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anos e quase um Índio do Amapá, chegava pela primeira vez no Campus do Pici -
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Resumo

A falta de alternativas ao modelo normal uni/multivariado já é um problema superado
pois atualmente é posśıvel encontrar inúmeros trabalhos que introduzem e desenvolvem
generalizações da distribuição normal com relação à assimetria, curtose e/ou multimoda-
lidade (Branco e Arellano-Valle (2004), Genton (2004), Arellano-Valle et al. (2006)). No
contexto dos modelos unidimensionais da Teoria da Resposta ao Item (TRI), Bazán (2005)
percebeu esta realidade e introduziu uma classe denominada PANA (Probito Assimétrico
- Normal Assimétrica) a qual permite modelar posśıveis comportamentos assimétricos de
um modelo (uma probabilidade) de resposta ao item bem como a especificação de uma
distribuição normal assimétrica para os traços latentes (unidimensionais) a qual é utilizada
no processo de estimação. Motivado pela necessidade de melhor representar os fenômenos
da área psicométrica (Heinen, 1996, p. 105) e da atual disponibilidade de distribuições
eĺıpticas assimétricas cujas propriedades são tão convenientes quanto aquelas devidas à
distribuição normal, a proposta do presente trabalho é apresentar uma extensão do mo-
delo K-dimensional de 3 Parâmetros Probito (Kd3PP) com vetores de traços latentes
normalmente distribúıdos para o caso t-Assimétrico, gerando, assim, o que denominamos
modelo Kd3PP-tA. Nossa proposta, portanto, pode ser considerada como uma extensão
do trabalho desenvolvido por Bazán (2005) tanto no sentido de extender a distribuição
unidimensional assimétrica dos traços latentes para o caso multidimensional quanto no que
conscerne em considerar o achatamento (curtose) da distribuição. Nossa proposta tam-
bém pode ser vista como uma extensão do trabalho de Béguin e Glas (2001) no sentido
de desenvolver o método de estimação bayesiana dos modelos multidimensionais da TRI
via DAGS (Dados Aumentados com Amostrador de Gibbs) para o caso em que os vetores
de traços latentes comportam-se segundo uma distribuição multivariada t-Assimétrica.
No desenvolvimento deste trabalho nos deparamos com uma das principais dificuldades
encontradas no processo de estimação e inferência dos modelos multidimensionais da TRI
que é a falta de identificabilidade e, com a intenção de ampliar e desmistificar nossos
conhecimentos sobre um assunto ainda pouco explorado na literatura da TRI, apresenta-
mos um estudo bibliográfico sobre este tema tanto sob o contexto da inferência clássica
quanto bayesiana. Com o intuito de identificar situações particulares em que o uso de uma
distribuição normal assimétrica para os traços latentes seja de maior relevância para a
estimação e inferência dos parâmetros de item, bem como outros parâmetros relacionados
à distribuição dos traços latentes, algumas análises sobre conjuntos de dados simulados



vii

são desenvolvidas. Como conclusão destas análises, podemos dizer que há uma melhora
superficial quando a informação sobre uma posśıvel assimetria na distribuição dos traços
latentes não é ignorada. Além disso, os resultados favoreceram a seleção dos modelos que
consideram distribuições assimétricas para os traços latentes, principalmente quando são
considerados os modelos que possibilitam a estimação dos parâmetros de localização e
escala da distribuição dos vetores de traços latentes. Duas principais contribuições que
consideramos de ordem prática, são: a análise e a interpretação de testes através da es-
timação de modelos uni e multidimensionais da TRI que consideram tanto distribuições
simétricas quanto assimétricas para os vetores de traços latentes e a disponibilização de
uma função escrita em códigos R e C++ para a estimação dos modelos apresentados e
desenvolvidos no presente trabalho.



