismos
adequados, aplica-los e analisa-los.

No capítulo 4 temos a apresentação do algoritmo a ser usado e seus efeitos práticos;
portanto, temos exemplos de utilização e recomendações para a quantificação das constantes
do teste lixadas pelo elaborados. A propagação de crenças não é tão trivial e uma conversão
das estruturas iniciais de dependências entre tópicos é necessária. Isso se obtém com o uso de
um algoritmo de triangularização produzindo uma árvore de diques que define distribuições
conjunta de variáveis por onde será feita a passagem de crenças vindas das questões chegando
à avaliação {ind de cada tópico.

Os ensaios que se procederam utilizaram um caso exemplo real: uma turma da disciplina
de eletrânica de um curso superior. Eles são descritos e analisados brevemente no capítulo
5, onde também se encontram considerações sobre a validação do sistema. Note,se que as
idéias típicas de validação, ou sda, análise estatística de um número significativo de casos
e comparação com algum outro método estabelecido, se tornam inviáveis ou inaplicáveis em
nosso caso, como é discutido neste capitúlo

En$m temos as conclusões e possíveis futuros trabalhos sobre o modelo no capítulo 6.
Observa-se principalmente que a validade de todo o trabalho está simplesmente em entender
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corretamente as premissas de utilização e os casos mais adequados e típicos, bem como os
desvios de aplicação e os resultados de se insistir no uso em casos muito afastados do padrão
previsto.

1.2 A Proposta
Uma vez definido o sistema proposto como um simples sa@toam destinado a auxiliar a esti-
mativa de compreensão de uma disciplina por um aluno, alguns fatos importantes decorrem
naturalmente.

Nosso modelo perseguido é o das provas objetivo e portanto vamos nos limitar a questões
objetivas respondidas através de múltipla escolha, verdadeiro / falso, associação em colunas
ou preenchimento de números.

Para cada pergunta respondida o sistema irá computar a resposta em duas instâncias:
primeiro sua contribuição individual aos tópicos diretamente tratados e depois o que se pode
inferir desta alteração sobre outros tópicos relacionados indiretamente pela questão. Vamos
nos demorar um pouco aqui e explicar alguns detalhes do modelo escolhido.

Em primeiro lugar, o problema é subdividido nos tópicos que constituem a disciplina a
que o aluno deseja se submeter ao exame. Assim, temos uma estimativa do conhecimento dele
para cada um dos tópicos envolvidos, independentemente.

Esta estimativa é naturalmente acompanhada de incerteza, uma vez que o exame não
corresponde a uma hipotética figura ideal do conhecimento do aluno; ademais, cada tópico
tem diversos aspectos, o que nos impede de dizer com absoluta certeza que ele o domina.
Ainda podemos considerar que há questões que nos dão informações mais relevantes do que
outras. Todo este quadro leva naturalmente a imaginar que há uma parcela de ignorância
do sistema a respeito do aluno em qualquer situação.

Utilizaremos, então, para modelar as suposição do sistema sobre o conhecimento de
um tópico pelo aluno, uma função de crenças (v. capítulo 3). Esta nos permite representar
ao mesmo tempo incerteza e ignorância. Quanto mais informações (relevantes) obtivermos
a respeito do tópico, menor a ignorância a seu respeito; no outro extremo, temos ignorância
total se nada for computado. Já a incerteza depende dos resultados: intuitivamente, se todos
forem corroboradores, ela diminui. mas se houver dados contraditórios ela deverá aumentar.
Perceba que temos, em tese, duas sentenças que devem ser modeladas: "o aluno sabe o tópico"
e "o aluno não sabe o tópico»

Chega-se então ao centro da disserta.ção através de uma afirmação simples: em uma disci-
plina, os tópicos muitas vezes são relacionados entre si formando uma rede de dependências.
Dito de outra forma, um tópico mais específico depende de um mais genérico, um mais
avançado de um fundamental ou então se relaciona ou é análogo a alguns detalhes de ou-
tro. A consequência da inserção dessa informação no modelo é clara: ao acertar uma questão
sobre um tópico avançado há uma implicação plausível de que existe o domínio, ao menos
parcial, daquele mais fundamental. Por outro lado, se há erro em uma questão básica não se
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espera um acerto numa mais complexa dependente da primeira.

Assim é natural que a estrutura utilizada seja um grato dirigido acíclico, onde os arcos
mostram qual tópico depende do outro e cada nó deste grato vai ser relacionado a uma estima-
tiva do conhecimento pelo aluno sobre o tópico respectivo, representada através das funções
de crenças.

Uma vez que haja uma alteração em qualquer nó, resultante da computação de uma
resposta, é natural que as consequências disso sejam determinadas, ou seja, computem-se as
alterações das estimativas dos tópicos ligados a este nó devido às implicações supracitadas.
Para tanto deve-se levar em conta o potencial de discernimento dado pelo acerto ou erro da
questão, além de UHa estimativa do peso de cada ligação entre os tópicos (significando a
importância desta relação na compreensão do tópico dependente). Estas variáveis devem ser
colocadas adequadamente no modelo.

E necessário especial cuidado com o algoritmo e constantes escolhidos para esta tarefa,
denominada propagação de crenças através de uma rede de conhecimentos já que, com escolhas
erradas, a rede pode produzir resultados absurdos com facilidade. Ademais, algoritmos deste
tipo podem ser computacionalmente intratáveis.

Finalmente, pode-se produzir uma nota final, um número, caso se faça necessário, como
num teste padrão. A produção deste total deve ser feita simplesmente através de uma soma
ponderada das estimativas de cada tópico, podendo eventualmente ser mais elaborada.



Capítulo 2

Idéias Trazidas da Pedagogia

Uma vez que estamos fazendo um si9#toare voltado à Educação, nada mais natural do que
recorrer a ela para embalar o trabalho e evitar alguns erros grosseiros que ocasionalmente
acontecem, tipicamente frutos de falhas ou falta de comunicação num estudo multidisciplinar
entre as matérias envolvidas. Contudo, apesar de séculos de prática e com teoria bem de...
senvolvida, muito do que um cientista da computação esperaria encontrar simplesmente não
existeS

A explicação é simples: a pesquisa e o material relativos à Pedagogia são centrados em
técnicas, métodos e resultados, além de discussões $1osóficas, não necessitando de formali-
zações ou estudos profundos sobre o processo individual de aprendizado. Isso pode ser acha-
do, eventualmente, em Psicologia Cognitiva, que infelizmente sendo uma área nova e irmã ao
desenvolvimento de sistemas computacionais educativos, corre em paralelo ainda sem muito
a oferecer. Portallto, ficamos com algumas lições que a Pedagogia pode nos dar.

2.1 Contextos no Ensino

Com a leitura de qualquer um dos muitos textos de Pedagogia, especificamente na área de
didática, podese depreender que a prática pedagógica trata de contra;faaZizar rllformações em
seqüências e circunstâncias deliberadas. De outra maneira, pode-se dizer que dados em forma
bruta ou absoluta são de pouca valia para a educação e que ensinar consiste em tão somente
trazer fatos científicos ao contexto de apresentação. Em resumo, não se pode considerar
o aluno, ambiente e sistema de ensino e o relacionamento entre todos estes itens como uma
caixa preta em relação à matéria a ser dada; se isto é feito, perde-se toda a função do professor,
aulas e do próprio sistema educacional, pouco diferenciando-se do aprendizado autodidata.

Portanto, temos de contextualizar. Mas de que se trata o contexto? Seria apenas o ensino
massificado? Incluiria a cultura do aluno? As capacidades dele? É tudo isto e mais. São todos
os aspectos da própria realidade do estudante que se remetem em sua maneira de compreender
e aprender que não deve ser extirpada. Enumeremos alguns tópicos importantes. A avaliação
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é deixada à parte para a próxima seção, dada a relevância à presente dissertação

e Proposta Pedagógica: a orientação da instituição em que está acontecendo o ensino
é de vital importância para a determinação dos conteúdos e da forma com que são
apresentados. Como exemplos simples basta verificar a diferença com que disciplinas de
exatas sãn ministradas em escolas técnicas e escolas com forte tendência humanística ou
então como a matemática é encarada em cursos de computação de acordo com a ênfase,
sendo mais formal ou apenas ferramentas.

e O Currículo e Seus Objetivos: vamos tratar diretamente com um exemplo. Novamente
mantendo a discussão em nossa área, podemos ter em uma mesma universidade cursos
de bacharelado e licenciatura em ciência da computação e informática, engenharia da
computação, análise de sistemas e processamento de dados, todos compartilhando uma
série de disciplinas. E óbvio que a mesma matéria deve ser ministrada de forma diferente
para cada um dos cursos, uma vez que o objetivo curricular da disciplina é totalmente
diferente pois os cursos pretendem dar uma formação diferente aos seus alunos, enfa-
tizando programação, análise de sistemas, formalismo ou simplesmente conhecimento
tõrnlrn

B Cultura: supõe-se que os alunos apenas entendem o assunto, ou o fazem mais facilmen-
te, quando este é de alguma forma relacionado com alguma coisa que ele já conhece,
preferencialmente que faça parte de sua vida quotidiana. 'l:reduz-se em conhecer o meio
sócio-económico, geográfico e cultural a que o aluno pertence para que os assuntos se
relacionem de fato à vida dele e não sejam desprovidos de sentido.

© Particularidades das Aulas: cada aula é única, seja pela diferença de estilo de dois
professores ou do modo como turmas diferentes se comportam ou de seus desempenhos,
ou pela forma de apresentação ou pelo uso de mídías e técnicas diferentes. Problemas
circunstanciais, tais como o horário das aulas ou o ambiente da sala de aula podem ser
determinantes. Assim, sempre devese ter em mente que mesmo tratando do mesmo
assunto e com o mesmo professor, podemos ter duas aulas diferentes com respostas
totalmente diferentes por parte dos alunos.

e Socialização: a idéia de que tudo o que aprendemos se dá em um contexto social remonta
ao pesquisador russo Vygotsky (v. p. ex. [1]), cujos estudos estão passando por uma
etapa de revalorização. Basicamente isso diz respeito a entender o grupo social em que o
aluno está inserido na sua vida e na escola e enfatiza os trabalhos em grupo e as noções
desenvolvidas no grupo, tirando um pouco o foco do desempenho individual.

e Capacidades Individuais: cada aluno tem diferentes capacidades em diferentes áreas do
saber, tem facilidade para algo e dificuldade em outra coisa. Essas diferenças devem ser
sempre levadas em conta para a determinação de anões pedagógicas, muito embora no
ensino massificado haja a constante obrigação de guiar-se pela média, sendo frequente-
mente difícil respeitar características individuais.
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+ O Assunto a Ser Ensinado: embora pareça óbvio que Matemática não deva ser ensi-
nada do modo que História o é e vice-versa, esse tipo de falha é comum e perceptível
principalmente nas escolas mais ortodoxas e em disciplinas cujo senso de propriedade é
fácil de ser nublado, tal como Geografia ou Biologia no ensino fundamental que às vezes
são ensinados como um simples rol de fatos. Com uma análise mais profunda de quais
capacidades se deseja que o aluno desenvolva, um método adequado facilmente aparece
na maioria das situações.

e O Impacto do Computador: muito embora a idéia básica seja usar o computador como
uma ferramenta e a visão dos desenvolvedores esclarecidos seja a de que ele é apenas um
elemento dentro do sistema educacional -- e não o centro deste, como querem alguns --
ele é poderoso o su$ciente para que haja um choque. É muito diferente da introdução
de retroprojetores ou videocassete8, por diversos motivos que não cabe aqui discutir, de
forma que seu uso causa uma deformação no modo como o sistema funciona. Em es-
pecial o uso individualizado confronta o sistema naturalmente massificado, coMO citado
na seção 2.2.5 de [23], onde os professores começaram a avaliar esforço e não desempe-
nho, uma vez que os alunos mais capazes terminavam rapidamente a tarefa e assumiam
postura desleixada. De forma semelhante, o uso do computador é hoje uma novidade
para o aluno dentro de uma aula, servindo por si só de falar motivante "artificial", o
que talvez explique alguns bons resultados obtidos, especialmente com sistemas de forte
apelo visual.

2.2 Sobre a Avaliação dos Alunos

A avaliação do desempenho de estudantes é um tópico de ampla discussão na Pedagogia e que
não pode ser simplesmente evitado, uma vez que se trata de uma exigência social e sistêmica.
Como era de se esperará as críticas mais ferrenhas são sobre as distorções causadas pelas
ferramentas que fazem com que os resultados se distanciem da realidade da qual pretendem
capturar alguns aspectos. Não há solução perfeita, não há maneira de se elaborar uma prova
sem ser alvo de críticas - justas sobre características inerentes ao modelo usado.

Podcse começar a análise pela função da avaliação, seguindo-se [8]: ela é parte de um
processo e não um fim em si mesmo. Usualmente serve como realimenta.ção do processso
pedagógico, para tentar controla-lo, detectando possíveis distorções, sejam elas em alunos
específicos, disciplinas ou turmas, e corrigindo-as. Quando isso ocorre dizem-se avaliações
diagnósticas. Eventualmente podem ter função prognóstico, como os exames vestibulares.
Por fim, podem ser realizadas ao final de algum estágio do processo ou da ação formadora,
tendo como objetivo veriâcar se os objetivos foram atingidos, quando se chamam sumativas
ou certificadoras.

Perceba que o intento de se realizar tais avaliações é sempre determinar o estaxlo específico
do aluno com relação ao processo, seja isto antes, durante ou depois dele, sempre visando
determinar o grau de adaptação. lwo nos dá quatro tipos de objetivos possíveis: avaliar o
contexto, avaliar as entradas, avaliar os processos ou avaliar os produtos. Assim, devese
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ter em mente que é impossível elaborar uma prova padrão para qualquer disciplina sendo
absolutamente justo, uma vez que é o aluno, o professor e o andamento das aulas que vão
ditar tanto a absorção dos conhecimentos quanto o desenvolvimento da disciplina.i Ademais,
o próprio estilo da prova pode ser mais adequado a medir alguma capacidade do aluno em
detrimento de outra e talvez a medição destas capacidades seja enviesado pelo desenvolvimento
da habilidade específica de fazer provas. Assim, tanto a elabora.ção quanto a aplicação e
interpretação devem ser obrigatoriamente contextualizadas.

O mecanismo de qualquer estilo possível de avaliação é sempre o mesmo: verificar a pre:
sença de alguns traços no aluno, através de algum. instrumento, para então situar os resultados
em tela,ção a alguma meta e enfim julgar o valor daquilo que se situou. Portanto a avaliação é
uma ponte entre duas realidades, é a comparação de uma evidência com um referencial cons-
truído para que se possa situar o aluno eH uma escala de acordo com a visão do examinador.
Cada um dos momentos citados pode ser discutido extensamente.

O ponto principal da idéia de avalia.ção é que ela é um juízo de valor e como tal está
sujeita a discussões e é dependente de escalas e interpretações essencialmente subjetivas, o
que se afasta do ideal absolutamente impessoal e objetivo. Sendo um juízo de valor, trata-se
de uma apreciação sobre o que vale a realidade, o que implica que uma escala de valores deve
ser pré-estabelecida. É claro então que um juízo feito sobre uma avaliação não exprime uma
certeza; na verdade, exprime um ponto de vista em última instância individual.

O referencial construído tem dois momentos: o da elaboração da interpretação das res-
postas dos examinandos e o da interpretação do significado dos resultados dos exames. De
acordo com este último, podemos classificar a avaliação como normativa, onde se compara o
desempenho de um dos avaliados em rega.ção a todo o grupo, e a criterial, onde o objeto a ser
comparado é um ideal de desempenho. Sobre o primeiro, se constrói mais uma categorização,
que segue.

A assim chamada avaliação estimativa caracteriza-se por uma forte orientação em di-
reção ao uso quantitativo, ou sela, a produção de alguma nota ou atribuição de um grau ao
examinando. Uma vez que não existe um processo totalmente objetivo de quantificação do
conhecimento e essas avaliações tentam medir, determinar o peso de dada entidade, através
do discurso objetivo, é impossível construir uma avaliação estimativa perfeita: o máximo que
se pode fazer é explicitar todos os critérios de elaboração e correção antes de realiza.la, para
que não haja falhas de comunicação.

Já a avaliação apreciativa é usada quando se desde trabalhar de forma qualitativa.
Aquelas com modelo predeterminado constroem um critério-alvo ou modelo perfeito para ser-
vir como norma de comparação; desta forma, não se preocupam explicitamente com a compre'
então do comportamento apresentado, apenas emitindo um valor a respeito deste comporta-
mento. Quando não se dispõe de um modelo predeterminado, a idéia principal é compreender
o referencial do aluno, reconstruí:lo com o máximo de fidelidade possível, descrevendo não o

'E claro que as intenções de tais provas padrão, como o vestibular, incluem uma tentativa de homogeneizar' o
nível mínimo esperado do ensino, tanto em abrangência quanto em profundidade, exercendo pressão no sistema
todo0
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peso ou o valor, mas o sentido das resposta, dando-lhe significado. Claramente esse último
tipo de avaliação, denominado interpretativo, é mais rico e adequado do que os anteriores,
mas não apenas é difícil de se executar como nem sempre pode produzir resultados esperados
pela instituição.

2.3 Da Construção de Exames

Uma vez que atualmente pouquíssimas pessoas conseguem passar por fora do sistema educa-
cional, a construção de uma avaliação parece ser algo intuitivo para todos: apenas coloca-se
a(quilo que foi visto em sala de aula em forma de perguntas em uma folha de papel. Parece
clara que, mesmo que nos atenhamos ao modelo de perguntas diretas sobre fatos simples da
matéria, há maneiras de tornar o exame mais justo e seguro, muito embora esta forma limitada
de avaliação não seja a que mais agrada aos pedagogos, por diversas razões.

Acima de tudo, é preciso que nos resguardemos na elabora.ção do exame para que, com
uma preocupação com a qualidade deste, evitemos distorções que de outra forma podem
trazer resultados inaceitáveis ou encobrir a verdadeira natureza do processo que desejamos
medir. Para tanto não basta apenas nossa intuição: precisamos de diretivas seguras ou, ao
menos, conselhos e reflexões para que não fa.çamos erros banais e saibamos exatamente o que
está sendo feito; e isso não se reduz apenas à redução de questões: "... a realização de uma
actividade de avaliação nos coloca perante escolhas que não se reduzem à sua simples dimensão
metodológica." (]8] p.57). Este estudo foi realizado especificamente para que essas escolhas
não sejam arbitrárias ou inconscientes, mas planejadas e decididas com critério.

2.3.1 Avaliações Estimativas

O ideal de uma avaliação estimativa é que houvesse algum método para realizar um exa-
me totalmente objetivo, isto é, livre de influências pessoais e de características secundárias,
fixando..se unicamente na compreensão do objeto a ser diagnosticado no aluno. Isso é clara-
mente impossível, seja pela imprecisão da linguagem humana e falhas de comunica.ção, seja
pelos vieses transmitidos pelas questões, seja por predisposições arbitrárias dos examinadores
ou outros favores que supostamente não deveriam influir no processo. Assim o que se pode
fazer é cercar-se do maior número de salvaguardas possível para minimizar a participação de
fatores externosindesejáveis.

A primeira providência a se tomar é entender que há uma distinção, uma lacuna, entre
a nota e aquilo que ela representa. O número anal obtido, na verdade, tenta comunicar
uma avaliação subjetiva realizada através da elaboração cuidadosa do exame e da verificação
direta das respostas do aluno, mas há uma perda semântica entre o objeto a comunicar (o
desempenho do examinando) e o comunicado (um número que é uma expressão subjetiva
desse desempenho). Portanto é essencial que hajam convenções bem compreendidas nessa
troca para que o significante tenha uma ligação com o signiÉcado, ou seja, a nota não esteja
totalmente dissociada de um sentido. Uma vez que a natureza da competência do aluno o
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objeto a medir - é essencialmente distinta do objeto apreendido - a questão resolvida - é fato
que a nota final jamais corresponderá precisamente a uma medida excita, o que seria nosso
ideal

Nesse contexto, as questões de múltipla escolha, apesar de todas as óbvias limitações im-
postas pela própria estrutura, surgem como uma boa alternativa, exatamente por dispensar
a figura do avaliador que pode in$uenciar com suas características pessoais. Limita-se a in-
fluência da subjetividade em um único momento: a elaboração das questões, incluindo-se aí
as respostas corretas e os pesos. Uma vez que tudo é preparado a prior, é reforçada a neces-
sidade de um planeamento criterioso para suprimir ambiguidades e balancear os conteúdos e
dificuldades das questões.

Contudo deve-se estar ciente das desvantagens, especialmente da ínadequa.ção do uso destes
exames para diagnosticar habilidades e funções cognitivas mais complexas, tais como a for-
mulação e verificação de hipóteses, capacidade de observação e interpretação, comportamento
social, etc.'

2.3.2 Avaliações Apreciativas

Embora numa ava]iação em que a figura da nota não mais exista esteja-se livre de algumas
desvantagens inerentes às avaliações estimativas, os riscos são maiores, já que o estabelecimento
de critérios claros é mais difícil pela própria natureza qualitativa da avalia.ção. Assim o papel
da subjetividade é aumentado e a figura do avaliador aumenta de importância, uma vez que
ele é o emissor do julgamento. Para evitar que isso resvale em arbitrariedade, os critérios e
metodologia têm de estar bem fixados e claros para todos, permitindo que os examinandos
detenham também o referente (i.e., as norHas que servem de parâmetro de leitura do objeto
a avaliar) ; de outra forma, serão ilegítimos.

Apesar da tentativa de compreensão da atividade do aluno, ao invés de uma simples
constatação de corretude, deve,se ter em mente a distinção entre desempenho na avaliação e
competência detida no aluno: um não implica o outro. Com efeito, o aluno pode acertar uma
questão por acaso ou por uma receita prévia ou ainda via inferências indiretas sem na verdade
possuir as habilidades que a questão se propoe a detectar; de forma semelhante, pode errar as
questões por diversos motivos, soam circunstanciais, como distração e erro de cálculo, ou não,
como falta de habilidade e incompreensão pontual, o que não prova que ele não tenha nenhum
traço da competência pretendida. Nos casos onde a correspondência, é observada temos bem
caracterizados o sucesso ou fracasso pedagógico do aluno e o funcionamento da questão como
instrumento adequado.

dessas habilidades podem ser, de uma forma um pouco restrita, medidas por questões de múltipla escolha
porém usualmente acabam por esbarrar nas limitações do veículo. Por exemplos questões de interpretação de
textos em exames vestibulares podem ser dificílimas, mas usualmente centram-se em detalhes de linguagem ao
invés de compreensão global do texto.
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2.3.3 Avaliações Interpretativas

Uma vez que nos afastaJnos ainda mais do "conhecimento como deve ser" em direção a co-
mo ele efetivamente é para o aluno, aqui os problemas mudam um pouco de natureza: não
havendo certo ou errado, toda a dificuldade se restringe a como efetivamente compreender o
examinando. Isso é um salto enorme em relação a avaliação apreciativa, uma vez que não há
um referencial pré-determinado: para cada tópico diagnosticado há infinitos pontos de vista
possíveis que não podem ser enumerados, devendo ser apreendidos e compreendidos.

Naturalmente, o avdíador jamais conseguirá compreender o aluno em sua totalidade pois
a figuração de uma realidade, mesmo que restrita, é apenas uma figuração: pode nos dar
elementos importantes e uma visão geral carreta que são suficientes na maioria dos casos,
mas jamais irá conseguir simular à perfeição com todos os detalhes dada a inanidade destes.
Ademais, boa parte da compreensão é feita em premissas ou dados não explícitos, obtidos
intuitivamente através de evidências nem sempre indiscutíveis.

Evidentemente o processo não é tão subjetivo ou arbitrário como possa parecer. Qualquer
observação não prescinde uma análise prévia: o observador só consegue enxergar aquilo que
ele espera ver. Assim, trabalha-se com as expectativas sobre o objeto de diagnóstico que, uma
vez explicitadas, podem ser avaliadas, controladas e manipuladas.

2.3.4 Alguns Princípios

Não podemos esquecer que uma avaliação, mesmo feita às cegas, expressa diversos critérios
que foram tomados como base, talvez inconscientemente ou arbitrariamente. Portanto, mesmo
que não desejemos levantar estas questões, uma rápida análise da prova sob esta ética pode
detectar vieses e inadequação da avaliação a certos enfoques, o que indica que é melhor estar
ciente destes d urante sua elabora.ção.

Devemos sempre ter em mente que as intenções da avaliação direcionam sua forma, o
que pode ser resumido através de um exemplo simples. Suponha que tenhamos uma prova
final de uma disciplina introdutória de algoritmos; ela pode ser a mesma independente da ins-
tituição e da turma? Evidentemente pode, supondo que os programas sejam equivalentes em
conteúdo, mas o enfoque dado certamente deverá causar um viés tanto nas questões quanto
na forma com que são elaboradas e até nos objetivos que as geraram. Se um curso é focado
em algoritmos, pode ser trabalhado até em pseudocódigo e deve ser centrado em estruturas
de dados e programa.ção estruturada; se é focado no aprendizado de alguma linguagem, não
importando muito qual seja, há uma deriva para a sintaxe e o uso das estruturas de controle e
abstração fornecidos por ela, podendo ainda manter os objetivos do curso previamente citado;
mas se for um curso de, digamos, linguagem C, poder-se-á esquecer quaisquer considerações
algorítmicas e estruturais (em cursos "mais práticos") , com a avaliação abordando tópicos es-
sencialmente sintáticos e o conhecimento de determinadas funções e bibliotecas. Comparando
o primeiro e o terceiro cursos, que podem muito bem ter o mesmo nome e programa em duas
instituições diferentes e eventualmente poderiam ter uma mesma avaliação mais genérica
e portanto menos discriminante e adequada a cada um deles vemos que, sim, o contexto
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pedagógico pode fazer muita diferença na elaboração das provas) mesmo que não pareçam dada
a semelhança de objetivos operacionais da disciplina ("o aluno deverá ser capaz de construir
um algoritmo para resolver problemas simples apresentados" , por exemplo). E mostra que
os macro-objetivos, que em princípio determinam o enfoque da disciplina, não deveriam ser
desconsiderados.

Sobre os instrumentos a serem utilizados há três pontos a especi$car: o que irá desen-
cadear o comportamento significativo a ser observado (a grosso modo, a situação-problema
apresentada, o enunciado da quwtão); o que permitirá recolher as informações (a técnica de
observação - respostas escritas, relatório, execução prática); e o que permitirá transcrever
e comunicar a avaliação efetuada. Isto nos dá as três principais funções dos instrumentos,
quais sejam, desencadear, observar e comunicar, que devem ser adequadas para os objetivos
específicos da avaliação [8].

2.3.5 Prática de Construção de Exames

Há diversas preocupações ao proceder a elaboração de uma prova objetivo, especialmente no
que diz respeito a problemas de comunicação. E natural que diversas recomendações surjam no
meio de qualquer processo tão delicado, além das típicas relacionadas a escopo de questões,
cobertura de todos os tópicos de acordo com relevância (e não dificuldade) e gradação da
pontuação.

Cada habilidade que propõe-se medir tem alguma maneira mais adequada para ser di-
agnosticada. Claro, é imprescindível que estas habilidades sejam conscientemente enumeradas
com o maior refinamento que se dispuser, muito embora isso nem sempre seja seguido, especi-
almente quando as habilidades em questão envolvem muitas atividades (e.g., a elaboração de
um projeto de circuito eletrânico) .

Seguindo B. S. Bloom (v. p. ex. [27]), as funções de interesse, tipicamente, envolvem
memorização, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. O primeiro diz respeito a
conhecimento de terminologia, fatos especí$cos, convenções, sequências, classi$cação, critérios,
metodologia, princípios e generalizações, teorias e estruturas; para cada um destes algum tipo
de teste objetivo será o mais adequado, de acordo com as autoras: associação em duas colunas
para convenções, a$rmações incompletas (escolhe:se uma das alternativas) para classificação

Percebe-se facilmente que as recomendações não são restritas: sugere-se, basicamente, não
violar o bom senso. Afinal, clmsíficação pode também ser avaliada, de modo igualmente
objetivo e adequado, através de associação de colunas. Os outros tipos de questão sugeridos,
tais como preenchimento de lacunas, para todas as atividades a avaliar, são todos variantes
de múltipla escolha, associação ou verdadeiro/falso.

A compreensão refere-se especi$camente a essa habilidade tratada unicamente sobre o ma-
terial fornecido na questão, sem outro contexto qualquer, e é dividida em alguns tipos possíveis
de questão: translação de um nível de abstração a outro, translação de uma forma simbólica
a outra e vice-versa, translação de uma forma verbal a outra, interpretação e extrapolação. A
aplicação pode ser de princípios ou de regras, tratando de uma situação nova sobre a qual se
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deseja aplicar idéias conhecidas. Podemos avaliar análise de elementos, Feia,ções ou princípios
de organização; síntese como produção de uma comunicação singular, de um plano ou conjunto
determinado de operações ou derivação de um conjunto de Feia;çõw abstratas. A avaliação,
ou sela, a capacidade do examinando produzir um juízo de forma coerente e fundamentada,
pode ser feita objetivamente em termos de evidência interna à questão, onde as alternativas
se referem a fatos do enunciado com alternativas de justificativas, ou em termos de critérios
externos, com o critério estabelecido no enunciada.

Mlesmo em livros de teste há recomenda.ções explícitas de serem usadas questões de res-
posta livre como mais indicadas para avaliar capacidades de crítica, descrição, deânição,
discussão, explica.ção e esboço, além de capacidade de expor e organizar idéias ou criativi-
dade. Obviamente essas questões não são objetivas e devem cercar-se de critérios adicionais.
Adicionalmente, questões mais complexas} que avaliam simultaneamente conhecimentos e ca-
pacidade de análise e síntese ou a articulação de diversos elementos em um único quadro, por
exemplo, muitas vezes mais interessantes e necessárias num contexto educacional superior,
também são inadequadas às questões objetivas, essencialmente pela dificu Idade ou impossibi-
lidade de serem particionadas em atividades mais simples que poderiam constituir não uma
mas várias questões.

Também é óbvio a qualquer elaborador a inâuência no desempenho de fatores exteriores
ao conhecimento avaliado, especialmente aqueles relativas à construção da prova em si.
Podemos citar, por exemplo, o cuidado em fazer questões redundantes para aumentar a con-
fiabilidade da provam mas que não levem à indução da resposta correta uma vez consideradas
em conjunto, ou a elaboração de alternativa.s plausíveis nas questões de múltipla escolha --
uma alternativa evidentemente errada, que nenhum aluno marcou ou marcaria, é inútil, da
mesma forma que uma questão em que facilmente se deduz a correia, sela por exclusão das
obviamente incorretas ou por elaboração falha.

Com este pano de fundo, pode-se então enumerar algumas sugestões para balísar a cons-
trução de questões (desenvolvidas a partir de [12]):

ip Evitar questões genéricas, uma vez que é aconselhável deter-se em assuntos específicos
com uma redução exala da questão, diminuindo a possibilidade de divergências.

e ])imensionar adequadamente o tempo gasto para cada questão, a dificuldade e a
abrangência. Isto deve também ser levado em conta para a elaboração da prova co"
mo um todo, ou seja, da conjunto de questões a ser aplicado.

e A proporção de questões da prova que devem lidar com cada tópico deve ser estipulada
de acordo com a importância dada a ele. Nada mais natural: é uma simples contextua-
lização aplicada à elaboração.

e Sugere-se organizar as questões não por sequência lógica, importância ou dificuldade,
mas pelo tipo das questões, uma vez que cada um exige um modo diferente de raciocínio
e a mudança deste modo toma um certo tempo e esforço do examinando.
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e Em cada unidade da matéria, levar em considera.ção "os fatos e princípios gerais mais
importantes; as habilidades necessárias; as modificações de comportamento buscadas nos
alunos; os erros comuns, as confusões a evitar e as interpretações falsas que costumam
o"«e-" ([12], p.20).

e Preparar questões visando objetivos importantes e não minúcias ou dados superficiais.

e Evitar dependência entre questões e evitar que o enunciado de uma, facilite a resposta
de outra.

B Evitar irritação dos alunos (perguntas capciosas, tolas, ciladas).

e Colocar a dííiculdade no conteúdo e não na forma de apresentação (o que é problemático
especialmente nas questões contextualizadas e ruidosas) .

e Incluir apenas dados que interferem diretamente na solução do problema, a não ser que
a capacidade de selecionar dados relevantes sela um dos itens a avaliar.'}

e

e

e

e

e

Usar enunciados os mais concisos possíveis.

Usar questões precisas (i.e., que tenham abrangência limitada nos tópicos a avaliar, o
que pode ser discutível).

Usar negativas ao mínimo e nunca usar negação dupla.

Evitar perguntas excessivamente fáceis ou difíceis, uma vez que se todos acertam ou
erram elas representam peso morto, apenas tomando o tempo de execução da prova.

Em questões do tipo verdadeiro ou falso, sugere-se escrever apenas frases simples e
curtas em ordem direta, certificar-se de que os pontos que tornam o enunciado errado
são efetivamente importantes e centrais na oração, limitar cada questão a um único
assunto, não usar frases textuais de livros, dentre outras.

e Para questões de múltipla escolha, além dos itens anteriores, recomenda-se não usar
alternativas vazias, (claramente falsas, apenas para aumentar o número de opções), e
pelo mesmo motivo usar opções mutuamente exclusivas e independentes; limitar cada
questão a um único assunto a fim de não perturbar a medida; fazer opções bem curtas
e limitar explicações ao enunciado da questão.

2.4 Adequabilidade do Sistema Proposto

2.4.1 O Sistema como uma Avaliação

O sistema, em princípio, trata de aplicar um exame a um aluno. Com tal atividade, identifica-
se três momentos de interesse no processo: a elaboração das questões, a execução pelo

aEm eletr6nica isso é muito usado. pois é comum termos que desconsiderar ou mesmo desconhecer um bloco
inteiro do circuito e mesmo assim trabalhar com o resto-
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aluno e a correção e apresenta,ção dos resultados, cada um deles coM peculiaridades relevantes
ao nosso sistema e que envolvem algumas considerações pedagógicas já levantada.

O momento em que o aluno faz a prova é o menos crítico, aparentemente. As preocupações
com instruções detalhadas e restrições a trapaças são as usuais e a execução do teste pode
mesmo ser feita normalmente em papel para processamento posterior, se for o caso. Além
disso, do ponto de vista do prometo, a dificuldade seria numa hipotética escolha interativa
das questões mas como estas seriam guiadas provavelmente pelos tópicos faltantes, isto é,
aqueles cuja certeza do sistema sobre o conhecimento do aluno ainda está baixa, isto pode ser
simplesmente calibrado em pré-testes.

A correção das questões é imediata e remete à elaboração, que é o momento em que os
pesos de cada alternativa serão definidos. Vale ressaltar que o sistema pode fornecer uma
realimentação imediata e qualitativa, se necessário, além de que logo após o término do exame
teremos um resultado que se aproxima muito do qualitativo, utilizando-se simplesmente de
algumas palavras pré-determinadas para qualificar uma medida que inclui ignorância e incer-
teza, de forma a dar segurança ao aluno de como ele foi medido, não deixando um simples
número sem signi$cado que não diz nada específico da sua situação além de uma relação de
ordem com os outros examinados.

Tudo isso corre perfeitamente de acordo com os princípios educacionais, como em [27].
Sendo notas e conceitos julgamentos do aproveitamento escolar, notas baixas são sinónimos
de fracasso e carregam toda a carga emocional negativa associada (sentimentos de rejeição,
humilhação, inadequação e incompetência) logo, a ausência da nota é possivelmente um
benefício por si só ao aluno, que deve poder apreciar uma avaliação qualitativa com menor
estresse emocional. Mais ainda, não haverá um único número para fechar a nota, mas uma
avaliação para, cada um dos tópicos da disciplina, o que corresponde à ideia de que as notas
"devem traduzir a consecução de objetivos específicos", ou sqa, não se deve combinar em
uma mesma nota domínio dos assuntos ministrados, processos de pensamento, concentração,
dedicação, etc.

Sendo um exame, o sistema deve perseguir as qualidades de uma boa provam tais como
as enumeradas por [12] p.9: "validade (medir de fato o que se pretende avaliar), objetividade
(a medida não depende de opiniões ou impressões de quem corrige ou se submete à prova),
praticabilid ade (facilidade de aplicação e simplicidade de julgamento -- ou seja, corrigir é rápido
e sem necessidade de argumentação ou reflexão)"

Nesta ótica, a validade do sistema diz respeito a decisões e fatos do contexto da disciplina
que reflete apenas na escolha para elaboração das questões para o sistema. A praticabilidade
é facilmente assegurada através de uma interface simples e funcional, já que o número de
alternativas é limitado. A objetividade, enâm, é determinada por um único momento: a
elaboração das questões com respostas possíveis e, principalmente, os pesos respectivos para a
correção. Estes pesos devem incluir não só uma estimativa de quanto a resposta está adequada
ou não, mas também outra que indique quão relevante é a questão para o tópico examinado.

Além disso, toda avaliação deve primeiramente ter uma definição precisa de seus objetivos
como instrumento que vai servir como elemento orientador de todas as decisões. Tratando-
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se de uma avaliação mais extensa, como em nosso caso exemplos basta-nos compreender o
que seja um currículo típico da disciplina de eletrõnica e tentar elaborar questões genéricas
(i.e., não prendendo-se em detalhes) e tentando avaliar a compreensão dos elementos mais
importantes e abstratos, colocando o nível de dificuldade médio, se possível, sendo esta última
a mais difícil de todas as tarefas durante a elaboração, uma vez que a dificuldade de resolução é
subjetiva e tende a variar muito com a qualidade do curso em que está inserida. De qualquer
forma, questões de resolução essencialmente mecânica ou simplesmente memorizáveis sem
compreensão estão praticamente descarnadas pelo fato de ser desejável, pela generalidade, não
considerar uma instância específica de uma disciplina em alguma instituição conhecida.

2.4.2 Computação das Respostas

Partiu-se desde o princípio com a idéia de utilizar funções de crenças no sistema para modelar
incertezas e ignorância.

A última é importante na medida em que nunca temos conhecimento total de quanto o
aluno sabe de determinado tópico e portanto a cada resposta computada podemos dizer que
nossa ignorância a respeito do estado do aluno a respeito deste ou daquele item simplesmente
diminuiu. Essa idéia possivelmente destrói uma das a8sunções básicas da correção de provas:
a de que o exame é um instrumento perfeito. A diferença é pequena, mas signi$cativa, uma
vez que explicitamos um dos pressupostos que se in$1tra de forma inconsciente em qualquer
avaliação; nos resultados, isso será apenas visível pelo fato de nunca termos um conhecimento
total do aluno em relação a dado tópico; e embora possamos chegar a uma situação próxima,
devemos lembrar que isso é filosoficamente impossível.