Abstract

The lack of alternatives to the univariate or multivariate normal model has been already
solved because actually it has been possible to find several works that introduce and deve-
lop generalizations of the normal distribution in relation to the asymmetry, kurtosis and/or
multimodality (Branco e Arellano-Valle (2004), Genton (2004), Arellano-Valle et al. (2006).
In the context of unidimensional models of the Item Response Theory (IRT), Bazán (2005)
observed this fact and introduced a class called PANA (Probito Assimétrico - Normal As-
simétrica) which allows to take account for asymmetry in the shape of an item response
model (probability) and the specification of a skew normal distribution for unidimensio-
nal latent traits which is used in the estimation process. Motivated by the need to better
represent the phenomenon of psychometric area (Heinen, 1996, p. 105) and the current
availability of skew elliptical distributions whose properties are as convenient as those
due to normal distribution, the proposal of this work is to provide an extension of K-
dimensional 3 Parameters Probit model (Kd3PP) where latent traits vectors are normally
distributed for the case of Skew-t distribution (Sahu et al., 2003), generating therefore
what we call Kd3PP-St model. Our proposal, therefore, can be regarded as an extension
of the work of Bazán (2005) in two ways: the first is extending the unidimensional skew
normal distribution of latent traits to the multidimensional case and second in the sense
to consider the flattening (kurtosis) of this distribution. Our proposal can also be seen
as an extension of the work of Béguin e Glas (2001) in the sense that we develop the
Bayesian estimation method of the 3 parameters multidimensional item response model
by DAGS (Augmentated Data with Gibbs sampling) for the case where the latent trait
vectors behave according to a Skew-t multivariate distribution. In the development of this
work we come across one of the main difficulties encountered in the process of estimation
and inference of multidimensional IRT models which is the lack of identifiabilitie and,
with the intent to demystify and expand our knowledge on a subject still little explored
in the literature of the IRT, we present a bibliographical study on this subject both in the
context of classical and Bayesian inference. In order to identify particular situations where
the use of a skew normal distribution is more relevant to the estimation and inference of
item parameters as well as other parameters related to the distribution of latent traits,
some analyses on simulated data sets are developed. As results of these analyses, we can
say that there is a modest improvement when information about a possible asymmetry in
the distribution of latent traits is not ignored. Moreover, the results favored the selection
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of models that consider asymmetric distributions for latent traits, especially when models
that enable the estimation of parameters of location and scale from this distribution are
considered. Two main contributions that we consider of pratical interest are: analysis and
interpretations of tests using unidimensional and multidimensional IRT models that con-
sider both simetric and skewed distributions for the vectors of latent traits and a function
written in R and C++ language program that is made disponible for the estimation of
models treated in this work.

Keywords: Multidimensional Item Response Theory (IRT) models, Multivariate Skew-
t distribution, Augmentated Data with Gibbs sampling, Identifiabily, Multidimensional
equating, R and C++ language program.
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Matos, G. S. IME/USP



xiv

Notações e Abreviações Utilizadas no Texto

Expressões / Abreviações

e.g.: por exemplo (exempli gratia)

i.i.d. : independentes e identicamente distribúıdas
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J : Número de itens envolvidos na análise

K: Dimensão do vetor de traços latentes
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ν : graus de liberdade da distribuição dos traços latentes
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Introdução

A implementação e o desenvolvimento de estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema
Educacional Brasileiro é um assunto que tem despertado bastante interesse de gesto-
res, pesquisadores, educadores e público em geral envolvido com atividades de ensino-
aprendizagem. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a Prova Brasil, o
Projeto PDE/Fundescola e o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) coordenado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ańısio Teixeira (Inep), do MEC,
são exemplos de sistemas de avaliação educacional que refletem este interesse. Um im-
portante sistema de avaliação educacional desenvolvido à ńıvel estadual é o Sistema de
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) que desde 1996
avalia as habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos durante o processo de esco-
larização em séries e componentes curriculares diversas (Bitar et al., 1998). Nas últimas
versões, este sistema concentrou-se na avaliação das habilidades cognitivas de Leitura e
Escrita e em 2005 a área de Matemática foi acrescida ao conjunto de testes.