A proporção de conteúdo abrangido por cada questão também se torna irrelevante para
o sistema: o que interessa a nós é que as questões sejam discriminantes e redundantes o
suficiente para que ao final tenhamos uma caracterização confiável do aluno em Feia.ção a
todos os tópicos.

Ainda precisamos levar em conta tudo o que foi mencionado anteriormente. Em um exem
plo, sugere-se em 3.3.2 que redundâncias devem ser utilizadas em exames normais para aumen
tar a confiabilidade, especialmente para tópicos importantes. Este será o mecanismo básico
usado pelo sistema para diminuir a ignorância sobre o conhecimento do aluno em determinado
tópico. Assim, vemos que a maioria das recomendações se axlapta sem problemas, gerando
decisões interessantes sobre a arquitetu ra proposta.

O papel da incerteza é ainda mais interessante. Uma vez que o acerto ou erro de uma
resposta não corresponde necessariamente ao conhecimento ou desconhecimento do examinan-
do, ou então ao conhecimento carreto ou falho, há uma incerteza, inerente à computa.ção de
respostas em um exame objetivo que é sempre desprezada para efeitos de avaliam;ão, uma vez
que complicada muito os cálculos, além de não haver qualquer sistema consensual proposto
para lidar com isso.

Sendo este um fato novo, há algumas mudanças de correção que irão gerar algumas su-
gestões para o sistema, como por exemplo: questões consideradas "difíceis" ou "complexas"
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serão computadas de maneira bem diferente das "fáceis" ou "simples" (nas primeiras, o acerto
conta muito e o erro nem tanto; nas últimas, é o contrário). Com isso, espera-se um resultado
final não só mais fidedigno mas também mais rico de informações ao aluno. Ademais, pode-se
fazer um sistema onde a dificuldade relativa seja adaptativa, bastando graduar as questões
e aumentar ou reduzir o nível de dificuldade de acordo com o desempenho do aluno, o que
evita tanto que ele sinta-se mal por não conseguir responder a maioria quanto que ele sinta-se
excessivamente confiante por acertar quase todas.

Já foi dito que cada um dos tópicos e habilidades testadas no exame terão uma ava-
liação individual que não é apenas um número, mas uma estimativa do sistema, qualitativa.
Uma vez que haja uma separação da nota, sem significado para o examinando enquanto um
número, ela deixa de ser uma e torna-se não um, mas vários indicativos, um para cada objetivo
operacional da disciplina. Ela não mais é vista como monolítica ou então como conjunto de
determinadas "sub-notas" com pesos particulares (que igualmente não são significantes, por
dar uma aprecia.ção geral do desempenho em cada item, item esse que raramente corresponde
a um objetivo operacional da disciplina) .

Cada indicativo destes, produzido pelo sistema, perde a característica de medida para
ganhar o status de aprecia'ção ou julgamento, explicitando o caráter de incerteza que envolve
a nota dada; sendo e]a de um único tópico, é fácil ao avaliado poder discordar ou concordar
com a avaliação e fácil ao avaliador argumentar, afinal, o que importa nesse enfoque não é
mais "tirar uma nota alta" ou "passar", mas perceber o quanto foi aprendido efetivamente.

Apesar de todas estas vantagens, é necessário saber que "Não podemos esperar uma melho-
ria significativa das práticas jde avaliação] por um simples aperfeiçoamento dos procedimentos
e sistemas de cálculo" ([8] p.96). Isso é consensual mas refere-se à nota estática, ao número.
Não devemos nos iludir: muito embora o sistema traga vantagens em relação à correção simples
e direta que produz um número, estro são em parte inerentes às decisões relativas à avaliação,
quais sejam, emitir juízos ao invés de números e discriminar individualmente as competências
avaliadas. Outra parte da maleabilidade que provas comuns não detêm é devida à inclusão
dos conceitos de incerteza e ignorância na correção.

Especificamente às variações de desempenho obtidas, devemos nos concentrar no uso da
dependência entre os tópicos avaliados para tentar aumentar a confiabilidade dos resultados.
Espera-se que a diferença obtida seja significativa e não desprezível, mas não se pode esquecer
que, do ponto de vista pedagógico, isto é uma simples melhora quantitativa de eficiências as
melhoras qualitativas partem da proposta do sistema em si. Portanto, os cálculos, calibrações
e testes propriamente ditos são pouco re]evantes do ponto de vista conceitua] na Pedagogia.

2.4.3 0 Domínio Escolhido

Uma decisão importante para o desenvolvimento do prometo é o domínio sobre o qual se trataria
na avaliação. Por algumas razões indiretas, decidiu-se pela eletrânica, sejam elas: facilidade
em se dispor de uma infra-estrutura e alunos dispostos na eventualidade de um teste prático;
diagrama de dependências de tópicos aparentemente interessante; familiaridade do autor com
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a disciplina; e outras, secundárias.

Uma vez decidido que o domínio a ser tratado seria a eletrânica básica, foi realizado um
estudo prévio sobre sua aplicabilidade ao sistema e as considerações adicionais que exigiria;
isso pode ser encontrado em [31]. Algumas questões-exemplo foram elaboradas, para servir de
orientação a confecção de outras, e podem ser vistas em [30]. Ambas as referências, quando
colocadas ao lado deste capítulo, servem como base sólida para o desenvolvimento final dos
exames a serem aplicados pelo sistema.
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C:apítulo 3

Modelo Para Um Tópico

Este capítulo dedica-se a examinar o problema e seus requisitos formais, começando por uma
exposição breve e superficial sobre o que pretendemos fazer e quais os requisitos básicos para
n .nn a..l.tPao ..nvaá\ral

Faz-se então uma investigação sobre a teoria necessária, partindo da identiâcação dos
fundamentos e avançando em direção às funções de crença. A isso segue a proposta do sistema,
descrita de forma sucinta e restrita ao caso mais simples onde não há dependência entre os
tópicos e cada questão é específica a um único tópico, uma vez que estas situações são assunto
do capítulo seguinte, onde se insere um grato e se estuda a propagação dos efeitos de uma
resposta nele.

Por fim temos uma análise das necessidades da proposta que são ou não respondidas pelo
modelo, finalizando com uma reÊexão sobre a definição de conhecimento implícita no sistema
e como ela pode ser justificada.

3.1 ])escríção do Problema

3.1.1 Enunciado do Problema

Os testes objetivos e mais ainda especificzLmente aqueles com questões de múltipla escolha
são corriqueiros hoje em dia. Muito embora haja críticas por pedagogos ao uso deste tipo
de avaliação, há claras vantagens em emprega-los, que podem se tornar essenciais em dadas
circunstâncias; isso faz com que a construção destes exames tenha de ser cuidadosa e há
diversas recomendações pertinentes (v. cap. 2 para discussão a respeito) .

Um dos pontos críticos é a unidimensionalidade de tal avaliação: ela produz uma nota,
um único número, sem qualquer distinção das origens de acertos e erros, considerando todas
as questões de maneira uniforme. Uma vez que a extinção de tais exames parece utópica, ao
menos para um futuro próximo, é justificável tentar melhora-los de alguma forma.
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Propõe se então um sistema que execute um exame objetivo (no caso, um teste de múltipla
escolha) e produza resultados compartimentalizados por tópicos avaliados, ou sda, cada
tópico vai ter uma estimativa do desempenho do examinando baseado nas questões respondidas
a, respeito deste tópico especí$co. Note-se que a partir destas pode-se gerar facilmente uma
aprecia'ção geral unidimensional, se for desejável.

Parece intuitivo a todos nós que passamos por este tipo de exame, contudo, que na maioria
dos casos há poucas questões relativas a cada tópico, sqa pelas dimensões limitadas do exa-
me ou pela sua abrangência excessiva. Com isso há uma incerteza inerente na estimativa
produzida para cada tópico, ao menos na maioria dos testes a que estamos acostumados. A
simples soma de acertos e erros do método tradicional despreza totalmente esta incerteza, (cf.
Sandril22l: "Claramente, permitir imprecisão reduz a incerteza da estimativa. De fato aÊr-
ma.ções imprecisas são sempre mais seguras do que as precisas", ou sda, a idéia de estabelecer
um peso fixo e preciso para a resposta produz, evidentemente, um resultado mais inexato). O
sistema proposto deverá, então, levar essas incertezas em consideração de alguma forma.

Como terceiro e último ponto essencial de vantagem oferecida por esta proposta, nota-se
que em uma disciplina costuma haver dependências entre os tópicos que são trabalhados

nela. Estas são contornadas em testes de forma indireta, usualmente através da escolha das
questões através de uma proporção de acordo com a "importância" de cada tópico [12]. O
sistema irá lidar com isto diretamente: quando a contabilização da resposta a uma questão
causar a alteração das estimativas a respeito de um tópicos os tópicos a este relacionados,
sejam fundamentais ou dependentes dele, terão também suas estimativa alteradas.

Observe-se que ainda não se especifica a flexibilidade ou a extensão com que os pontos
acima serão obedecidos ou tratados; isto é uma discussão posterior. Apenas nota-se que
seu melhor aproveitamento fica restrito, então, aos casos onde podem ser separados alguns
tópicos dependentes entre si; avaliações muito restritas (poucos tópicos), muito abrangentes
(pouquíssimas questões para cada, tópico) ou de disciplinas com tópicos estanques (sem de"

dências) se beneficiariam apenas por ter resultados onde há um grau explícito de incerteza.

3.1.2 Esboço do Funcionamento do Sistema

Para cumprir estes objetivos, o sistema deverá

1. Receber como entrada as respostas de questões de um teste por um examinando

2. Saber a quais tópicos quais questões estão relacionadas

3

4

5

6

Quantificar o quanto cada questão inHui sobre cada um dos tópicos.

Saber o relacionamento entre os tópicos, qu antificado.

A partir dos itens acima, estimar o quanto cada tópico é dominado pelo examinando.

Produzir resultados compreensíveis e utilizáveis por um ser humano a partir de suas
estimativas internas, se possível explicitando o grau de incerteza destes.
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Traduzindo as exigências em a.ções, quando uma resposta dada a certa questão for compu-
tada, o que se fará é alterar a estimativa do sistema para os tópicos diretamente relacionados e
depois propagando-se a alteração para aqueles indiretamente relacionados. Ao final teremos a
estimativa de conhecimento de dado tópico pelo aluno de acordo com as conseqüências diretas
dos dados obtidos e com as indiretamente obtidas por tópicos associados.

Portanto evidência serão sempre a escolha de uma alternativa em uma questão de mújtípla,
escolha dentro de um exame objetivo destinada a avaliar os conhecimentos de um estudante
a respeito de algum tópico. Presume-se que haja apenas uma alternativa correta dentre as
quatro oferecidas mas não necessariamente o peso das alternativas erradas é o mesmo: algumas
podem indicar conhecimento parcial ou desconhecimento absoluto, dependendo do erro.

3.1.3 Alguns Detalhes e Necessidades

Uma forma de descrever formalmente o sistema é como sendo um mecanismo de inferências
diretas do tipo evidência primária-hipótese e algumas inferências índiretas do tipo conclusões-
conseqüências. Em nosso caso temos a hipótese "o aluno domina o tópico" com as con-
sequências sobre hipóteses semelhantes de outros tópicos diferentes, respectivamente. Dada
esta simplicidade, podemos examinar as situações a fundo e de forma muito específica, sem
necessitar de considerações mais genéricas.

As evidências primárias de que dispomos são acertos ou erros de questões e as secundárias
são as conclusões derivadas das primárias. E claro que podemos ter uma partição em
evidências positivas e negativas, isto é, que apoiam o estabelecimento da hipótese (o aluno
domina o tópico) ou que apoiam sua refutação (não domina). Uma vez que estas se propagam
através da dependência de tópicos, as evidências secundárias deverão ser também positivas e
negativas e forçosamente terem menos efeitos (alterações menores) do que as primárias.

Naturalmente o sistema deverá ser capaz de acumular evidências tanto corroboradoras
de dada hipótese como contraditoras. Caso não houvesse essa capacidade, recairíamos na
lógica clássica e sua notória incapacidade de lidar com incertezas provenientes de fatos como,
no nosso caso, o aluno acertar uma questão implicar que prouaoe/mente ele sabe uma parte do
tópico. Portanto isso faz com que não se prescinda de alguma extensão da lógica cláwica.

Primordialmente teríamos duas medidas sobre qualquer proposição, portanto: a de apoio
e a de refutação, totalmente diquntas.i Eventualmente poderia ser necessário que tivéssemos
apenas uma medida, caso em que deve ser feita uma combinação da evidência apresentada,
positiva ou negativa, que altere a medida para indicar tendência à verdade ou à falsidade,
respectivamente. Note que não há sentido em termos mais medidas a não ser que se queira
classificar as evidências quanto à sua força, como em um histograma (procedimento questi-

IAbandona-se aqui a idéía de que por princípio qualquer questão deve aumentar ambas as medidas (que
seria justificada por haver alunos que acertaram e en'eram a mesma questão tanto dentre os que dominam o
tópico quanto dentre os que não dominam). Pode-se considerar isso como uma estimativa de quanto a situação
modelada se aproxima do exemplo paradigmático onde o aluno que domina o tópico acerta todas as questões
e vice-versa.
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arável teoricamente e sem objetivos práticos claros, mas que encontra equivalente em uma
possível graduação do conhecimento - veja 3.4.5) ou adicionar mais alguma outra dimensão
qualquer a cada evidência.

Note ainda que, por conta de evidências que apontam para resultados opostos, a possa'
bilidade de retratação é vital e o sistema exige que a lógica utilizada para descrevo-lo seja
não-monotânica.

Quantificação das Evidências

Relacionada à existência de evidências ditas positivas e negativas temos uma distinção quan-
titativa entre acerto e erro no que diz respeito à influência como evidência, ou, dito de
forma mais clara, se a constante associada à questão deverá ter valores diferentes para o cálculo
no acerto e o cálculo do erro. A resposta depende do quanto queremos que o sistema seja
exala ou $dedigno e pode ser exemplificada por duas situações típicas. Na primeira temos uma
questão facílima, básica ou muito simples: seu erro implica desconhecimento do tópico com
muitas chances, mas talvez distração, se a falha for incomum, o que nos dá grande insegurança;
já o acerto é pouco significante por não implicar bom conhecimento e nem desconhecimento.
Na segunda temos uma questão difícil, complexa ou profunda, cujo erro é bem comum e não
diz muito sobre o domínio mzoát;eZ do tópico, mas cujo acerto indica conhecimento profundo
e, novamente, uma margem não desprezível de que o acaso tenha agido.

E bem clara a distinção entre as duas questões: se o peso for, de alguma forma, homo-
geneizado para que precisemos explicitar menos valores constantes (fonte de trabalho e de
possíveis erros e distorções) teremos de pagar com uma visão uniforme do diferente poder
discriminatório das questões, o que pode ser aceitável e desejável em certas circunstâncias,
mas nao o e nas nossas.

Em resumo, cada evidência coletada poderá ter uma inHtiêncÍa dii/emnciada sobre alguma
hipótese, o que significa dizer que uma evidência pode ser mais importante (mais influente)
do que outra para a corrobora.ção de dada sentença. Isso justifica-se por cada questão ter um
nível de dificuldade, abrangência e relevância distintas, o que significa ter um grau distinto de
implicação no conhecimento do tópico sendo avaliado, o que se traduz por ter mais au menos
força para a hipótese.

A alternativa seria simplesmente considerar que haverá um número muito grande de
questões e adotar um peso padrão para todas as questões em relação aos tópicos diretamente
abordados. Esta idéia não tem poucos méritos: além de seguir uma recomendação explícita
de certos princípios de elaboração de testes [12], exime o elaborador do trabalho enfkMonho,
possivelmente longo e com tendência a erros de determinar, de acordo com alguns critérios,
o quanto ela deve influir em cada tópico. Sobre a recomendação podemos dizer que foi feita
tendo-se em mente exames pouco abrangentes com questões pouco extensas, especialmente
adequados até o ensino médio mas que certamente impõem certa di$culdade quando aplicados
ao ensino superior, por exemplo.

Quanto à necessidade prática de estabelecer estas diferenças quantitativas, ela poderia
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ser contornada por um exame muito longo ou pouco abrangente, pois o volume de questões
redundantes compensa a falta de refinamento. Isso contudo seria um prejuízo claro para a
generalidade do sistema que, se não se pretendesse universal para testes objetivos, poderia se
beneficiar de mais essa simplificação.

Incerteza e Ignorância

Uma vez que o problema abordado é razoavelmente restrito e os raciocínios executados são
de uma única essência (implicações sobre o aluno dominar algum tópico), sem que se faça
necessário realizar procedimentos mais complexos é de se esperar que a modelagem seja bas-
tante direta e simples. Diferente dos casos típicos de sistemas especialistas (v. p. ex. [28]), a
complexidade não impede uma análise exaustiva dos procedimentos necessários, que podem
ser simplesmente divididos em:

e ]lstimativa da influência das questões diretamente relacionadas a determinado tópico

e Computação da in8uência de estimativas sobre tópicos em tópicos relacionados (funda-
mentais e dependentes) .

E claro que existem erros e acertos de questões, aparentemente indicando conclusões con-
traditórias sobre o domínio do tópico, o que ocorre toda vez em que tivermos acertos e erros
para diferentes questões de um mesmo tópico (algo que deve ser esperado uma vez que é co-
mum o examinando dominar parcialmente um assunto, assim como é normal o acerto ou erro
circunstancial por distrações, sorte em escolhas arbitrárias, etc.). Isso pode ser entendido,
obviamente, como implicações da lógica clássica: acerto implica, domínio, erro implica não
domínio.

Tais implicações parecem corretas desde que não se tome o sentido estrito da lógica clássica,
pois neste caso provavelmente o modelo cairia em contradição freqüentemente. Portanto a
tarefa seria procurar uma f]exibi]ização ou generalização da lógica proposiciona] de primeira
ordem de forma que possamos inserir algum grau de incerteza nas proposições acima, dados
a processar e processados.

Nota-se ainda que, em nosso caso, é mpossíbe/ obter todas as {tXformações a respeíZo do
qtze desejamos sabei'. Não só não podemos elaborar e aplicar todas as perguntas possíveis
sobre dado assunto como não necessariamente as respostas correspondem às que refletiriam o
estado real de conhecimento do examinando.2 Desta forma, há de se admitir a ignorância
do sistema a respeito das estimativas que está tentando levantar, em maior ou menor grau.
Tal ignorância deve, a princípio, ser inserida no modelo, uma vez que pode variar muito de
acordo com as fontes das crenças do sistema, que podem ser apenas secundárias ou advindos
de respostas pouco conclusivas.

2Ficamos aqui em termos práticos, sem entrar na questão filosófica ou mesmo pedagógica do que seja o
conhecimento. Usaremos a redução que considera que conhecer algo é estar apto a responder perguntas a
rwpeito desse assunto e talvez realizar algum procedimento msociado.
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Pode-se ainda argumentar esta necessidade simplesmente pela natureza de nosso problema,
que faz com que possamos ter tópicos com pouca informa.ção (subexaminados) e outros com
muita, (superexaminados) : tais situações devem, a princípio, ser distinguidas entre si para que
possamos avaliar a incerteza inerente a cada uma.

Dependências Entre Tópicos

O raciocínio da dependência entre os tópicos parte do princípio que uma alteração na esti-
mativa do sistema de um tópico dependente ou básico deve corresponder, naturalmente, a
uma alteração respectiva das estimativas dos tópicos a eles relacionados. Isso pode ser vis-
to como um aumento no peso ou confiança de certas evidências (as crenças sobre os tópicos
relacionados) a respeito do tópico sendo estimado.

Deve-se modelar a dependência entre tópicos de alguma forma. Um tópico que depen-
de indiretamente de outro, ou seja, que tem ao menos um terceiro entre eles numa cadeia
de dependências, não tem essa relação indireta explicitada. O modelo deverá inclui-la co-
mo um efeito das dependências básicas pois de outra forma o volume de trabalho aumenta
desnecessariamente.

EnÊm adotaremos, como se verá adiante, uma forma simples de modelar o relacionamento,
tendo como grande vantagem a especificação de poucos valores, nomeadamente, qual tópico
é dependente de outro e um número que quantifica essa dependência. A razão desta nota
é observar que ter um número como quanti$cador de dependência ou semelhança entre dois
tópicos de uma disciplina é, de fato, uma simplificação drástica que agrega várias qualidades

percentagem de matéria semelhante ou fundamental, abrangência dos fundamentos, neces-
sidade para compreensão, etc. que não se podem reduzir de maneira simples. Contudo a
dificuldade em modela-las com a riqueza que se apresentam levantaria questões complicando
o trabalho todo e jogando a perder a principal característica deste: a simplicidade.

3.2 Fundamentação Teórica

3.2.1 Medidas e Conjuntos Fuzzy

O que se entende usualmente por raciocínio com incertezas encontra base formal na teoria
dos conjuntos fuzzy, como pode se ver, por exemplo, em ]4]. A abordagem consiste em
descrever tanto a propriedade procurada quanto os dados disponíveis como subconjuntos fuzzy
(possivelmente crisp ou nítidos) utilizando regras de derivação fuzzy ou não. Isso leva natural-
mente a uma lógica fuzzy genérica, com valores verdade fuzzy sendo atribuídos a proposições
usualmente definidas sobre um conjunto de valores de alguma variável.

Na discussão sobre medidas fuzzy de ]9] faz-se uma distinção importante sobre os objetivos
de seu uso na representação de incertezas. A lógica fuzzy destina-se a estimativa ou deter-
minação de conjuntos fuzzy, ou se.ja, conjuntos cujas fronteiras não são bem definidas, tais
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como "números próximos de 10" ou "altura de uma pessoa baixa", que não se podem lixar
limites precisos: quanto mais o valor se afasta de uma situação ideal ou prototípica, menor a
pertinência desse valor a dado conjunto fuzzy.

Considere agora, como exemplo, um caso onde se deseja determinar se uma dada pessoa é
ou foi cantor pro$ssional ou não, baseado em certas evidências que estimam a qualidade técnica
de seu canto e sua voz (supondo que um bom cantor tem grandes chances de ser profissional
e um mau cantor, pequenas, por exemplo). O estado das coisas (skate o/ a#airs) é binário:
ou a pessoa é ou foi profissional ou nunca foi. Portanto o que se deseja não é determinar o
grau de pertinência, da pessoa a dois conjuntos com fronteira imprecisa, no casal o quanto a
pessoa é profissional e o quanto é amadora, mas sim estimar o quanto as evidências apóiam
sua pertinência a cada um dos conjuntos. A diferença é crucial: não é o quanto a pessoa é
profissional, mas o quanto as evidências apontam para isso. A origem é o fato do conceito de
pro$ssional ser algo crisp (i.e., com fronteiras precisas, como na teoria de conjuntos clássica) e
não fuzzy: a incerteza se encontra nas evidências que, se perfeitas, apontariam para um único
estado

Uma representação de incerteza que indica um certo grau de evidência ou certeza sobre
a pertinência de um elemento a um conjunto crisp chama-se medida fuzzy. Dentre as
mais usaldas estão funções de crença, probabilidades, intervalos de probabilidades e medidas
de possibilidades. tÊlm nosso caso específico, uma vez que desejamos determinar se o aluno
conhece ou não o tópico ou, mais especificamente, estimar o grau ou quantidade de evidências
que apontam para cada uma destas duas situações, o que usaremos são medidas fuzzy e não
conjuntos fuzzy:

Ressalte-se a diferença entre ambos: apesar de terem como base a determinação de per-
tinência de dado elemento do universo em algum subconjunto, utilizando para tanto a teoria
de conjuntos fuzzy, subconjuntos fuzzy têm fronteiras imprecisas enquanto medidas fuzzy são
números que indicam uma estimativa de pertinência a um subconjunto com fronteiras precisas

Formalmente, define-se uma medida fuzzy como uma função g sobre os subconjuntos de
um conjunto X crisp para o intervalo unitário, isto é,

(crisp)S

g : 2x -+ [0, 1]

g é associada a um elemento não-localizado z de X, sendo que g(.A) expressa uma avaliação
da afirmação "z pertence a, ,4" em uma situação em que alguém adivinha subjetivamente se
z está dentro de .4.

Cada medida definida assim irá estimar, portanto, a pertinência de um único elemento
z C X em relação a cada um dos subconjuntos possíveis de X. Na prática, a definição de
subconjuntos não precisa necessariamente ser completa podendo ser uma simples partição
com propriedades de interesse. O valor associado é uma medida da evidência que apóia a
pertinência de z ao respectivo subconjunto. Para a função ser considerada uma medida fuzzy,
os seguintes axiomas devem ser obedecidos:
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Axioma 3.1 Condições de -ZlimÍtes= g(é) o . g(x) l

Axioma 3.2 JI/onotoníc dado; para quaisquer .,4, B C 2X, se ,4 Ç B então g(Á) $ g(B)

Axioma 3.3 (;'ontinuidade; para toda seqdéncia {.4i € 2xl{ C .N}, se a sequência é mo
notónica éAi Ç .42 Ç . . . ou Ái 2 Á2 2 . . .) então iimi-.»- g(.4i) = g(limo-.}- .4i.).

O primeiro e segundo axiomas parecem intuitivos; o terceiro é aplicável apenas a casos
com conjuntos universais inéditos. Para maiores definições e propriedades formais cf. ]4] ou
[9]9

Interpretação IFormal do Problema

Em nosso problema, lidamos com apenas duas hipóteses, sendo elas o aluno domina o tópico
e o aluno não domina o tópico, fixando dois subconjuntos D e seu complemento -D do nosso
universo de todos os alunos ou examinandos possíveis X; o interesse aqui é localizar em qual
dos subconjuntos se encontra o aluno z cujas respostas ao teste estão sendo computadas como
evidências.

No caso ideal (sabemos onde está z) teremos a medida, g dada por

.u) - { ii ::' ' "
e o único Á Ç X possível com apenas um elemento e valor l é {zl}. Assim temos o elemento
plenamente identificado e com todas suas propriedades discriminadas. Observe que g(X --
{a}) = 0 neste caso.

Por outro lado, na situação de ignorância total teríamos uma uniformidade com g(.A) =
g(-B) para quaisquer Á,B C X. Em especial isso vale para Á ' 'Íz'} e B = {a"} com
n', z" C X, ressaltando o fato de que elemento nenhum tem avaliação privilegiada, em relação
ao outro pois nada sabemos sobre a localização de z. Isso pode ser expresso como g(.A) = 0 se
,4 # X, deixando o mais inespecífica possível a localização do elemento cuja pertinência está
sendo medida por g, ou sqa, ele pode ser qualquer elemento y C X pois todos são igualmente
prováveis.

A colete de uma evidência é interpretada, neste caso, como apoio à pertinência de z a
algum subconjunto de X, não necessariamente de tamanho unitário, o que significa dizer que
aumentamos g(.A) para todo .4 l z C .A. Uma vez que não sabemos localizar z com precisão, o
que faremos é aumentar a estimativa de que z pertença a algum subconjunto sem especificar
exatamente quais de seus elementos pensamos ser z o que signi$ca exatamente encampar a
incerteza em nossa avaliação.

Observe que tal procedimento não viola os axiomas. Podemos, de outra forma, interpretar
isso como uma redução do espaço possível à variável z (os subconjuntos que continuam com
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apoio 0 são considerados impossíveis), especialmente se pudermos diminuir os graus de apoio
g a algum subconjunto A de X.

Contradições e Mledidas Füzzy

Notamos que a presença de algumas evidências que apóiam o domínio de um tópico e outras
que o refutam ou, equivalentemente, apoiam a crença do sistema no não domínio do tópico
em questão, não implicam necessariamente na existência de contradições no modelo: estamos
apenas gerando estimativas da pertinência do aluno a um dos subconjuntos da partição Z) e
seu complemento Z) do universo de alunos X

Se a expectativa do sistema de que o aluno domine o tópico (está em Z)) é alta e a sua
contraparte também (está em IZ)) isto significa, de modo genérico, que temos muitos motivos
para acreditar tanto em uma quanto em outra hipótese (o significado disso será posteriormente
discutido). l)e modo específico, isso depende essencialmente do formalismo escolhido para
trabalhar.

No caso probabilístico, onde temos apenas uma medida p e seu complemento l --p, isso não
chega a ser um problema: evidências positivas aproximam a medida da verdade e negativas da
falsidade. Se ambas tiverem a mesma força, provavelmente estaremos em situação equivalente
a de ignorância total (na pior das hipóteses, probabilidade 0,5 se não quisermos assumir outra) .
Em outro caso, seguindo [5], a lógica possibilística não pode ter graus de apoio maior'es do
que zero para uma proposição e sua negação simultaneamente (ou seja, um dos dois g(Z)) ou
g(-Z)) obrigatoriamente deve ser zero) .

Se tomarmos as funções de crença (v. seç. 3.2.4) e sua interpretação usual como as funções
Be/ e P/ representando limites inferior e superior de probabilidades que a sentença pode
assumir [24] temos como re(luisito obrigatório natural que ZieZ(p) 5; PZ(p) . ]ncidenta]mente, a
regra de Dempster-Shafer para combinação de crenças garante que os resultados sejam sempre
coerentes (novamente, v. seç. 3.2.4) .

3.2.2 Incerteza e o Problema

Natureza da Incerteza

Segundo [9] há dois tipos básicos de incerteza: a relacionados à imprecisão (uagueness) e a
relacionada à ambigüidade. No caso do primeiro, temos um objeto ou conceito no mundo
sobre o qual não se pode ou não se consegue fazer distinções com limites precisos (s/zarp)
signi$cando que há algum domínio com fronteiras mal-definidas por princípio. No segundo há
uma relação de um-para-muitos que implica na falta ou impossibilidade de especificação de
uma dentre duas ou mais alternativa,s.3

30s dois conceitos estão ligados a muitos outros, semelhantes, enumerados aqui como no original em inglês:
t?agueness se relaciona a ./bzzíness, Aaziness, cloudíness, unc/earne8s, índístínct oeness e sàarpZessness; ambiguíty
está conectada a nonspeci8cífy, onze-fo-mana relafion, uarÍetg, general fy, dítiersify e diueryence.
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Note que não há explicitamente idéias de que a imprecisão pode ser advinda do uso de
conceitos inadequados ou da simples falta de informação que não nos permite tirar conclusões
seguras, que podem ser tranqíiilamente fontes de incertezas e tratadas como tal por algum
modelo. No entanto, supõe-se que os conceitos são sempre adequados an problema em questão e
a ignorância pode se traduzir em nãc-especificidade, ou seja, uma evidência (ou as disponíveis,
o que pode ser nenhuma) não consegue caracterizar plenamente a situa,ção-alvo. O fato de
ser desejável tratar a ignorância separadamente deve-se a ela ser essencial no problema em
questão, como em nosso caso.

Seguindo ainda [9], a ambigiiidade pode vir de não-especificidade, conÍ]ito ou dissonância
na evidência ou confusão na evidência.

Não-especificidade significa dizer algo sobre um subconjunto do universo e não de ele,
mantos específicos, ou sela, generalidade que nos impede de identiâcar as propriedades dos
elementos com exatidão. Conflito ou dissonância, na evidência é quando dados apontam du
as "regiões" distintas ou subconjuntos que não têm intersecção como alvo desejado (ou seja,
estamos tentando determinar um elemento único que contém uma propriedade e achamos du-
as regiões não contínuas para sua localiza.ção segundo as evidências). Por fim, confusão na
evidência pode ser entendida como não consonância: as evidências apontam para um sub-
conjunto com componentes que não são aninhados e portanto há dissonância "interna", i.e.,
de forma inerente a uma única evidência temos subconjuntos do subconjunto determinado
que não se interseccionam ou o fazem apenas parcialmente e são preferidos em detrimento de
outros

Incerteza Associada ao Problema

Em nosso caso o conceito central que se lida é o de conÀecimenfo, relacionado a algum tópico
de dada disciplina, pois é o que caracteriza o seu domínio ou não pelo examinando, que é o
que desejamos estimar. Este é um conceito problemático, como se vê em 3.4.5.

Consideramos para efeitos de simpli.6cação que não há conceitos vagos mas tão somente
conceitos precisos (crisp em contraponto a fuzzy). Todos os elementos estão nitidamente
dentro de algum conjunto específico e cada subconjunto tem elementos claras, de forma que o
modelo é proposicional (uma sentença é verdadeira ou falsa), o que é uma redução aceitável.
O universo de alunos é bipartido, de forma nítida e precisa para cada tópico, entre aqueles
que o dominam e os que não o dominam (refira-se novamente a 3.4.5 para discussão sobre
alternativas).

E necessário ressa]tar que ta] divisão, a princípio arbitrária e subjetiva, não é exatamente
nítida e tal escolha visa restringir o escopo do estudo, que de outra forma não teria dimensões
razoáveis. Parece claro que a diferença entre um aluno que domina e outro que não domina
o tópico (para efeitos de discussão teórica) pode ser mínima já que em algum lugar seríamos
obrigados a traçar uma linha separadora: p. ex., um aluno que acertou cinco questões e errou
quatro é considerado conhecedor do assunto, enquanto que outro que acertou quatro e errou
cinco não o é. Na realidade a fronteira entre os conjuntos é muito mais difusa e não clara, além
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de ser gradual (i.e., não estrita): dizemos ordinariamente que alguém conhece "um pouco"
de dado assunto ou não conhece "razoavelmente" outro, de forma que os elementos não estão
totalmente caracterizados por subconjuntos de fronteira estrita.

Temos, contudo, grande ambiguidade, causada pela nossa incapacidade de determinar
claramente o estado do elemento sendo avaliado (o examinando) em fme das evidências (res-
postas a questões) além de termos, claro, decisões subjetívas que irão determinar os limites
dos conjuntos, sobre cujas justificativas e consequências exatas não se desde especular preci-
samente para manter a simplicidade do modelo e de sua utilização.

Dentro da discussão sobre imprecisão incluem-se erros na medição ou observação para o
caso numérico, cuja utilização foi já descrita como uma exigência do problema. Genericamente
podemos descrever este tipo de erro através da idéia de termos múltiplas hipóteses de causas
dos efeitos observáveis, que é mais genérica e completa. Isso levanta dois pontos importantes.

Primeiramente, para os efeitos numéricos que observamos não podemos fazer uma análise
de exatidão (embora possamos de sua precisão) uma vez que não temos uma grandeza efetiva
a medir. O número "real" a estimar poderia eventualmente ser descrito como uma média ou
consenso de especialistas, uma vez que é um indicador subjetivo para graduar a incerteza
em relação a um fato (o domínio de um tópico) e a exatidão seria definida como o quanto a
estimativa baseada em uma pessoa se aproxima da coletiva. De forma alternativa, poderia-se
sistematizar esta graduação, caindo nos problemas discutidos a partir da pág. 50, que tratam
também das origens de evidências confiitantes, outra fonte de ambigüidade.

Assim, os resultados que obtemos são uma combinação de determinadas estimativas sub-
jetivas (relativas às questões) que formam uma única estimativa (relativa ao tópico); esta
pode ou não concordar com u ma avaliação genérica do tópico pelo mesmo especialista que deu
origem às estimativas iniciais específicas sobre as questões. Este tipo de incerteza refere-se a
ambiguidades de não especificidade: cada evidência aponta a diversos alunos possíveis e não
a apenas um; isso é formalmente traduzido por medidas de apoio a cada um dos subconjuntos
de interesse

Em segundo lugar, observa-se que a sentença "determinado examinando dominar o tópico
implica em ele acertar a questão", assumida como premissa, além de ser reducionista, quando
tomada como única explicação possível do acerto, como fazemos, permite que o seu converso
soja admitido (no sentido clássico). Na verdade há várias hipóteses que explicam o acerto (e
o erro, respectivamente) e o fato de privilegiarmos ou escolhermos uma seria forçoso. Insere:se
aqui uma incerteza, então, como estimativa novamente de não-especificidade.

Podemos reexpressar o que está acima: não afirmamos que o examinando inequivocamente
domina o tópico por ter acertado uma questão. Ao invés disso, iremos avaliar em o quanto
esta evidência implica o domínio, não sendo uma afirmação estrita justamente devido às men-
cionadas outras hipóteses possíveis que foram descartadas, sejam elas: acerto por adivinhação
e por sorte; erro por distração, falha de comunicação ou conhecimento parcial insuficiente.
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3.2.3 A Natureza das Medidas

Dado que nos baseamos em medidas fuzzy de conjuntos, nossas medidas serão sempre um
número entre 0 e l que indicam uma estimativa de pertinência do elemento sendo avaliado a
algum subconjunto específico do universo, como visto em 3.2.1.

Se nos propomos a usar um número entre 0 e l para quantificar qualquer coisa, a primeira
idéia que vem à mente é uma noção probabilística deste número. De forma óbvia, supõcse que
l significa completamente ou totalmente e 0 significa a negação absoluta daquilo que se aprecia.
Os números intermediários quanta-Rcam situações intermediárias, entre a verdade ou certeza
absoluta e a falsidade ou certeza absoluta na negação, correspondendo a uma estimativa de
proporção de uma partição do universo de discurso.

Mas podem números de [0,1] sempre ser interpretados como probabilidades?

O Que São Probabilidades

O uso ma,is comum que se faz da teoria das probabilidades, no dia a dia, é embaçado em tama-
nhos estimados, previstos ou detectados de subconjuntos dentro de um universo prede$nido,
ou mja, medidas de extensão. Dizermos que 40% das informações que trafegam na Internet
são relacionadas a negócios tem diversas implicações diretas que são evidentes à maioria das
pessoas como, por exemplo, que nosso universo portanto é formado das informações troca-
das na Rede e que a afirmação signiâca que o complemento daquele subconjunto refere-se à
negação daquilo que o caracteriza, ou sqa, em nosso caso, que 60% das informaições não são
relacionadas a negócios.

Ademais, supõe-se, em geral, que tais números apareceram através de um levantamen-
to amostrar direto $xando-se as condições de observação ou então a partir de cálculos feitos
indiretamente sobre amostras relacionadas ou ainda extrapolados a partir de outros dados.
Contudo, podem ser simplesmente a opinião de um conhecedor do universo em questão, ex-
pressada como uma estimativa, pessoal da freqüência de eventos que ele imagina que será
observada.

Assim, 40% pode indicar que em dadas circunstâncias, 4 entre 10 observações de algum
fenómeno de interesse (que forma o universo de discurso) apresentaram determinada pro"
priedade; isto é denominado interpretação freqüentista. Tais números são diretamente
baseados em dados concretos e são probabilidades ditas objetivas.