Em todos os sistemas citados acima, assim como em outros, o uso de tecnologias
avançadas que permitam a coleta e a análise de dados sob condições de avaliação cada
vez mais complexas, têm sido fundamental para produzir informações mais confiáveis e de
maior relevância para a análise e o diagnóstico de um sistema educacional. Diante desta
realidade, a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que surgiu na literatura psicométrica,
tem desempenhado um papel de grande importância para a modelagem e a análise de
dados provenientes de testes cognitivos (Lord; Novick, 1968; van der Linden; Hambleton,
1997). Devido a esta teoria, dificuldades antes encontradas pela Teoria Clássica de Testes
(Lord; Novick, 1968) foram em grande parte superadas e novas informações tornaram-se
posśıveis de serem disponibilizadas. A comparação entre diferentes grupos de indiv́ıduos
sem a necessidades de se construir testes equivalentes; ou seja; testes sem o mesmo grau de
dificuldade e a possibilidade de se interpretar escalas de medidas segundo caracteŕısticas
pedagógigas dos itens são apenas algumas das vantagens atribúıdas à TRI (Andrade et al.,
2000; Andrade, 2001). A TRI no Brasil, devido sua importância, além de estar sendo uti-
lizada em sistemas de avaliação educacional tais como o Saeb, Prova Brasil e SARESP;
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também tem sido estudada e desenvolvida por diversos autores brasileiros que dentre ou-
tros podemos citar: Tavares (2001), Andrade et al. (2000), Andrade (2001), Matos (2001),
Nojosa (2002), Azevedo (2003), Bortolotti (2003), Bazán (2005), Cúri (2006) e Azevedo
(2008).

A Teoria da Resposta ao Item (TRI) é uma teoria que procura explicar as caracteŕıs-
ticas dos itens que compõe um teste e de um ou mais grupos de respondentes por meio
de probabilidades (modelos) de resposta aos itens. De modo geral, os itens que compõe
um teste possuem caracteŕısticas, tais como: ńıvel de dificuldade, discriminação e/ou pro-
babilidade de acerto casual que podem ser estimadas, analisadas e interpretadas segundo
um determinado modelo de resposta ao item da TRI∗ (Andrade et al., 2000). Da mesma
forma, a estimação e a análise de uma ou mais caracteŕısticas não-observáveis dos res-
pondentes que denominamos habilidade(s), constructo(s) ou, num contexto geral, traço(s)
latente(s), também pode ser realizada através de um modelo de resposta ao item da TRI
(van der Linden; Hambleton, 1997; Andrade et al., 2000).

Nos últimos anos, um dos modelos de resposta ao item que tem recebido bastante
atenção é o K-dimensional de 2 Parâmetros Probito (Kd2PP) (Reckase, 1997b) o qual é
adequado para a análise de testes em que cada item exige do respondente dois ou mais
traços latentes para que uma resposta correta seja obtida (multidimensional dentro-do-
item; Adams et al. (1997), te Marvelde et al. (2006)). Isto é o que ocorre, por exemplo,
com os itens de um teste do Enem do Inep/MEC pois, em geral, para que um determi-
nado item seja respondido corretamente é necessário que o aluno tenha conhecimentos de
português, geografia, matemática e/ou outra disciplina. Sendo assim, cada item valoriza
o conhecimento interdisciplinar e contextualizado e o teste é dito ser do tipo multidimen-
sional (Nojosa, 2002). Um outro tipo de modelo de resposta ao item, também de grande
importância, é o K-multivariado de 2 Parâmetros Probito (Km2PP) (multidimensional
entre itens; Adams et al. (1997), te Marvelde et al. (2006)) o qual de fato pode ser visto
como um sub-modelo do K-dimensional, fato este que facilita bastante o desenvolvimento
de todo o processo de estimação pois uma vez desenvolvido o processo de estimação do
modelo K-dimensional é necessário apenas fixar adequadamente alguns parâmetros de tal
modelo para obter os resultados desejados e inerentes ao K-multivariado (veja Caṕıtulo 3
deste trabalho e item (c) da sub-sub-seção 4.2.4.2). Este modelo, assim como o Kd2PP,
também é adequado para a análise de um teste em que as respostas aos itens dependem
de múltiplos traços latentes dos respondentes. Entretanto, a adequação deste modelo é
para a análise de um teste que pode ser dividido em sub-conjuntos de itens ou sub-testes
cujas respostas dependem de forma total ou preponderante de apenas um dos múltiplos
traços latentes. Os testes relacionados ao Projeto PDE/Fundescola do INEP/MEC, Prova
Brasil e SARESP são alguns exemplos em que o uso de um modelo Km2PP é mais ade-

∗ Se o modelo de resposta ao item contempla apenas o ńıvel de dificuldade, dizemos que o modelo é de
1 parâmetro; se contempla o ńıvel de dificuldade e discriminação, 2 parâmetros e se contempla o ńıvel
de dificuldade, discriminação e probabilidade de acerto casual, o modelo é dito ser de 3 parâmetros.
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quado do que o Kd2PP pois nestes testes um mesmo grupo de alunos é submetido a um
teste de Português e outro de Matemática de modo que conjuntamente constituem o que
preferimos denominar teste do tipo multivariado (Matos, 2001).