Isso contrasta com números produzidos por estimativas pessoais não diretamente veri-
ficáveis, chamados probabilidades subjetivas. Assim, os mesmos 40% podem ser uma
avaliação ou intuição de um especialista, situação na qual se denomina interpretação ob-
jetiva das probabilidades subjetivas. Neste caso os números são vistos coma estimativas de
freqüências concretas de observa.ção de eventos no universo de discurso: os 40% do especialista,
correspondem a uma expectativa pessoal de que, se houver a observação, esta será a frequência
medida. Segundo sugestões para o modelo Bayesiano em [6], as probabilidades subjetivas, sob
tal visão, são "estimativas de riscos objetivos'
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Mas esta não é a, única maneira de interpretar números envolvidos em cálculos proba-
bilísticos. Fazendo, poi' exemplo, uma avaliação da competência possível de uma, pessoa que
conhecemos e evidenciando a incerteza natural que tal avaliação acompanha, poderíamos dizer
que temos 50% de certeza de que ela é razoavelmente competente, 35% de que não é e 15% de
que seja extremamente competente.4 Claramente a interpretação destas probabilidades não
pode se basear em frequência, uma vez que os números estão servindo como uma gradação
de nossa confiança, em cada uma das alternativas e não como uma estimativa de observações
diretas (que signi$caria dizer que em 50% dos casos em que o avaliador observou o avaliado
este foi competente, bem diferente de falarmos em 50% de certeza sobre um dado absoluto).
Novamente seguindo Shafer [6], podemos dizer que estes números são "taxas de aposta pessoal
a despeito de evidências e quantidades objetivas" , seguindo uma interpretação puramente
subjetiva das probabilidades.

Ressalta..se que neste último caso não há uma relação direta, com dada frequência de obser-
vações em um caso de estudo: tais números não necessariamente correspondem a estimativas
pessoais de ocorrências, mas a graus de incerteza subjetivamente definidos.

As visões diferentes das probabilidades apresentadas podem e são, às vezes, levadas a
extremos não saudáveis, por um lado sugerindo que os únicos números válidos são os con-
cretos e pelo outro que não existem quaisquer probabilidades obtidas de maneira objetivo.
Enfim, ainda no artigo citado, há a definição da interpretação construtiva que entende a
probabilidade como algo que deve levar em conta a estrutura da evidência para alcançar um
compromisso entre os dados objetivos e os julgamentos que estes geram.

Tal definição tem como objetivo assentar o terreno para as funções de crença, especialmen-
te por se contraporem aos subjetivistas ou Bayesianos extremistas. Apesar disso podemos ler,
de um Bayesiano moderado [17]: "(...) em AI estamos primariamente interessados em modelar
processos mentais um tanto quanto inacessíveis e de baixo nível. (...) Assim, nem a inter-
pretação freqüentista (...) nem a subjetivista (...) parecem convincentes. Bayesianos aceitam
(...) [que] probabilidades são graus de crença construídos deliberadamente e com base em
evidências." Isso claramente não dá a estes graus o direito de violar as leis da probabilidade.

Note-se que a ideia de probabilidades tem estado fortemente vinculada a de freqüência
e pode soar estranho falar, ao invés disto, de graus de incerteza. Para clarificar um pouco,
podemos usar deÊnições de probabilidades sugeridas também ao modelo Bayesiano em [18],
segundo as quais uma afirmação de crença P(.A) por um sujeito, entendida como a probabili-
dade do evento A, obedece às três premissas básicas da teoria de probabilidades, tendo como
corolário o item seguinte, sejam eles:

1. 0 $ P(..'!) $ 1

2. P(S) = 1, onde S é uma proposição de certeza absoluta

3. P(.4 aw B) = P(Á) + P(.B) se A e B são incompatíveis [Propriedade Aditiva]
'Deixamos de lado no exemplo, é claro, considerações linguísticas sobre o significado de competência, que

vax'ia de pessoa a pessoa.
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4. P(--.A) = l P(.A), supondo .A e -.,4 mutuamente exclusivos

Desta forma podemos nos afastar de qualquer definição freqüentista e ficamos seguros do
que são ou não probabilidades.

O Que São, Então, Números Não Probabílísticos?

Quaisquer números que violem as propriedades acima não são probabilidades no sentido Baye-
siano. A relação entre ambos é muito clara e praticamente inquestionável se dispomos de dados
objetivos mas fica um pouco confusa no caso de probabilidades subjetivas. Fica ainda mais
confusa quando deixamos de usar conceitos relacionados a frequências de eventos observáveis
em condições $xas e passamos a avaliações fundamentalmente pessoais.

Observe-se ainda que o uso de probabilidades quando visto pelas inferências lógicas re,
presentadas no sistema proposto apresenta certas pecu]iaridades- ])ilicilmente pode-se ter a
chance de se obter um levantamento estatístico ou ensaio das sentenças em questão para que
possamos fazer e representar afirmações como "43% dos alunos que acertaram esta questão
se declararam como realmente conhecendo o tópico avaliado». O que se faz é uma estima-
tiva pessoal de alguma sentença traduzida por um número, como "espero que a maioria das
vezes (80%o) um aluno que acerta esta questão realmente conheça o tópico avaliado". Assim
o número na verdade não representa uma amostra significativa de um universo determina-
do, mas sim a tentativa de captura de uma estimativa subjetiva a respeito da veracidade ou
plausibilidade de dada sentença.

Nos primeiros sistemas que lidavam com incertezas os números utilizados se baseavam
de forma um pouco livre em idéias de probabilidades mas com o tempo Êcou claro que estes
poderiam ser interpretados de maneira não probabilíktica [20]. Essencialmente o objetivo desse
comentário é chamar a atenção para dois fatos: o de que talvez os números não pudessem ser
derivados de dados objetivos de freqüência, mesmo que imaginários ou não realizáveis; e de que
a maneira com que eram manipulados poderia desobedecer aos princípios das probabilidades.

Um exemplo simples e corriqueiro pode ser visto em funções de pertinência de conjuntos
fuzzy: o número em [0, 1] indica tão somente um grau de simi]aridade ou seme]hança entre
a, situa,ção ou elemento em questão e uma outra que serve de referência de comparação. Ni-
tidamente tais valores não são probabilidades, tanto por não representarem frequências ou
estimativas pessoais de frequências ou ainda uma certeza sobre um dado como por não ne-
cessariamente obedecerem à propriedade aditivo. Observe que isso não significa dizer que em
alguns casos não se podem dar interpretações probabilísticm a estes números (para ser exala,
"(...) estar numa situação que se assemelha a um estado das coisas S não faz com que S seja
provável e vice-versa." [19]).
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Probabilidades e Nosso Problema

Temos aqui um grau de certeza sobre determinado fato, no caso o aluno dominar ou não o
tópico. Tal grau pode ser expresso por um número entre 0 e l de diversas formas.

No caso da adoção do formalismo Bayesiano, com a obrigatória utilização do teorema
de Baym, teríamos resultados de significado imediatamente compreensível, como p. ex. "0
sistema estima que 37% dos alunos numa situação como a que se apresenta (ou soja, com
os mesmos acertos e erros do que está sendo avaliado) dominam o tópico". Uma vez que se
considera uma população homogênea no universo, se assumirmos as premissas já discutidas
e as clássicas da teoria, há efetivamente uma probabilidade de 37% que tal aluno conheça o
tópico e ta! número serve como um indicador seguro e claro da sua proficiência exatamente
como foi demonstrada pela prova, assumindo-a como um instrumento infalível, uma premissa
padrão em qualquer exame.

Vejamos agora a seguinte situação: o examinando escolheu uma alternativa errada para
uma questão um pouco difícil. O especialista deve avaliar o quanto isso deve influir em sua
crença de que o aluno domina o tópico. Naturalmente isso pode ser dito de forma proba-
bilística: "estimo que 40% dos alunos que erram esta questão efetivamente desconhecem o
tópico". Note, contudo, que isso não implica dizer que 60% deles domina o tópico.

Essa distinção é típica de uma análise por fuítção de crenças: há uma probabilidade mas
ela não é totalmente relacionada ao nosso dado de interesse. devendo set levada em conta
a estrutura deste relacionamento. Para ilustrar, poderíamos completar a avaliação com um
curioso "estimo que 15% dos alunos que erram a questão efetivamente dominam o tópico"
Assim temos três estados explicitamente: os alunos que não sabem, os que sabem e aqueles
que o especialista não quer se comprometer (os outros 45%o), soja por não ter certeza sobre o
estado deles ou por fazer uma estimativa cautelosa dos outros intervalos, fornecendo apenas
limites e não valores típicos. Note que os números obtidos do especialista correspoJldem, na
verdade, a limites de uma, probabilidade desconhecida.

Tal situação não se encaixa na interpretação Bayesiana típica, onde por hábito a pergunta
é formulada como a definição de um valor probabilístico que faz com que o avaliador não
tenha preferência em apostar nele ou em seu complemento [6]. isso faz com que tais limites
sejam forçados a uma estimativa (p) : (l -- p) correspondente a probabilidades para, a sentença
e sua negação, respectivamente, ou seja, uma situação típica eliminand(Fse os nebulosos 45%o

de não comprometimento com quaisquer das hipóteses, mas feita de forma que o julgamento
é equilibrado entre estas.

Exemplificando, se temos estimativa 0, 3; 0, 7 para um fato q, então é indiferente ao avalia-
dor apostar 3 reais em g contra 7 de um oponente em --g ou então apostar 7 em --g contra 3 em
q, caso seja necessário tomar posição. Uma alteração na proporção corresponde a algum risco
que não deseja correr: 0, 4; 0, 6, por exemplo) faz com que ele queira explicitamente algum dos
lados da aposta e rejeite o outro.
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3.2.4 Funções de Crença

Funções de crença são simplesmente medidas fuzzy como definidas pelos axiomas 3.1 a 3.3 que
adiciona[mente obedecem ao seguinte axioma [4] :

Axioma 3.4 (Funções de Crença)

BeZ(.A: U.A, U . -.U.A«) 2 }: .B'/(.Ai) - >1: B'l(.Ain.'lj)+ ' ' '+(-1)"+:B'/(.A: nÁ,n n.A«)

Isso nos dá, para a medida da união de dois conjuntos, p. ex

Be/(.Ai U 42) Z Be/(Ái) + -Be{(.A2) B./(.A: n Á,)

Note que para chegarmos às probabilidades basta trocar o axioma acima por outro mais
forte: p(.AU B) = p(.Á) +p(-B) sempre que .An .B = é, (lue é exatamente a propriedade aditivo
citada anteriormente. Obviamente, isso implica que as funções de crença não são necessaria-
mente probabilidades pois há situações em que a propriedade aditivo não será obedecido.

Baseado nos axiomas acima podemos definir a forma padrão de se lidar com medidas de
crença que são definidas sobre um universo X através de uma função m : 2x -.-} [0, 1] dita
atribuição básica de probabilidades tal que

«.(@)

)l: m(.A)
.Á€2x

Assim, m(.4) pode ser interpretado como o "grau de evidência apoiando a asserção de
que um elemento específico de X pertence ao conjunto .A mas não a qualquer subconjunto
especial de Á, ou então como o grau com que acreditamos que tal asserção é garantida" [9,
p 112]. Assume-se que os elementos de X podem ser considerados como hipóteses exaustivas
e mutuamente exclusivas para a variável.

Desta forma usamos a função m para atribuir uma massa de probabilidades a subconjuntos
de interesse, não necessitando cobrir todos os subconjuntos possíveis. Com isso temos uma
boa especificação de incerteza: podemos, p. ex., atribuir' uma massa mi ao subconjunto com
elementos {zi, z2, aç3l} sem privilegiar qualquer um deles e independente dos outros elementos
em X (vede o exemplo de [24], onde se tem certeza absoluta de uma carteira perdida estar em
um de três lugares, mas nenhuma evidência a respeito de qual deles efetivamente).

A medida BeZ de crença ou, mais propriamente, de apoio à hipótese de que um elemento
E sendo modelado ou avaliado se encontra no subconjunto .A ou, equívalentemente, que seja
verdadeiro o evento ou propriedade 4 do universo X, dadas as massas deânidas por m é:

BeZ(.4) >: «.(.B)
BCA
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Define-se ainda a plausibilidade de dado evento ou subconjunto .A de X, intuitivamente
sendo uma estimativa de quanto é passível (0 sendo impossível e l possível) como o comple-
mento da crença no complemento de Á- Ou mja, quanto mais evidências tivermos apontando
para elementos fora de .A, menos plausível é esse evento. Portanto escrevemos:

P/(Á) = 1 - B'/(.A)

Enfim a estimativa para alguma propriedade é feita com as medidas de crença -BeZ e
plausibilidade PZ é análoga a termos limites inferior pi e superior p« de probabilidade de tal
propriedade. Naturalmente, -BeZ $ PZ assim como pi $ p« é uma exigência, caso contrário
estamos em contradição pois isso significa que estimamos que um conjunto e seu complemento
possuem uma intersecção já que a soma de suas cardinalidades excede a medida do universo
de discurso.

Note ainda que caso [.BeZ(p) , PZ(1))] Ç [0, 1] tenha interpretação probabilística, o intervalo
indica uma probabilidade desconhecida, ou nela, indica uma faixa onde pode se localizar um
valor único. Isso é muito diferente de termos um intervalo de valores possíveis no sentido que,
dependendo do desenrolar da obtenção de maiores evidências, vários pontos diferentes podem
ser obtidos. A probabilidade é única, apenas ma]-determinada (cf. [24, p 475]).

A Regra de Dempster-Shafer

Supondo que temos duas atribuições básicas de probabilidade, também chamadas /uniões de
massa, mi e m2, baseadas em evidências independentes uma da outra, e desçamos combiná-
la em uma única função mi,2, produzindo uma estimativa de crença baseada em ambas.
Utiliza-se neste caso a Fórmula de Combinação de Dempster-Shafer, ou simplesmente Regra
de Dempster (cf., p. ex., [9, p. 114]), que segue;

}: m*(B)."',(C)
mi,a(À) - P11%'''li- .Í

.K= >1: mi(B).m,(C)

Onde .l( é uma constante de renormalização que simplesmente distribui a massa que foi
excluída de mi.z entre os elementos restantes para que a soma continue 1. Estes elementos
excluídos indicam conflito na evidência sendo combinada e portanto devem ser descartados.

Perceba que a combinação de uma crença vácuo (isto é, massa 1,0 atribuída ao /ramo
e massa 0,0 atribuída aos subconjuntos mais específicos que o conjunto todo) com qualquer
outra crença manterá esta última inalterada. Portanto m(X) = 1, para X sendo os estados
possíveis do conjunto, é o elemento neutro da regra de Dempster.
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Outra maneira de elaborar a regra de Dempster é expressando a relação entre os subcon
juntos /3 e (; como uma /unção de compatibí/idade [6] indicando quais pares de elementos
{b,c},b C .B, c C C' são compatíveis e quais não são; massas que a princípio seriam resul-
tantes da combina.ção de pares incompatíveis são somadas à constante .lr e redistribuídas
uniformemente aos outros subconjuntos.

E necessário mencionar aqui um detalhe interpretativo impor'tente: nem sempre existem
probabilidades consistentes que limitam simultaneamente todas as funções de crença sendo
combinadas bem como o resu]tado. Com isso, os intervãos respectivos [BeZ(p), PI(p)] não
necessariamente têm uma interpretação como limites de probabilidades, que só pode ser válida
quando não for necessária nenhuma renorma]ização (cf., p. ex., [24, p. 476]).

Ressalte-se finalmente que a fórmula é aplicável apenas a dois itens independentes de
evidência, ou seja, duas fontes de informação não relacionadas onde o valor atribuído a uma
não interfere no valor atribuído à outra. Contudo, tal distinção é essencialmente subjetiva:
não há critérios objetivos para o julgamento.

Exemplo Simples

A interpreta.ção construtiva do conceito de probabilidade subjetiva é aplicada a algum forma-
lismo e a determinado problema através de exemplos canónicos ou metáforas. Para as funções
de crença o exemplo origina]mente sugerido por Shafer em [25] é o da testemunha que pode
ou não ser confiável, que é muito claro e serve bem para casos simples. Casos mais complexos
podem exigir outras metáforas mais genéricas.

Sugere.-se que podemos medir qualquer evidência, comparando-a em força com a evidência
de certa testemunha que pode ou não ser confiável, sendo tal confiabilidade dada de forma
probabi[ística. Vejamos um exemp]o de [24].

Mary diz que um galho caiu sobre meu carro. Tenho Mary em grande apreço e suponho
que tenha uma dta conÍiabilidade: minha probabilidade subjetiva de que ela seja confiável é
de 90% e, por conseqüência, a de que ela não é confiável é 10%. Observe que isso não significa
dizer que há 10% de chances que um galho não tenha caído sobre meu carro, uma vez que
Mary pode estar fazendo a aÊrmação sem nenhuma base na realidade, ou seja, sem olhar meu
carro: assim, ela pode estar sendo não coníiável e mesmo assim o galho pode ter caído no meu

Portanto essa probabilidade subjetiva me leva a crença de 90% em que um galho caiu
sobre meu carro mas também à crença de O%o de que isso não aconteceu: no caso dela não
estar sendo honesta não temos qualquer informação sobre a, realidade e portanto estes 10% são
distribuídos no meu Jbame de possibilidades, no caso o conjunto com ambos os fatos -- o galho
ter caído e não ter caído sobre meu carro. A probabilidade verdadeira de que o galho tenha
atingido o carro é 90 + z% onde z é uma probabilidade única desconhecida, nomeadamente a
do galho ter caído no caíra sendo Mary desonesta na situa.ção.

Note a diferença em tela,ção ao formalismo Bayesiano: neste procuramos probabilidades

carro
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objetívas para, respostas possíveis diretamente relacionadas às questões de interesse, enquanto
em nosso exemplo tomamos probabilidades para respostas a questões relacionadas àquelas que
desejamos avaliar. Para que o exemplo tenha uma interpretação Bayesiana necessitaríamos
obrigatoriamente da probabilidade genérica de que um galho caia em meu carro e da proba-
bilidade de que dado que um galho caiu Mary tenha verdadeiramente visto e me contado.

Agora suponha que Betty, ainda mais confiável, digamos 95%, me diga que nada caiu
em meu carro. Sempre podemos de alguma maneira interpretar isoladamente uma função de
crença como limites verdadeiros de probabilidade, portanto podemos supor que há no mínimo
95% de chance que não haja algo sobre o carro, da mesma maneira que o exemplo anterior.
Mas se tomarmos ambos em conjunto teremos limites conflitantes (note que os limites ainda
seriam válidos se ambas tivessem baixa conâança, tal como 35% cada) pois as duas funções
de crença são contraditórias como limites de probabilidades.

Por fim, se as combinarmos segundo a, fórmula de Dempster, teremos uma crença de 31%
que o galho caiu no carro, 65,5% de que nada caiu no carro e os 3,5% restantes atribuídos ao
»'ame, ou seja, a, ambas as hipóteses como um conjunto mas a nenhuma delas especificamente.
Uma vez que a renormalização foi necessária por haver itens de evidência conflitantes ou
incompatíveis (K=0,855) a interpretação probabilíitica destes números não é mais válida.

Notas Sobre a Aplicação e Lógica

É claro que utilizar um modelo onde temos tanto variáveis quanto o relacionamento entre elas
representados numericamente implica um formalismo lógico associado, onde as proposições
naturalmente tomam a forma "a variável X tem valor a;" e os valores-verdade e operações são
relacionados aos números de alguma forma.

Em nosso caso, temos uma extensão da Lógica Clássica onde uma sentença qualquer pode
ter designada, não apenas um valor de {yi/'} mas duas medidas do intervalo [0,1], o que
resulta no ganho de expressão semântica em que a sentença tem uma certa proximidade com
a verdade ou falsidade.

Os números intermediários do intervaplo podem ser interpretados como graus de crença ou
plausibilidade de tal evento, que é uma afirmação categórica, de forma que quanto mais nos
aproximamos de 1, mais plausível o evento é. Pode-se entender isto como um conhecimento
nítido (crísp, em oposição a /uzzy) e informações imprecisas.S Isso pode ser interpretado como
possuir dados sobre nosso conhecimento categórico, no caso, informação sobre nossa incerteza,
o que se qualifica como metaconhecimento [21]-

Assim temos um ganho semântico em relação à Lógica Probabilística [14] pelo uso de
medidas distintas que contabilizam apoio (-Be/(g)) e refutação (BeZ(--q)) em lugar de um
número e seu complemento (P(g) e P(--g) = 1 -- P(q)) com o mesmo significado intuitivo.

sComo já discutido, o termo conhecimento ni7ído implica dizer que as sentenças envolvidas são claras, ou
seja, são afirmações categóricas sobre as quais não podemos colocar gradações de pertinência, algo como na
afümação "a água está quente" em oposição a "a água está só um pouco quente" ou "a água está um pouco
fHa", que impõem uma gradação à primeira afirmação.
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Parece claro que isto é obtido dividindo dois propósitos a que a probabilidade serve com um
único número: a de quanto a sentença deve ser necewária (Bel) e de quanto ela não pode ser
verdadeira (PI). Uma vez dotados de duas variáveis independentes onde havia apenas uma, é
de se esperar que a informa.ção final seja mais rica, agora indicando um intervalo de valores
possíveis ao invés de um único ponto.

Pode-se dizer, portanto, que a diferença está na dualidade empregada pela estrutura pro-
babilística, onde o número de casos negativos deverá ser o complemento dos positivos (p. ex.,
30% verificam p implica que 70% não verificam). Isso significa que qualquer alteração nas
crenças do sistema, se modeladas assim, por uma evidência nova causa um /eílo dup/o de
computação: um aumento na crença de que a propriedade se veriâca implica diretamente ou é
equivalente a uma diminuição na sua não verificação, e vice-versa, o que não necessariamente
OCnrFC p«.. f«nrÃns de clenca.

Isso é possível pela capacidade de não especificidade das funções de crença, que pode
ser interpretada como uma medida de ignorância. Seguindo [20], tendo uma sentença p de
interesse que se deseja avaliar frente a u m dado conjunto de evidências, podemos identificar três
probabilidades que podem ser derivadas neste caso, a partir das evidências: a de que supomos p
verdadeiro, de que supomos p falso e a de que ignoramos p, de acordo com fatos conhecidos. No
formalismo Bayesiano a probabilidade de que p é ignorado em dadas circunstâncias é sempre
zero, enquanto para as funções de crença signi$ca a massa atribuída ao /mme composto por

3.2.5 Funções de Crença Conjuntas

O relacionamento entre duas variáveis ou funções de crença distintas e a priori independentes
pode ser especificada por uma única atribuição de massa para o /ramo composto pelo produto
cartesiano dos estados possíveis para estas variáveis, da mesma forma como se faz uma dis-
tribuição conjunta de probabilidades. A isso se dá o nome de Joinf 6e/{e//unctions ou funções
de crença conjunta e os conceitos apresentados se estendem naturalmente para três ou mais
vanaveis.

Tomemos o exemplo mais simples possível: crença sobre duas variáveis X e y com valores
possíveis {zi, z2} e {yi , y2}, respectivamente. Tomando o produto cartesiano destes conjuntos
temos então as possibilidades X x y = {(zi, yl), (zi, g/Z), (z2, yl), (z2, y2)}. A atribuição de
massa m é definida, portanto, como m : 2Xxy ---} [0, 1].

Através da combinação dessa distribuição via regra de Dempster podemos ter uma estima-
tiva de X a partir de uma outra dada sobre y individualmente. Para tanto, claro, é necessário
que de$namos uma operação de extensão da crença sobre uma variável à função conjunta e
uma outra operação para a marginalização da função conjunta obtendo dados unicamente
para uma das variáveis.

A extensão de uma crença na variável X' para uma distribuição conjunta sobre X' e
X" é apenas a atribuição da massa originalmente destinada a um subconjunto .Z Ç 2x ao
subconjunto formado pelo produto cartesiano Z x X". No caso anterior, a extensão de uma
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crença dada por mX em X para mX,}' em X x y seria

mX,r({('-,g/:),(«:,g,),(,,,y:),(,,,y,)}) = mX({":,",})
«,x,r({(z:,y:),(zl, g/,)}) = mX({«i})
«.X,y({(z,, yi),(z,, g/,)}) = mX({'2})

A marginalização de uma crença conjunta sobre X' e X" para X' consegue-se agregando
as massas dos subconjuntos obtidos desprezando-se a variável X". Por exemplo, se tivermos
as massas

,nX,y ({(,:, y,), (,,, y,)})
«.x,r({(,-, g/:),(«:, y,),(,,, y:),(,,, y,)})

«.x,r ({(,l, y-) , (,i, y2)})
«.x,v ({(z: , y:)})
«.x,r({ (z,, y: )})

como as únicas diferentes de 0 na distribuição sobre X e y obtém-se para a marginalização a
X o seguinte

«.x({zi, z2}) = mX,y({(zl, yi),(zi, y2),(z2, Z/i),(,2,y2)}) + mX,y({(,i, g/Z),(z2,y2)})
«.X({«:}) = «,X,y({(.-)}) + mX.r({(zl, g.)})
«.x({,,}) = «.x,r({(,2,yi)})

]!'orça de Evidências

Um uso interessante no caso de sistemas especialistas é na quantificação de evidências ob-
serváveis conforme sua confiabilidade ou a força de implicação para dada hipótese. A rigor,
uma evidência .Ey só pode possuir dois estados, detectada ou não, sendo por isso um dado
categórico. As atribuições de massa possíveis são apenas duas, portanto: m({detectada}) = l
ou m({-'-detectadas) = 1, com o resto em zero. Queremos agora associar um peso a esta
evidência quando ela fot detectada, digamos m({âip}) = 0, 3 e m({--hip}) = 0, 2 relativos à
hipótese hãp de interesse, com massa 0,5 deixada ao fume.

Podemos utUizar uma distribuição conjunta sobre {detectada, -.detectadas x {AÍp, -.hip}
para tanto, com *s atribuições m({(detectada, hip), (=detec&ada, hip), (-.detectada, -.hip)}) =

0,3, m({(detedad",-.háp),(=det«fada,Aãp),(-.d'fec&«da,--hip)}) = 0,2 '
m({(detectada, hip), (detectada, ---Aip) , (-.detectada, hip) , (--detectada, -.Aáp)}) = 0, 5. Modo
Íamos então os relacionamentos como obtendo a crença na hipótese devido à evidência .By
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Tabela 3.1: Tabela Verdade da Implicação

como o estabelecimento ou não da observação desta evidência sendo um fato inquestionável
cuja crença respectiva é estendida ao ./cume conjunto e então combinada com a, distribuição
especificada acima via regra de Dempster; o resultado é então marginalizado para a hipótese
em questão e também combinado, via ])empster, com a crença prévia nesta hipótese.

Note que se a evidência não for observada o procedimento indica a combinação de uma
crença vácuo com a avaliação prévia da hipótese, com peso u notária atribuído inespeci.Rcamente
ao /pane, o que vai manter essa crença inalterada (v. p. 35). Note ainda que a existência
prévia de uma estimativa sobre a hipótese não é crítica pois a regra de Dempster é associativa
e comutativa, de forma que podemos ter dados iniciais ou várias evidências como fonte de
crença para a hipótese sem perder a generalidade

Implicação

Outro uso interessante diz respeito a funções lógicas, ou seja, relacionamentos entre variáveis
binárias. Sejam por exemplo as sentenças categóricas pi e p2 e as variáveis Xt e X2 definidas
sobre os estadas possíveis respectivos das sentenças. Tomemos como exemplo, posteriormente
útil em nosso estudo, a implicação lógica Xi --} X2, com a conhecida tabela verdade vista à
tabela 3.1, onde V=verdadeiro e F=fãso.

Essa função lógica pode ser vista como uma relação de compatibilidade destas variáveis,
desde que seja interpretada categoricamente como uma proibição da terceira linha (estado
onde pt ;; y, p2 = F onde a implicação Xi --} X2 portanto não pode ser verdadeira). Note
que o converso -.X2 -+ -'.Xi também vale (aâna] a tabela obtida é, óbvio, a mesma).

Mapeando esta Feia,ção em uma distribuição conjunta de crenças sobre Xi x X2, temos
simplesmente m({(-.pi, ---p2), (--Pi,Pz), (Pi,Pa)}) = 1, ntabelecendo que o par (pl, --pz) é in-
compatível pois tem massa zero. Isso é intuitivo: estabelecendo uma proibição explícita no
relacionamento das variáveis quaisquer massas atribuídas a este caso serão naturalmente re,
manejada. Utilizaremos esta distribuição para relacionar crenças de forma semelhante ao
caBO das evidências, estendendo e marginalizando para podermos fmer as combinações.

Assim podemos supor, por exemplo, uma crença mi sobre Xi dada por mt((pi}),
mt({-.pi}) e mi({pi,-.pt}). Queremos computar a crença m2 sobre X2 dados mi e a im-
plicação na forma da distribuição conjunta citada acima.

Via regra de Dempster, obtemos
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«. - ,,({b: , p,)} )

m:,,({(--p:, p2) ,(--p: , --p,)})
«ü:,,({(P:, P,) ,(--P: , P,),(P: , m)})

m: ( {p. } )

m: ({--p:})
«.-(b« , -.p:})

que quando marginalizado a m2 nos dá exatamente

«.,({P,})
m, ({p,, --p,})

m:({p:})
«.:({--p:}) + m: ({p:, --p-})

Portanto tal construção pode ser pensada como um mecanismo de tranli$eréncia de massa.
Seu comportamento é que esperávamos de uma implicação pi --} p2: a massa atribuída a pt
foi diretamente transferida para p2 e o restante foi somado no /fome.

O comportamento para a computação do converso é simétrico, sendo dada uma atribuição
m; em X2 e obtida mÍ em Xi, com a massa sendo transferida entre m;({--p2}) e m{({--pi}).
Ademais, o resultado obtido pode ser combinado com outras avaliações ou implicações sobre
a variável implicada através da regra de Dempster para obtermos uma, estimativa conjunta de
múltiplas fontes de evidência, como se verá depois.

Implicação com Taxa de Desconto

Uma variante interessante do procedimento acima inclui a noção de faze de desconta r (cf., p.
ex. [11]), que nada mais é do que uma suposição de que, por quaisquer motivos, a transferência
de massa não deve ser total ou a implica.ção não é categórica havendo uma redução da força
do termo implicante. Nosso intuito é, portanto, fazer um desconto de r o que equivale a
multiplicar a massa por (l -- r).

Para tanto, basta utilizar a, variante da distribuição conjunta da impjícação
«t({(-.pt, -'-p2), (--pi,%), (PÍ,D)}) = (1 -- r) incluindo agora uma atribuição «) Jt«"''e com

. rwt«te, m({(--p:, --m), (np:,p,), (P:,P,), (P:, -'-P,)}) = «
O resultado de atribuir uma crença mi sobre Xi dada por mi({pl}), mi({--pi}) e

mi({pi, --pi}) e computar como no procedimento anterior é

«.,({p2}) = m:({p.}).(1 - ,)

«.,({p2, -.p'}) = m-({--p:}) + «.:({p:,--p:}) + m:({p:}).,

que é exatamente o que desejávamos
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3.3 O Modelo Sugerido

3.3.1 Uma Descrição Simples dos Procedimentos

A computação das evidências foi dividida em duas partes para simplicidade de tratamento:
implicações diretas das evidências coletadas nos tópicos avaliados pelas questões e as impli-
cações indiretas de conhecimento (ou não) de um tópico nos tópicos relacionados (dependentes
ou embaladores deste).

Um tópico tp da matéria em questão sendo avaliada tem apenas duas medidas variáveis
de interesse direto ao sistema: o quanto de apoio a favor do seu conhecimento pelo aluno há
em evidências coletadas e o quanto de apoio há em contrário- Modelamos isso como a função
de crença sobre um /mme 0 = {p, --p} onde p é a sentença "o a/uno conhece o [(ip co tp".

Assim podemos ter atribuições de massa de probabilidades m(p), m(-.p) e m(P) que obriga-
toriamente devem somar 1. A partir destes determina-se pelas definições anteriores o intervalo
de crença possível a p dado por [.Bel(p), P!(p)] = [m(p), ] -- m(-.p)] e o intervalo possível a --p
dado por [.BeZ(-.p) , P/(--p)] = [m(-.p), ] -- m(p)]; tais ínterva]os representam, respectivamente,
a crença do sistema no domínio e no não domínio do tópico tp pelo examinando.

Intuitivamente a medida Be/(p) de apoio corresponde a um grau de exigência ou neces-
sidade de que p seja verdadeira, obtido através de evidências coletadas neste sentido, que
aumentarão seu valor. Já a plausibilidade PZ(p) relaciona-se a aceitabilidade de p ou à pos-
sibilidade de que p seja verdadeira e as evidências que indicam refutação devem, obviamente,
diminuir seu valor.

Assim, o erro ou acerto de uma questão irão causar imediatamente uma alteração nestas
medidas do tópico tp respectivo. À escolha de uma alternativa corresponde uma função de
crença sobre o domínio do tópico envolvido (cf. o exemplo em 4.2 para discussão). Eviden-
temente esta estimativa pontual deve ser combinada com as outras estimativas através da
fórmula de Dempster.

Os tópicos de uma matéria não são, em verdade, assuntos isolados, havendo usualmente
grande ligação entre eles, que aqui foi, de modo um pouco simplista, reduzida a uma indi-
cação de fundamentação, ou sela, dados dois tópicos tpi e tp2, sendo tpi fundamental para a
compreensão de tPe, dizemos que tp2 é dependente de tpt. Isto formará, evidentemente, um
grato dirigido de dependências.

A ligação entre os tópicos assume então dois aspectos principais, que podem ser tradu-
zidos pelos raciocínios: a) "se um aluno conhece tp2 então ele deve conhecer razoavelmente,
ao menos, tpi"; e b) "se um aluno desconhece tpi então ele deve desconhecer ao menos parci-
almente tp2"

Assim, tudo que se tem a fazer é o seguinte; quando uma evidência é computada em favor
da conhecimento de [p2, isso também deve contar como uma evidência de conhecimento de fpt
(mas obviamente menos do que uma evidência direta); e quando uma evidência é computada
em favor do desconhecimento de fpi, isso também deve contar como uma evidência de desço-.
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nhecimento de tp2 (mas talvez menos do que uma evidência direta). Isso deve ser estendido
para quaisquer' seqüências de tópicos tpi, ..., tpj com í < .j e que apresentem dependência entre
tpi+t e tpi.

Claramente as ligações de dependência têm uma constante envolvida tanto para equili-
brar a computação de evidências diretas (questões) e indiretas (alterações em outros tópicos)
quanto para calibrar a própria dependência (alguns tópicos podem ter relação estreita e, por
conseguinte, uma inÊuência maior um sobre o outro, enquanto outros são apenas marginal-
mente relacionados). Isso significa dizer que o grato tem pesos nas arestas.

O algoritmo usado para propaga'ção de crenças pelos tópicos com dependência necessita
de algumas considerações à parte e encontra-se no capítulo seguinte.

3.3.2 Análise e Detalhamento

No estado inicial do sistema, quando nenhuma questão ainda foi respondida ou, equiva-
lentemente, não houve computação dos resultados do teste, ambas a8 crença no domínio
e não domínio de um tópico, dadas respectivamente pecos intervalos [.Be/(p),PZ(p)] e
[BeZ(--p),P/(=p)] onde p é a sentença "o examinando domina o tópico tp", são indicadas
pelo intervalo unitário [0,1] para cada um dos possíveis tópicos tp. Isso indica ignorância total
do sistema a respeito de todos os tópicos.

Nota-se que sendo o procedimento para combinação de crenças é a regra de Dempster, que
é comutativa e associativa, a propagação das crenças pelo grato de dependência de tópicos pode
ser feita tanto uma questão de cada vez por todo gráfico, obtendo estimativas parciais, quanto
todas de uma vez para os tópicos associados e daí propagar pelo grato até o equilíbrio, além
de não depender da ordem com que as questões são observadas. Vamos descrever, portanto,
o que ocorre ao computar uma escolha do examinando.

Cada questão está diretamente ligada a um ou mais tópicos que pretende avaliar; ca:
da uma de suas alternativa.s possíveis deverá ter um "peso" associado de acordo com suas
características que determinam seu potencial discriminatório para a hipótese de domínio de
um tópico (no caso de ser a alternativa carreta) e para o não domínio (para as erradas).
Inicialmente nenhuma alternativa foi escolhida, portanto as funções de crença associadas a
cada questão atribuem massa apenas à não escolha: m({nao asco/h da}) = 1 pai'a todas as
questões.

Agora vamos supor que a alternativa q. da questão g foi escolhida e desejamos computar
seus efeitos no grato. Naturalmente mç.({escoZAÍda}) = 1 e mç.({escolhÍda}) = 0 para as
demais alternativas g{ da questão q. Note que m({escoJAáda, nao escoZhida}) = 0 em qualquer
momento para todas as questões, pois a escolha de uma alternativa de uma questão é um fato
categórico: ou se escolheu ou não se escolheu. A idéia funciona porque que alternativas não
escolhidas não vão fazer diferença na avaliação final (o que seria possível, já que a escolha de
uma alternativa significa que as outras foram preteridas, fato não desprovido de semântica
e que poderia ser aproveitado explicitamente, exigindo duas estimativas diferentes para cada
alternativa) .
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Assim, apenas quando mç.(pesco/hida}) = 1 teremos inâuência em fp. Associada a q.
temos uma atribuição m«q.-tp (cf. 3.2.5 para descrição do mecanismo), responsável pela
designação do peso da evidência, que será combinada com a crença anual no tópico tp através
da fórmula de Dempster, dada por mtp'

Esta alteração em mtp será refletida em todos os tópicos adjacentes a ela e, em seguida, a
todos os adjacentes a estes, de acordo com um algoritmo a ser descrito no capítulo seguinte,
até qüe ó grato entre ém equilíbrio. As crênçM dõ sistema em c:üã, tópico f podem ser õbtidm
através dos mf respectivos neste momento segundo as fórmulas já citadas.

A interpretação disso é, c]aro, que o intervalo [.BeZ(p), PJ(p)], inicialmente unitário, vai
séhdõ i'edúzídó ã cada hóva evidência (escólhã, de altei'na,uva) que é cõnbinada.

O ciclo todo; en$mi será repetido para uma nova questão.

3.4 Adeqüãbilidade da PI'oposta

É evidente que o modelo resolve o problema proposto, ao menos em tese; portanto aqui nos
concentramos em alguns panfos /a/#as ou questionáveis, uma vez que as vantagens só podem
ser percebidas em contraposição com alguma outra proposta.

3.4.1 Pontos Positivos

Antes de mais nada o sistema proposto tem base formal sólida o que faz com que seus prece"
dimentos sejam facilmente compreensíveis e validáveis. Ademais, a semântica das operações,
definições e dados é mais fa.cilmente esclarecida. A necessidade primordial do sistema, tratar
com a incerteza inerente ao problema é também naturalmente abrangida pelo formalismo
desenvolvido com este intuito.

Outra necessidade inevitável diz respeito à contagem ou acumulação de evidências:
ca.sa nãó a tivéssemos a sistema iria gerar apenas apreciações qualitativas e não iria, poder
nem reforçar crenças nem estimar a proporção de acertos e erros.