1.2 Objetivos e Organização da Tese

A motivação do presente trabalho surge da necessidade cont́ınua de novos estudos com
relação à modelos e métodos de estimação na área da TRI e, em particular, sobre aqueles
em que a análise de dois ou mais processos cognitivos ou traços latentes são de interesse,
assim como acontece na análise de dados provenientes de testes do tipo multidimensional
e multivariado. Especificamente, observamos que a distribuição normal padrão (uni ou
multivariada) é a mais utilizada na modelagem e/ou no desenvolvimento dos métodos de
estimação dos modelos de resposta ao item e dentre outras justificativas seu uso encontra
apoio em resultados assintóticos que indicam pouca influência da distribuição (distribuição
a priori, no contexto bayesiano) dos traços latentes sobre a distribuição marginal dos dados
(distribuição a posteriori, no contexto bayesiano) na medida em que a quantidade de itens
aumenta (Chang; Stout, 1993; Chang, 1996; Froelich, 2000).

Bock e Aitkin (1981), no contexto da inferência freqüentista, realizaram um estudo
emṕırico considerando apenas distribuições (distribuição a priori, no contexto bayesiano)
para os traços latentes do tipo simétrica; e.g. normal e uniforme; e também conclúıram
que a distribuição dos traços latentes exerce pouca influência sobre as estimativas de
máxima verossimilhança marginal dos parâmetros dos itens. Entretanto, no estudo de
Bock e Aitkin (1981) nenhum resultado foi apresentado sobre a influência de tais distri-
buições com relação às estimativas dos traços latentes ou qualquer outra caracteŕıstica
da população de respondentes. Apesar destes estudos indicarem a pouca relevância da
especificação de uma distribuição para os traços latentes sobre as estimativas dos itens,
ainda podemos observar na literatura uma real necessidade de novas pesquisas nesta área,
especialmente quando existe alguma evidência emṕırica de que a verdadeira distribuição é
assimétrica. Como exemplo, podemos citar a situação em que respondentes a um determi-
nado teste são de alguma forma pré-selecionados e um dos objetivos é estimar os vetores
de traços latentes dos respondentes e/ou caracteŕısticas populacionais tais como média e
matriz de variâncias-covariâncias da distribuição dos traços latentes (Tavares (2001, Sec.
10.2 e 10.9), Matos (2001, Cap. 8) e Azevedo (2003, Sec. 10.2)).

Recentemente, a falta de alternativas ao modelo normal uni/multivariado já é um pro-
blema superado pois atualmente é posśıvel encontrar inúmeros trabalhos que introduzem
e desenvolvem generalizações da distribuição normal com relação à assimetria, curtose
e/ou multimodalidade (Genton, 2004; Branco; Arellano-Valle, 2004; Arellano-Valle et al.,
2006). No contexto dos modelos unidimensionais da TRI, por exemplo, Bazán (2005) per-
cebeu esta realidade e introduziu uma classe denominada PANA (Probito Assimétrico -
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Normal Assimétrica) a qual permite modelar posśıveis comportamentos assimétricos de
um modelo (uma probabilidade) de resposta ao item bem como a especificação de uma
distribuição normal assimétrica para os traços latentes (unidimensionais) a qual é utilizada
no processo de estimação.

Motivados pela necessidade de melhor representar os fenômenos da área psicométrica†

e da atual disponibilidade de distribuições eĺıpticas assimétricas cujas propriedades são
tão convenientes quanto aquelas devidas à distribuição normal, a proposta do presente
trabalho é apresentar uma extensão do modelo K-dimensional de 3 Parâmetros Probito
(Sub-seção 3.2.3 deste trabalho) com vetores de traços latentes normalmente distribúıdos
para o caso t-Assimétrico, gerando, assim, o que denominaremos modelo Kd3PP-tA. Nossa
proposta, portanto, pode ser considerada como uma extensão do trabalho desenvolvido
por Bazán (2005) tanto no sentido de extender a distribuição unidimensional assimétrica
dos traços latentes para o caso multidimensional quanto no que conscerne em considerar
o achatamento (curtose) da distribuição. Ressaltamos, entretanto, que esta extensão não
é direta pois nossa proposta terá como base a classe de distribuições eĺıpticas assimétrica
multivariada desenvolvida por Sahu et al. (2003) e não a famı́lia de distribuições assimétri-
cas de Azzalini (1985), Azzalini e Dalla Valle (1996) e Azzalini e Capitanio (1999). Nossa
proposta também pode ser vista como uma extensão do trabalho de Béguin e Glas (2001)
no sentido de desenvolver o método de estimação bayesiana dos modelos multidimensio-
nais da TRI via DAGS (Dados Aumentados com Amostrador de Gibbs) para o caso em
que os vetores de traços latentes comportam-se segundo uma distribuição multivariada
t-Assimétrica.

Com o intuito de desenvolver a presente tese apresentamos no Caṕıtulo 2 uma mo-
delagem probabiĺıstica dos modelos multidimensionais da TRI sob um contexto bastante
geral juntamente com um estudo bibliográfico que procura discutir sobre os principais
métodos de estimação e inferência existentes na literatura da TRI. Nesta pesquisa bibli-
ográfica, procuramos discutir sobre os principais problemas encontrados nos processos de
estimação dos modelos da TRI e ao final procuramos justificar a escolha de um dos méto-
dos investigados. Com relação a esta escolha, antecipamos que os métodos bayesianos via
Monte Carlo por Cadeias de Markov (MCMC) são os mais promissores para a análise de
dados que exigem o uso de modelos cada vez mais complexos e adequados à realidade.

No Caṕıtulo 3, apresentamos e discutimos aspectos importantes de um modelo que
denominamos K-dimensional de 2 Parâmetros Probito (Kd2PP) o qual pertence à classe
geral dos modelos multidimensionais desenvolvida e discutida no Caṕıtulo 2. Neste caṕı-
tulo, também discutimos sobre uma das principais dificuldades encontradas no processo
de estimação e inferência dos modelos multidimensionais da TRI que é a falta de identi-

† Heinen (1996, p. 105), por exemplo, ressaltou que a especificação da distribuição normal para as
variáveis latentes em uma análise de dados de atitude, em geral, não é uma escolha muita adequada
para descrever a distribuição populacional.
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ficabilidade. A discussão sobre este tema foi desenvolvida tanto no contexto da inferência
clássica quanto bayesiana, de modo que pudéssemos ampliar e desmistificar nossos conhe-
cimentos sobre um assunto ainda pouco discutido na literatura estat́ıstica. Tal discussão
pretende, portanto, ser uma das principais contribuições do presente trabalho.

No Caṕıtulo 4, o método de estimação bayesiana do modelo Kd3PP da TRI via DAGS,
proposto por Béguin e Glas (2001), é extendido para o caso em que os vetores de traços
latentes comportam-se segundo uma distribuição multivariada t-Assimétrica. Ainda neste
caṕıtulo, procuramos ressaltar a importância de um ambiente computacional eficiente e
flex́ıvel para a implementação de algoritmos que requerem um desempenho cada vez mais
elevado dos computadores. Diante desta preocupação nós propomos o uso do ambiente
computacional, gráfico e estat́ıstico R o qual pode ser integrado à funções implementa-
das na linguagem C++, viabilizando assim o processamento de algoritmos de forma mais
rápida e eficiente, além de permitir a realização de análises mais ricas dos dados disponibi-
lizados pela estimação bayesiana de parâmetros via métodos de Monte Carlo por Cadeias
de Markov (MCMC).

Devido a existência de várias tipos de itens e testes, além de várias possibilidades de
modelagem das respostas aos itens e de distribuições a serem consideradas para os traços
latentes no processo de estimação, apresentamos no Caṕıtulo 5 análises de apenas alguns
conjuntos de dados simulados cujo intuito é identificar situações particulares em que o
uso de uma distribuição normal assimétrica para os traços latentes é de maior relevân-
cia para a estimação e inferência dos parâmetros de item bem como outros parâmetros
relacionados à distribuição dos traços latentes. Para finalizar, aspectos importantes so-
bre o presente trabalho e perspectivas para novas pesquisas são apresentados no Caṕıtulo
6. Alguns desenvolvimentos teóricos são decritos no Apêndice A seguido pelo Apêndice
B onde apresentamos informações sobre como um usuário R pode ter acesso à função
MCMCirtKd2PPSn desenvolvida para a realização das análise do Caṕıtulo 5.
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Caṕıtulo 2