Mais um item importante é a ausência de limites no número de questões relativas a
cada tópica. O siBtenã admite gerei'icamente qualquer twte õbjetivõ com quantas questões
quanto forem necessárias sem a necessidade de haver uma pós-calibração das constantes en-
volvidas ou estudo de proporcionalidade relativo ao total de questões para cada tópico.

UMa vantagem dó bi'haEgMÕ Mótadõ em í'elaçM a óüti'õg (üõtMamêntê õ Bayesianü)
é o não comprometimento inicial do sistemas ou seja, a possibilidade de representarmos ig-
norância. Muito embora isso seja usualmente aceitável e até mesmo desejável, em nosso caso
tornaria.se problemático partir de alguma estimativa inicial para o domínio de um tópico cor-
respondendo ao caso prototípico ou paradigmático esperado. Isso se deve tanto à dificuldade
de se obter valores consensuais estimados de antemão como pela sua alta variabilidade (depen-
dendo especificamente da instância considerada, p. ex., turmas diferentes, estilo do professor
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ou simplesmente grupo sendo examinado) ou ainda à heterogeneidade dos examinandos, que
podem misturar muitas pessoas que sabem muito e outro tanto que sabem pouco.

Com relação ao tratamento e modelagem das evidências, nota-se que estas são natu-
i?aumente quantificáveis õm força õu confia,bilidade na formalismo. Ainda de a.cardo com a
proposta, podemos gerar estimativas unilaterais que a princípio relacionam-se exclusivamente
ou ao domínio ou ao não domínio do tópico respectivo, o que está de acordo com a ídéia de
bipartií as evidêüciu em põsitivm é negativa. Conjugando ambm, temos a distiaçãó quan-
titativa entre acerto e erro de uma questão} aliada à possibilidade de erros diferentes terem
influência diferenciada.

Oütia êxigêücia tõtalüeüte cumprida i>ela própõsta é que ã ardem de computação dãs
questões não pode influir no resultado final da avaliação. Esta necessidade se justi$ca es-
pecialmente por uma característica específica do problema: a assunção de que o aluno não
aprende (pam efeito de exame) com a resolução de uma questão, sendo o teste inteiro consi-
derado como uma figura estática, uma, fotografia razoavelmente fidedigna, dos conhecimentos
do examinando. Isso é uma premissa comum e razoável da realização de testes ordinários e
implica que a avaliação do sistema deve se manter sendo as respostas podem ser dadas em
qualquer ordem.

Mais formalmente, sendo o sistema proposto encarado como a obtenção de dados estáticos,
seguindo a visão clássica de exames diagnósticos na qual o estado cognitivo do examinando
não se altera durante a prova, uma vez que considerar o contrário nos traria complexidade
intratável pelo nosso modelo, é natural que essa exigência tenha de ser obedecido.

3.4.2 Independência das Evidências

Uma consideração básica que deve ser obedecido para que o modelo seja válido é que os eventos
cujas crenças são combinadas pela regra de Dempster sejam Forçosamente independentes no
mesmo sentido usado com probabilidades. Uma vez que essa é uma decisão essencialmente
subjetiva, podemos simplesmente desprezar quaisquer eleitas de dependência argumentando
que isso nos parece razoável.

No entanto a prudência nos leva a tecer algumas considerações a respeito do custo de
assumir tal premissa no sistema. Há de se notar, antes de mais nada, que a combinação de
funções de crença condicionais, ou seja, o condicionamento de duas funções que apresentam
dependência, não só não tem uma semântica tão clara quanto o caso Bayesiano (onde temos
apenas uma Mrmula, consensual e aceita com naturalidade) mas também possui um problema
comum: o da explosão combinatória de constantes adicionais exigidas pelos relacionamentos
que deve ser restringida de alguma maneira, além do incómodo natural de termos mais valores
a especi$car. Essa situação, aplicada ao nosso caso, é realmente indesejável, possivelmente
proibitiva devido à complexidade adicional.

Realmente a idéia de considerar que cada resposta obtida no teste é independente de outra
parece ser plenamente aceitável. Isso signiÊca que as crenças obtidas para um dado grupo
de alunos serão as mesmas em qualquer subgrupo deles na situação em foco; exemplificando,
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se admitimos uma crença de 0,2 no domínio de certo tópico justificada pelo acerto de uma
questão gl é a mesma independente de respostas a outras questões, ou, equivalentemente, a,
mesma quando tomado todo o grupo de examinandos ou quando tomado algum subgrupo
específico de nosso interesse.

Mas já em uma análise super$cial essa visão é abalada: enquanto espera-se uma probabi-
lidade de 40% universa] para o acerto dessa questão fácil, observa.se que dentre o subgrupo
das pessoas que acertaram uma outra questão g2 muito mais difícil e sobre o mesmo tópico,
a probabilidade de gt ter sido acertada é 95%. Ou seja: a observação de que o examinando
sendo considerado acertou uma questão influi no que se espera de outra. O fato em questão
é: podemos considerar ainda uma crença de 0,2 no domínio do tópico a partir do acerto de qi
mesmo nessas circunstâncias específicas?

O sistema assume que sim, evidentemente. Isso é totalmente correspondente à realidade
apenas nos casos em guie as questões não se sobrepõem implicando, antes de mais nada, que não
deveriam haver questões redundantes- Assim, supõe-se que questões respectivas a um mesmo
tópico abordando diferentes aspectos deste jamais possam somar mais de l em suas crenças
conjuntas, cada questão sendo pesada de acordo com a importância do aspecto abordado.

No entanto vejamos um exemplo simples: um exame de matemática sobre equações de
segundo grau modelado discutivelmente (mas de forma aceitável) com um tópico sendo "ha-
bilidade de resolver equações genéricas de segundo grau". Digamos que seja um exame longo
e específico para isso (uma escola rigorosa), então deve-se ter diversas questões redundantes e
muito similares, variando apenas os cálculos algébricos, de determinação de raízes, sendo que
desconsideramos o problema de adaptar isso em testes objetivos para efeito de discussão.

Se as questões são quase equivalentes com a redundância servindo essencialmente para
aumentar a confiabilidade e detectar freqüência de erros em cálculos, elas devem ter pesos
muito parecidos, digamos iguais. Orai, estes pesos seriam os mesmos independente da prova,
mesmo que fossem de uma única questão que abordasse o tópico em um exame final, já que
são baseados na questão independentemente do resto do exame.

EnÊm se o aluno em questão acertou dez dessas questões, o acerto da décima primei-
ra di$cilmente corresponde exatamente ao peso de evidência inicialmente pi'evisto, pois um
aluno nestas condições muito provavelmente a acertará; se as evidências fossem realmente in-
dependentes, não teríamos informação nenhuma para supor o estado desta nova questão, que,
supõe-se, deveria ter influência, reduzida.

Como atenuante em defesa do sistema. podemos invocar a regra de Dempster. Vamos supor
uma situação inicial de ignorância total e a subsequente computação dos onze acertos, por
exemplo. Se continuarmos com a suposição de crença 0,2 anteriormente citada para todas as
questões, dando massa 0,8 para o fume, teremos 0,2 devido à primeira questão, 0,36 quando
combinamos com a segunda, à quarta teremos massa 0,59 atribuída ao domínio e assim por
diante. De fato, da décima para a décima primeira a diferença será de apenas 0,022.

Isso é natural diante da propriedade de podermos ter tanta evidência quanto desejarmos
(cf. 3.4.4), de forma que quanto mais evidência temos acumulada em favor de alguma hipótese,
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menor será a influência de novas evidências corroboradoras

3.4.3 Não Monotonicidade das Medidas

Em nosso problema, idealmente, as medidas de apoio e refutação ao domínio de um tópico
deveriam ser monotânicas, uma vez que toda nova evidência deveria ser contabilizaíia como
apenas um dos dois itens. Desta forma saberíamos a /orça das Cadências coletadas direta-
mente, ou soja, quantitativamente o quanto foi obtido a favor ou contra dada hipótese.

Contudo no formalismo de função de crenças temos corrosão de itens conflitantes. Isso pode
se escrever de outra maneira como "itens de evidência concordantes se reforçam mutuamente
(. ..) e itens de evidência conílitante erodem uu ao outro" [24]. Isso quer dizer que uma
evidência de apoio a dada hipótese irá diminuir a crença nas outras hipóteses possíveis e
vice+versa.

Justifica-se tal propriedade com a simples observação que uma evidência muito forte para
certa hipótese provavelmente implica que as outras hipóteses devem ter uma crença mais fraca.
Mlatematicamente, se já temos uma alta crença nessas outras hipóteses e tentamos combina.la
com nossa, evidência, a corrosão é inevitável uma vez que as massas não podem somar mais
do que a unidade.

Com isso, as medidas que obtemos deixam de ser um simples acúmulo de evidências e
portanto não possuem mais um sentido absoluto. Dizer que .Bel(p) = 0, 3 significa uma coisa
se PZ(p) = 0,9 e outra se P/(p) = 0,6, pois esta última indica que a força original das
evidências apoiando p foram mais corroídas do que a primeira; isso significa dizer, em nossa
proposta, que no primeiro caso o aluno acertou um conjunto de questões com menor peso do
que no segundo, onde adicionalmente vemos que ele errou um conjunto de questões com maior
peso do que o que errou no primeiro.

Isso não chega a ser exatamente problemático, já que de uma forma ou de outra necessi-
taríamos de um compromisso entre as duas medidas obtidas para produzir uma avaliação final
ao usuário. Apenas observa-se que essa avaliação não poderá ser tão direta como se desejaria
idealmente, caso onde quanto maiores os números das medidas, sempre seriam mais fortes as
evidências coletadas o que não parece claro com nosso caso não-monotânico.

Nota-se que talvez este caso ideal seja apenas hipotético ou excessivamente artificioso. Ao
computar as medidas independentemente não se corroendo podemos chegar a contradições
no modelo ou, no mínimo, em situação anta-intuitivas, como no exemplo a seguir, supondo-
se que as medidas sejam relacionadas a extensão de subconjuntos em um universo, como as
funções dc crença c seus casos especializados.

Num exemplo simples temas urna nnedida de apoio a uma propriedade correspondente ao
subconjunto .A do universo, sendo bue3da. em ext.então e com g(X) = 1. eras, se tanto
g(.4) quanto g(Á), respectivamente medidas de apoio e refutação da hipótese dada por ..4,
abrem monotõnicas e não corroerem uma à outra isso significa que teoricamente podem crescer
indefinidamente. A imposição de um limite diferente de l é estranha; e supondo exatamente
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1, podemos ter uma situação onde g(.Á) = 1 - c e p(lã) = 1 - c simultaneailiente, É sendo um
número muito pequeno; isso seria totalmente anui-intuitivo uma vez que g(,4U.Á) = g(X) = 1.

3.4.4 Ignorância e Quantidade de Evidência

A diferença fundamental entre os formalismos Bayesiano e de funções de crenças está apenas na
capacidade de não especificidade deste último, onde podemos atribuir massas de probabilida-
de a subconjuntos do universo, enquanto no primeiro somos obrigados a identiÊcar elementos
individuais. Isso p(xle ser entendido como uma capacidaxle de exprewar ignorância; o caso
particular de termos uma massa, atribuída a todo o Jtume da variável sendo examinada corres-
ponde a uma admissão parcial de falta de informação total a respeito do que queremos saber,
tanto maior quanto for a massa.

Isso significa um não comprometimento cam as hipóteses que nos possibilita, de fato,
contabilizar evidências positivas e negativas separadamente como visto acima.

Deve-se notar, contudo, que pela fórmula de Dempster aplicada às nossas sentenças a
ignorância (a massa atribuída ao ./lume) sempre diminuirá quando quaisquer evidências fn
rem computadas- Embora isso seja desejável, intuitivo e de acordo com o que se espera de
um formalismo qualquer nestas condições (se a ignorância diminuísse provavelmente teríamos
alguma inadequação séria), impõe-se uma limitação numérica clara.

A partir de certo momento, quando a nossa ignorância se aproximar de zero, o intervalo
[/3el(p), PI(p)] que identifica nossa crença na sentença p irá se e.streítar muito, aproxima.ndo-
8e de um ponto, embora só chegue efetivamente nessa situação se tivermos alguma evidência
categórica ou algunna probabilidade ou atribuição com peso zero ao /ra17}e. Unl intervalo pe-
queno (digamos menor do que 5%) é claramente não informativo dada a inevitável imprecisão
com que as constantes subjetivas são especificadas pelo especialista.

Nesta situação, ainda eui nosso caso específico, teremos uni comportamento semelhante
ao caso Bayesiano: a estimativa sobre a hipótese altera de forma correspondente a estimativa
sobre sua negação de forma que uma se porta como complemento da outra. A vantagem
de não especiâcidade continua na combinação de evidências mas se perde no resultado final.
Claro que isso não é de todo inadequado: apenas aponta uma situação onde, de acordo com
as constantes utilizada e as evidências obtidas, o farmabsmo chega a um ponto onde parece
"saber o suficiente" (ignorância próxima a zero) . Infelizmente grandes varia.ções ainda podem
ser obtidas, o que seria uma indicação de que, na verdade, o sistema ainda não "sabia o
su$ciente"

Discussão Sobre Não Limitação do Número de Evidências

Se não usássemos funções de crença, mantendo zç premissa, de termos pesos diferentes para cada
evidência, contabilizaríamos, em essência, uma acumulação de todos os pesos. Provavelmente
a primeira função que vem à nienLe de qualquer uni, portanto, seria .Darrii+t :: JI)or/&i+ pi
para uma medida de domínio Z)om de certo tópico inicialmente em zero (Demo = 0) e peso
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p{ de uma questão correspondeltte ao i-ésitlio acerto caniputado, de fonua simétrica para não
domínio.

Temos duas opções: não limita-las, o que faz com que os números não tenham mais
significado absoluto (ou seja, um número só faria sentido frente ao total que poderia ser obtido,
o que seria uma perda de generalidade inaceitável; ou então íbchá-las em algum intervalo
Êxo, podendo ser [0,1], por exemplo, sem perda de generalidade por uma simples constante
multiplicativa inócua.

Portanto tais funções necessitam de uma limitação para poderem ser usadas, sendo então
fmhadas em [0,1], o que nos dá .Domi+i = mín(], Z)om{ +pi). Esta é a função mais simples
possíveis para utilização. Contudo a limitação (funções min e maz para não domínio) é muito
indesejável, pois implica num teto para o número de evidências acumuladas. Isso significaria
perder a generalidade do sistema pois certos testes (talvez uma parcela signiâcativa destes)
teriam o poder discriminatório prejudicado a partir do ponto em que o limite fosse alcançado.

Embora esta restrição pareça desimpertante, podendo ser remediada com uma carreta
especi$cação de constantes, ela deÊnitivamente enrijeceria o modelo, uma vez que obrigaria a
fixação de limites inflexíveis de evidências colega,das para o funcionamento adequado. Teríamos
de nos preocupar já na modelagem com detalhes especíâcos do exame (número de questões por
tópico, valor típico das constantes) que não deveriam exigir atenção a não ser na elabora,ção
aa prova.

Caso insistíssemos nestas funções e não fizéssemos um estudo específico para cada exame,
possivelmente chegaríamos à saturação com Doma = 1. Uma medida saturada não mais
poderá ser alterada, supondo-se pi > 0 para, qualquer evidência, (uma condição simples e
intuitiva para monotcnicidade da atualização das medidas) . Isso pode se tornar problemático:
se, digamos, 5 questões saturem as medidas, 5 acertos e 5 erros terão o mesmo resultado da
que 5 acertos e 15 erros, com o sistema perdendo a capacidade de discriminação entre estes
dois casos (note que apesar de isso provavelmente indicar um grau de contradição grande,
as circunstâncias indicam um maior apoio à crença de que o tópico não está dominado pelo
examinando) .

A solução óbvia é a inserção de alguma não linearidade na função para que possamos dis-
pensar as funções maz e min e evitemos a saturação das medidas. Isso nos trará um problema
com a ordem da computação das questões: vqa o caso onde .Domi+i = X/aõiii;ii;;.i. Calcu-
lando Z)om2, por exemplo, teríamos .Doma = vM;Mpz = vZ)omo«pa0@i de forma que
a cada nova evidência computada a influência feias evidências anteriores seria diminuída.

Polínõmios com variáveis de grau maior do que 1, funções logarítmicas, exponenciais e
todas as outras que poderiam ser de interesse sofrem do mesmo problema. Dadas estas res-
trições, restam-nos poucas possibilidades: equações de termos lineares em cada variável e
frações

'l'amando a sugestão anterior, gostaríamos de alterar a equação do caso linear inserindo
um multiplicador m tal que quanto mais próximo da unidade a medida anterior esteja, menor
sqa o aumento proporcionado por uma evidência, obtendo .Z)omi+l :: Z)omi+ m.pí+i

49



Segue pelo dito que m :: 1 -- ZI)ami parece ser uma boa idéia, o que nos dá -Domi+t
Z)omi + (l -- -Doma)pi+i que pode se reescrever como

l)o r&i+i = Z)ami + p +i

Curiosamente esta função preenche todos os requkitos que estávamos procurando, sendo
fechada em ]O,]], independente da ordem das evidências, monotõnica e não limitada, ou soja,
pode incluir quantas evidências aparecerem dependendo apenas) numa implementação, da.s
casas decimãs utilizadas.

Adequação IJnilateral das Funções de Crença

Vamos supor, para efeitos de análise, que dado tópico acumula apenas respostas carretas,
sendo o caso oposto tratado de forma simétrica. Nossa. função de crença irá atribuir massa
apenas a p e ao Jlume, de acordo com a proposta já apresentada. Suponhamos que em dado
momento temos a atribuição mi dada, por mt({p}) = p. e mi({p, -'-p}) = 1 -- p. (por hipótese
mi ({np}) = 0 já que assumimos que «;erros não devem aumentar a estimativa de ---p).. Iremos
então combina-la via fórmula de Dempster-Shafer com a atribuição m2 dada por m2( [f)}) = PÓ
e nz2({p, --p}) = 1 -- PÕ, unilateral e relativa ao acerto. O resultado sobre p é

mi,z({P}) = P. + PÓ(l P.) = P. + Z)Ó -- P..PÓ

que é exatainente a fórmula anterior obtida pelas nossas necessidades, fazendo-se p. := Z)om{
e PÓ = pi+i, o que está de acordo com nossas intenções. Ao final, -Be/(p) será exatamente tal
medida, de domínio.

Portanto, para o casa de evidências unilaterais ou não conflitantes, as funções de crença
respondem a todas as nossas expectativas ou necessidades. Contudo quando a$ evidências
apontam para as conclusões contraditórias p e --p simultaneamente caso mais comum onde
há aceitou e eii'os de questões sobre o mesmo tópico isso não mais será válido devido à
corrosão das evidências, como já mencionado.

3.4.5 Descrição da Representação de Conhecimento Utilizada

Sabemos que o objetivo final do sistema é levantar urna estimativa para as seguintes farníHas
de proposições lógicas, tomadas para todo f C T onde T é o conjunto de tópicos examinados,
para gerar um resultado anal:

e O examinando domina o tópico é

+ O examinando não domina o tópico &
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Teoricamente teremos para cada situação possível de ser modelada uma das sentenças
acima como verdadeira e a outra como falsa. Td designação categórica, no entanto, não é
explicitada nem no mode]o c nem no uso do sistema, que se limita a computar um "grau de
apoio' a cada unia delas que tem uln significado intuitivo claro mas um correspondente formal
nebuloso.

O objetivo desta subseção é justamente esclarecer esta ligação. O que faremos é aumentar
a granularidade para análise, avançando a, noção de conhecimento e tentando compreender
melhor o que ocorre.

A Deânição de Conhecimento

Em nosso desenvolvimento aparentemente utilizamos o conhecimento de forma um tanto quan-
to rígida: a proposição é "o aluno conhece o tópico z" e pode, a principio, ser verdadeira ou
falsa, ou sela, considera-se que tal tópico é atómico, podendo ser conhecido ou não, sem que
haja uma gradação de profundidade ou uma partição elementar na compreensão.

Os bmítes lemntados então (as medidas de apoio Bel(p) e refutação BeZ(--p) à sentença)
representam uma estimativa de quanto a proposição acima é verdadeira devido à falta de
informação e precisão que permeia o problema. Nula visão padrão, as evidências contrárias à
conclusão final são vistas como anomalias ou dmvios da média ou do protótipo levantado, uma
vez que contradições explícitas não são permitidas em qualquer extensão da lógica clássica.
Já as que corroboram devem ser vistas como consequência esperada do comportamento sendo
modelado.

Então somos obrigados a entender em nosso modelo as evidências quc contrariam a con-
clusão final como desvios e esta deturpação do signiâcado real da existência de erros e acertos
sobre um mesmo tópico em um exame Da verdade decorre da indução do conceito de c'onheci-
mento à /O1.17 a biná7'ü, suprimindo sua riqueza, dc significados e transformando sua semântica
numa simples balança de erros e acertos.

Porquês da Redefinição do Conhecimento

Basicamente a motivação para um modelo diferente vem da existência, em nosso caso, de
conjuntos de evidências que inerentemente implicam em conclusões contraditórias (além dos
desvios e acaso), sem se tratar de anomalias propriamente ditas. Nomeadamente, acertos
e erros de questões sobre um mesmo tópico, cuja coexistência é comum, apontam para as
conclusões de que o aluno domina e não domina o tópico de forma simultânea, respectivamente.
A estimativa de conhecimento será, portanto, contraditória se tomada no sentido da Lógica
Clássica. Isso não encontra lugar nas propostas formais, embora possa ser adaptado como
acima explicado.

A explicação para a origem destas contradições pode ser vista de maneira wittgensteinianaõ

6IJma iMrodução informal e superíicia] às idéias de Wittgenstein pode sa' lida em [13].
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vendo as contra,dições como resultado de interpreta'does ou aplicações inadequadas de conceitos,
ou mla, um problema da linguagem utilizada.7 Assim, é inadequado pensar em conhecimento
como algo que se têm ou não, o que equivale a invalidar a definição de domínio de um tópico
por um examinando como sendo algo binário (verdadeiro ou falso apenas). Em síntese, a
pergunta "a pessoa domina o tópico?" é improcedente.

Se insistimos em fmê-la sem ambigüídades é preciso deixar claro malamenle o que que-
remos dizer com o domínio de um tópico. Ao fazermos isso as contradições aparenta irão se
dissipar.

Uma Descrição do Sistema

Pelo que foi apresentado, temos evidências e € -E onde E :: -E+ U .E- e -B+ :: {efl{ $ n} e

B' = {ejj{ $ m} para m+n evidências subdivididas em positivas e negativa respectivamente
apoiando ou refutando a hipótese do domínio de um dado tópico denominada t, de forma que
teríamos implicações nal.s formas

e! /\ . . . A e! -+ t e
P

eT A . . . /\ e: --+ --.t

para p evidências positivas e g negativais, com i $ n e .jh l$ m e evidentemente át # ii
para k # Z e .jk ?é .ji para k 7é /.

Esta definição é vista como uma extensão da lógica clássica no sentido que não é estrita,
podendo ser parcial (damos um peso a cada evidência, um grau de verdade diferente da
verdade absoluta) ou incompleta (ignoramos algumas evidências, o quc não deve interferir na
dedução). No mesmo espírito as estimativas obtidas para t e '-t não podem ser vistas como
ab80lutas mm apenas como indicadores da força das evidências em cada caso; considerar f
verdadeira ou falsa é uma questão de escolha então, talvez a partir das estimativas obtidas.

Note que, a rigor, uma evidência é observada ou não é, sendo portanto conhwlínento
categórico. Em nosso caso específico p(Hemos dizer que ela é verdadeira (altemativa escolhida)
ou falsa (outra alternativa íoi escolhida) podendo e devendo ser ignorável apenas para efeito
de análise já que todas as questões devem ser respondidas e podemos levar em considerações
questões que existem e não são respondidas. A alternativa é um simulacro do que é sugerido
em [14]: para cada evidência e' € -E que tem uma atribuição de valores verdade categórica
criamos uma implicação não clássica e/ -+ e que atribuirá um grau de verdade intermediáüo
a e, este sim usado na implicação.

Podemos então considerar as fórmulas acima como aproximações para a seguinte família
de fórmulas: para cada .E' C 2E tã que se e' e e" indicam alternar.ovas mutuament.e exclilsivas

7A título de exemplo, na p. 38 e p. 396 ibid., cita-se a abordagem de Hertz, que Wittgenstein apreciava,
para a conceito de força na Hsica dássica. Irritado com a dificuldade de compreensão do que ü)sse este conceito,
Heltz sugeriu que o com'eto fosse desenvolver toda a ã'Hca sem utiliza-lo como sendo básico. }lá outro exemplo
da Efta de propriedade da expressão "choque traumático' no diagnóstico mé(hco que é muito próximo à IA e
a sistemas especialistas de diaWóstico.

q
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para uma mesma questão então apenas um deles está em E,8 faremos apenas uma das duas
digunções seguintes com todos seus elementos implicando em f

ei A . . . A ep ''} f para todos ei C E' ou

ei A . . .A ep -+ ''ü para todos ei € E'

A idéia é clara: dado um conjunto de evidências p08sível, composto de elementos de
apoio e refutação à hipótese t, teremos uma escolha única de relaciona-lo ao estabelecimento
mutuamente exclusivo da verdade de f ou =t. Assim, o que determinaria a inclusão de uma
ou da outra fórmula acima para um determinado conjunto de evidências seda uma escolha
subjetiva que responderia categoricamente à pergunta: dadas estas evidências, o aluno domina
otÓPico?

A aproximação através do uso de graus numéricos pode ser vista simplesmente como um ar-
tifício para que não precisemos efetívamente enumerar todas as respostas, ou seja, determinar
explicitamente uma bipartição entre os elementos de 2B indicando a quais conjuntos corres-
ponde t e a quais -.t. De uma maneira ou de outra, essa escolha é em certa medida arbitrária
pois depende de um julgamento subjetivo e implícito da importância de cada evidência, que
pode variar conforme o avaliador; exigindo que esse julgamento seja quantificado para cada
evidência como queremos, na verdade, obriga uma maior coerência, consistência e explicitação
das implicações.

tema Interpretação Aceitável, Enfim

A idéia, de que uma evidência implique no conhecimento ou não de um determinado tópico
com uma força especíbca a ela foi modelada, portanto, como um grau de implicação atribuído
a cada evidência. Esse grau é um número subjeHvo e é associado a uma questão (evidência)
pelo julgamento de um especialista, de acordo com avaliações subjetivas de alguns critérios ob..
jetivos, ajam eles principalmente a dificuldade (complexidade, profundidade e se é trabalhosa
ou não), abrangência (especificidade, basicamente, entra.tópico e enter-tópicos), importância
(relevância da (questão para o tópico) e alguns outros secundários (clareza, construção do
enunciado e alternativas, especificidades da classe de examinandos ou de circunstâncias do
exame, relevância genérica do tópico para os objetivos do exame, etc.).

l)entro dos primários, a di$culdade é enumerada como uma simples compensação por
aumentar a probabilidade de uma ou outra hipótese de trabalho conforme a questão, resultando
para efeitos práticos em variaições da incerteza, de nossas conclusões (cf. 3.2.2 para a discussão
sobre as hipóteses desprezadas e seus efeitos na incerteza). Note que isto pode ser desprezado
para a presente discussão, inclusive na descrição anterior, embora representado pelo modelo,
uma vez que tipicamente os examinadores consideram em um teste, para efeito de correção,
que as respostas estão totalmente de acordo com a realidade que retratam.

'Poderíamos l;amar apenas os subconjuntos que têm exatamente um elemento correspondente a cada questão,
já que todas devem $a' respondidas, mw para efdto de análise podemos ter questões não completadas ou que
existem mas não amem parte da prova ou ainda não respondidas no casa de estarmos computando os valores
online
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e2 Caracteiisticas l
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clo tópico

Figura 3.1= Sentenças Ocull,as no Modelo Detalhes de Conheciuiento

Já a abrangência e a dificuldade ielwiouaín-se a unia decolriposição de cada t,épico eni
assim chamados "itens de conhecimen'o" podendo ser sllbtópicos, conjuntos de dados,
procedimentos, competências a desenvolver, pontos a compreender ou desenvolver, e assim
poi dianl,e. A abrangência díz respeil,o a quaul,os destes itens são abordados pela questão e
a importância a quanto a compreensão deles é fundamental ou relevante no entendimento do
tópico. (Não se discute a adequação pedagógica dessas idéias já que são apenas artifícios para
análise).

Assim pressupoe"se que o gra?/ de mp/ícação de tina etiídência especiWca para um Z(íp co
especÍ$co seja na verdade uma ntedida relacionada ao número de itens deste tópico que são
abordados pela questão, qucintã$cados de acordo com sua importância e permeados com incer-
teza relacionada a suü di$cutdade.

Pode-se descrever, portanto, o grau de implicação da seguinte maneira: soam inicialmente
as evidências c,bservadas (pol' hipótese aqui consideradas expressão autêntica do estado de
conhecimento do examinando) e{, ...,e: e a sentença t significando que o aluno dolJiína uin
tópico de interesse relacionado a todas as evidências citada, sendo seu complemento --t de$-
n ido de maneira aná.Ioga. Sejatn agora as características dt , .-, <,, correspondentes aos itens de
conhecimento de interesse para o tó.pico considerado. Soam finalmente as sentenças ei col'les-
pondentes à observação da. evidência e; e CÍ correspondenltes ao domínio de unia càFãcterÍs'bica
c! da tópico pelo exa,minando.

Podemos agora especificar os itens deiiLío do tópico a que cada questão se ierere, aLiavés
de regras do tipo e.Í -} ck, possivelmente comi várias evidências para cada cara,cteiística e uma
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evidência (questão) podendo abranger diversas características. Seguindo o mesmo raciocínio
anterior, tema de especificar para cabia ci os conjuntos de ej que consideraremos ou não como
indicadores de domínio da característica de forma categórica, como se pode ver na $gura 3.4.5.

Note que esta forma de ver o modelo é simplesmente uma explicação ou detalhamento
da fundamentação da aproximação utilizada na descrição feita acima que segue o modelo ca-
tegórico que estamos de fato aproximando em nosso raciocínio. Vãe observar que as evidências
aparentemente contraditórias (acertos e erros para o mesmo tópico) são consideradas desta
forma como conseqiiências normais do estado cognitivo do examinando e sua correspondência
a t ou '-t é de$nida subjetivamente. As evidências são vistas como camcfeHzando um estado
e não como anomalias ou ocorrência de ambigüidades, e wta visão elimina as contradições
aparentes no modelo.

Entm, n04-amante iremos aplicar esta ideia, agora a de que possuindo uma avaliação sobre
o domínio de todas as características dado pelas proposições (l; :; {cl, ..., cm}, especifica-
se quais as atribuições categóricas am elementos deste conjunto vão ser consideradas como
domínio efetivo do tópico (sentença t), assim como seu complemento que implica em -.t. Ou
seja, pedimos que o julgamento subjetivo para a questão "dado que o examinando domina
as características (:' Ç C', considera.se que ele domina ou não o tópico?" sda expresso
explicitamente e de forma categórica, determinando para todo (J' possível seu sígniÊcado
associado af.

Podemos ainda ver não-categoricamente as proposições da seguinte forma: os dA individuais
são uma medida de quanto supomos que as evidências apóiam o domínio; da mesma forma
a, determinação de um grau de verdade associado a f pode ser visto como uma proporção ou
ponderação sobre os CX; que o compõe. Num correspondente categórico desta visão, a verdade
de uma proposição pode ser estabelecida por um limiar na sua medida respectiva que fixa o
intervalo de apoio corrwpondente a t e obrigatoriamente também a seu complemento --t e de
forma análoga aos di.

Ressalta-se que tal procedimento sugerido não passa de um artifício teórico para justili-
câr a corretude daquele adorado por nós, que não inclui o refinamento mostrado pois isto
demandada trabalho excessivo e não compensador, como se argumentara a seguir.

Nota Sobre Uma Definição Aprimorada (e Imprática) Para o Conhecimento

Vê-se que basta dar continuidade ao raciocínio precedente para chegarmos a uma definição
completa e detalhada do que seja o conhecimento de um tópico, conceito que deixa de existir
por si mesmo sendo substituído pelo conhecimento de cada um dos componentes de tal tópico.

Os assim denominados itens de conhecimento, correspondentes a habilidades cognitivas
apreendidas que se deseja veri$car, implicam numa representação de um conhecimento frag-
mentado e sincrético, usando partição, abstração e articulação (analogias, aplicação), dentre
outros lnecanísmos, podendo seguir as sugestões da taxonomia de B. S. Bloom apresentada
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em [27] que enumera uma lista completa de habilidades.S

Desta forma cada tópico tem alguns elementos básicos que devem ser aprendidos e sobre os
quais operações podem ser feitas, relacionando-os entre si, com outros tópicos e com instâncias
no mundo real e em outros domínios; toda essa articulação possível encontra limit;u apenas
na criatividade para gera-la e na complexidade da relação geraxla. Assim, esse modelo de
conhecimento de um tópico é, antes de mais nada, definido pelo nosso enfoque tanto na
apresentação quanto no desenvol'Hmento e avaliação dele, de forma que não seria mais possível
fazer um sistema genérico para testes.

Outra razão para a perda de generalidade do sistema quando detalhamos as operações e
elementos básicos em cada tópico é que o interrelacionamento entre eles torna-se extremamente
complexo, o que faz cam que as evidências não mais possam ser consideradas independentes.
Uma falha na compreensão da segunda lei de Newton influencia diretament;e na avalia.ção de
um exercício de plano inclinado e roldanas, estes sim independentes entre si, mas o mesmo
não ocorre com a terceira; a resolução de um exercício de aplicação de força sobre uma barra
implica um conhecimento sobre momentos e resultantes mas pode ou não também implicar
algo sobre momento binário dependendo especificamente da questão. Seria como aplicar a idéia
de dependência entre tópicos para a de dependência entre os itens que formam os tópicos-

Ocorre que, neste nível de detalhamento, os sktemas existentes costumam utilizar mode-
los de raciocínio que procuram emular o humano ou ao menos diagnosticar suas falhas com
precisão, não apenm identificando-as mas determinando as causas possíveis e mesmo suge-
rindo meios para sua correção. Não faz sentido dbpormos (e exigirmos do especialista) uma
quantidade tão grande de informa.ção para resultados tão simples quanto os que desejamos ao
final: com apenas um pouco mais de trabalho fm-se um sistema muito mais poderoso.

Sistemas assim são típicos na área de Inteligência Artificial aplicada à educação (Al-ED)
mas devem ser talhados para cada problema específico, em especial no que diz respeito a
modelar as atitudes do ser humano e interpret&las; mesmo com isso feita, a generalidade de
aplicação destes sistemas a um currículo, curso ou disciplina está condicionada tanto a quão
genérico ele pode ser quanta às especificidades nas condições de uso pretendidas.

Isso reforça ainda mais a idéia da impraticidade para testes genéricos uma vez que o
conhecimento especialista necessário, mesilio no caso onde apenas modelamos as dependências
entre os itens de conhecimento, é profundo e em grande quantidade para cada tópico. Contudo
estes são os conceitos correios a serem usados do ponto de vista $1osó$co para que não haja
perdas ou reduções no tratamento e avaliação do conhecimento do examinando.

O[ncidenta[mente, esta taxonomia faz parte do para(]igma behaviorista da pedagogia e embora já antiga e
considerada ultrapassada(reducionista por considerar que o todo pode ser particionado, habilidades descritas
como conjuntos de sub-habilidadest7, p.26]), não deixa de $er uma divisão sistemática do conhecimento em
sew diversos aspectos, além de ser utMzada, de uua forma ou outra, até hoje.
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Nota Sobre Um Mleio [Fermo e Suas Conseqiiências

(Jma ídéia simples que altera os conceitos utilizados e ainda é numericamente tratável sem
necessidade de aprofundar-se na semântica do conhecimento é simplesmente trata-lo como
uma vaHáve] numérica assumindo um valor de algum intervalo real, digamos 0 a 10, com os
extremos representando conhecimento nulo e total. Desta forma, os valores intermediái'ios
representariam um «grau de conhecimento» maior ou menor sobre o tópico associado à
variável.

Como era de se esperar, há grandes di$cu]dades práticas em ta] abordagem, uma vez que
está se tentando traduzir um conceito multidimensional com várias particularidades em uma
simples escala, a começar pela provável falta de consenso entre especialistas do sistema sobre
uma simples intuição sobre o significado de tais graus. A combinação de opiniões poderia
seguir o modelo de Sandri]22] caso fossem usados os modelos probabilístico ou possibilíktico
e, a julgar pelas suas conclusões e pela disparidade esperada dos dados (uma vez que a própria
vuiáve] têm existência subjetiva e não objetivo, adicionando mais um grau à subjetividade
da estimatíw), provavelmente não teria sucesso.

Ademais, a idéia é muito redutora do ponto de vista filosófico, contrastando-se com a
da subseção anterior. Observe a diferença em relação ao que efetivamente fizemos: estabelecer
se um aluno sabe ou não um tópico (valor verdade de uma proposição da lógica possibilística)
baseado em evidências objetivas verificadas e algum critério subjetivo de pesagem destas (pro-
cedimento equivalente a uma avalia.ção objetivo usual de qualquer disciplina acadêmica) tJersus
construir uma escala subjetim de conhecimento baseada em pesos implüita e subjetivamente
atribuídos a cada um dos itens e competências que compoem o tópico, pesos estes sem pre-
cedência ou prioridade um sobre o outro (a diferença de importância ou fundamentação entre
cada item provavelmente é compensada su bjetivamente com aumentos e diminuições dos pesos
parclaÃS).

Em suma; uma vez que a partição do tópico é Feita de maneira abrangente, intuitiva,
não sistematizada e possivelmente inconsciente, estamos expostos a grandes variações de ea...
timativas do ponto de vista prático e a um fundamental erro conceptual na granularidade da
informação (ou wja, estamos trabalhando com uma unidade mais abstrata como se ela frase
efetivamente gerada a partir das mais espedficasio ) do ponto de vista teórico. Isso significa
que a idéia que aparenta enriquecer o formalismo, na verdade gera erros conceituais que o
empobrecem sem que haja melhora nos resultados anais.

Ainda com todas estas objeções poderíamos desejar usar tal modelo em que o conheci-
mento de um tópico é graduado. As estimativas e combinações seriam, por exemplo, uma
distribuição de possibilidades sobre a variável X representando o "conhecimento de um
tópico t" numérica, vista como um conjunto de proposições da forma usual (p(x)=p]X=x],
a, possibilidade que X valha exatamente x), contemplando tanto imprecisão quanto incerteza

to'leal)acharmos num nível superior de abstração significa exatamaite uma visão bínáHa do conhecimento
(conhece ou não conhece); atHbuir um g'au significa obúgatoriamente a existên(ia de uma escala inequívoca
baseada em cuacten'éticas observáveis no nível de abstração imediatamente inferior, uma vez que a grandeza
em questão não é simplesmente quantitatiln nem redutível a uma linear coleção de evidências quaisquer.