Modelos Multidimensionais da TRI

Neste caṕıtulo, o principal objetivo será apresentar uma base teórica para o desenvolvi-
mento de modelos multidimensionais da TRI. Com este intuito, uma estrutura probabi-
ĺıstica geral é desenvolvida na Seção 2.1, onde são apresentadas expressões, suposições
e aspectos importantes para uma análise de dados por meio da TRI. Na Seção 2.2, os
principais métodos de estimação encontrados na literatura da TRI são discutidos. A im-
portância desta seção deve-se a necessidade de se escolher e/ou desenvolver novos métodos
de estimação e inferência para os parâmetros de um modelo qualquer e, em particular,
para os que serão desenvolvidos neste trabalho. Com relação ao método de estimação e
inferência escolhido, uma breve justificativa é apresentada na última seção deste caṕıtulo
(Seção 2.3).

2.1 Modelos Multidimensionais da TRI

Inicialmente, considere Y i. um vetor aleatório cujas componentes Yij representam a res-
posta, que em geral é discreta, do i-ésimo respondente para o j-ésimo item de um teste
qualquer. Considere, ainda, o modelo probabiĺıstico

pij = Fj(ηij) = P (Yij = yij|θi,βj), (2.1)

i = 1, . . . , N, j = 1, . . . , J , para representar a probabilidade (condicional) de uma determi-
nada resposta yij, dado um vetorK-dimensional de traços latentes θi = (θi1, . . . , θik, . . . , θiK)′

e um vetor de parâmetros correspondentes às caracteŕısticas do item j, βj. A quantidade
ηij ∈ IR é uma função adequadamente escolhida dos parâmetros θi ∈ IRK e βj ∈ IRl+K

com l = 1 ou l = 2 com posśıveis restrições no espaço paramétrico de βj que dependerá
da FRI considerada, conforme veremos neste trabalho.

Na TRI, o modelo probabiĺıstico (2.1) é comumente denominado Curva Caracteŕıs-
tica do Item (CCI), Modelo de Resposta ao Item (MRI) ou Função de Resposta ao Item
(FRI). Na área educacional, por exemplo, FRI’s baseadas em funções de distribuição acu-
mulada expressam a idéia de que a probabilidade de resposta correta a um item (ou a
obtenção de um escore mais alto) aumenta na medida em que cada componente do vetor
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de traços latentes que, neste caso, representam habilidades, proficiências, competências
ou capacidades sobre determinadas áreas do conhecimento humano, também aumenta.
Em van der Linden e Hambleton (1997), Adams et al. (1997) e Andrade et al. (2000), por
exemplo, vários destes modelos podem ser encontrados. Por outro lado, FRI’s do tipo não-
acumulativas são mais adequadas para aplicações cujo maior interesse é o comportamento
e/ou a opinião de indiv́ıduos. Estes são mais conhecidos por modelos“unfolding”ou de des-
dobramentos e podem ser vistos em Roberts et al. (2000) e Bortolotti e Andrade (2007).
Recentemente, modelos de resposta ao item assimétricos e relacionados à situações cons-
trangedoras também têm sido propostos na literatura da TRI (Bazán et al. (2006), Cúri
(2006), respectivamente).

No presente caṕıtulo, devemos destacar que a expressão (2.1) representa o ińıcio da
construção de uma classe bastante ampla para a análise de respostas aos itens. Note,
por exemplo, que o uso do ı́ndice j na FRI, F , leva em consideração a possibilidade de
se modelar um teste (conjunto de itens) do tipo misto; ou seja; um teste que pode ser
composto por diferentes tipos de itens com relação à escala de mensuração, podendo ser:
dicotômicos, nominais, ordinais ou cont́ınuos e admitindo ou não a presença de múlti-
plos avaliadores (ver, e.g., van der Linden e Hambleton (1997), Patz e Junker (1999b) e
Baker e Kim (2004)). Expressar o modelo (2.1) como função de um vetor de traços laten-
tes, θi, também possibilita a modelagem de testes não somente com relação aos tipos e
caracteŕısticas dos itens mas também com relação à dimensionalidade de θi; podendo ser
multidimensional ou unidimensional conforme o número de traços latentes exigidos para se
responder a um determinado item ou conjunto dos mesmos (van der Linden; Hambleton,
1997; Fischer; Molenaar, 1995).