57



no julgamento (novamente em [22]). P(üe-se, alternativamente, definir X sobre um conjunto
discreto ta! como {não sabe, conhece pouco, entende bem, dominam, o que não deixa de $er
uma graduação de conhecimento em níveis (apenas é discreto e não contínuo)

Nos resultados, porém, teríamos duas opções: continuar com nossa visão binária (o aluno
conhece / não conhece), onde cairíamos na lógica possibilística, apenas contando com uma
estrutura interna mais rica para a representação do conhecimento especialista (e, talvez por
Isso, indesejável) ou então mudar para uma caracterização do conhecimento cama um conceito

Isto seria tornado possível pela visão escalar unidimensíonal do conhecimento. Uma vez
que tal visão é assumida, nada mais natural que usar uma proposição vaga (uma função de
pertinência fuzzy sobre uma variável, no caso o conhecimento) para caracteriza-lo, podendo
inclusive utilizar graduações para diferentes intervalos (conhece muito, conhece um pouco, não
conhece), definidos de Forma não estrita e com limites frouxos sobre o intervalo em questão.

Neste caso teríamos um sistema utilizando a lógica fuzzy, com valores verdade fuzzy
ou não, adicionando complexidade ao estudo do sistema mas produzindo resultados qualita-
tivamente diferentes que poderiam ser interessantes, com ressalvas às objeções anteriormente
levantadas.

vago
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Capítulo 4

i\plicação do Modelo

O capítulo anterior dedica-se a assentar as bases de utilização do modelo proposto; este trata
de um detalhamento da dinâmica e especificidades ao nosso caso.

Inicialmente iremos avaliar o que ocorre quando temos um grato simples representando as
dependências entre tópicos avaliados, formalizando melhor a situação e incluindo o algoritmo
a ser utilizada.

Na seção seguinte nos dedicamos a considera.ções mais voltadas à prática sobre a utiliza.ção
em testes, especialmente no que se refere às constantes utilizadas e sua obtenção. A discussão
gira em torno de dois exemplos e é um pouco longa, tentandese gerar recomendações e
intuições sobre a construção dos testa e encontra-se resumida à pág. 91 construída sobre as
deíiníções anotadas conforme pode ser visto à pág. 80.

4.1 Grato Simples e Propagação de Incertezas

As redes de crença (ou redes bayesianas ou redes de inHuência) são grafm dirigidos onde cada
vértice rel)rebenta uma variável e as arestas as influências diretas de uma variável em outra.
l)imersas outras propostas existem para modelagem e formalização deste tipo de problema.

Usualmente, considera-se que as folhas são fatos observáveis que podem ser detectados
ou não, isto é, informação categórica. A partir disso computa-se uma avaliação dos chama.
dos vértices internos, normalmente consideradas hipóteses sobre as quais se desde estimar a
probabilidade frente a alguma situação real modelada. Pode--se, ainda, inverter o sentido de
raciocínio, incluindo algumas avalia.ções de hipóteses, para estimar a probabilidade de dado
eventoser observado.

Nosso sistema se descreve por este modelo, onde as questões são nossas evidências, corres-
pondentes às folhas, e os tópicos sobre os quais desejamos estimar o domínio do examinando
correspondem a sentenças modeladas como vértices internos do grato, nossas hipóteses. Cada
evidência poderá ter in#uências em diversas hipóteses; uma vez que essa inâuência não é clara
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de antemão, nos detemos para a análise

4.1.1 Propagação de Crenças Entre Duas Variáveis

Há várias maneiras de entender o mecanismo de propagação de crenças que forma a base
lógica de inferências realizadas pelo sistema. E necessário estuda-las para deixar claro o que
foi feito.

Apenas Regra de Dempster-Shaíer

Duas variáveis representando crenças sobre um mesmo Jtume de valores podem ser interpre-
tadas como duas avaliações diferentes sobre a mesma propriedade, por hipótese obtidas de
diferentes evidências. A forma padrão de combina-las é usar a regra de Dempster sem quais-
quer outras operações de marginalização ou extensão que obviamente não se fazem necessárias.

A proposta compreende apenas variáveis de estados binários, um caso comum que pode
ser entendido coma extensão da lógica clássica onde cada variável corresponde a uma sentença
p e p(He assumir apenas dois valores ou estados, portanto: p e --p, que formam seu fume.

Enfim, a combinaição ai ® za entre duas estimativas dadas pelas variáveis zi e z2 sobre a
mesma sentença p, onde ® é a regra de Dempster, será realizada pelas fórmulas:

"'',: ®,, ({P, VP})

m,: ®. ({--p})
[m,. ({p, yp}).«.. ({p, --p})]/(l - K)
[m,. ({--p}).«b, ({p, -p}) + m,: ({-p}).m,, ({-'.p}) +

+m.: ({p, -p}).m.({np})]/(l - .K)
[«.,. (Ü}).m,, ({p, --p}) + «.,. ({p}) .m,, ({p}) +

+m,. ({P, np}).«h,({p})]/(l - .K)
m,:({--p})-m,,({p}) + m.:({p}).m.({--p})

"'',. ®,, ({P})

Implicação e Representação Gráfica

Podemos montar um grato onde os vértices são variáveis, cada variável zi respectiva a uma
sentença pi, 0 < { $ m para m sentenças (figura 4.1). As arestas podem representar um dada
relacionamento entre duas variáveis, que pode ser, a princípio, descrito de diversas formas.

No caso citado anteriormente, focando.-nos na ligação entre zi e z2, poderíamos usar uma
representação de três vértices zi, z2 e zí,2 e adicionalmente poderíamos ter arestas dirigidas,
indicando o sentido em que as avaliaições devem ser propagados, ou wja, das evidências às
hipóteses sendo estudadas, como na figura 4.2.

Em nosso caso especíbco, utMzaremos apenas implicações do tipo pi -+ pj para 0 <
í,.j $ m. Tais ímplicaçõu podem ter um grau subjetivo de corça" ou ponderação associado,
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Figura 4.1: Exemplo de grato de dependência entre variáveis

Figura 4.2: Variável adicional descrevendo relacionamento
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(a) (b)

Figura 4.3: Representando implicações via distribuições conjuntas

representando evidências que colaboram apenas parcialmente ou sem con$ança absoluta para
o estabelecimento de uma hipótese.

Portanto fadas nossas amsfas serão {mp]ícações e o peso associado a e]as será correspon-
dente à força da implicação. O sentido da aresta é o da implica.ção: se ela vai de a;i a z.í
então modela a implica'ção p{ -+ pj. I'erceba que isto não restringe o sentido de raciocínio
(não estabelece precisamente uma regra "se pi deduza pj" ao estilo de sistemas especialistas)
de forma que tanto o sentido usual quanto o converso estão representados.

Isso vai ser invertido para o grato, que indica dependência, com a seta apontando para o
tópico mais complexa, dependente ou precedente daquele cuja seta se origina. As implicações
dadas por uma aresta tp{ -} tpj são, na verdade, pj -+ pi e seu converso -'-pí -} '-pj, onde p{
significa a sentença "domínio do tópico Zpi"

Portanto, esta visão simples é su6lciente e adequada para que apresent,enios o grato de
dependência entre tópicos que usaremos. E necessária, contudo: uma visão mais genética
para apresentar o algoritmo.

Distribuição Coi].junta de Crenças

Uma implicação pi -+ p2, como já visto anteriormente em 3.2.5, pode ser representada por
uma distribuição conjunta de crenças entre as variáveis associadas, podendo inclusive ser
ponderada (fórmulas na seção referida). Note que qualquer relacionamento entre duas variáveis
(atum lllodelo de unia situação estática), a princípio, pode ser descrito por uma distribuição
conjunta entre elas e pari,anl,o esta lepresenl,ação é mais genérica do que precisamos.

Desta forma, podemos representa-la simplesmente por um vértice adicional entre as va-
riáveis =i e z2 da implicação cujo valor é uma atribuição constante dada pela distribuição de
implicação z1,2 ponderada entre ela.s. Neste caso, podelnlos simplesmente desprezar o sentido
dos arcos, implícitos no vértice intermediário, como se vê na $gura 4.3.
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Figura 4.4: Unidírecionalidade de pi'opagação das evidências

É irrelevante qual dos vértices é a fonte de informação e qual é o receptor; viu-se que po'"-

demos ter uma estimativa para uma das variáveis, estendê-la e combina-la com a distribuição
conjunta e marginaliza-la, obtendo a outra, indiferente ao sentido. Na verdade, ambos po-
dem ocorrer simultaneamente: cada uma das variáveis possui alguma estimativa baseada em
evidências por hipotese independentes e portanto pode-se computar a influência que ocorre
nos dois sentidos.

Isso levanta algumas questões, contudo: poderíamos propagar informa.ção em um sentido
e depois propaga-la de volta à origem, contabilizando duas vezes a mesma informação, por
exemplo. Dado um grato como mencionado no inibia da, discussão, havendo diversos relaci-
onamentos enfie w variáveis, piecisanios de algum ntélodo que dê uma estimativa corieLa,
fazendo com que a influência de cada pedaço de informação relativo a uma evidência seja
computada para cabia variável do grato apenas uma vez e para que todas as informações a
respeito de uma variável de interesse possam ser corretamente combinadas.

Nota Sobre Direção de Propagação na Proposta

Seja um exemplo simples onde temos os tópicos tpi , tp2 e t3h, com o último sendo embaçado em
tpi que por sua vcz depende de tp2, que é a mais fundamental düs ti'ês, como na figura 4.4 (as
setas de direção estão i'epresentadas por conveniência). Observe os vértices correspondentes
às altel'nativas g. e çdc dm questões g e g' i'elacionaxias a Zpi e apenw a ele, sendo a primeii'a
um acerto e a mgunda um erro. Observe ainda os vértices marcados com z de liga.ção entre
as alternativas e o tópico e enfie os outros tópicos e lpi , responsáveis pelas implicações.

Os vértices marcados com z são, como já dito, distribuições conjuntas das variáveis de
seus vértices adjacentes, representando a implicação ponderada no sentido da seta indicada
na aresta.

63



Digamos que o examinando escolheu a alternativa g.; isso vai fazer com que uma crença
unf/afere/ lieja propagada para tpt, apoiando a sentença pi de domínio do tópico tpi e sem
qualquer crença atribuíd a a --pi - Vamos propagar esta crença obtida, agora, aos outros tópicos.

A massa de probabilidades atribuída a pi será passada, com o desconto(l -- r) associado à
implicação pi -+ p2, à ma«a m({p2}) associada ao domínio de p2, via regra de Dempster, mas
dão será ousada a p2 devido ao sentido da implicação, como se pode verificar pelas fórmulas
descritas em 3.2.5, obtendo-se, na verdade, uma crença vácuo a ser combinada com as crenças

O mesmo vai ocorrer com a escolha de de, sendo =pi --l '-p3 (o converso do sentido usual):
o erro da questão vai provocar um aumento em m({--pt}) que quando passado ans vértices
fp2 e ffb pelas distribuições conjuntas, vai resultar em uma atribuição vácuo a ser combinada
com tp2 e uma transferência da massa citada, com desconto, para m({--p3}) a ser combinada

de tp2

em &p3

4.1.2 Algoritmo para Propagação em Uma lilíperárvore

O Problema

É dado um conjunto de variáveis X e seus relacionamentos são especMcados de alguma forma.
Sendo dado um conjunto de fatos ou evidências sobre um subconjunto X' Ç X, queremos
estimar o valor de uma dada variável z € X com base neles.

A forma mais intuitiva de lidar com isso em funções de crenças segue, logicamente, o
costume probabilístico: faz-se inicialmente o cálculo da distribuição conjunta sobre X e depois
o resultado é marginalizado para z. Isso traz limitações sérias ao problema: se tivermos apenas
20 variáveis com dois estados cada, teríamos 220 configurações(atribuiçõm de valorm a todas
as variáveis do conjunto) possíveis em X e teríamos de calcular 22' valores. Claramente tais
limites tornam a computação inviável.

A Solução Adorada

O algoritmo utilizado é uma das variantes do desenvolvido por Shenoy e Shafer para compu-
taçõu locais com funções de crenças e depois abstraído para os Ha/tia/íon Sgslems de Shenoy
que, dentre outras coisaLS, generaliza as propostas faltas anteúormente por Pearl [16] e Spi-
egelhalter [10]. Há uma série de artigos correlacionadas aplicados a um ou outro caso; aqui
tomou-se como base [26] e faz.-se apenas uma exposição superficial.

O problema é descrito da seguinte forma: seja um conjunto X de variáveis de interes-
se. O relacionamento destas variáveis é descrito como um hipergrafo % sobre X, sendo um
hipergrafo em X um conjunto de subconjuntos de X chamados hipemrestas. Os valores
a4;ribuídos a cada hiperaresta são chamados vaJorações (ua/uafions) ou atribuições de valores
e em nosso caso serão simplesmente funções de crença sendo elas conjuntas ou não; dado
que podemos representar quaisquer funções lógicas com distribuições conjuntas, o modelo é

64



bastante genérico

Assume-se que há um mapeamento 6) chamado combinação usado para obter a crença em
um subconjunto de variáveis g U A Ç X a partir de duas crenças parciais g, A Ç X; em nosso
caso usaremos a regra de Dempster associada à operação de extensão descrita em 3.2.5 que
obedece aos axiomas exigidos. Admite-se ainda a operação de marginalização anteriormente
definida, também cumpándo alguns axioma simples.

Exige-se então, para a corretude do algoritmo proposto, que três axiomas sejam cumpri-
dos, sendo G, .17, K valera,ções sobre g, h, A; Ç X respectivamente e a marginalização de uma
vdoração H para um subconjunto g Ç X é denotado H'lg,

Axioma 4.1 (Comutatividade e assocíatividade da combinação) G ® .# = -ü ® G e
G®(H®K')=(G®#)®.K

Axioma 4.2 (Consonância da marginalização) (G'H)'l'k = GK, se k Ç A Ç g

Axioma 4.3 (Distributivídade da marginalização sobre a combinação)
G ® (.#'k'h)

(G®.#)'k=

O terceiro axioma é o crucial para a computa.ção local, pois diz que para calcularmos
(G ® .a)Ig nM é nec.ssário computar G ® n.

Nosso interesse é determinar a valoração obtida para uma única variável a; a partir dos
dados que dispomos. Para tanto determinamos a valoração Á conjunta para todas as variáveis
em X e depois a marginalizamos para a variável de interesse. Ou seja, teremos de determinar
o marginal de .A para z que pode ser escrito, caso os axiomas sejam obedecidas, como:

...i+Í'} = ®{..4Alh € %J+l'}

Neste caso dizemos que .A fatoriza em 7{, sendo .Ah uma valoração em h.

Seja agora t um graveto (túg) de % e ó um galho (bmnc/l) de t, sendo definidos como
hiperarestas quaisquer g,t C 7/ ta] que t n b #: é e b contém todo elemento de t que está
contido em uma hiperaresta de H que não seja f. Um hipergrafo é uma hiperárvore se existe
alguma ordenação hiA2...h. de suas hiperaresta.s, chamada seqüência de construção, tai que
hh é um graveto de 7{ sempre que 2 $ k $ n.

Finalmente temos, do terceiro axioma e fazenda (; = ®{.BAIA C % -- {fl} e .lí :: Áh, sendo
X' = x - (t - b) = u(H - t):

Proposição 4.4 .Alx' = (.4b ® .4t'nb) ® (®lÁhlã C % {t,bl})

Isso sugere que, sendo 'H uma hiperáwore, podemos calcular a marginalização à nossa
variável de interesse sem precisar determinar .A, seguindo alguma seqíiência de construção,
combinando um graveto f de cada vez e simplesmente deletando-o da hiperárvore

65



(xl,x2)

(B,x4,x6)

(x4,x6,x8)

Qí2,x3,x4)

(x5,x3,x6)

(x4,x6,x8)

(xl,x2)

(x2,x3,x4)

(x4,x'D

Figura 4.5: Arvores de Markov sobre um mesmo hipergrafo

Arvores de Markov

Seja uma árvore de Mm'kov o par (%, f) de véúices % e arestas E' tal que # é um hipergrafo
obedecendo a duas condições: a) se {h, h'} C € então h n h' = #; b) se A e h' são vértice
distintos e a l,ariável z está em ambos A e h' então z está em todo vértice no caminho de A
para A'. Uma con3eqüência desta definição é que (%, f) é de fato uma árvore.

A visão do algoritmo fica mais clara agora: a deleção de um graveto pela eq. 4.4 corres-
ponde à remoção de uma folha da árvore de Markov obtida a partir da hiperárvore %. Nesta
árvore, teremos em cada vértice um conjunto de variáveis que corresponde a uma hiperaresta
e portanto as atribuições de valores serão definidas sobre os nós; para remover uma folha,
propagamos seu valor ao vértice pai através da regra de Dempster, marginalização e extensão.
Veja no exemplo da figura, 4.5 três árvores de Markov possíveis para um mesmo hipergraío
{ÍZI, Z2ll {Z21 a31 a4l',{Z3, Z5}) {Z5) Z6l', {Z4, Z7}) {Z4, Z61 Zh Z8J}.

Note m rwtrições bem óbvias: se a estrutura não fosse uma árvore em algum ponto não
teríamos mais folhas e nos sobraría um ou mais ciclos; e quando eliminamos alguma folha
cada uma das variáveis representadas pelo vértice retirado obrigatoriamente é ou retirada do
hípergrafo ou está presente no vértice pai
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Figura 4.6: Registro das crenças propagadas entre dois vértices da árvore

Descrição do Algoritmo

Há divemas versões para implementação do algoritmo sugeridas em [26] e várias representações,
conceitos e modelos respectivos. Ficaremos com apenas uma delas, descrita informalmente a
seguir, baseada na representação do problema em árvore de Markov e em um regime trava,
P(iõ u

Registros e Propagação O esquema descrito evita computação dupla da influência de uma
evidência em um vértice qualquer através do armazenamento das informa.ções trocadas entre
dois vértices em um registro. Podemos representar a conexão de dois vértices pela figura 4.6
onde EP-+À é o registro qne guarda o dado passado a À por g; note ainda as indicações das
valoraçõu .As prévia sobre g(em nosso caso, apenas as folhas do grato, relativas às alternativas
de cada questão, poderão ter tal valora.ção) e o resultado Á marginalizado a g em ÁIP

A ideia é simples: um vértice g írá enviar para um vértice h a combinação de todas as
íníluêncías RÀ'ts, Ê # A que recebeu pelas outras arestas de seus vizinhos Ê e de sua valoração
'4s (e apenas quando tiver estas informações), considerando á como raiz em alguma árvore
de Markov. No sentido inverso a ideia é a mesma e, ao final, obteremos a crença final pela
associa.ção vista na eq. 4.1.

Achando Um Mlarginal Sqa um vértice qualquer t; do grato, demjamos obter .Al", ou sela,
a crença no conjunto de variáveis respectivo a partir de todas as informações que dispomos.
Faremos a propagação a partir das folhas em direção ao vértice o.

A cada passo, todos os nós irão verHcar os dados que dispõem, ou saia, quais de suas
arestas têm valores associados ao$ respectivos registros. Ele só poderá pagar o valor obtido
para uma aresta se todas as outras tiverem valores entrando, o que significa que ele estará
propagando valores em direção à raiz da árvore, que no caso será nosso vértice de interesse,
como na ligara 4.7.

O vértice t; será um ralo, não propagando qualquer valor; ao final do processo, teremos
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Figura 4.7: Exemplo de propagação dm evidências em um grato
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a inüuência de todas as folhas pelas arestas ligadas a ti e basta combina-las via regra de
Dempster com a avaliação prévia .h de u (usualmente, mas não necessariamente, vácuo). Isso
sugere naturalmente uma implementação recursiva.

Note que o fato de termos uma árvore parece essencial, já que garante que teremos sempre
folhas e que os vértices filhos de um vértice qualquer de interesse formam eles mesmos árvores
(o que garante que os dados chegarão até o pai, que poderá passa-los para frente; se não fosse,
em alguma situação t;eríamos dois pais para um único vértice, o que impediria o cálculo do
valor a ser propagado).

Para computar todos os marginais simultaneamente basta fazer com que u deixe de ser
um ralo. Observa,se que ao computar o regktro R(g -+ A), g, A Ç X vértices do grato não
necessitamos do valor de R(h -+ g), mas apenas de R(k -+ g) para todo k Ç X, k # A vizinho
de g no grato, o que pode ser visto da equação

R(g -+ h) = (.Ag ® (®ÍR'f'pl/ € (Xg {h})}»'L'"

onde XP são os vizinhos de g no grato; após terminarmos de computar todos w registros, o
marginal de interesse pode ser achado por

,4'Ü = .Ah ® (®lRg'ÀIg C AÀ})'b'A (4.1)

4.1.3 Contornando a Existência de Ciclos no Grato

O algoritmo descrito acima é adequado apenas a situações com dependências entre variáveis
que não apresentam ciclos e portanto não obedece ao nosso princípio de manter a generalidade
do sistema, sendo impróprio mesmo ao nosso exemplo de estudo.

Usualmente constrói-se uma triangularização do grato cíclico como mencionado p. ex. em
[2] ou [26], podendo ser vista como uma construção utilizando ligações extras entre nós de um
cic[o que possuem uma ligação comum mas não são conectados, criação de variáveis "dummy"
e / ou criação de uma árvore com nós correspondentes a diques mínimos. A partir daí o
algoritmo é normalmente executado nessa estrutura alterada.

Adotaremos as sugestões de [10]. Seja um grato dirigido achlico G = (y. -E) onde a cada
vértice ü C y corresponde uma variável e as arestas e € .B indicam um relacionamento ou
dependência entre estas variáveis. Se não houver ciclos, a semântica será clara e os procedi-
mento para cálculo evidentes. Se houver, contudo, iremos produzir uma versão deste grato
em alguma outra forma para que a computação possa seguir como citado anteriormente.

O procedimento inicia-se construindo o grlci/o mom! de G = (y. .EO, obtido-se adicionando
aresta entre pais comuns de mesmo vértice, ou seja, se E Ç {(o, w)lu, w € y}, todo par {H, o}
de vértices exbtentes td que (H, zo) C .E e (u, w) C E deve estar ligado por uma aresta {H, u}
em .E' 2 -B, notando ainda que deixamos as direções de lado fazendo G' um grato não dirigido.
Este grato moral deverá ser triangulaHzado.
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Um grato é triangularizado se todos seus ciclos (u = t;o, t;i, ..., uk = u) de comprimento
k 2: 4 possuem UMa corda, ou sda, uma aresta {i/í, uy} com .j # í :L l mad(k + 1). Pode-se
mostrar que um grato será triangulariza,do se e somente se admitir uma numeração perfeita.

Um grato é dito perfeito se existe uma numeração dos nós TT' := {1, 2, ..., n} ta] que todo
.& = tJíz(i) nil, ..., { -- 1} é um subgrafo completo (aquele em que todos os nós são conectados
entre si) e t;iz({) é o conjunto dos vértices u com uma das pontas de uma aresta {u, il} no nó
t

Parece paro o suficiente, tendo em vista a subseção anterior, que se obtivermos um grato
G' que é perfeito os ..4i(e u{ respectivo) formarão uma sequência de construção de uma
hiperárvore como a que desejamos, o que equivale a dizer que formam nós de uma árvore de
Markov na qual usaremos o algoritmo anterior.

Utilizamos então o algoritmo de busca de marina ca7dinaZidade de TaÜan e Yannakis que
testa uma triangularização de um grato com n nós e e arestas em tempo O(n + e) e pode
ser descrito como segue. As referências a demonstrações e teoria podem ser obtidas no artigo
citado acima.

Dê número l a um nó arbitrário. Numere os nós consecutivamente, sempre
escolhendo o próximo nó a ser numerado dentre os nós que tem o número máximo
de vizinhos previamente numerados. Decida os empates arbitrariamente.

Se o grato é triangulado então a ordem obtida é perfeita. Se ele não é, podemos adicionar
as aresta {uJ, ut},.j < Ê < í que faltam para formar o subgrafo ./t completo para o menor
i tal que .Ai não é completo; note que isso pode forçar a inclusão de t;j em algum ,4i,l < i,
que potencialmente obriga também a inclusão de novas arestas. Repetindo sucessivamente o
processo obtém-se um grato final e triangularizado.

4.2 Aplicação em Testes Objetivos

Uma vez definido o modelo, é necessário estimar o seu comportamento na prática para orientar
a determinação das constantes e recomendações envolvidas. O signMcado final dos números
gerados é então avaliado na seção seguinte.

4.2.1 Subjetividade na Escolha das Constantes

Como brevemente discutido em 3.2.3, os números envolvidos em nosso modelo não só não p(»-
quem existência objetivo como uma interpretação probabilística freqüentista deles é totalmente
inadequada. Assim, eles nascem necmsariamente de estimativas individuais correspondendo
a um grau subjetivo adWuado a alguma sentença.

lwo desencadeia uma longa exposição de reflexões relacionada que pode se tornar um
pouco cansativa e deixar os pontos pHncipais sem destaque. Para evitar isso, há um resumo
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que pode ser visto à p. 77

Como visto em 3.4.4, usaremos o intervalo [0, 1] para especificação pelo especialista sem
perda de generalidade e visando uma aplicação direta à definição das constantes. Ademais,
vamos considerar o caso simples onde apenas um tópico está envolvido e sem considerações
sobre a propaga'ção (para mais tópicos e propagação cf. 4.1). Ainda, nos restringimos ao caso
de acerto, sendo o erro naturalmente simétrico.

Temos enunciada então a questão central da seguinte forma: dado que o examinando
escolheu a alternativa z da questão g construída para avaliar o tópico t, como você quantifica
a validade da afirmação "o aluno domina o tópico t" entre [0, 11? Naturalmente 0 significa "isso
não me diz nada a respeito" e l é "tenho cet'teza absoluta": é uma graduação de incerteza.

Vál-ias Abordagens Possíveis

O modo Bayesiano usual de wpeciÊcar uma probabilidade sugere que devemos determinar uma
razão p : (l -- p) identificando, respectivamente, a probabilidade de que a sentença avaliada
seja verdadeira e a de que seja falsa, respectivamente, para o avaliador de modo com que
este seja igualmente disposto a tomar qualquer um dos lados em uma aposta em dinheiro.
No mínimo, td sugestão restringe a incerteza do individuo que, de outra forma, poderia ser
mais impreciso, ou seja, apostaria em uma probabilidade g para veracidade e em outra r para
falsidade sem que ambos tomassem 1; o argumento teórico para proibir isso é que qualquer
um poderia ganhar dinheiro do apostador neste caso (cf. p.ex. [6]).

Lembremos da afirmação de Sandri]22, p.314] que diz: "Claramente, permitir imprecisão
reduz a incerteza da estimativa. De fato, afirmações imprecisas são sempre mais seguras do
que a$ precuas"

Assim, talvez devêssemos deixar o usuário livre sem forçar as suas intuições para encaixar
no modelo. Portanto, ao invés de termos uma aposta bilateral (determinando os dois lados
complementares simultaneamente) poderíamos ter apostas unilaterais, wja no lado positivo
ou negativo.

Neste caso podemos proceder com mais cautela, perguntando qual o máhímo que o especi-
alista estima com certeza pam a sentença. Pode-se também fazer isso simultaneamente para
os dois dados se considerarmos a evidência como tanto imp]icando um limite inferior como um
superiora ou seja, uma opinião correspondendo a um limite mínimo de certeza para a afirmação
e outro limite mínimo de certeza para sua negação.

Certas evidências embora ajam mais fortes podem ser mais insegura, contudo, embora
isso pareça anta-intuitivo. Dando um exemplo prático usando probabilidades, uma evidência
pode nos dat uma certeza mínima de 60% em dada hipótese mas uma mínima de 30% em sua
negação, significando, claro, que estimamos a probabilidade dela entre 60% e 70% ou ainda,
de outra forma, que nossa certeza a respeito dela está neste intervalo. A intuição parece clara:
temos evidência forte (60% de certeza, no mínimo) mas uma certa insegurança a respeito dela
(nossa certeza máxima não passa de 70%) .
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Podemos contrastar com outro exemplo) onde temos uma evidência fraca mas muito seguram
resultando em uma certeza de 20% na hipótese e nenhum limite superior. (São desconsideradas
aqui questões a respeito da combina.ção destes números, note-se, tópico do capítulo anterior) .

O que se está exemplificando é obviamente o uso de um intervalo em lugar de uma avaliação
pontual, que é a exigida pela estrutura Bayesiana. Contudo podemos interpretar isso de outra
maneira: estamos fornecendo limites precisos a algum valor ainda desconhecido.

Por sua vez, podemos entender estes limites como expressão pontual do pior caso estimado
para alguma apreciação. Voltando a um exemplo anterior (p.33), podemos estimar em um erro
dc qumtão quc no mínimo 40% destes alunos cfctivamcntc não sabem c na verdade no mínimo
15% deles sabem (erro poi' distraçãa, digamos, numa questão que tende a isso), ficando 45%
restantes inespecificados e naturalmente caindo em uma ou outra hipótese.

Poderíamos agir de outra forma e ao invés de obter apenas o caso-limite tomar um inter-
valo inteiro; a expressão digo seria "esl,limo que entre 40% e 70% dos alunos que erraram a
questão não saibam o tópico e entre 15% e 45% efetivamente o sabem" , com a interpretação
anterior sendo visto como uma redução ao pior caso. A abordagem de tomar o mais pessimista,
ou o mais conservador dos limites corresponde a maior cautela, observando que na aborda.
gem otmista, tomando os limites superiores, somaríamos 115%, uma contradição evidente do
modelo. Eventualmente poderíamos tomar uma ponderação, tal como os pontos médios, se
vantajoso.

Outra forma de obter isto seria tomar limites e incertezas a seu respeito, expressas através
de imprecisão numérica ou percentual (p.ex., 20% com certeza de 20%, significando o intervalo
[O,16;0,24]). Isso, claro, só faz diferença no aspecto psicológico da avaliação.

Podemos, ainda seguindo a idéia dos caos-limite em um intervalo, simplesmente desprezar
um dos lados da aposta. isso corresponde a uma bipartição das evidências em aquelas
que apóiam a hipótese e aquelas que a contradizem, cada uma delas não colaborando para
o sentido contrário, e faz sentido se pensarmos de forma mais simplista onde uma evidência
nunca estabelece simultaneamente limites para confirma.ção e refuta,ção de uma hipótese, como
os casos apresentados acima. Justifica-se por simplesmente uma evidência ser inútil se influir
igualmente na estimativa positiva e negativa, já que não podemos diferencia-la; usualmente
temos graus bem diferentes para apoio à corroboração e indicação de contradição, de forma
que é natural desprezar os efeitos do menor deles.

De qualquer maneira, deve-se chamar a atenção para os casos-limite: a ignorância total,
onde o intervalo fornecido é o próprio [0,1], e a certeza absoluta, onde se fornece um valor
pontual e que corresponde exatamente à aposta bi]atera] usada pelos bayesianos. Note-se
ainda que cair acidentalmente em uma situa.ção (digamos, após algum processamento) onde
o limite inferior é maior do que o superior indica contradição que invalida o modelo sendo
usado

Uma visão simplificadora é a de termos o uso não de números mas de elemen-
tos de um conjunto ou níveis discretos ou intervalos correspondendo a uma quan-
tificação intuitiva de alguma expressão ]ingüíbtica, tais como o conjunto de rótulos
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Figura 4.8: Peso a Determinar Pelo Especialista

{nenàum ou nada,pouco, medáo, malta, tataZmemte au tudo}. Tã tipo de abordagem é de-
nominada semiqua]itativa por refinar a abordagem qua]itativa, que lida com apenas dois
elementos {0, +} para indicar nenhum apoio ou algum apoio [15]. Pode-se usar como argu-
mentação a favor do seu uso a, idéia de que as palavras que servem como rótulos retiram a
ambigüidade natural dos testemunhos, $xando-os ("muito" pode corresponder tanto a 60%
quanto a 95%o); a distinção deve ser usualmente clara (a escolha entre pouco e médio é ge-
ralmente clara) e mesmo que não seja podemos usar intervalos maiores, como subconjuntos,
p.ex.) {medáo, mwito}. Isso pode ser muito útil para expressar idéias ou estimativas ao usuário
final de algum sistema.

Contudo, no que ser refere ao estabelecimento e comunicação destes valores,
isso fixa a granularídade das opiniões ou seu nível de detalhe. Se quiser-
mos enriquecer o exemplo dado para dar mais liberdade de escolha, param p.ex.,
.[nenh&m, g%ase nada, poztco, meado, m%ito mas nem tanto, manto, tudo} então a de$nição
das classes começa a borrar e passamos a ter novamente dmacordo entre especialistas, uma
vez que a própria intuição do que sela "pouco" é debatível. Se usarmos intervalos numéricos
para a comunicação e as definições dos rótulos para o processamento, estes problemas somem;
mas vde lembrar que o processamento das informações nãn é um obstáculo aqui. Ressalte-se
ainda que é razoável esperar que em algumas instâncias do nosso problema todas as questões
sejam evidências fracas ou de pouco apoio (muitas questões), mas com umas nitidamente mais
fortes ou significativas do que outras, o que faz com que sua possível não distinção devida à
fixação dos w,lares dos rótulos soja indesejável .

Note, enfim, que cada evidência irá agir exclusivamente nas estimativas de confirma.ção
ou refutação de certa hipótese, como estabelecido em 3.1.3, tendo sido incluídas aqui apenas
para efeito de discussão.

Mlúltiplas Intuições Possíveis

Nosso proposito é levantar um indicador dentro do intervalo ]O,l] que estima a verdade de uma
hipótese frente a dada evidência (figura 4.8). Este número é intuitivamente correspondente a
um "peso da implicação", 0 $ pi $ 1, sendo os extremos nenhuma implicação e implicação
categórica, com valores intermediários fazendo uma graduação entre estes. A variação, neste
caso, é vista como a incerteza sobre uma informação categórica (cf. os exemplos canónicos
sugeridos em [24]).

(Note (lue restringimos a discussão ao acerto, sendo os erros tratados de forma simétrica) .
Vimos algumas maneiras de tomar esta constante do ponto de vista numérico, mm não é claro
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se a pergunta sugerida a ser feita ao especialista é adequada. Veja as perguntas abaixo, sendo
g uma questão e t o (único) tópico relacionado a ela:

1. Qual a percentagem de alunos que acertaram g que dominam t?

2. Qual a percentagem de alunos que acertaram g que ma/mente dominam t?

3. Qual a percentagem mz'mima de alunos que acertaram g que dominam t?

4. Qual a percentagem de alunos que acertaram q que não dominam t?

5. Dê um grau de certeza em [0,1] que você tem de que o aluno que acertou g domine t

6. Quanto do tópico t (em importância, não quantidade) o aluno conhece se acertar a
questão g?

7. Graduando o conhecimento de um tópico entre 0 e 1, qual o número mínimo que você
daria a alguém que acertou a questão g, independente de outras questões?

Independente do formalismo utilizado iremos precisar de um número entre 0 e l que quan-
tifica a relação entre evidência e hipótese, conforme discussão anterior. Seria de supor-se que
dados que a evidência e a hipótese são conceitos constantes e sua rega.ção parece clara (um
acerto da questão implica conhecimento do tópico, seu erro, desconhecimento, ambos em certa
medida naturalmente subjetiva), embora definida apenas informalmente, este valor varíasse
pouco entre especialistas com bom senso (note ainda assim que "(...) informantes individu-
ais freqüentemente variam suas respostas para uma questão repetida dependendo do dia de
semana, seu estado emocional, as questões precedentes e outros favores não relacionados" [3]) .

Não é claro, no entanto, que cada especialista gere um único número para isso l pois a
sua compreensão da constante que está fornecendo é definida pela pergunta que Ihe é feita,
mesmo que sua intuição a respeito do relacionamento entre a questão e o tópico seja firme
e até mesmo explicável detalhadamente. Ou seja, naturalmente o valor fornecido depende
da sua semântica, que, por estranho que pareça em uma situação tão limitada, pode variar
significativamente. Vamos seguir os exemplos dados acima para ilustrar os fatos com uma
análise superficial.z

A pergunta [ é a primeira que nos ocorre, especialmente interessante por estar ligada
ao formalismo probabilístico, cujas intuições são bem difundidas e compreendidas, e nos pa-
rece suficiente. Confrontamo-la então com as seguintes, suas variantes para contestar essa
suficiência aparente.

Poderíamos forçar a confiança do especialista com a, pergunta 2 que usando a palavra,
"realmente" restringe a noção de domínio parcial, exigindo um número relativo a domínio

- "(...) enquuito é relativamente fá(il elicitar possíveis regras proposicionais de especialistas e de pessoas em
geral, é consideravelmente mais din'úl obter comprometimento a graus particulares de incerteza"]3].

2Discute-se aqui, essencialmente, a "sensibilidade das respostas ao õ'aseamento dm questões notada por
Tvemky e Kahneman [29J" [3].
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completo do tópico. De outra forma, em 3, restringimos não a noção de domínio mas a
incerteza que é expressa na pergunta 1, na qual provavelmente seria dado o caso médio.
Ainda, reformulando a pergunta pela sua negação 4 estamos tomando outro limite que só
poderia gerar exatamente o mesmo número da inicial (via complemento) no caso bayesiano
de aposta bilateral, correspondendo, de outra forma, ao caso otimista do maior número de
alunos possível que conhece o tópico.

Note que as abordagens podem ser combinadas entre si. O que temos, então, se man-
tivermos a pergunta 1? Temos a especificação assumida pelo especialista. Se ele for um
examinador rigoroso e exigente, é provável que assuma que o número é a alternativa, mais
cautelosa (pessimista) e o domínio parcial do tópico está mais próximo do não domínio do
que da compreensão total; no outro extremo, se for não exigente, dará números mais otimistas
mesmo restringindo-se ao pior caso. Por Jim, assumimos que um especialista relaxada, que
não pensasse a fundo no problema, provavelmente apresentaria grande variação nas constantes
fornecidas, mesmo se apresentado com o mesmo problema em dois momentos diferentes.

Portanto a pergunta básica dá margem a variações de comportamento. Para termos maior
acordo e chão mais sólido para as conc]usões do mode]o é desejável que a pergunta sqa o
mais especí$ca possível para restringir ao máximo a avaliação e que o especialista seja tão
inespecífico quanto desejar para aumentar a incerteza e portanto a segurança na estimativa.

No entanto não precisamos adotar necessariamente o formalismo probabilístico, seja como
representação de uma freqüência ou como uma aposta, mesmo porque, como já mencionado,
estes formalismos têm algumas propriedades que não são adequadas ao nosso caso. Resta o
problema de especular sobre como obter números de [0,1] cuja intuição não esteja baseada em
probabilidades.

A pergunta 5 supõe que haja uma escala intuitiva de certeza que qualifique a implicação.
Não é mais consensual o que soja uma certeza de 0,2 como o é uma probabilidade de 20%o,
mas observa-se que nos casos anteriores o consenso existe porque as condições de observação
foram lixadas como exige a definição de uma probabilidade. Poderíamos muito bem pedir
que o especialista quantificasse probabilisticamente sua certeza mas não há como definir bem
as condições, de forma que ambas as alternativa,s são equivalentes, com o agravo que faltam
definições adequadas para usar probabilidades.

Já a 6 tem também um enunciado probabilístico, mas este sendo subjetivo. Algumas coisas
devem ser notadas neste confronto

Primeiramente, ambos os usos de constantes probabilísticas sugeridos são válidos (a ma.
nipulação delas pelas leis da probabilidade é que não nos servem), diferindo apenas seman-
ticamente; uma vez que a semântica não nos importa mas sim alguma quantificação qual-
quer válida da relação entre evidência e hipótese, a escolha entre ambas é arbitrária sob
tal análise. Contudo os resziZtados ] (Mem ser bastante dijfererzles embora ambos sejam justi-
ficáveis e aceitáveis. Com isso demonstra-se que não Aá ea;ásténcía de um ntímero rea/ ./izo
para a implicação, pois este depende muito de como fixamos as condições e intuições a este
respeito; assim, mesmo um procedimento para levantar a média de diversos especialistas ou
determinar a origem das intuições através de um detalhamento riquíssimo das informações
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e suas conseqüências não estará levantando um número formalizável, mas um número for-
temente condicionado pela maneira com que é obtido. Supõe-se que fixando a obtenção de
maneira restritiva, contudo, tal procedimento detecte pouca variação (de outra forma invali-
dando toda a discussão sobre a obtenção de constantes e degenerando o modelo para um caso
gemi-qualitativo devido aos resultados oscilantes) .

Em segundo lugar, o número produzido pela pergunta 6 é embasado em diversas ava-
liações subjetivas em cascata enquanto na questão l temos uma única avaliação subjetiva de
uma frequência hipotética de observações aceita como imaginária mas possível (embora clara-
mente dependa da percepção que o especialista tenha de casos paradigmáticos3 ela pode ser
especificada a contento). A$ avaliações subjetivas (e inconscientes, pois sempre implícitas e
mal-de$nídas, intuitivas e abrangentes) são, basicamente, uma divisão do tópico em itens ou
habilidades, uma atribuição de um peso relativo a cada um destes itens, uma correspondência
quantificada do relacionamento entre a questão resolvida e tais itens e uma ponderação de
todos estes itens que resultará na constante. Tais passos dificilmente são explicitados e se o
forem, a título de justificativa do valor fornecido, provavelmente irão altera-lo já que tornam
os passos menos imprecisos e misteriosos.

Finalmente, note-se que o uso da pergunta l e suas extensões é possibilitado pela visão
essencialmente freqüentista utilizada: um aluno ter estimativa de 25% de conhecer dado tópico
significa dizer (ou é inferido de) que 25% dos alunos em situação idêntica a ele são considerados
conhecedores (cf. 3.2.3): o sentido é que a chance dele ser um conhecedor é de 1/4. Quando
vista sob esta luz a abordagem parece muito mais estranha do que antes: nossa quantificação
parece estar não na apreciação do que ele conhece ou não mas numa visão binária do universo,
onde alguém conhece ou não conhece. Embora isso esteja exatamente de acordo com nossa
base formal (vda 3.2.1) possui um significado anel-intuitivo.4

Na última questão, a 7, $nalmente, temos já explicitadas algumas condições (mínimo,
ignorância como desconhecimento de outras evidências). Aqui utilizamos o nebuloso conceito
de grau de conhecimento de um tópico, intuitiva e supostamente definido como uma medida
sobre o conhecimento do aluno (leve-se em conta todas as considerações de 3.4.5), onde 0
significa "não conhece" e l "domina totalmente" . A restrição ao mínimo nos permite acumular
diversos casos semelhantes de forma quase direta (note, em especial, que mesmo casos pouco

'Se está acostumado a turmas muito fracas terá uma tendência a creditar acertos ao acaso com mais
frequência do que os outros especialistas; se está habituado a turmas muito competentes, provavelmente atri-
buirá erros a distrações e detalhes. O ponto é que tais variações existirão conforme estas e outras variáveis mas
somos obrigados a releva' isso na discussão, que de outra forma se tornaria improfícua.

4A saber, a razão disso é a analogia tentadora entre a base formal e a sua aplicação. Na d;scussão anterior,
estamos determinando se o aluno sabe ou não, binariamente, supondo a existência de algum critério. Entretanto,
na aplicação espera-se que um úidice sela gerado e o critério será hipoteticamente aplicado a posteriori, se tanto:
tal limiar de domúlio ou não domínio de um tópico não precisa ter existência concreta para validar o modelo. Se
o estabelecêssemos de antemão, criaríamos dificuldades desnecessárias para definir as constantes e sua intuição
de maneira a se confirmarem a esta definição.
Note ainda que em nosso modelo supomos, embora não seja feita, sua definição teórica a priori apenas para
efeitos formais; a bipartição pode ser feita a posterior, entretanto, com um limite numérico sobre os dados
obtidos. No caso sendo discutido a definição é feita subjetiva e abstratamente mas rzão apenas em nível [eóríco,
no momento em que se avalia a frequência de qual das duas situações o aluno típico se encontra.
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informativos sobre um mesmo ponto do tópico devem corroborar um ao outro mesmo sendo
qualitativamente idênticos). Novamente estamos longe de ter uma intuição clara de qual sda
o significado de qualquer valor, tal como 0,3, sendo difícil estabelecer as diferenças entre esta
e a pergunta 5 embora o conceito de certeza seja intuitivo.

Portanto nossas alternativas se resumem a utilizar intuições baseadas em probabilidades
ou não, com a ressalva que mesmo tentando fixar as condições e restringir ao máximo suas
variações devemos ter falta de consenso se não usarmos probabilidades.

O problema aqui, âque claro, é que não há nen huma escala disseminada que defina intuições
(enquanto algo como 73% parece bem claro a qualquer um). Necessitaríamos então fixar um
modo de conformar as opiniões, ou seja, que "muito" não signifique 0,6 para um especialista
e 0,97 para outro.

Nitidamente intervalos muito pequenos (digamos, menores do que 3%o) são não informati-
vos. Ainda, para a maioria das pessoas em condições de grande subjetividade (tais como as
que esperamos), variações aparentemente grandes são aceitáveis em dadas condições (arbitre-
mos novamente: 10% ou 20%o, p. ex ao deÊnir um dado de 50% como sendo aceitavelmente
40% ou 60% - e daí tentarmos tomar os limites inferiores)

Pode:se usar então uma sugestão de escala normalizadora mostrada ao especialista na
definição das constantes, definindo e nomeando algumas faixas, tais como "muito" estando
entre 0,65 e 0,85, "pouco" entre 0,20 e 0,40, e assim por diante. O propósito de tal artifício
seria distorcer um pouco as noções intuitivas para forçar que se assemelhem mais em indivíduos
dif'erentes

Resumo e Discussão Específica ao Mlodelo

Com a exposição precedente foram levantados os seguintes pontos, centrados na determinação
dos números dados por um especialista que serão utilizados no modelo, sejam eles pesos de cada
questão e relacionamento entre os tópicos, equivalentes a uma quantiÊcação das evidências
respectivas.

e A força de uma evidência pode ser dada por um número p C [0, 1]

8 p :: 0 indica que nada se deduz da evidência; p = 1 indica implicação categórica; os
números intermediários são uma graduação.

8 Há várias abordagens adequadas para comunicar p: semiqualitativa, apostas bilaterais,
intnrvnlna Ho yn r;nr3"

+ Escolllemos apostas unilaterais (apenas corroboram a sentença ou sua negação) baseados
na bipartição de evidências em positivas e negativas em nosso problema.

e Pode-se definir o peso das evidências de diversas maneiras: sua semântica varia de acordo
com o que queremos medir na questão.
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+ Intervalos pequenos não são informativos, ou seja, variações pequenas dos valores forne-
cidos, tais como 3%, são desprezíveis.

e O mesmo especialista pode vir a dar valores diferentes para a mesma constante se per
juntado a respeito em momentos diferentes.

+ Deve:se tentar forçar a estimativa do especialista qualificando a pergunta para obter
extremos mais cautelosos aproximando-se de um limite da variação. Os adjetivos servem
para estreitar o compromisso dele com a avaliação.

e Os valores são obviamente dados em uma. escala; se esta escala é universal, tal como a
probabilística, não haverá problemas de comunicação; se não é, o próprio significado dos
números varia e algum artifício é recomendável para tentar fixa-los.

e Diferentes pergu ntas possuem diferentes semânticas e obterão, portanto, valores diferen
tes. Ou seja: não há um valor único e fixo (ideal) a ser dado pelo especialista.

e As questões serão interpretadas de acordo com a pergunta feita ao especialista como
tendo sentido freqüentista ("qual a percentagem de alunos") ou subjetivo ("qual a im-
portância", supondo quantidades no sentido de ponderação de uma divisão) ou ainda
nem sendo probabilidades (atribuição de um "grau de conhecimento").

Aposta Unilateral Antes de mais nada é importante notar que, conforme 3.1.3, decidiu-se
por fazer uma partição dos efeitos de uma resposta de forma que a influência de um acerto se
dá apenas na estimativa de domínio e a de um erro na de não-domínio. Assim, a determinação
de constantes será uní/afora/ para cada resposta possível, não incluindo na hipótese contrária
à apoiada pela evidência observada.

Tendo em vista as considerações precedentes, sugere-se uma alteração no esquema Baye-
siano de apostas bilaterais. Ao invés de forçar o proponente das constantes a reduzir sua
incerteza a zero, tentaremos provoca-la ao máximo, buscando assim resultados menos precisos
e portanto mais exatos. Isso pode ser enunciado de uma forma simples porém um pouco
deselegante: determine os números x:y como sendo os valores limites de uma proporção para
que uma sentença p seja respectivamente verdadeira e falsa, especificando um intervalo de
ignorância. P. ex., podemos ter 0,3:0,4 e ainda 0,4 dos casos não temos certeza suficiente a
ponto de querermos nos comprometer.

Supostamente isso se refere a uma situação onde tais probabilidades podem ser hipote-
ticamente levantadas (mesmo sem existência real, objetivo) e caso contradigam o intervalo
especificado o proponente perderá o emprego; para evitar intervalos excessivamente inseguros
e pouco informativos, digamos que o mais inseguro dentre os especialistas consultados também
será demitido.

Aplica.ndo tal esquema à nossa bipartição de evidências em positivas e negativas (cf. 3.1.3) ,
nota,se que podemos simplesmente desprezar um dos lados da aposta, ou, mais exatamente,
considera-lo como parte do intervalo de incerteza ou ignorância. Alternativamente, isso pode
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ser interpretado como a obtenção de uma aposta x:y onde x é o mínimo aceitável e y obtido
por seu complemento.

Isso se justifica pelo exemplo canónico da confiança na testemunha [24], onde confiar 90%o

em Mary significa uma crença de 0,9 no que ela disse, o que, em certas condições, pode ser
interpretado como "em (90+x)% dos casos o que ela disse ocorre.e em (10-x)% dos casos não
ocorre", de forma que temos um intervalo de 10% em que não sabemos dizer se o evento ocorre
ou não. Para formalizarmos o modelo de probabilidade construtiva sendo usado, seguimos tal
cânone ("Podemos avaliar dada evidência dizendo que é comparável em força à evidência de
uma testemunha que tem uma certa chance de ser confiável" , [24]).

Unem, através da âxa.ção da semântica dos números por um formalismo bem estabelecido
desaparece a preocupação sobre as múltiplas variações de seus significados: 40% significa
estimar quatro em dez casos aleatórios na população-alvo, sem ambigüidades. O valor será
tanto mais bem-deÊnido quanto a pápula.ção o for.

Clareza Semântica Aparentemente a opção da pergunta freqüentista é superior, pois a
semântica é única e direta ("Qual a percentagem de alunos") em relação à opção subjetiva
citada ("Quanto do tópico") que necessita de uma construção não explicitada e indireta,
incluindo uma avalia.ção da constituição e estruturação do tópico.

Nota-se, contudo, que a semântica do resultado final não pode ser interpretada como uma
probabilidade no sentido freqüentista em nenhum dos casos: a obrigatoriedade de renorma-
lizarmos as funções de crença sempre que tivermos evidências que se corroem (i.e., acertos
e erros para um mesmo tópico) elimina a possibilidade de interpretarmos os números finais
como intervalos de probabilidaxies (vda p. 3.2.4). Assim, não se ganha nenhuma consistência
nos dados finais ao optar-se pela abordagem freqüentista.

Enfim, embora o significado seja mais claro, observamos que ele é totalmente indiscutível
ou injustificável, justamente pelo julgamento ser realizado em um único passo. Isso significa
que temos inevitavelmente grande variação devida à subjetividade do especialista e à grande
variabilidade inerente aos números considerados.

A abordagem subjetiva citada não tem uma semântica precisa mas as fundamentações
para as estimativas produzidas podem ser e]icitadas e discutidas. ])izendo de outra forma,
fixando-nos nela, o especialista necessita apenas de uma visão da disciplina, e do tópico de
interesse e duma relação entre eles e a questão do exame sendo avaliada para produzir uma
constante. Na abordagem freqüentista estaríamos essencialmente presos à experiência prévia
do especialista, que não necessariamente, na verdade, contribui para o estabelecimento do
valor procurado, uma vez que depende dele ter desenvolvido especificamente uma percepção
da proporção de interesse.

Portanto ficamos com medidas dos tópicos baseadas em proporções pelas vantagens de
termos explicabilidade, analisabilidade, justificabilidade e menor arbitrariedade de escolha
dm constantes.
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Enfim, a Recomendação Assim, o que teremos no sistema são probabilidades construtivas
dadas por:

8 Probabilidades subjetivas associadas a questões dadas por apostas seguindo o cânone do
funcionário sob amei.ça de demissão.

e Obtenção destes valores segundo a interpretação subjetiva por uma questão tal como
"Quanto do tópico o aluno conhece se escolheu dada alternativa?" , onde a quantificação
é baseada numa ponderação intuitiva e implícita do tópico.

e Funções de crença associadas a estas probabilidades tomadas unilateralmente (o não
domínio do tópico para um erro, o domínio para um acerto).

e Dependências entre os tópicos dadas como probabilidades subjetivas especificadas de
forma intuitiva, correspondendo a uma apreciação quanti$cada e ponderada do relacio-
namento entre eles.

Estando claras as recomendações para determinar as constantes dentro do modelo, vamos
exemplificar o processo através de uma questão-exemplo qualquer.

4.2.2 Construção Típica de(l2uestões Exemplos e Efeitos

Antes de mais nada, é necessária uma análise dos favores que interferem no relacionamento
entre uma questão e o tópico sendo avaliado. SÓ então poderemos justificar ao menos apro-
ximadamente as constantes escolhidas. As conclusões deste estudo encontram-se resumidas à

91P

InÊuência da Questão na Constante

Temos no sistema as premissas padrão da avaliação envolvidas: embora consideremos como
tal, a. avaliação não é uma amostra exala. do que o aluna conhece, mas algo que contém
inseguranças e enviesamentos. O aluno pode, naturalmente ter acertado por sorte (o que
se minimiza pela elabora.ção das questões e da provam promovendo redundâncias e diversos
níveis de dificuldade) ou ter decorado o processo (que pode ser sanado com problemas que
o aluno não encontrou antes, provocando o raciocínio e impedindo respostas memorizadas).
Enfim, pode ter acertado sem realmente entender os princípios e isso sim nos diz respeito: no
sistema é exatamente o que nossa modelagem se propõe a fazer colocando uma incerteza na
propagação do nó avaliado em direção aos nós de seus fundamentos.

E saudável lembrar, portanto, que a responsabilidade pela adequação e qualidade das
questões é do elaborador, que deve seguir recomendações como já discutido no capítulo 2.
Não compete ao modelo ou a este texto definir os propósitos do teste, a legitimidade destes
propósitos ou avaliar se as questões efetivamente medem aquilo que se propõem a medir, sem
distorções. Assim, não nos devia interessae, a este ponto, se a questão se presta a medir
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apenas memoriza.ção quando deveria testar compreensão e nem se é abrangente mesmo depois
de reiterado diversas vezes que as questões devem ser o mais específicas possível (2.3.5).

Contudo, como mencionado anteriormente, o enunciado das questões irá afetar a contabili-
dade; questões mais elaboradas ou mais complexas dão maior segurança sobre o conhecimento
do item sendo avaliado em caso de acerto. Por outro lado, questões simples e diretas nos
dão segurança sobre o que não é conhecido em caso de erro, mas talvez não cubram o tópico
inteiro

Claramente cada questão terá uma maneira diferente de influir no que o sistema acredita.
])evemos tratar da abrangência, ao menos no aspecto principal, através da simples divisão
em tópicos e eventualmente subtópicos, de forma que detalhes muito ínfimos não deturpem
a, estimativa do tópico e questões muito genéricas não í%am com que detalhes importantes
sejam desprezados na avaliação.

Questões mais abrangentes deverão influenciar mais na contabilidade para o cômputo de
acertos e questões mais específicas têm muito peso quando um erro é detectado. isso parece
evidente, já que um erro em uma minúcia costuma ser bem preciso (pois nada mais está sendo
avaliado) e pode ser considerado reflexo confiável do estado do examinando; de forma análoga,
acertar uma questão mais complexa demonstra domínio de diversos tópicos simultaneamente,
além da capacidade de integra-los e reorganiza-los possivelmente de uma forma inédita.

Nos dois casos faltantes, deverá haver uma confiabilidade menor no cômputo da resposta,
uma vez que o acerto de um detalhe não implica no conhecimento de todo o restante do
tópico e o erro de uma questão abrangente pode ser creditado a diversos favores, inclusive à
incapacidade de conjugar múltiplos con hecimentos (que podem inclusive ser conhecidos pelo
aluno) em uma nova situação, sendo que essa capacidade dificilmente irá explicitamente fazer
parte do nosso grado, podendo, todavia, constar de modo implícito.

Outro item a ser lembrado, relacionado à abrangência, é a multiplicidade de tópicos a serem
avaliados em uma única questão. Isso nos leva a tentar detectar o seu foco e os seus assuntos
secundários; o primeiro deverá sofrer muito mais influência que os demais no cômputo.

Devemos considerar também a dificuldade da questão. Seguindo raciocínio semelhante
ao acima, questões muito fáceis pouco revelam em seu acerto, mas devem influenciar bastante
no caso de erro: a ignorância do aluno pode ser então suposta com um alto grau de confia-
bilidade. Já as questões mais difíceis, sejam complexas, profundas ou trabalhosas, indicam o
conhecimento com uma boa segurança no caso de acerto (a margem de confiabilidade aqui é
dada apenas pela sorte, eventual memorização ou má elaboração do enunciado ou alternati-
vas); no caso de erro, pouco querem dizer, já que mesmo alunos que têm um domínio razoável
ou mediano do assunto podem errar, tanto por distração como por falta de profundidade de
entendimento ou dificuldade de articulação, o que não deve influenciar tanto assim a nota.

Sugere-se também nos parágrafos anteriores que devemos levar em conta a representa-
tividade da questão em rela.ção ao tópico que estamos avaliando. Isso significa pensar na
sua importância (relevância) em rega.ção ao tópico todo, sua dificuldade em Feia.ção aos ou-
tros sub-tópicos e, por assim dizer, o "percentual de esforço" quando comparado ao tempo

81



ou trabalho total para compreender o tópico. (Perceba que definir "importância" do assun-
to específico dentro do tópico é algo dificilmente capturado num formalismo, mas facilmente
estimável através de um número com razoável $delidade em uma situação determinada).

Assim, cada questão poderia ter anotadas, para decidir alguns números representativos
para seu cômputo, as seguintes características, padronizadas de alguma forma: abrangência,
nível de dificuldade, e representatividade da questão em relação a cada tópico abordado.

Exemplo da Influência

Para a discussão seguinte, adotamos a questão 6 da lista anterior à pág. 74, considerando-se
o mínimo (ou seja, a avaliação mais cautelosa), por ser a que podemos relacionar diretamente
com as variáveis discutidas acima. Seguindo, portanto, as recomendações precedentes façamos
uma questão exemplo muito específica, abordando apenas um tópico:

Questão Marque a alternativa correra a seguir. A função g/ z2 -- 500z + 13

a. não possui valor mínimo

b. tem valor mínimo (quando x=0

c. é ilimitada superiormente

d. não tem zeros

O tópico em questão seria "funções quadráticas" e os conceitos de função exigidos podem
ser considerados fundamentos captados pelo grato de dependências (onde, naturalmente, deve
haver forte ligação com o tópico fundamental). Questões aritméticas (cálculos) também podem
ser tratados da mesma forma.

Note que várias divisões do tópico em itens são possíveis e a escolha não só é pessoal
como também é passível de argumenta.ção. Uma partição possível, com itens considerados de
importância equivalente, seria:

1. Definição e Compreensão (caracterização, origem)

2. Representação no Plano Cartesiano (construção e interpretação)

3. Relação com o Mundo (instâncias, aplicações)

4. Conceitos Novos ou Revirados (raízes, limitação, extremos)

5. Cálculo de Raízes (casos genérico e degenerados)

6. Características da Função (análise matemática)
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A questão é mediana no contexto do ensino médio e embora pareça ser abrangente cada
uma das alternativas é praticamente pontual. Quanto à relevância, basta contrapor a alterna-
tiva sendo discutida com os itens relacionados acima. Observe-se, enfim, que esta exposição
é feita para propósitos il ustrativos, com o procedimento usualmente (e aceitavelmente, por
ser ao menos, numa análise pessimista, um refinamento dos habituais) sendo feito de maneira
imediata e inconsciente.

Analisemos as alternativas, chamando a atenção para a análise do confronto com as outras
que não foram escolhidas, no caso de erro, como possível indicativo de conhecimento parcial.

a. # :: z2 --500z+13 não possui valor mínimo. Diversas interpretações são possíveis para

a escolha desta alternativa. Em primeiro lugar, ela foi escolhida em detrimento da correra (c) ,
o que significa que o examinando teve dúvidas entre elas ou considerou (c) incorreta. Supõe-se,
contudo, que a escolha de (a) em lugar de (b) e (d) indique uma preferência; analisando os
erros destas alternativas, (b) contradiz (a) e portanto não enriquece a análise. Supondo então
que tenha conscientemente excluído (d), significa de fato que ele sabe que a, função possui
zeros: isso poderia ser interpretado como conhecimento parcial do tópico, mas é abandonado
por razões discutidas em 3.1.3.

A não escolha da alternativa carreta implica que o examinando não teve certeza
ou a considerou errónea; assume-se, claro, a última pois se ele teve dúvidas tem falta de
segurança sobre sua corretude. Considerar (c) errada pode advir de falta de conhecimentos
sobre extremos au sobre a análise da função (o coeficiente positivo no termo quadrático).
Nota-se a partir da análise a seguir que a escolha de (a) e a não escolha de (c) implicam
exatamente nas mesmas coisas e portanto não devem ser tomadas cumulativamente.

Partindo para a análise da escolha da alternativa errada, o examinando falhou ao não
detectar o coeficiente positivo em z2 (distração) ou não soube relaciona.lo à existência de um
mínimo (fixação nula ou ínsu$ciente) ou então falhou na compreensão da natureza da função
ou do conceito de ponto extremo (erro conceptual - falta de compreensão).

Todos estes erros possíveis são sérios indicativos de não entendimento; desprezando a
possibilidade de distração para efeito de análise, temos uma implicação de desconhecimento
dos itens 4 ou 6 da lista anterior, ambos homogeneamente tomando 1/6 do tópico, por hipótese
discutida anteriormente.

Parece razoável assumir que exclusivamente um ou outro causou o erro, já que estamos
tentando traçar um limiar mínimo de desconhecimento, o que nos dá um índice de relevância
de 0,167 absoluto; considerando que o enunciado da alternativa cobre cerca de metade de cada
um dos itens, poderíamos propor uma constante de relevância de 0,083.

Não há dificuldades: os erros são pontuais (abrangência mínima) devidos a falta de com-
preensão, não sendo necessária qualquer elaboração ou outra habilidade cognitiva para a reso-
lução. Uma questão fácil implica em grande confiança nos erros, alterada apenas pela possibi-
lidade de influência do acaso (distração na leitura, na resolução ou mesmo no preenchimento).
Vamos supor uma constante de 0,95 já que o enunciado é claro e o assunto é simples.
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Estamos tomando interpreta.ções probabilísticas de todos estes números (lembre-se que é
apenas para efeito de discussão), o que sugere que a constante anal associada ao erro seja dada
pela fórmula representatít;idade x cfe. abrangência X cte. de di#cu/Jade, sendo as constantes
relacionadas à incerteza, resultando em 0, 083 x 1, 000 x 0, 95 = 0, 079.

Dado que intervalos de, p. ex., 2% são seguramente não informativos, podemos fixar a
constante relativa à escolha da alternativa (a) como 0,10 a corroborar a refutação da hipótese
de que o examinando domina o tópico.

Note, eram, que o fato da alternativa ser pontual, simples e fácil dá grande certeza quanto
ao erro, fazendo com que a constante seja aproximada pela relevância da questão em relação
a todo o tópico.

b. y :: z2 -- 500# + 13 tem valor mínimo quando x:=O. Como para a anterior, esta
implica não ter escolhido a correta.

Considerar (c) como errada continua com as mesmas implicações. Analisemos o que ocorre
ao considerarmos (b) corneta: esta falha pode revelar arbitrariedade (escolha ao acaso) , deslize
ou falta de intuições básicas (calcadas em anteriores conceitos de funções) pois fazendo z = 0
temos Z/ :: 13 e fazendo z := 1 e z :: --l temos valores respectivamente menor e maior do que
13. Portanto é uma falta grave.

Contudo o indicador é muito inseguro e as conclusões não são claras mas etéreas: des-
cartando como de hábito a arbitrariedade, resta-nos escolher dentre a absurda hipótese de
que houve um erro de cálculo ou uma aplicação inadequada de conceitos correios ou então a
de que o examinando não soube analisar a alternativa corretamente. Isto pode ser assumido
como um conhecimento deficiente da interpretação do plano cartesiano, falha fundamental de
qualquer dos conceitos básicos envolvidos e não compreensão das características da função.

Aparentemente isso implica que necessariamente não é dominado o cálculo das raízes;
contudo, dominar o procedimento de cálculo não significa compreendo-lo e muito menos ter o
ímpeto de aplica-lo quando necessário. Portanto nenhuma conclusão segura pode ser tirada a
este respeito.

Nos resta estimar numericamente os outros casos. Dado que são uma disjunção, tomaremos
o caso mais inseguro. Na primeira opção o examinando conhece mas errou a aplicação; tal
hipótese parece altamente improvável devido à excentricidade do erro e se formos considera-la
a, alternativa passa a ser pouco significativa, pois seria a opção mais cautelosa. Neste caso
uma escolha pragmática. é feita, excedendo e estendendo as recomendações anteriores ao inserir
um elemento de análise secundário a priori desprezado: as origens mais prováveis dos erros
segundo a intuição do especialista, a despeito das três variáveis que trabalhamos.

A segunda opção também nos traz problemas: sabemos que o erro é grave pois a questão
não foi pensada corretamente, o que deve ser bastante representativo. Contudo podemos
tecer suposições de pequenas falhas em um único item que produziriam este comportamento,
embora o mais provável fosse que todos eles fossem envolvidos. Isso nos traz um dilema típico,
requisitando um balanço do comprometimento entre o caso típico e o mais cauteloso.
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Dando números, um único ponto obrigatoriamente fundamental poderia ser responsável
pela falha (digamos, a falta de compreensão do conceito de raízes): admitamos uma repre'"
sentatividade de 0,4 (o conceito se dissemina parcialmente por vários itens). Sendo pontual
e a alternativa muito fácil, gerimos como anteriormente uma constante de 0,3, digamos. Por
filtro lado, parece mais adequado admitir qlle várias falhas provocaram essa alternativa. (pois
muitos pontos teriam levado o examinando a não marca.la): olhando os itens e a discussão
acima, dizemos 0,6 chegando a 0,5. Uma simples média nos daria 0,4.

Finalmente comparamos com o que considerar a alternativa. (c) errada. nos diz: 0,10.
Notamos ademais que por hipótese o que leva o examinando a abandonar (c) é um subconjunto
do que o leva a adorar (b): são pare das mesmas falhas. Portanto não é razoável soiná-los,
mas considerar que o valor obtido por considerar (c) errado está embutido na opção por (b);
ficamos então com 0,4.

c. y :: zZ--500z+13 é ilimitada superiormente. Esta é a alternativa carreta. Poderíamos
usar a não asco/Aa das outras alternativas como indicativo de conhecimento se supuséssemos
que nãn as escolhendo o examinando está implicitamente considerando-as falsas (ou seja, não
há dúvida sobre a alternativa correra). Contudo a visão conservadora nos diz que escolher a
alternativa carreta signi$ca tão somente que o examinando domina o que essa opção aborda,
podendo naturalmente ignorar as demais uma vez que tem certeza sobre ela.

As considerações seguem a da alternativa (a) , logicamente, apenas invertidas para o acerto,
lembrando que em uma questão fácil o acerto não deve ser muito representativo, contudo.

Isso pode ser demonstrado intuitivamente partindo..se do princípio que a alternativa é
bem específica e fácil de ser verificada. A relevância fica em apenas parte de dois itens,
digamos 30% de conceitos de limitação (4) e 30% de análise da função (6), resultando em
2 x 0, 3 x 0, 167 :: 0, 10, um número pequeno. A idéia é que um acerto não implica tanto no
domínio de itens secundários, que podem ser apenas superficialmente entendidos, quanto um
erro na falha de conhecimento, que efetivamente implica em algum entendimento defeituoso
ou ausente em fundamentos, uma vez que a questão é fácil.

A constante de dificuldade, neste caso, implica que há uma incerteza maior na questão e
pode ser considerada. de firma diferente para o acerto e pa.ra. o erro; digamos qite sda 0,6
pois exige pouca quantidade de conhecimento superficial e nenhuma elaboração para o aluno
acerta,-la. A abrangência, como anteriorillente, é pequena.

lsscl praticamente resulta em uma c.instante final de 0,05, a de menor significa.nela usada.
aqui

d. y :: z2 -- 500z + 13 não tem zeros. Novamente pensamos que a corneta foi excluída.

Contudo aqui temos implicações totalmente distintas para a indicação de eito da alter-
nativa correia. e corretude desta alternativa, portanto devemos combinar nossa conclusões a
respeito. Supor que a alternativa (c) está errada vai nos trazer conclusões idênticas às obtidas
pela alternativa (a), então façamos a análise dos efeitos de considerar (d) carreta.
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O examinando pode descobrir que esta alternativa é incorreta de três maneiras: por ex-
clusão, estando certo de que (c) é a carreta (o que não é o caso); determinando analiticamente
as raízes (caso em que deve ter errado a Mrmula de Buscara ou os cálculos); ou usando a
intuição percebendo que a Mrmula pode se ]'eescrever como y -- 13 = z(z -- 500) (o que prova-
velmente exige muita presença de espírito ou vilão treinada por exercícios) ou testando alguns
valores arbitrários de z (o que não parece sistemático). Assim, a falha de não haver descoberto
que esta alternativa é incorreta pode ser atribuída a um desconhecimento no cálculo de raízes
e a, uma falta de intuição sobre funções quadráticas (relacionada a, conceitos de raízes e aná.lise
da função).

E possível ainda que ele não tenha percebido que deve calcular ou intuir para verificar a
alternativa. Ressalta-se que esta eventual ocorrência não pode ser creditada a uma elaboração
críptica da questão mas a uma falta de familiaridade genérica e crónica com o tópico: o fato
do examinando sentir-se sem ação frente ao enunciado pode ser exclusivamente creditado a
ele, numa situação que é pior do que a que estimamos, caindo na falta de reconhecimento ou
conexão entre o enunciado e a, matéria. Ficamos com o limite do caso mais cauteloso, como
sempre.

Os itens abordados são cálculo de raízes (5) e análise matemática (6) e potencialmente
erros conceituais em pré-requisitos do item 4 novamente na lista proposta. O último pode
ser visto como um déficit dos primeiros e desconsiderado. Temos a alternativa de considerar
ambos os outros ou apenas um, dependendo essencialmente de considerarmos o erro como
produto de falhas em qualquer um deles ou da combinação de falta de domínio de ambos.

Digamos que se ele dominasse apenas o cálculo ou dominasse (muito bem) apenas intuições
de análise teria descoberto; portanto iremos considerar o conjunto. Fechamos 50%o do item
de cálculo e 30% do de análise (digamos que ele precisasse saber no mínimo 70% deste item
para. descobrir o erro da alternativa), o que DO$ dá 0,80 x 0, 167 = 0, 133 relativos à repre-
sentatividade. Novamente a alternativa é pontual (coef. abrangência 1,00) mas a dificuldade
aqui é um pouco maior (há contas ou raciocínio), o que nos leva a arbitrar uma constante de
0, 133 x 1, 00 X 0, 85 :: 0, 114 pela alternativa ter sido considerada carreta.

Por fim combinamos os dois erros tomando o número acima com o relativo a considerar
(c) incorrera, avaliação idêntica a escolher (a). Notaillos que o item 6 é partilhado na análise
de ambas as alternativas, mas uma observação mais próxima mostra que cada uma se refere a
um aspecto diferente dele, o que nos permite simplesmente somar as duas constantes obtidas,
produzindo 0, 114 + 0, 079 :: 0, 193 a partir da suposição que os dois erros são significativos e
incidem sobre partições diferentes do tópico. Arredondamos então para 0,20, naturalmente.

Resumo da Discussão Portanto, um conjunto de constantes razoáveis pode ser dado pela
tabela 4.1, considerando a semântica definida à página 80 e as observações acima.

O fato da constante em (c) ser razoavelmente próxima da em (a) é um reflexo da questão
ser bem específica (esperava-se que uma vez que a questão é fácil, os erros provocassem
necessariamente muita alteração nas crenças e o acerto pouca) . Alternativas mais bizarras com
causas possíveis mais amplas geram números maiores: (a) é plenamente aceitável e atribuível,
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Tabela 4.1: Graus de apoio e refutação ao domínio de um tópico
Alternativa l Domínio l Nãa.domínio

a princípio, em uma pequena confusão binária no sinal do coeficiente quadrático.

Apenas a alternativa (d) produz eíetivamente uma acumulação de estimativa dos casos de
considerar a escolha de uma alternativa errada pelo examinando como correra e considerar
a, não escolha da alternativa correra como um erro, tendo um diferencial quantitativo em
relação a (a) e (b). Isso ocorre porque o erro nestas duas é da mesma natureza que a falha
em identificar a corretude de (c), cabendo aqui destacar que, apesar disso, as alternativas não
deixam de ser satisfatoriamente homogêneas (embora (d) destoe, análise de zeros pode ajudar
a compreender os mínimos).

Numa análise mais cuidadosa, vê-se que as alternativas (a) e (c) são contraditórias (se o
examinando considerar a forma de uma parábola e pensar nas possibilidades), o que implica,
sem necessidade de análise posterior, que (b) e (d) são falsas, potencialmente invalidando todo
o estudo acima. Esta observação serve a dois propósitos: à idéia de que este julgamento é
subjetívo (podemos adotar o questionável argumento de que esta contradição não é óbvia e
representa algum conhecimento); e de que o cuidado na elaboração das questões, seguin-
do diretivas de 2.3.5, não é meramente cosmético e violar estas normas, como acima, implica
diretamente em alterações de nossas estimativas numéricas. No caso, admitindo que a con
tradição é evidente, a escolha de (b) ou (d) seria um absurdo gerando números maiores, se
possível, e a de (a) deveria ser analisada como contraponto a (c) e não individualmente.

Note-se adicionalmente que um especialista provavelmente forneceria constantes maiores
para os erros na questão analisada uma vez que a alternativa correra é muito clara, simples e
fácil, com a percepção de que se o aluno não aprendeu algo tão básico então não deve saber
muita coisa. Uma rápida olhada em nossa, sugestão de particionamento do tópico, contudo,
revela que a importância destes erros não é tão crucial quanto parece à primeira vista, a não
ser que se dê um peso maior aos itens de limita.ção e características da função, lembrando
sempre que estamos cautelosamente estimando sempre o caso mais conservador.

Exemplos de Computação

Em um primeiro exemplo, vamos supor que em dado momento m({tp}) = 0, 2 e m({--tp}) =
0,3, tendo portanto m({tp,atp}) = 0,5, onde tp é a sentença "o aluno domina o tópico
'equações de 2o. grau' ". Vamos computar agora a influência, do processamento da resposta
do examinando sobre estas crenças. Obtemos a tabela 4.2 que indica os valores resultantes
conforme a escolha da alternativa, sendo as massas anteriores combinadas com as da tabela
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a 0,00 0,10
b 0,00 0,40
C 0,05 0,00
d 0,00 0,20



Tabela 4.2: Exemplo numérico
Alter«ati« l m({tp}) l «.({--lp}) l «.({lp, --.tp})

4.1 via regra de Dem pster.

Note que o valor atribuído ao /rime, correspondente a ignorância sobre tp, diminui em
todos os casos, o que é intuitivo. Note ainda que no caso onde a evidência tem pouca força
(c) a redução da ignorância é pequena e quando a força é maior, como em (b), a redução é
mais significativa.

Observe que a corrosão das estimativas contrárias à evidência sofre de efeitos semelhantes,
sendo quase insignificante para as evidências fracas; no pior caso (b) ela foi reduzida quase à
metade. O aumento nas estimativas corroboradas segue padrão semelhante

Lembre-se ainda que a escolha da alternativa é uma informação categórica, quantificada
através de um vértice no grato ligado aos vértices do tópico e da alternativa escolhida como
descrito em 3.2.5.

Num segundo exemplo numérico, supomos m({tp}) = 0,55 e m({--tp}) = 0,40, tendo
portanto m({fp, -.tp}) = 0, 05 e iremos fazer a contabilização da questão, novamente conforme
a, tabela 4.1 via regra de Dempster, obtendo os valores vistos à tabela 4.3.

Nota-se principalmente que as alterações são menores do que as anteriores, uma vez que
as massas atribuídas são maiores ou, mais precisamente, temos menor ignorância.