Continuando a caracterização dos modelos da classe multidimensional da TRI consi-
deraremos que:� Y i. = (Y i1,Y i2, . . . ,Y iJ)′ denotará o vetor total de respostas do respondente i

submetido a um determinado teste composto por J itens.� Y = (Y ′
1., . . . ,Y

′
i., . . . ,Y

′
N.)

′ denotará a matriz N × J das respostas associadas a
todos os N respondentes cuja i-ésima linha é Y ′

i. = (Yi1, . . . , Yij, . . . , YiJ).

2.1.1 Sobre a Ausência de Dados

Ao introduzir a notação na seção anterior é interessante observar que admitimos a aplica-
ção de exatamente J itens a cada um dos respondentes. Entretanto, devido à propriedade
de Invariância da TRI a qual diz que as estimativas dos traços latentes (das caracteŕısti-
cas dos itens) são invariantes ao conjunto de itens (de respondentes) a que são submeti-
dos; a avaliação de um constructo (traço latente) pode ser realizada através da aplicação
de um conjunto menor de itens a cada um dos respondentes e isto pode ser feito sem

Matos, G. S. IME/USP



2.1 Modelos Multidimensionais da TRI 8

deixar de aplicar o conjunto total de itens ao total de respondentes (Hambleton et al.,
1991; Kolen; Brennan, 1995; Andrade et al., 2000). Um procedimento como este, con-
forme Tavares (2001, Cap. 6) se referiu, produz a Ausência de Resposta por Planejamento
e conforme descrito por Holman e Glas (2005) e discutido por Mislevy e Wu (1996) e
Mislevy e Chang (2000), estes tipos de dados ausentes devem ser considerados como per-
didos completamente ao acaso (“Missing Completely at Random”-MCAR; Rubin (1976),
Little e Rubin (1987)). Neste caso, a modelagem dos dados fica consideravelmente sim-
plificada pois não há a necessidade de se incorporar ao modelo dos dados observáveis um
outro modelo (probabiĺıstico) associado ao mecanismo de perda de dados. Apesar disto,
é importante considerarmos a necessidade de se introduzir ao modelo, ou melhor, ao con-
junto de dados observáveis, um conjunto de variáveis indicadoras, - aleatórias mas com
distribuição ignorável-, que denotaremos por uma matriz

M = [mij ], (2.2)

de dimensão N×J com linhas m′
i. = (mi1, . . . , mij , . . . , miJ) em que mij , i = 1, . . . , N, j =

1, . . . , J, assume o valor 1 ou 0, conforme o item j de um teste composto por J itens seja
submetido ao i-ésimo respondente ou não, respectivamente.

Outro tipo de resposta ausente ocorre quando um item é submetido a um determinado
respondente e o mesmo não o responde. Neste caso, considerar o menor escore admisśıvel
ao item (incorreto se item do tipo dicotômico) ou simplesmente ignorar a ausência de tal
resposta, assim como descrito no parágrafo anterior, são algumas das opções a serem ado-
tadas. Agora, é importante destacar que a adoção de tais procedimentos para este tipo
espećıfico de dados ausentes pode levar à estimativas viesadas para os parâmetros dos
itens, β, pois o mecanismo de perda de dados poderá estar associado às caracteŕısticas
do i-ésimo respondente, θi, e/ou do j-ésimo item, βj. Sendo assim, práticas mais cau-
telosas podem ser adotadas tal como Holman e Glas (2005) propuseram. Estes autores,
apresentaram 4 modelos bastante gerais como possibilidades para a modelagem de dados
(respostas) observáveis e não-observáveis (veja também, Patz (1996, Sec. 4.3)). O uso de
tais modelos, possibilitam, por exemplo, avaliar o grau de ignorabilidade das respostas
ausentes (Holman; Glas, 2005) e/ou a previsão de respostas aos itens não respondidos
(Patz; Junker, 1999b).

Na próxima sub-seção descreveremos as suposições necessárias à construção da veros-
similhança associada aos modelos multidimensionais da TRI.

2.1.2 Suposições

Na construção de modelos probabiĺısticos é bastante comum adotar suposições que simpli-
fiquem o desenvolvimento teórico do processo de estimação dos parâmetros. Duas delas,
bastante conhecidas no contexto da TRI, exigem que:
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(S1) Respostas provenientes de indiv́ıduos distintos são independentes desde que seja
conhecido o verdadeiro ńıvel (valor) do vetor de traços latentes (habilidades), θi, do indi-
v́ıduo i, i = 1, . . . , N .