A ignorância sofre efetivamente reduções que não são observáveis na tabela devido ao
arredondamento; isso é um indicativo forte de que há importância na precisão com que os
números são tratados quando há uma massa grande de evidências (entendendo isso como
a soma de todos os pesos de todas as evidências em questão). Pequenos intervalos podem
ser muito informativos e despreza-los pode levar o sistema a ter dificuldade de diferenciar
Q;+ 1 1 n .-Ãaa
UILuuwYV

Enfim, perceba que se nossas crenças em tp forem dadas por uma atribuição vácuo de
massa, os resultados serão exatamente como na tabela original, com a massa restante atribuída
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a 0,18 0,36 0,46
b 0,13 0,54 0,33
C 0,23 0,29 0,48
d 0,17 0,42 0,41

Tabela 4.3: Exemolo numérico
Alternativa m({tp}) «,({--tP}) «.({tP, --tP})

a 0,52 0,43 0,05
b 0,42 0,54 0,04
C 0,56 0,39 0,05
d 0,49 0,46 0,05



Figura 4.9: Questão Exemplo de Mecânica Newtoniana

ao /mme

Exemplo Mlaís (l:omplexo Análise Simplificada

Vamos dar agora outro exemplo seguindo a a discussão precedente mas na direção oposta do
anterior: uma questão que encampa alguns tópicos, razoavelmente difícil e profunda. Perceba
que isso vai expressamente contra recomendações de elaboração de testes (cf. 2.3.5) mas
pode não haver outra maneira de medir a capacidade de integrar conceitos, procedimentos e
confrontar novas situações. Tal medida pode ser essencial em dados domínios.

Questão Na figura 4.9, P2 está sendo acelerado a Im/s2 conforme o sentido ilustrado.
Considerando que o óleo na plataforma reduz o atrito a níveis insignificantes e o sistema
de roldanas e corda são ideais, qual o valor da massa de Pl? Dados; a ;: 30', P = 60' e
P2 :: 98.V, com g :: 9, 8m/s2

1. 0,80kg (res; sta absu7'da, suposfamenle peso morto na questão)

2. 4,11kg (res/ sfa trocando senos e cossenos ou ángu/os)

3. 12,69kg (mspasfa carreta com peso tola/ somado e água/ando a aceleração dos carpas)

4. 21,76kg (nsposta oófida Üua/ando as .»I'ças dos corpos e ío ainda Wr mp.)

5. Não se pode determinar o valor de Pi com os dados fornecidos (inca?'mta)

Note que a elaboração não é adequada pela, última alternativa destoar em forma das ou-
tras, pois conjuntos heterogêneos de alternativas e alternativas que contradizem o enunciado
confundem o examinando, afastando-o de repetir sobre a questão para relletir sobre a, elabo-
ração desta. Seria mais correio (cf. capítulo 2) dizer "Marque a resposta possível" e inserir
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Figura 4.10: Um Grato de Dependências Entre Tópicos

"0 sistema está em equilíbrio" e "Faltam dados para o cálculo" antes das quatro alternativas;
embora pareça um preciosismo, lembramos que é preciso fazer o maior esforço possível para
evitar quaisquer enviesamentos ou condicionamentos desnecessários. Note ainda que embora
o enunciado mencione atrito e sistemas ideais, tais tópicos não são diretamente envolvidos nas
respostas e são desprezados para efeito de análise.

Neste caso, temos o grato de dependências entre os tópicos dado pela figura 4.10, com os
respectivos pesos indicados. Note que optamos por incluir uma dependência entre os tópicos
3 e 4 que, na verdade, é circunstancial e por este motivo pode levar a resultados enganosos.

Tal questão é uma variante dos procedimentos usuais onde temos um objeto apenas no
plano inclinado ou dois objetos num sistema onde não há dois planos; portanto o examinando
deverá combinar estes dois conhecimentos e a questão é explicitamente não pontual. Este
tipo de exercício é sempre de dil/:'c{/ Teso/«ção caso não tenha sido especificamente tratado
(proposto ou resolvido) previamente.

Desta forma é de se esperar que os erros não tenham muita influência mas o acerto seja
bastante signifcativo. A exceção é a alternativa (a): supor um peso tão leve significa que
não foi desenvolvida qualquer intuição sobre tais sistemas e portanto este erro deve ter grande
significado.

Ao apontar (b), temos antes de mais nada desconfiança de que pode ter sido uma escolha
arbitrária devido a falta de conhecimento, já que o erro é estranho para alguém que mostra
conhecem o processo de raciocínio; isso deve tirar força da evidência. Apesar disso, o erro é
bem pontual: diz respeito tão somente a decomposição de forças e é bem significativo. A
resposta (d) sofre de problema semelhante a (b), já que aponta para um erro bem específico.

Sendo (c) escolhida, a estimativa de conhecimento deve sei' grande; mas cumpre observar
que a arbitrariedade continua sob suspeita, reduzindo a força da evidência, pela questão
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Tabela 4.4: Influências das alternativas da questão..exemplo no tópico
Alternativa l Tópico t2 l Tópico t3 l Tópico t4

exigir muita elaboração. (Incidentalmente, se exigíssemos do sistema um condicíanamenfo
desta informação para valida-la ou desvalida-la p. ex., se o examinando desconhece as leis de
Newton então este acerto foi acidental a complexidade envolvida sabotaria nossos princípios
de generalidade e simplicidade de obtenção das informações) .

Finalmente a alternativa (e) pode ser interpretada de algumas maneiras diferentes, sendo
indubitavelmente resultado do examinando admitir sua incapacidade de resolver o problema.
Poderíamos admitir que falha a suposição de que a aceleração dos dois corpos é igual, o que
parece ser mais plausível, mas na opção mais conservadora somos obrigados a admitir que
faltou simplesmente capacidade de juntar as informações que ele dispõe, sqa por distração ou
falta de análise sistemática; isso não deve ser muito significativo dada a dificuldade da questà)
e a amplitude dos assuntos

Determinamos então de forma intuitiva os pesos vistos na tabela 4.4. Pesos negativos
significam estar atribuídos à massa da negação e positivos à massa da sentença respectiva de
domínio do tópico.

Observe que uma alternativa pode intuir em mais de um tópico: (a), p. ex., foi considerada
como evidência forte de desconhecimento tanto de plano inclinado quanto de decomposição
de forças, mas não necessariamente de sistemas com dois corpos (na medida que o erro não
pode ser considerado a algo específico deste tópico, mas a falta de fundamentos), que receberá
indiretamente uma, crença em seu desconhecimento via propagação pelo grato.

Assim, usualmente especifica-se apenas tópicos primários, sendo o tópico mais básico não
dominado inferido pelo erro e o mais complexo dominado inferido pelo acerto, havendo exceções
conforme a natureza da alternativa indique alguns pontos específicos nos tópicos inüuenciados
pelos primários.

Em Resumo

Quis-se mostrar com a exposição precedente diversos pontos dentre os quais ressaltamos, tendo
como base as decisões da subseção anterior:

e Considerando uma questão como instrumento de estimativa de conhecimento de um
tópico, a incerteza da constante relacionada à escolha de uma alternativa:
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a   -0,4 -0,4
b 0,3    
C     +0,5
d     0,3
e     0,2



está genericamente relacionada à intervenção do acaso (sorte, falares momentâneos
como falta de concentração), que será desprezado.

está especificamente relacionada à sua dificuldade, abrangência e relevância.

e Devemos ter certeza grande na estimativa de domínio de um tópico se tivermos o acerto
de uma questão difícil, abrangente e impor'tente.

e Devemos ter certeza grande na estimativa de não domínio de um tópico se tivermos o
erro de uma questão fácil, pontual e importante.

e Há várias divisões possíveis do tópico em itens; cada uma irá gerar um conjunto de pesos
diferente para as questões respectivas.

e A escolha da divisão é subjetiva e pode ser intuitiva, imprecisa e inconsciente

© Clamo a divisão sda explicitada as escolhas de valores numéricos podem ser discutidas e
justificadas.

e A granularidade escolhida para os tópicos depende das intenções: "funções quadráticas"
pode ser um item de um tópico, um tópico inteiro ou mesmo o assunto genérico de um
exame dividido em outros tópicos.

e No caso de escolha da alternativa errada

considera-se na constante a força devida a considerar a alternativa como corneta e
também por considerar a alternativa correra como errada.
o acúmuio de alternativa errada escolhida e correta não escolhida só deve ocorrer
se ambas indicarem conhecimentos distintos e não redundantes.

a suposição de que um item não escolhido fbi suposto como errado depende do caso:
ele pode contradizer o escolhido ou ser improvável por algum motivo.
o erro pode ter várias causas: tomamos a menos significativa delas ou a menos
impactante por ser mais cautelosa, uma vez que estimamos o caso limite.

e Para escolha da alternativa correra, o procedimento é análogo ao do item anterior.
Apenas não se contabiliza o conhecimento relativo a considerar as demais alternativas
como erros já que estamos produzindo a alternativa mais cautelosa.

8 Todo o julgamento sobre as constantes é baseado em decisões em última instância sub
jetivas. Idealmente tomam-se as opções mais cautelosas e não os casos típicos.

e A construção da questão segundo normas de elabora.ção de testes objetivos é mais do que
uma recomendação: se os princípios são violados, a $delidade e discernibilidade ofereci-
dos pela questão se comprometem e as constantes são diretamente afetadas, diminuindo
o poder discriminatório da questão.

e Usualmente específica-se apenas o tópico mais básico não dominado inferido pelo erro e
o mais complexo dominado inferido pelo acerto.
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Figura 4.11: Uma árvore de Markov dos tópicos relativos ao exemplo

Tabela 4.5: Influências das alternativas da questão-exemplo no tópico
Alternativa Tópico tl l Tópico t2 l Tópico t3 l Tópico t4 l Tópico t5

4.2.3 Exemplo de Propagação em Um Grato

Usamos aqui o exemplo anterior da questão de plano inclinado que se encontra à pág. 89 com
tópicos indicados na figura 4.10 e os valores de implicação das alternativas aos tópicos dados
pela tabela 4.4.

Antes de mais nada, precisamos montar uma árvore de Markov para que possamos utilizar
o algoritmo de propagação. Infelizmente logo ao casar os pais obtemos um clique, que nos dá
a árvore da figura 4.11 (a). Adicionamos os diques originais ti,3,4 e t2,a,4 e neles ligamos os
vértices relativos às arestas, que receberão as distribuições conju fitas relativas às implicações e
nestes ligamos enfim os tópicos que avaliaremos, como se vê em 4.11 (b). As alternativas serão
evidências ligadas diretamente a f2, t3 ou í4 de acordo com os pesos definidos anteriormente.

Supondo que temos de antemão apenas atribuições vácuas aos tópicos; o resultado da
escolha de uma alternativa sobre as estimativas dos tópicos é dado segundo a tabela 4.5, por
onde se pode avaliar a influência real das alternativas sobre os tópicos, levando em consi-
dera.ção pesos e dependências conjuntamente. Novamente representamos massas atribuídas à
aârmação da sentença de domínio do tópico como positivas e negativas à sua negação, sendo
o valor do fume o complemento da soma destes com 1,0.
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a     -0,4 0,472  
b   0,3 0,09    
C +0,15 +0,48 +0,15 +0,5 +0,384
d       0,3  
e       -0,2  



Tabela 4.6: Resultados das alternativas sobre crença prévia
Alternativa l Tópico tl l Tópico t2 l Tópico t3 l Tópico t4 l Tópico t5

Perceba que os valores são consistentes. Na alternativa (a), por exemplo, temos uma
probabilidade de 0,4 dada pela questão ao tópico 3 e outra ao 4. Uma vez que estes apresentam
dependência de 0,3 entre si, é de se esperar que a influência final sobre 4, dada pela regra de
Dempster, seja de no máximo 0,4+0,3.0,4=0,52 e no mínimo 0,4.

Num exemplo mais complexo, supomos avaliações prévias atribuindo massas de +0,3, -0,4,
+0,6;-0,2, +0,2 e -0,2 diretamente aos tópicos l a 5, respectivamente, que quando propagadas
resultam nos dados da primeira linha da tabela 4.6. As variações dadas, então, pela inclusão
da questão de planos inclinados nas crenças, é dada pelas linhas seguintes.

Observe antes de mais nada os resultados das propagaçõw prévias, incluindo a revemão
da estimativa sobre t5, que recebe apenas influências positivas da rede por ser um tópico mais
básico (minimal), assim como tl, enquanto t4 receberá apenas as negativas por ser o mais
complexo.

Assim, inspecionando os resultados, nota-se que as estimativas sobre tl são sempre posi-
tivas já que não há erro diretamente associado ao tópico. A diminuição do valor 0,47 parece
anta-intuitiva, então, uma vez que não há influência direta ou corrasãa, mas nota-se que a
crença inicial individual era +0,3. A redução aparente vem da diminuição da influência de
nós adjacentes (t3,t4) por corrosão nas crenças destes nós, cuja influência prévia é grande e
apresenta poucas variações com a questão computada.

Voltando a atenção a t2, p. ex., observe que a escolha da alternativa (b) de peso -0,3
acaba por ter um efeito aparente muito mais corrosivo para o domínio do que de apoio ao não
domínio; e que a corrosão no caso da alternativa (c) parece ser menos significativa do que o
aumento do apoio. Em suma, os efeitos das evidências não são sempre óbvios pois dependem
da magnitude de todos os números envolvidos, da força da alternativa às crenças prévias.

Note ainda que para as alternativas (d) e (e) as crenças sobre os tópicos 1, 2, 3 e 5
permanecem praticamente inalteradas (variam pouco, mas a precisão da tabela nos impede
de ver isso), uma vez que influem no domínio de t4 de forma pouco significativa por corrosão
e a crença no não domínio não é propagada. Note ainda que para (c), obtemos uma massa de
[),05 atribuída a t4; o intervalo aqui se torna pouco informativo, embora não traga problemas
de precisão.

Como última observação, note que é impossível que dois tópicos que são fortemente rela-
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(prévias) +0,47 +0,47;-0,21 +0,50;-0,35 +0 ,18 ;-0 ,09 +0,32;-0,14
a +0,42 +0,34;-0,26 +0,37;-0,51 +0 ,11;-0 ,44 +0,23;-0,15
b +0,45 +0,39;-0,24 +0 ,41;-0 ,46 +0 ,18 ;-0 ,12 +0,26;-0,15
C +0,51 +0,65;-0,14 +0,70;-0,21 +0,19;-0,05 +0 ,47;-0 ,1 1
d +0,45 +0,46;-0,21 +0,50;-0,35 +0,14;-0,32 +0,32;-0,14
e +0,46 +0,46;-0,21 +0,50;-0,35 +0 ,15 ;-0 ,24 +0 ,32 ;- 0 ,14



clonados apresentem resultados contraditórios (sabe muita pouco do básico e muito do mais
complexo) uma vez que os dados relevantes o domínio do mais complexo e o não domínio
do mais simples - serão propagados entre eles, influenciando ambos os tópicos.

Para finalizar, valor supor uma situação em que tenhamos muita informação prévia, dada
pelos valores dos tópicos +0,40;-0,51, +0,42;-0,50, +0,32;-0,59, +0,26;-0,60, +0,26;-0,15 res-
pectivamente, vindos de atribuições prévias já propagadas adequadamente. Obtemos para a
escolha de (c), p. ex., os valores +0,42;-0,49, +0,56;-0,38, +0,52;-0,42, +0,28;-0,58 e +0,35;-
0,13. Observamos que nos aproximamos do caso Bayesiano, no sentido que as medidas passam
a ser totalmente condicionadas uma à outra: praticamente para cada ponto percentual de al-
teração em um lado temos uma alteração contrária na sua nega.ção, fazendo que a alteração
por corrosão .Rque praticamente idêntica à de apoio. Dizendo de outra forma, termos +0,52;-
0,42 atribuídos an tópico t3 significa que observamos muito mais evidências de apoio ao seu
domínio do que se tivéssemos apenas +0,48;-0,00 (resultado obtido unicamente da computação
da questã(Fexemplo, alternativa (c)) e não pouco mais, pois a proximidade do caso Bayesiano
indica que houve grande quantidade de corrosão por evidências contrárias.
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Capítulo 5

Estudo de Caso

Este trabalho não seria completo se não houvesse alguns ensaios visando tanto a compro-
vação da viabilidade das idéias aqui contidas quanto a observação do sistema sob algumas
circunstâncias de interesse que podem esconder comportamento inesperado.

Inicia-se o capítulo com a apresentação do domínio utilizado com seu contexto, divisão de
tópicos, tabe]a de pesos e grato anal utilizado para a propagação de crenças, com discussões
pertinentes. O teste aplicado encontra-se nos apêndices à p. 122.

Segue-se o exame de alguns casos especí$cos em busca de características interessantes,
qualidade e defeitos da abordagem.

Finalmente, como um pequeno apêndice do capítulo, está incluída uma discussão sobre
os ensaios do sistema e o que se poderia espetar e concluir dos procedimentos típicos de
validação. Tais considerações levam naturalmente ao abandono destes procedimentos que
seriam os esperados em dissertações similares.

5.1 Apresentação e Formalização

5.1.1 O Grato de Dependências Entre Tópicos

Foi escolhido como domínio de estudo a eletrânica básica, com tópicos abrangendo desde
semicondutores e díodos até transístores bipolares, o que representa o cerne de um semestre
da disciplina nas abordagens menos intensivas. Com base neste recorte, uma partição em
tópicos foi proposta e foi desenhado um grato de dependências entre os tópicos escolhidos,
que pode ser visto nafigura 5.1.

E evidente que não se pode escapar de um certo grau de arbitrariedade na escolha dos
tópicos que irão compor o grato, já que esta atividade é essencialmente a escolha da granulari-
dade de informação em instâncias específicas e não há uma orientação ou exigência predeter-
minado. Observa-se, no entanto, que um número excessivo de tópicos (digamos, p. ex , mais
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Figura 5.1: Dependências entre tópicos de eletrânica básica (pesos das arestas aparecem multa
pecados por dez para facilitar a visualização)
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de 50) provavelmente indica que o exame é abrangente demais e sua extensão irá fazer com
que boa parte dos tópicos fique subexaminada; caso estas circunstâncias sejam inevitáveis,
contudo, o sistema pode ser útil ao explicita.r uma diferença quantitativa entre os tópicos co-
bertos adequadamente e aqueles que não o foram. Claramente um número de tópicos muito
pequeno, digamos meia dúzia, sugere que poderíamos fazer subdivisões para obter informações
mais ricas, independente da granularidade de informação tratada.

Ainda na figura 5.1 observamos as relações de dependências entre os tópicos, já
quantificadas. Naturalmente estas relações dependem fortemente, tanto de forma qualitati-
va como quantitativa, do enfoque da disciplina ou exame e mesmo de como se entende a
divisão entre os tópicos. Havendo certa arbitrariedade na decisão de se incluir ou não uma
dependência, é de se esperar que arestas tidas como questionáveis apresentem uma constante
baixa de relacionamento entre os tópicos, minimizando seus efeitos.

No caso de haver alguma relação não incluída no modelo os problemas podem ser sig-
nificativos. Se apenas for uma relação muito fraca que foi desprezada os efeitos devem ser
pequenos, mas se a idéia foi de que os tópicos foram tratados de forma independente podemos
ter problemas em extensões do exame uma vez que sempre é possível criar alguma questão
que envolva dois tópicos distintos. Observa-se, enfim, que sempre que pudermos modelar a
questão como sendo evidência tanto para um tópico quanto para outro, isso corresponde a
indicar que de fato há uma separação entre eles, colocados circunstancialmente juntos em uma
mesma questão. A aceitabilidade disso depende do julgamento da importância do relax:iona-
mento entre os tópicos, que é, em primeira instância, exatamente nosso critério. Discussões
adicionais a respeito à pág. 105.

5.1.2 TFiangularização

O grato utilizado tem obrigatoriamente de ser triangularizado para que possamos utilizar
o algoritmo e seguimos a sugestão do capítulo anterior aplicando o algoritmo de Tarjan e
Yannakis (cf. p. 70). O grato final, um dos muitos possíveis, pode ser visto à figura 5.2.

Nesta figura podese ver u ma nomeação dupla dos vértices, relativa aos tópicos (letras)
como definidos na figura 5.1 e à ordem de escolha dos vértices (números) que irá determinar
os diques anais e a sequência de construção de uma árvore de Markov respectiva. Pode-se
ainda ver, de acordo com a legenda, as arestas que correspondem às originais dos tópicos, aos
casamentos entre pais e aos .#/Z-ins do algoritmo, conforme os procedimentos já citados em
4.1.3

Enfim chegamos à arvore de Markov vista na figura 5.3. Cada vértice deste grato cones-
ponde a uma distribuição conjunta das variáveis nele indicadas. Cada uma destas variáveis é
uma quantificação do conhecimento do aluno sobre o tópico respectivo, novamente conforme
a figura 5.1, tendo dois estados possíveis domina ou não dom na e massas de probabilidades
atribuídas aos dois estados e ao /ramo seguindo o modelo de funções de crenças.

A estes vértices iremos conectar outros correspondendo às implicações entre os tópicos (mo-
deladas como distribuições conjuntas entre as duas variáveis envolvidas) e outros representando
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Figura 5.2: Grato de Tópicos na Versão Triangularizada
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Figura 5.3: Arvore de Markov Final

99



as variáveis finais, um para cada uma delas. Tais nós adicionais devem obrigatoriamente ser
ligados aos diques obtidos que incluam as variáveis adicionadas para manter a propriedade do
grifo ser uma árvore de Markov. Cada uma das alternativas que podem ser escolhidas para
cada uma das questões é um vértice conectada à variável influenciada (o tópico abordado) via
uma distribuição conjunta entre a crença no tópico e a escolha da alternativa (que é binária:
escolhida ou não) que nada mais é do que uma implicação com peso associado. Para o caso
de mais tópicos abordados, veja p. 105.

Finalmente, para a execução do algoritm(i, um dos vértices da árvore de diques obtida
pela triangularízação é visto como uma raiz para onde convergirá a propagação de crenças
vindas das folhas e depois servirá de fonte para a propagação no sentido contrário. Em nosso
caso o vértice foi o das variáveis ceÍX;n.

5.1.3 Pesos das Questões

O exame utilizado nos testes se encontra integralmente no apêndice A. Os pesos das tabelas
5.1 a 5.3 se referem a estas questões e altei'nativas. Segue-se a convenção adorada no último
capítulo onde pesos positivos signi$cam massa atribuída ao domínio do tópico e os negativos
ao seu não domínio, sendo o resto atribuído ao /ramo; os itens deixados em branco podem ser
vistos como crenças vácuas, de forma que não precisam ser incluídos no modelo.

Nota-se apenas a ausência de pesos para as questões 8, 23 e 30, que foram consideradas
inválidas após a aplicação da prova. Ainda assim poderia-se ter mantido para efeito de cálculos
os acertos da questão 23 já que possui duas alternativas carretas.

Discussão

Alguns pontos de interesse podem ser feitos sobre os valores tabelados e algumas decisões
relacionadas.

A ocorrência mais comum e que provavelmente mais distancia uma observação descuidada
de uma análise mais pi'ofunda diz i'esperto a altel'nativas de conteúdo absurdo ou que con-
sistem em erros graves. A princípio é tentador supor que o examinando não domina o tópico
e faze-lo com grande certeza; mas uma redexão mais cuidadosa, como a feita anteriormente
(capítulo anterior) mostra na. maioria das vezes que os erros podem ser fruto de uma simples
confusão entre conceitos simples mantendo-se um raciocínio correto, o que torna o erro não
tão significativo. As alternativas B e D da primeira questão são exemplos disso.

Isso é levado em conta principalmente pelo princípio de acatar a alternativa mais cautelosa;
eventualmente o erro é tão comum ou a situação tão típica que podemos simplesmente assumi-
do como não acidental. Ainda assim devemos levar em conta a possibilidade de destra.ção, algo
que é muito comum em testes mas é geralmente desprezado (a hipótese de que os resultados
não mentem jamais, ou de que a prova é um retrato $el do estado cognitivo do examinando,
já me«cío««ia).
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'l'apela Pesos das Questões Utilizados (a)
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  b C e f g h l k   n 0 P
IA   +0,2                    
IB   0,3                    
lc   -0,3                    
ID   -0,3                    
2A   0,3                    
2B   0,3                    
2C   +0,2                    
2D   -0,3                    
3A   0,2                    
3B   0,1                    
3C   +0,5                    
3D   0,1                    
4A     0,1                  
4B     0,2                  
4C   0,4                    
4D     +0,4                  
5A   0,1                    
5B   0,1                    
5C         +0,2              
5D   0,2                    
6A         0,2              
6B         0,2              
6C         +0,5              
6D         0,4              
7A         0,2              
7B         0,3              
7C         0,3              
7D         +0,2              
9A         -0,1              
9B         0,3              
9C         0,3              
9D         +0,2              



Tabela 5.2: Pesos das Questões Utilizados (b)
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  b C e f g h   k   n 0 P
IOA         0,2              
IOB         +0,2              
10c         0,2              
IOD         -0,2              
lIA         0,3              
lIB         0,3              
llc         0,1              
lID         +0,3              
12A     +0,2     +0,2            
12B           0,4            
i2C           0,4            
12D           0,2            
13A     +0,1                  
13B     0,2                  
13C     0,1                  
13D -0,2                      
14A       0,1                
14B       -0,2                
14C       0,4                
14D       +0,3                
15A       +0,5                
15B       0,5                
15C       0,4                
15D       -0,5                
16A             0,4          
16B             +0,1          
16C             0,1          
16D             0,4          
17A             0,1          
17B             0,3          
17C             0,1          
17D               +0,3        
18A                   +0,1    
18B                   0,2    
18C                   0,2    
18D                   0,4    
19A                   +0,3    
19B                   0,2    
19C        



Tabela Pesos das Questões Utilizados (c)

103

  b C e f g h l k   n 0 P
20A                   0,3    
20B                   0,2    
20C               +0,3        
20D                   0,4    
21A                 0,1      
21B                 -0,1      
21C                 0,3      
21D                 +0,3      
22A                 -0,2      
22B                 -0,2      
22C                 +0,2      
22D                 0,2      
24A                       +0,1
24B                       -0,1
24C                       -0,1
24D                       -0,2
25A                       0,2
25B                       0,1
25C                       0,2
25D                       +0,3
26A                       0,1
26B                       +0,3
26C                       0,2
26D                       0,3

                      0,4  
27B                     -0,3  
27C                       +0,2
27D                     -0,4  
28A                       +0,2
28B                   0,3    
28C                   0,3    
28D                   0,3    
29A                     0,2  
29B                       0,1
29C                       -0,1
29D                       +0,1



A dificuldade das questões é favor importante como já extensivamente discutiu-se. Isto
pode ser visto diretamente no confronto dos pesos das questões 2 (fácil) e 3 (difícil). Ê tentador
atribuir ao aluno o domínio total do tópico quando há o acerto de uma questão complexa,
mas é necessário lembrar que llá um mínimo de 25% de chances da alternativa ser escolhida
ao acaso; a eliminação de alternativas absurdas e a dedução pelo contexto ou informações
secundárias colhidas de outras questões também não podem ser descarnadas.

Questões mais abrangentes apresentam uma característica interessante: certas vezes é
possível, dependendo do enunciado e alternativa, identificar a fonte do erro. A questão 4
foi elaborada claramente para avaliar o tópico E mas a escolha da alternativa C é claramente
inÊuenciada por uma falta de compreensão do tópico C (que embala E). Desta forma acusamos
o erro no assunto mais fundamental, de forma que este seja propagado para o tópico mais
complexo (já que no outro sentido isso não ocorreria).

De forma análoga, o acerto de uma questão abrangente será sempre indicado para o tópico
mais complexo de modo que também o mais básico será afetado posteriormente pela propa-
gação das crenças. E o que ocorre na questão 20, neste caso específico porque as alternativas
misturam conhecimento dos dois tópicos N e K.

Pode haver, dependendo da construção da alternativa, uma disjunção dos erros
possíveis que levaram à sua escolha, ou seja, as possibilidades apontam para tópicos di-
ferentes e sem caminho entre eles no grato (não comparáveis), sendo esse o caso de 12D.
Escolheu-se atribuir o erro a falta do domínio de H mas o mesmo poderia ter sido feito para
E. Como não há uma opção mais conservadora ou mais genérica sugere-se tomar o erro mais
comum ou típico. Aqui a escolha é subjetiva e não há qualquer recomendação possível.

Em certas ocasiões, como na questão 16, somos obrigados a considerar as alternativas
independentemente umas das outras (o que não é a regia: usualmente consideramos a escolha
do erro como um adicional à não escolha da alternativa correta). Isso ocorre porque a resposta
correra é óbvia. Assim, as outras respostas possíveis pressupõe que o óbvio não é dominado
e portanto levariam a uma crença forte no não domínio; mas a opção mais cautelosa de que
dispomos é assumir uma pequena destra.ção ou erro trivial e seguindo este princípio chegamos
a constantes mais modestas.

Nas questões 17 e 27 temos uin conflito e uma opção não muito simples entre dois tópicos
tratados por cada questão, que têm um relacionamento próximo e, dependendo do caso, não
muito nítido. A base para isto ocorrer e também para o caso das questões abrangentes citadas
acima é que, no assunto examinado, a divisão dos tópicos não é clara de antemão e muito
menos consensual. A adequação da divisão escolhida é específica para cada exame.

Percebe-se ainda que as questões 25, 26 e 27 podem redundar o mesmo erro uma vez
que são feitas sobre um enunciado complexo que foi dividido em diversas questões. Neste
caso o sistema não produzirá resultados exatos por não ter sido concebido para lidar com
redundância efetiva em questões, considerando sempre que o foco ou detalhes de questões
semelhantes impliquem em pontos diferentes de abordagem. Assim ocorre um acúmulo de
diferentes instâncias da mesma informação como se fossem dados distintos.
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Enfim temos o caso onde uma alternativa deve iníiuir em dois tópicos distintos, que é
tratada à parte na subseção seguinte.

5.1.4 Nota Sobre Questões que Abordam Mais de Um Tópico

A inclusão das questões no modelo pode ser feita de maneira indireta: a influência de cada
uma delas sobre determinado tópico pode ser diretamente combinada via regra de Dempster.
Assim cada exame a ser calculado corresponderá a uma valoração prévia sobre as variáveis dos
tópicos que sela propagada pelo grato basicamente para contabilizar a induência entre elas.

Se incluirmos alternativas de questões que inâuenciam mais de um tópico, tal como 12A
da tabela 5.1 e os tópicos fecharem um ciclo, podemos provocar uma alteração no grato
final e potencialmente forçar a inclusão de novas variáveis em alguns dos diques. Os dados
da alternativa devem ser modelados como uma distribuição de crenças entre a sua escolha
(binária: escolheu ou não) e os tópicos abordados. Claramente tudo isso é desagradável e nos
motiva a simplesmente limitar cada, alternativa a um único tópico, à escolha do especialista
que constrói o modelo.

Contudo estas circunstâncias podem não ser de todo incomuns conforme a divisão dos
tópicos ou o nível de dificuldade gei'al do exame. Isso nos leva a, especular sobre a possibilidade
de violar o modelo e as possíveis consequências.

Na verdade podemos considerar uma alternativa sobre mais de um tópico sem receios
desde que sda, adorada a premissa (forte) de que a resposta é evidência para ambos de forma
independente, ou seja, os aspectos dela que influenciam um tópico são disjuntor daqueles que
inÊuenciam o outro. A aceitabilidade desta violação fica, portanto, condicionada à elasticidade
da nossa percepção da pergunta.

No caso onde a relação entre os tópicos é inegável ou o ponto causador do erro ou acerto é
indivisível o que teremos é um m$orço das evidências. Isso naturalmente levará a um resultado
inconsistente com nossas premissas. Uma outra visão, entretanto, pode ser um balanceamento
do peso: os +0,2 atribuídos a E e H em 12A podem ser entendidos como uma divisão de uma
certa massa entre os dois tópicos (note que ela, não é a simples soma 0,2+0,2=0,4 dos dois
tópicos!). A in.Huência anal que a alternativa terá sobre todos os tópicos depende, portanto,
da dependência entre E e H que em nosso caso não existe.

A título de exemplo, a simples computação desta alternativa e as dependências (com todas
as outras crenças vácuas) tem como resultado em C, um tópico fundamental a ambos tomado
por exemplo, uma crença de 0,2714 no domínio, maior do que as individuais sobre os tópicos
originais. Como E e H não têm relacionamento (não há caminho entre eles), os valores de 0,2
sobre o domínio de cada um permanecem como especificados na questão originalmente.
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5.2 0s Testes

Para os ensaios práticos do sistema foi construído um programa em linguagem C++ para
a propagação de crenças em uma árvore de diques de variáveis. Este software foi utilizado
com resultados de exames finais de uma pequena turma da disciplina abordada pelo tentei e
também com alguns exemplos sintetizados visando estudos especíbcos, que serão tratados a
seguir

5.2.1 Observações Práticas Sobre os Ensaios

E sabido que a abordagem típica de estatística para problemas como o nosso, a distribuição
conjunta entre variáveis envolvidas, tem um crescimento exponencial no número de variáveis
que impede o cálculo eficiente mesmo para problemas pequenos. O objetivo do algoritmo
apresentado no capítulo 5 é justamente reduzir esta complexidade a níveis aceitáveis: mesmo
em nosso simples caso com 16 tópicos, que consideramos representativo de uma divisão comum
de uma disciplina qualquer, o procedimento seria inviável e ainda agravado por utilizarmos
funções de crenças ao invés de probabilidades simples.

Contudo a construção da árvore de diques não extermina com o problema: minimizar
a árvore encontrada é um problema NP-completo e portanto de difícil tratamento. Uma
triangulariza.ção aleatória como a que foi aplicada pode, naturalmente, criar diques de um
grande número de variáveis (em nosso caso, o simples casamento dos pais cria diques de
tamanho 5).

Na prática isso resultou num processamento lento e que ocupa muita memória (apenas o
vértice ceADo em um dos testes produziu 117 atribuições de massa para sua, crença; lembl'e-
se ainda de que cada uma das arestas da árvore terá duas crenças uma vinda da raiz e
outra em direção a ela e a combinação de crenças é um algoritmo quadrático no número de
atribuições de massas). Uma vez que o programa foi construído sem preocupações de consumo
de memória e de otimiza.ção de velocidade, foi nada mais que natural que, dependendo da
instância, superasse 10 Mlbytes de uso de memória, e levasse entre 15 min e l hora para ser
executado em um Pentium 133 MHz com 16 Mbytes de RAM utilizando MEDOS. A função
que executa a regra de Dempster íoi tipicamente invocada cerca, de 500 vezes por teste e em
dado conjunto de respostas foram necessários cem mil testes de intersecção de subconjuntos
de massas.

Claro que este sistema é tecnologicamente atrasado e as marcas de tempo devem ser
bem melhores em computadores mais modernos e com algoritmos otimizados. Mesmo assim
estamos muito longe da eÊciência necessária para que pudéssemos tratar dos dados de respostas
de forma on/ ne, fornecendo realimentação instantânea e decidindo os ruÍDos do teste em tempo
'ln "vn.-llrãn

'Uma das turmas da disciplina de Eletrânica do curso de Tecnologia em Eletrânica do CEFET-PR no
segunda semestre de 2000.
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5.2.2 Alguns Recursos Interessantes

Cobertura dos Tópicos

Mesmo durante a elaboração das questões de um teste qualquer já surge a preocupação de
tentar balancear as questões com os tópicos abordados. Este processo é norteado pela im-
portância dada a cada um dos assuntos dentro dos objetivos do exame de forma que sua
presença nas questões seja proporcional ao desejo de se avalia-los e sua relevância.

E norma em testes objetivos fazer um levantamento da distribuição das questões pelos
tópicos, o que corresponderia em nosso caso a computar os acertos diremos apenasl sem pro-
paga-los; mas já que os tópicos irão se influenciar mutuamente, é necessário o procedimento
completo.

Assim um dos usos simples do sistema é obter uma avalia,ção da cobertura dos tópicos
pelo exame. Em um primeiro momento, simplesmente utilizamos o sistema tendo como en-
trada o gabarito de forma que todas as questões estqam certas: isso nos dará uma idéia do
quanto poderemos estimar, no máximo, o domínio do assunto por alguém que se.ja realmente
proficiente ou, dizendo de outra maneira, qud a incerteza mínima que iremos atingir no caso
extremo de competência. Os resultados do teste podem ser vistos nas tabelas 5.4 e 5.5.

O domínio do tópico M é simplesmente desprezado pelo sistema uma vez que nenhuma
questão o aborda diretamente e ele não embala nenhum outro; pelo fato de apenas ser emóa-
sado por outro (L) poderemos apenas avaliar sua /a/ta de domínio pelo examinando no caso
de estimarmos não domínio de L. E de se supor que o elaborador do exame considerou este
tópico como secundário.

Isso levanta a questão de avaliar a cobertura dos tópicos pejos erros. Aqui temos diversas
opções, entretanto, uma vez que cada questão tem três erros possíveis. A escollla infelizmente
não é possível, ao menos no conjunto de pesos escolhidos, uma vez que cada um dos erros
pode abordar tópicos diferentes em algumas questões (4, 13 e 29): assim cada conjunto de
respostas possível terá uma cobertura diferente. Note ainda que a cobertura dos tópicos dada
pelos erros pode ser diferente da dos acertos já que ambos podem incidir em tópicos diferentes
como de fato ocorre em nosso exemplo.

Mesmo que tivéssemos um exame onde cada questão inftuísse em apenas um tópico, o que
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tÓPico a b C d e  
crença 0,94 0,94 0,98 0,74 0,83 0,65 0,94 0,20



seria uma restrição natural, o problema da opção pelo erro persistiria: tomaria-se o menor
peso, fazendo uma abordagem mais conservadora? Uma média entre eles supondo que a
distribuição é uniforme entre as alternativas incorretas? SÓ é claro que não se deve tomar
o maior peso, uma vez que é usual que ele represente um erro grave ou alternativa absurda
e, portanto, deverá ser menos tipicamente observado do que os outros. Assim, simplesmente
abandonamos a análise pelos erros.

Em última hipótese, poderíamos tirar uma média da ignorância entre as evidências pro-
duzidas pelas quatro alternativas, mas mesmo isso é complicado quando temos mais de um
tópico abordado por questão, quando levamos em conta que evidências contraditórias provo"
cam renormalização (que altera a medida de ignorância) e ainda se tivermos um caso com
alternativas seiecionadas com muito mais freqüência do que outras.

Voltando às tabelas 5.4 e 5.5, observamos que o tópico H não só é o menos examinado
mas que é redondo na primeira casa decimal. Isso não é coincidência: apenas uma questão
incide diretamente sobre ele e, uma vez que não embala nenhum outro tópico, o máximo
que o sistema pode estabelecer de seu domínio é exatamente o peso desta questão; maiores
informações a seu respeito serão obtidas somente quando computarmos erros em tópicos que
fundamentam H.

Provavelmente o que mais chama a atenção é a alta confiabilidade no domínio do tópico A
que não é abordado por nenhuma questão diretamente, e de B, que tem apenas uma alternativa
incorreta associada. Isso condiz perfeitamente com a intuição, explicitada no modelo, de que
o domínio desta disciplina, como um todo, implica no conhecimento destes dois tópicos que
fundamentam todos os outros avaliados.

Por fim devemos notei o número perigosamente próximo de 1,00 atribuído a C. Isso mostra
que o tópico está sendo superexaminado, como será discutido adiante.

Facilidades Possíveis pelo Sistema

A discussão precedente sugere que a cobertura de tópicos pode ser feita cam simplicidade,
certi$cando-se portanto tópicos superexaminados e subexaminados ou mesmo exageros na
definição das constantes quando confrontados os resultados com as expectativas do elaborados.
Estando num sistema computacional temos ainda algumas vantagens secundárias como a
verificação da distribuição das alternativa cornetas pela ordem de escolha, ou seja, detectar e
evitar que tenhamos muitas alternativas C e poucas A.

O teste pode ser aumentado com a simples adição de novas questões ou reduzido com o corte
de questões sem que isso prejudique sua corretude. Estes ajustes podem ser interessantes se
considerarmos a cobertura de tópicos como um processo mutável, partindo de um ponto inicial
qualquer e sendo progressivamente reinado. Esta estensibilidade e redutibilidade também é de
interesse nos casos onde partimos de teste parciais combinados em um único ou então tomamos
um subconjunto de um grande número de questões arquivadas em um banco qualquer.

Incidentalmente pode-se transformar o teste em um exame do tipo verdadeiro / falso,
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optando pela inclusão de apenas uma alternativa. Neste caso deveria-se tomar o cuidado de
restringir a complexidade pois questões deste tipo se prestam mais adequadamente a resolução
rápida. Os mesmos pesos atribuídos a cada uma das alternativas podem ser usados desde que
elas tenham sido consideradas independentes, ou seja, que a não escolha das outras alternativas
não faça diferença na quanti$cação utilizada.

Nota-se, ainda a este respeito, que a opção por não incluir redundância no modelo, discu-
tida em capítulos anteriores, pode ter seu preço: uma escolha cega de questões, apenas pelo
peso sem verificar efetivamente o enunciado, pode acabar por criar um exame redundante
que não cobre os diversos aspectos dos tópicos e mesmo assim produz uma, apreciação de alta
confiabilidade apesar deste i'ecorte parcial .

Por fim, um recurso simples e de processamento não tão demorado é a avaliação do grato
final de dependências. A força "anal" de implicação entre dois tópicos inclui não apenas a
dependência direta entre e]es mas as iní]uências levadas de um a outro por todos os caminhos
dirigidos possíveis no grato. Para estimar essa quantia basta obter a valoração final sobre
a distribuição conjunta dos tópicos desdados com atribuições iniciais vácuas aos tópicos e
questões (no caso de não haver dependência direta basta inserir um novo nó, desde que a
árvore de diques não deixe de ser uma árvore de Markov; caso contrário, uma nova árvore
deveria ser construída por uma triangularização diferente ou por um grato inicial com esta
aresta extra) , ou sqa, incluímos apenas as implicações - a informação do grato de dependências

e propagamos as crenças.

5.2.3 Medindo as Influências Sobre um Tópico

Pode ocorrer de algum tópico ser superexaminado, ou seja, uma quantidade muito grande
de evidências é obtida para ele. Na tabela 5.4 com os resultados de um teste perfeito, podemos
observar uma crença de 0,98 no domínio de C. Orai, a única alternativa plausível para isso é
que o tópico foi totalmente coberto pelas questões e mais do que isso, houve redundância nas
questões e computou-se o mesmo conhecimento mais de uma vez.

O argumento para isso é baseado em nossas recomendações para o estabelecimento dos
pesos das questões que sugerem uma proporcionalidade entre a constante e o produto im-
portância da questão no tópico vezes quantidade do tópico abrangida por ela, de forma que se
todo o tópico fosse coberto por um conjunto de questões não redundantes os pesos somariam
1,0. A regra de Dempster, contudo, em combinações sucessivas e unilaterais (apenas acertos),
sempre irá resultar em números menores do que a soma daqueles que estão sendo combinados.
Para termos um número como 0,98 a soma dos pesos computador obrigatoriamente deverá ser
maior do que 1,0.

As conseqüêncías de interesse são principalmente ligadas à ocorrência de erros (ou acertos,
no caso inverso). Um erro írá corroer um pouco esse número tão grande e será corroído poi'
ele significativamente, de foi'ma que o número resultante se afastará de seu original. Enfim,
o significado dos números obtidos depende fortemente do quanto houve de contradição e
portanto renormalização e nos casos onde a ignorância, correspondendo à massa atribuída ao
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/ramo, é muito pequena, diferenças mínimas na medida menor terão maior significado.

Veja num exemplo real de um aluno com um exame bem sucedido razoavelmente (acer-
tou 21 de 27 questões ou 77,7% do teste) nas tabelas 5.6 a 5.8, seguindo as convenções anteriores
de representação. Nota-se antes de mais nada os valores muito pequenos atribuídos ao não
domínio dos tópicos; valores tão pequenos são derivados de, claro, poucos erros, mas também
da corrosão da força dos erros pelos acertos. Observe o tópico G, por exemplo: massa 0,87 ao
domínio e 0,03 ao não domínio; embora isso pareça, desprezível, uma questão (a 9, com peso
0,1 apenas) foi de fato errada o que implica um percentual do tópico que efetivamente não é
dominado.

Claro que os altos valores devem se ao fato de G ser abordado díretamente por seis questões
(das quais o examinando acertou cinco) e os pesos dados aos acertos, dada a complexidade das
questões, serem altos. Isso indica uma provável redundância ou superposição destas questões
ou ainda simplesmente o uso de constantes muito altas, todas as hipóteses plausíveis com
comportamentos típicos de alguns elaboradores de prova. Em última análise, o resultado
levanta dúvidas sobre a nossa exigência básica de cumprimento da premissa de independência
das evidências: talvez não seja razoável, em circunstâncias similares, assumir que a resposta
de uma questão não seja correlacionada a outra au, dizendo diretamente, talvez apenas os
examinandos bons aceitem questões complexas e, neste caso, acertam a maior parte delas.

Certos tópicos são subexaminados em nosso caso de estudo. Para o nosso aluno bem su-
cedido temos H, já mencionado, M que sofre de problema similar e possivelmente O que possui
ignorância de 57% (massa atribuída ao /ramo). Claro que isso é reflexo simples da ausência de
questões suficientes tratando diretamente destes tópicos, mas no caso de O isso é minimizado
por P ter uma cobertura razoável e seus acertos, muitos, no caso, serem propagados.

Contraste-se isso com um exame mal sucedido razoavelmente (o aluno acertou 9 de 27
questões ou 33,3% do teste) que pode ser visto nas tabelas 5.9 a 5.11. A ignorância em O cai
para 49%o pela propagação de erros vindos de tópicos mais básicos. Os acertos diremos de P
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Tabela 5.6: Resultados de um Aluno Bem Sucedido (a)
tÓPicos a b C d e f
creTlça +0,87 +0,88 +0,93;-0,01 +0 ,66 ;- 0 ,01 +0,62;-0,04 +0,64;-0,02

Tabela 5.7: Resultados de um Aluno Bem Sucedido (b)
tÓPicos g h   J k
crença +0,87;-0,03 +0,19;-0,02 +0,67 +0,44;-0,01 +0,74;-0,01

Tabela 5.8: Resultados de um Aluno Bem Sucedido (c)
tÓPicos     n 0 P
crença +0,58;-0,02 0,02 +0,19;-0,32 +0,23;-0,20 +0 ,53 ;- 0 ,16



(pesos 0,2 e 0,1) são corroídos pelos erros diretos (pesos 0,1, 0,2 e 0,1) mas muito mais pelos
indiretos atribuídos a tópicos mais fundamentais, que irão levar a crença no não domínio a

A diferenciação dos efeitos diretos e indiretos é importante: no caso de O e P neste
exame cheio de erros parece corresponder bem à verdade (embora talvez seja exagerado: P é
muito mais do que apenas a sua parte dependente de O...). O que mais chama a atenção é
sem dúvida os tópicos A e B que não chegam a ter uma alternativa direta sequer marcada em
ambos os testes tendo crença no domínio de 0,87 e 0,51 (e apenas um centésimo de diferença
para, .1:5 ) .

Os efeitos indiretos claramente não são substitutos para questões completas que abordam
os tópicos. Neste caso, os tópicos mais básicos do exame, podemos apenas produzir uma
estimativa de domínio e nunca uma de não domínio: mesmo o aluno mal sucedido, a despeito
de seu mau desempenho geral, possui uma avaliação boa de A e B, propagada a partir dos
poucos acertos por todo o teste. Orai, estes tópicos não podem ser totalmente cobertos por
seus dependentes; ademais, podem haver acertos acidentais e um enfoque em assuntos não
relacionados nas quest;ões que terão suas crenças propagados a eles. Assim deve-se entender
estes dados produzidos como suposições, como informações adicionais.

Conforme toda a discussão precedente, a quantificação de dependência entre os tópicos
utilizada no modelo, para ser aceitável ou mais fiel à realidade, corresponde à situação típica
esperada, ou podemos dizer que o modelo é mais adequado aos casos mais próximos do padrão.
Aqueles casos que desviam muito deste, ou seja, há muitos acertos ou há muitos erros em
tópicos adjacentes (ou em todos os que influenciam) irão produzir resultados que podem ser
colocados em dúvida.

0.631

Uma comparação superficial entre os dois testes é bem vinda. O aluno mal sucedido
acertou 1/3 das questões, o que é pouco mas longe de desprezível e observamos algumas
crenças signi$cativas no domínio, incluindo 0,56 em C. No geral, temos crenças mais fortes no
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Tabela 5.9: Resultados de um Aluno Nlal Sucedido (a)
tÓPicos a b C d e Í'

crença +0,51 +0,53 +0,56;-0,22 +0,24;-0,15 +0,17;-0,30 -0,70

Tabela 5.10: Resultados de um Aluno Mal Sucedido (b)
tÓPicos g h l J k

crença +0,25;-0,55 0,65 +0,26;-0,14 +0,19;-0,17 +0 ,33 ;- 0 ,14

Tabela 5.11: Resultados de um Aluno Mal Sucedido (c)
tÓPicos   m n 0 P
crença +0,14;-0,45 0,36 +0,02;-0,38 +0,04;-0,47 +0 ,11;-0 ,62



não-domínio do que no domínio e números mais baixos com maior presença de contradição
(isso se deve a termos muitas questões difíceis no teste, o que faz com que o exame tenha mais
força nos acertos do que nos erros). Já o aluno bem sucedido que acertou mais de 2/3 das
questões possui números positivos grandes em quase todos os tópicos à exceção de M, N e O
que formam um conjunto da matéria que não foi tão bem coberto e contém dois dos seis erros
(os outros erros incidem sobre C e G mas são quase anulados pelos outros acertos diretos, já
que estes tópicos são nitidamente superexaminados) .

De forma geral, observa-se que o mau alu no tem deficiências espalhadas por todos os tópicos
mas não é de todo ignorante, com alguns méritos visíveis (especialmente acertos no tópico C)
e que o bom aluno possui encores altos em todos os tópicos à exceção de N, claramente uma.
deficiência pontual, e aqueles que não são tão examinados.

Isso nos traz a uma última e essencial recomendação: a aprecia'ção dos resultados, em
especial quando há um bom desempenho geral, deve ser comparada à cobertura de tópicos
(obtida com todas as questões cornetas) para que possamos ter uma idéia da representatividade
dos números obtidos.

5.3 Discussão Sobre a Validação

A primeira idéia que vem à mente para validação do modelo proposto na dissertação é sim-
plesmente aplicar o sistema a uma turma e ao anal do semestre verificar a correlação entre
desempenho na disciplina e no teste. Infelizmente esse esquema simples e conveniente não
parece adequado.

Esta proposta nasce da noção de que estamos criando um instrumento diferente da prova
para a mesma medida (estimativa) do conhecimento do aluno; portanto bastaria comparar
resultados levantando dados sobre um mesmo universo. Ocorre que o sistema não é um
instrumento diferente: ele é uma simples prova com resultados mais ricos. Portanto quaisquer
dados obtidos com rigor serão tão carretos quanto for a elaboração das questões e determinação
de pesos.

A forma mais simples de exemplificar isso é a seguinte: poderíamos tomar as mesmas res-
postas que o aluno deu ao sistema e atribuir notas simples a elas, tendo obrigatoriamente um
exame válido para a disciplina, supondo que as questões tenham sido adequadamente elabo-
radas. Desta forma pode-se ver o sistema como um simples "interpretador" ou "detalhador"
para um exame comum, de forma que seu uso como instrumento de prova é automaticamente
validado.

Temos em última instância as perguntas:
validar?

o que é necessário validar? e o que é possa'ue/

A validação do sistema em si, de sua utilidade, parece ser desnecessária pela argumentação
exposta, ficando um eventual ensaio ou teste prático dele um tanto quanto sem sentido se
motivado apenas para demonstrar suas vantagens em relação aos testes comuns. A exceção
seria se desejássemos incluir um estudo mais profundo do impacto de termos a produção de
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resultados mais ricos, o que não foi realizado por ser de interesse estritamente pedagógico.

Já a validação do modelo (incluindo algoritmo de propagação, constantes utilizadas e li-
gação com as questões) é algo mais delicado. Os resultados de ensaios práticos dependem
fortemente da elaboração das questões, da divisão do assunto em tópicos e o relacionamento
entre eles e da determinam;ão das constantes; a apreciação depende, ainda, de um senso sulJ-
jetivo sobre o teste e o desempenho de cada examinando sendo considerado, pois é com este
pano de fundo que os resultados finais serão comparados. É claro que tais opiniões e dados
são difíceis de se sistematizar e trabalhosos de se obter com exatidão.

Assim resolveu-se fazer alguns testes práticos em condições reais, ou seja, com alunos,
apenas para se ter um conjunto que sirva de base de comparação e indicação de alguns pontos
de interesse, mas nada impediria que tais exemplos tivessem sido sintetizados diretamente (já
que a observação de alguma característica em um experimento depende, antes de mais nada,
do estabelecimento prévio do que seja ela). Ganha-se em realismo, mas não em rigor, na
realidade, uma vez que se supõe que, tivéssemos uma amostra grande o suficiente, quaisquer
casos de interesse poderiam ser observados (à exceção dos casos notadamente excepcionais,
mas estes, mesmo em casos artificiais, são indicados como tal) .

Finalmente, nota-se que uma apreciação geral é praticamente impossível e não traz qual-
quer acréscimo à análise. Abandonamos portanto estudos estatísticos genéricos para nos con
ceíitrar em casos representativos. Desta forma, parece adequado ater-nos a casos específicos
relativos a acertos, erros, contradições dentro dos relacionamentos entre questões, tópicos e
dependências, pinçados dos testes completos.
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Capítulo 6

Conclusões e Estudos Futuros

O ponto de partida deste estudo é enriquecer os testes objetívos com a utilização de informações
usualmente desprezadas a divisão de um msunto em tópicos e as dependências entre eles --
tentando deixar o processo o mais simples e genérico possível.

A modelagem em si é muito simples: o assunto do exame é dividido em tópicos. Constrói-se
um grato indicando estas dependências, quantificadas de forma propositadamente reducionista
como simples números de 0 a 1, proporcionais ao grau de envolvimento entre os tópicos
relacionados. Cada alternativa de uma questão é quantificada com uma força de apoio ou
refutação do domínio do tópico diretamente tratado por ela. Essa força também é traduzida
por um número entre 0 e l.

As complicações não vêm do modelo mas de sua aplicação: a semântica dos números
deve estar muito clara e a divisão dos tópicos e quantificação das dependências deve ser muito
cuidadosa para que se possa garantir a qualidade dos resultados finais. Diversas recomendações
podem ser e foram feitas durante o desenvolvimento desta dissertação. Tendo tudo isto em
mente, contudo, a aplicação é uma tarefa simples e não tão trabalhosa.

Assim, a dissertação apresenta uma proposta de enriquecimento de testes que é simples
de implementar e razoavelmente genérica. A formaliza,ção segue algoritmos conhecidos para
propagação de crenças e redução da complexidade de problemas computacionalmente difíceis.
O princípio de resolução é trivial à estatística em modelos com variáveis independentes: uma
distribuição conjunta destas variáveis. Portanto estamos em um caminho razoavelmente bem
conhecido e de fundamentos simples apesar do desenvolvimento um pouco mais elaborado.

6.1 Generalidade e Definição do Conhecimento

Um dos objetivos básicos do sistema foi manter a generalidade de sua aplicação em relação
à matéria de exame. Esta característica é essencialmente ligada à instância particular de
teste objetivo que se desde utilizar ou, dizendo de outra forma, à contextualização que se
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faz do sistema. Assim, o limite da generalidade (e da aplicação) do sistema é o próprio
limite dos testes objetivos comuns, excluindo qualquer outro tipo de procedimento. Nota-se,
ademais, que a discussão sobre aplicação de um teste específico qualquer (incluindo as questões,
uma divisão de tópicos e os pesos escolhidos) para uma instância ou situa.ção diferente da
inicialmente prevista é pertinente apenas ao teste em si e não ao sistema.

Nota-se, enfim, que apesar de um dos pontos de partida do sistema ser a generalidade de
uso em quaisquer instâncias de testes objetivos, sua estrutura é melhor adequada a assuntos
complexos tratados em nível de ensino médio ou, eventualmente, superior. Para o melhor
aproveitamento das propostas do sistema (divisão em tópicos e dependências entre eles) é
necessária uma certa, articulação entre tópicos avaliados em uma prova. Isso contrasta com
os assuntos usualmente estanques e pontuais do ensino fundamental, por exemplo, relacio-
nados em uma mesma avaliação apenas por categoria mas não por conhecimento necessário.
Quanto ao ensino superior, usualmente há a exigência de avaliar conhecimentos e capacidades
cognitivas mais complexos, contra-indicando o uso de testes objetivos.

Utilizamos como base do sistema o conceito de corzhecímerzlo como um predicado, isto é,
um tópico é conhecido pelo aluno ou não. Esta é uma redução considerável da realidade que
pode ser percebida facilmente pela complexidade possível a um tópico de disciplina. Diversas
objeções podem ser levantas a respeito desta redução (v. 3.4.5) o que sugere que esta escolha
é discutível. Especialmente, a idéia de que estamos fornecendo uma graduação do conceito de
conhecimento pode parecer extremamente problemática do ponto de vista filosófico.

Contudo observamos que, de acordo com o objetivo proposto do sistema, há apenas duas al-
ternativas que fariam sentido. A primeira delas seria fazer um sistema especialista completo de
diagnóstico com um modelo do aluno, capaz de inferir e explicar causas das falhas observadas
e que tenta remedio-lm. A segunda seria fazer um modelo muito simples e genérico o sufici-
ente para que possa ser aplicado a qualquer teste, independente da disciplina. A construção
do modelo, na primeira alternativa, através de técnicas de diagnóstico analítico (v. [23]) tem
grande complexidade e provavelmente serviria apenas a um tópico específico, exigindo ainda
que a elaboração das questões fosse feita visando encaixar em seu aparato formal.

Quaisquer outras aboi'dagens não parecem viáveis, por naturalmente serem levadas ou para
simplificações ou para elaboração mais detalhada, recaindo nas alternativas citadas. Num meio
termo, não teríamos informações suficientes para tirar conclusões específicas sobre os conceitos
e habilidades (em contraposição a tópicos) dominados ou falhos. Por outro lado, a riqueza de
informações que precisaríamos fornecer ao sistema, mesmo para um único tópico ou teste, iria
contra as intenções de generalidade e universalidade do método.

6.2 Sobre Ensaios e Validação

O uso do sistema como ferramenta de avaliação de aprendizagem implica que sua. validação
deveria ser feita como tal. Isso impõe um problema grave de metodologia, já que não há
instrumento paralelo ao proposto (talvez porque ele se utilize sobre uma ferramenta usual).
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Mesmo outros tipos de exames não se preocupam em quantificar o conhecimento do exami-
nando de forma particionada; e aqueles que tentam uma abordagem qualitativa preocupam-se
em compreender o que acontece sem quantificar a situação (v. cap. 2 para a discussão).

Portanto é impossível comparar o sistema com uma ferramenta análoga. Procederam-
se ensaios isolados, eíitão, sem correlaciona-los a outros de natureza semelhante. Mesmo a
opção de utilizar julgamentos de especialistas (professores do domínio avaliado no teste) seria
inadequada por incluir opiniões difíceis de se justificar dado o alto grau de subjetividade. No
limite, acabar-se ia por discutir o valor das constantes usadas no teste.

O que se observou, enfim, foi devidamente creditado a duas características. Notou-se
a que a ausência da redundância no modelo pode ter efeitos sensíveis. Ainda, quaisquer
imperfeições na elaboração do teste e na determinação das dependências entre os tópicos
podem levar a alguns resultados discrepantes ou mesmo incongruentes com o exame (v. cap. 5
para detalhes). Deve-se atentar a estas características na construção do exame, portanto,
de onde a importância da sua construção criteriosa e da consciência das suas falhas, talvez
inevitáveis, para a interpretação carreta dos resultados.

No entanto há uma alternativa para validação que poderia ser usada e nos dá, ao menos,
uma indicação da coerência dos resultados produzidos pelo sistema. Poderíamos simplesmente
aplicar dois testes equivalentes, mas com questões totalmente diferentes, a um mesmo conjunto
de examinandos e tentar correlaciona-los: se o modelo é adequado, os resultados devem ser
semelhantes para um mesmo aluno.

Mesmo esse simples procedimento tem complica.ções. Deve-se assumir, dentre outras coisas,
que os alunos não aprendem nada após a execução do primeiro exame, o que só é verdade
se os testes forem aplicados sem intervalo. As provas devem ter as questões cuidadosamente
balanceadas e tanto a cobertura dos tópicos quanto a dificuldade e a redundância têm de
ser muito próximas em ambos os testes, o que é difícil de se obter na maioria das situações.
Quaisquer falhas nestes aspectos serão, sem dúvida, sentidas nos resultados.

Quanto ao desempenho do sistema, extremamente lento em nossos ensaios, seria interes-
sante também, sem dúvida, examinar instâncias diferentes para obter um teste de desempenho
comparativo. Os 40 min de um teste típico realizado poderiam cair muito ao utilizarmos, por
exemplo, um sistema com maior memória disponível e maior velocidade. Outros testes, com
diferentes distribuições de questões sobre os tópicos, poderiam também causar variações de
eÊciência ao diminuir as contradições que o sistema deve lidar, supostamente um dos principais
favores de retardamento ao aumentar o número de configurações de atribuições de massa.

Em especial, a aplicação em outras disciplinas com menos tópicos tem o potencial de,
eventualmente, causar uma redução dramática do tempo de execução, assim como grafos de
dependência entre tópicos que sejam pouco densos ou menos densos do que o utilizado. A
razão é que supõe-se que o que causa, a lentidão são exatamente os diques de muitas variáveis
(v. cap. 4), menos prováveis de ocorrer nas circunstâncias acima citadas. Também seria de
interesse testar instâncias com mais tópicos do que usamos, tentando fixar um limite, mesmo
que intuitivamente, de utilização do sistema.
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6.3 lYabalhos Futuros

A redundância no teste é um tema importante nas discussões sobre os ensaios e análise da
construção das questões. Ela ocorre em duas situações: com questões diferentes que tratam
do mesmo aspecto de um mesmo tópico; e com influências de tópicos relacionados pelo grato,
incidindo sobre um mesmo aspecto do tópico influenciado. A decisão de desconsiderar a
redundância no modelo foi para efeito de simplificação, permitindo que pudéssemos analisar
e elaborar cada questão independentemente de todas as outras. Seria interessante analisar o
problema mais detalhadamente, tentando determinar com maior exatidão as conseqüências de
termos redundância nos exames.

Isso sugere que poderíamos criar alguns índices numéricos ou mesmo sistematizar a pro-
dução das constantes, forçando um particionamento mais rigoroso dos tópicos, uma corres-
pondência mais exala entre eles e as questões (quantificando, portanto, abrangência e re-
dundância) e uma gradação de dificuldade e complexidade. É de se supor que tais procedi-
mentos seriam muito trabalhosos e portanto seria interessante estimar o quanto de trabalho
adícionalisso iria gerar.

Com essas observa,ções, é natural esperar que surgisse uma metodologia para geração
de testes para o sistema. A especificação destas regras deve ter como base as recomendações
feitas nos capítulos 4 e 5. Isso deve garantir a qualidade do teste elaborado, incluindo aí a
divisão de tópicos, o grato de dependências, as próprias questões do exame e as constantes
utilizadas.

Também não ficou determinada uma maneira de interpretar os dados de saída. Dizen-
do de outra forma, deveríamos ter claro o que significam os números atribuídos a cada tópico
ao final do processamento de um teste feito por um aluno. Seu significado está implícito nas
discussões sobre produção das constantes e, de certa forma, nas observações sobre os efeitos
da redundância causada pelas dependências entre tópicos (cap. 5). Tornar este significado
explícito é o primeiro passo para produzir resultados não numéricos e compreensíveis por um
leigo no sistema, que deve ser o objetivo final quando da sua utilização prática.

As próprias constantes de dependências entre os tópicos (e seus efeitos) não foram
sistematizadas, deixadas como uma rela,ção simplesmente subjetiva e intuitiva. A incerteza
modelada por estas constantes não foi explicitada e o trabalho para isso não é tão simples,
pois há várias relações possíveis entre dois tópicos, como fundamentação simples, analogia,
seqüência lógica. Além disso, também deve-se discutir os efeitos de uma cadeia de dependência
entre tópicos para elicitar completamente a natureza destas constantes. Supostamente, as
constantes são mais adequadas para o caso do aluno típico, tornando-se questionáveis em
alunos distantes da média (v. p. lll).

Um ponto atraente de possível expansão é incluir interatividade no sistema. O sistema
iria alterando dinamicamente a avaliação a cada questão computada e utilizaria as informações
produzidas para tomar decisões sobre os rumos do teste.

E inviável fazer um teste on/íne na instância ensaiada, já que a lentidão do algoritmo é
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claramente proibitiva para isto, mesmo em casos mais simples e computando uma questão de
cada vez. Variações de derem penho, entretanto, poderiam tornar isso possível (v. discussão na
seç. anterior), bem como algum pré-cálculo rápido e parcial (utilizando, portanto, informações
parciais para decisões). A partir daí, poderíamos fazer, dentre outros, uma escolha dinâmica
de questões dentre as disponíveis, visando maximizar a certeza do sistema e a cobertura de
tópicos ou então tentando fixar um nível de diÉculdade correspondente ao que esperamos do
examinando (inserindo um índice de dificuldade nas questões, claro).

Podemos, ainda, imaginar aplicações do sistema que o tornem interativo sem ser necessário
um aumento de desempenho. Por exemplo, no uso em ensino à distância computaríamos os
dados ao final de cada sessão, utilizando os resultados para escolher exercícios ou tarefas de
maneira similar ao teste on/{ne citado.

Enfim, podemos estender naturalmente o sistema para capturar evidências quantificadas
numericamente mas não necessariamente provenientes de um teste objetivo de múltipla esco-
lha. Desta forma, o modelo pode ser inserido como módulo de um sistema mais complexo,
que inclua, por exemplo, instrução e até mesmo determina.ção de erros.

Deve-se notar, a este respeito, que a situação deve ser estática, a considerar pelo baixo
desempenho apresentado. Clom isso queremos dizer que as relações entre as variáveis mode-
ladas (originalmente tópicos da disciplina) devem ser constantes. Se a cada instância houver
mudanças de variáveis ou das relações entre elas, seria necessário incluir no sistema uma versão
eficiente do algarismo de triangularização (cap. 4).
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Apêndice A

Exame Utilizado nos Testes

Avaliação de Eletrânica Básica
Elaborada por: Juliana Mourão Vieira a 15/12/00

[pergunta l]
No ci.rcuito 1, qual o valor da tensão sobre o resistor?
[valores] E=]OV Vj=0,6V
[a] 9,4V
[b] IOV
[c] 0V
[d] I0,6V
[resposta] a

[pergunta 2]
No circuito 2, qual o valor da tensão sobre o resistor?
[valores] E=]OV Vj=0,6V
[d 9,4v
[b] IOV
[c] 0V
[d] I0,6V
[resposta] C

[pergunta 3]

Desejamos achar ID2 no c:ircui.to 3. Aponte a sequencia de calculo i.ncorreta
dentre as abri.xo.
[a] VRÍ - IR] - IE - VR2 - IR2 - ID2
[b] VR2 - IR2 - IR] - iE - ID2

[c] VR2 - IR2 - IR] - IE - VR] - ID2

[d] VR2 - VR] - IE - ]R2 - ID2
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[resposta] c

[pergunta 4]
Qual a forma de onda vAB sobre o di.odo no circuito 4?
[a] senoide ceifada
[b] sem tensão (zero Vo]ts DC)

[c] senoide comp]eta
[d] senoide meia onda

[resposta] d

[pergunta 5]
No circuito 5, qual a forma de onda vAB a saída?
[valores] Vj=0,6V
[a] sem tensão (zero Vo]ts DC)

[b] senoide com 2,4V pico
[c] senoide comp]eta
[d] senoide ceifada a 0,6V em ambas po]aridades
[resposta] c

[pergunta 6]
No circuito 6, sendo E=3V, vBA=-vAB r uma:
[valores] E=3V, Vj=OV (díodo idea])
[a] senoide grampeada em um níve] DC
[b] senoide ceifada no semicic]o post.uivo em um ni.vel DC
[c] senoide ceifada no semicic]o negativo em um nive] DC
[d] senos.de comp]eta
[resposta] c

[pergunta 7]
Qual opção aumenta a excursão de sinal no circuito 7? (obs: excursão de sinal e
IVmax-Vmi.xl ; por exemplo, uma senoide de 5V pico tem excursão de 10V)
[valores]
[a] aumentar a fonte ] em 3V e aumentar a fonte 2 em 3V
[b] aumentar a fonte ] em 3V e diminuir a fonte 2 em 3V
[c] diminuir a fonte ] em 3V e aumentar a jante 2 em 3V
[d] dimi.ruir a fonte ] em 3V e diminuir a fonte 2 em 3V
[resposta] d

[pergunta 8]
No ci.rcuito 6, a corrente maxi.ma (nao importando o sentido) exigida do gerador
[valores]
[a] nao depende de R
[b] depende de E
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[c] nao depende de Vj do díodo
[d] se' depende do seu va]or nome.na] (ou seja, 5V)
[resposta] c

[pergunta 9]
No circuito 6, sendo E=7V, vBA=--vAB e' uma:
[valores] E=7V, Vj=OV (dioda idea])
[a] senoide grampeada em um nive] DC
[b] senos.de ceifada no semicic]o positivo em um nível DC
[c] senoide ceifada no semicic]o negativo em um nive] DC
[d] senos.de completa
[resposta] d

[pergunta IO]
Marque a alternativa correra para a forma de onda de Vsaida no circuito 8
[valores]
[a] senos.de ceifada nos ''topos negati.vosii, a partir de 3,7V
[b] senoide ceifada nos ''topos negativos", a partir de 4,3V
[c] senoide ceifada nos ''topos positivos", a partir de 3,7V
[d] senoide ceifada nos ''topos positivos'', a parti.r de 4,3V
[resposta] b

[pergunta ll]
Marque a afirmação incorreta para o circuito 9: (obs. : excursão de sinal o'
IVmax-Vmi.xl ; por exemplo, uma senoide de 5V pico tem excursaa de IOV)
[valores]
[a] o circuito praticamente dobra a tensão de pico do gerador
[b] o circuito nao aumenta a excursão de sina] do gerador
[c] a po]aridade da tensão de saída é positiva
[d] o capacitor se descarrega no resistir R
[resposta] d

[pergunta 12]
Considerando uma onda senoidal de IOV de entrada, ha' um circuito que
produz o gráfico 1. Uma possibi.lidade e' Q circuito ter resistores e:
[a] um díodo zener, um comum e uma fonte DC
[b] dois díodos reli.fixadores e uma fonte DC
[c] ires díodos retificadores e uma :fonte DC

[d] um díodo comum, um capacitor e duas fontes DC

[resposta] a

[pergunta 13]
Marque a alternativa correta para um LED semicondutor comum
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[a] sua tensão de junção Vj pode vara.ar bastante
[b] a cor da ]uz emitida depente unicamente do encapsu]amento
[c] o LED emite ]uz porque o semicondutor esquenta por efeito Jou]e
[d] se ha corrente excesso.va e]e quem.ma porque e]etrons sao arrancados do semicondutor
[resposta] a

[pergunta 14]
Marque a alternativa incorrera para o circuito IO
[valores] Vj=0V (di.odor ideais)
[a] e]e e' um retificador de onda comp]eta em ponte
[b] se C=OF, temos em VR meio cicio de uma senoide, 200Hz e ]OVpico
[c] supondo C ''muito grande", podemos consi.derar VR como DC
[d] invertendo a po]aridade de todos os díodos, VR continua a mesma
[resposta] d

[pergunta 15]
Marque a alterna incorreta para o circuito IO:
[a] quanto maior a corrente na carga, menor o ripp]e
[b] a saída a 200Hz tem ripp]e menor do que se fosse 100Hz
[c] a sai.da em 200Hz tem ripp]e menor do que 200Hz meia onda
[d] quanto maior o va]or do capacitor, menor o ri.pp]e
LrespostaJ a +

[pergunta 16]
Para um transe.stop bipolar de juncao, marque a alternativa incorreta:
[a] as regi.oes de corte e saturacao sao úteis, apesar de nao haver amp]ificacao
[b] uma diminuicao de ]b pode causar aumento em ]e (emissor comum)

[c] qualquer circuito com trans. NPN pode ser feito com PNP

[d] podemos contro]ar uma grande corrente (]c) através de uma pequena (]b)
[resposta] b

[pergunta 17]
Um transe.stor sai da regi.ao aviva de operacao:
[a] se se e]e entrar em saturacao
[b] quando a corrente necessária excede o máximo nominal do componente
[c] apenas quando a tensão em Vce deveria ultrapassar a da fonte
[d] sempre que e]e parar de amp]ifi.car a corrente de forma ]inear
[resposta] d

[pergunta 18]
O circuito ll foi projetado para operar como chave com RB=100 ohms
Marque a alternativa incorreta:
[valores]
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[a] se v for negativa, o transístor está cortado e portanto v0=0V
[b] se v=2V o transístor satura e ]c=]cSAT
[c] lbSAT nao vem do manua]: é ca]cu]ado de acordo com VceSAT
[d] se v=0,3V o transe.stor está cortado e ]b=OÂ
Lresposta] a

[pergunta 19]
No circuito 11, para RB=100, v=1,6V, beta=20 e VceSAT=0,2V
[valores]
[a] Vo=0,2V com ]c=]cSAT
[b] Vo=5V com ]c=OV
[c] lc=200mA
[d] lcSAT=0
[rasposta] a

[pergunta 20]
No ci.rcuito 11, para RB=lkohms, v=1,6V, beta=20 e VceSAT=0,2V
[va].ores]
[a] Vo=5V com ]c=]cSAT
[b] Vo=5V com ]c=OV
[c] ]:c=20mA
[d] lbSAT:O
[resposta] c

[pergunta 21]
Para o circuito 12, qual o valor de lc?
[valores]
[a] (1,2-Vce+]O)/100
[b] le/(í+beta)
[c] 94mA

[d[E[O-(]O-1,2-Vce)-0 ,6] +beta/Rb
[resposta] d

[pergunta 22]
Para o circuito 13, qual a alternativa com valores possível.s (coerentes)
para VR2 ,VRI ,IRI, IR2, respectivamente?

[resposta] c
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[valores]        
[a] 5V - 4,4V   0,!mA   1mA

[b] 5V - 5,6V   0,1itÚ   1mA

[c] 5V - 4,4V   0,liM   1,1mA
[d] 5V - 5,6V   0,ÍiiÜ   1,1mA



[pergunta 23]
Para o circuito 14, qual a afirmativa incorrera?
[valores]
[a] se Vj sofrer pequenas variacoes (ate l,OV) lied e' constante
[b] aumentando o resi.star de base aumenta-se .[c

[c] diminuindo o va]or do resi.stor de 100ohms no emissor aumenta-se lc
[d] a eq. de ma]ha da base e' IOV=lOk.lb+0,6+100.beta.lb
[resposta] b

[pergunta 24]
Para o circuito 15, qual a afirmação carreta?
[valores]
[a] pode--se desconsiderar o díodo e o resistir colocados na base
[b] como R3=Re e a tensão Vb na base esta' fi.xa, IR3=IRe
[c] o díodo ira' ou nao conduzir dependendo do ponto quiescente
[d] Vb=R3. 10/[(Rb+R3)/(Rb+R3)] (divisor de corrente Rb-R3)
[resposta] a

[pergunta 25]
Para o circui.to 16:
[valores]
[a] lc=10mA independente do va]or de Vz
[b] sem o díodo zener o circuito esta) na região atava
[c] Vrc=5V (corte)
[d] Vrc=2,2V
[resposta] d

[pergunta 26]
Observe o ci.rcuito 17 (procure ve-lo como dois ci.rcuitos distintos na anali.se)
Marque a altenlativa corneta:
[valores]
[a] com a chave aberta, Vce] po]ariza T2 que entra na região aviva
[b] com a chave pressionada, o ]ed ira acender com aprox 20mÂ
[c] com a chave aberta podemos desconsiderar TI para efeito de calculo
[d] com a chave fechada T] satura pois IRbl=O
[resposta] b

[pergunta 27]
Observe o circuito 17 (procure ve-lo como doi.s circuitos di.stintos na analise)
Marque a alternati.va correta:
[valores]
[a] quando TI esta' saturado, T2 corta e o ]ed acende
[b] quando TI estai saturado, T2 esta' saturado e o led acende
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[c] quando TI esta' saturado, T2 corta e o ]ed não acende
[d] quando TI esta' saturado, T2 esta' saturado e o ]ed não acende
[resposta] c

[pergunta 28]
Observe o circui.to 17 (procure ve-lo como dois circuitos distintos na analise)
Marque a alternativa carreta:
[valores]
[a] com a chave aberta, T] satura e Vb2 esta' proxima de zero
[b] com a chave aberta, T] satura e Vb2 esta' proxi.ma de IOV
[c] com a chave aberta, T] corta e Vb2 esta' proxima de zero
[d] com a chave aberta, T] corta e Vb2 esta' proxima de ]OV
LrespostaJ a

[pergunta 29]
Observe o circui.to 17 (procure ve-lo como dois circuitos distintos na analise)
Marque a alternativa incorrera:
[va].ores]
[a] com a chave pressionada, ]b2=94mA
[b] com a chave pressionada, ]c]=OmA e T2 satura
[c] com o ]ed aceso, VRc2 esta' proxi.mo de 10V
[d] com a chave pressionada, ]c]=94mA e T2 corta
[resposta] d

[pergunta 30]
Observe o circuito 17 (procure ve-lo como dois circuitos distintos na analise)
Marque a alternativa i.ncorreta:
[valores]
[a] com T2 saturado, ]c=]cSAT=(10-0,2)/470
[b] com a chave pressionada, ]c]=OA
[c] com T2 cortada, VRE2=0V
[d] com T2 cortado, ILED=OV

[resposta] d
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