(S2) Respostas aos itens de um teste são independentes desde que seja conhecido o
verdadeiro ńıvel (valor) do vetor de traços latentes (habilidades), θi, do indiv́ıduo i.

No contexto da suposição (S1) é importante destacar que em algumas situações, tais
como em grandes avaliações educacionais, grupos de alunos (respondentes) pertencem a
uma mesma sala de aula a qual sofre influência das caracteŕısticas de uma mesma escola,
cidade, região, etc. Sendo assim, é posśıvel que a suposição (S1) deixe de ser razoável e,
neste caso, a recomendação é trabalhar com os modelos do tipo hierárquico/multińıvel
(Rijmen et al., 2003; Fox, 2005; Azevedo, 2008). Também é importante destacar que a
suposição (S2) é mais conhecida por Independência Condicional (ou Local) e que
o estudo sobre sua validade têm recebido atenção especial por parte de alguns autores.
De fato, a hipótese de dimensionalidade de um teste é mais importante do que
a de independência local pois a dimensionalidade K de um teste tem por definição
tradicional a quantidade (dimensão) máxima de traços latentes necessária para produzir
um modelo de variáveis latentes (e.g. da TRI) localmente independente e monótono (Stout,
1990). Neste sentido, é de fundamental importância que parte da análise de um conjunto
de itens via modelos da TRI seja dedicada a análise e/ou verificação da dimensionalidade
dos itens e testes (Nojosa (2002), Froelich (2000) e Stout (1990)), pois, como podemos ver
na literatura, a correta especificação da dimensionalidade do traço latente e conseqüente
independência condicional constitui uma das suposições básicas da maioria destes modelos
(detalhes em Hambleton et al. (1991), Lord (1980), Lord e Novick (1968)). No presente
trabalho, consideraremos as questões discutidas acima como sendo resolvidas e, portanto,
com as suposições (S1) e (S2) sendo válidas.

Outra observação a ser destacada consiste em dizer que num primeiro momento será
razoável alguém pôr em dúvida a suposição (S2) uma vez que não é esperado que as
respostas provenientes de um mesmo indiv́ıduo sejam independentes. Entretanto, não é
isto que tal suposição expressa mas sim que as respostas aos itens são independentes sob
a hipótese de conhecermos o verdadeiro valor dos traços latentes. Em outras palavras, isto
quer dizer que a informação sobre o verdadeiro valor do vetor de traços latentes de um
respondente é suficiente para determinarmos a probabilidade de um indiv́ıduo responder
corretamente a um item (fixados os parâmetros dos itens). Pode-se dizer ainda que o valor
do vetor de traços de um indiv́ıduo permanece inalterado após responder um item após
o outro, ou seja, o indiv́ıduo não adquire conhecimento algum sobre o que está sendo
avaliado ao longo de um teste. Desta maneira, o valor do traço latente ao término de um
teste é o mesmo do ińıcio.
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2.1.3 Função de Verossimilhança

Uma vez definidas as Funções de Resposta aos Itens em 2.1, notações e suposições, passa-
mos a construção da função de verossimilhança sob a forma geral dos modelos multimen-
sionais.

Usando a suposição (S2) temos que a probabilidade (condicional) de ocorrência de um
determinado vetor de respostas associado ao i-ésimo respondente submetido a um teste é
dada por:

P (Y i.|θi,β) =
∏

j∈J

{
P (Yij = yij|θi,βj)

}mij , (2.3)

onde J é o conjunto dos ı́ndices dos itens que compoem o teste, β = (β′
1, . . . ,β

′
J)′ e as

demais “quantidades” são tais como descritas nas seções anteriores (e.g., mij encontra-se
definido em 2.2).

Agora, a partir da suposição (S1) podemos obter o seguinte modelo probabiĺıstico
(condicional) para o total de respostas

P (Y |θ,β) =
N∏

i=1

P (Y i.|θi,β), (2.4)

em que θ é uma matriz N ×K cuja i-ésima linha corresponde ao traço latente (multidi-
mensional) associado ao i-ésimo respondente, θ′

i = (θi1, . . . , θik, . . . , θiK).

Após obter um modelo tal como o expresso por (2.4), o procedimento usual é obter

estimativas de máxima verossimilhança θ̂ e β̂ a partir da maximização da função de
verossimilhança dada por

L(θ,β|y,M) ≡ P (Y |θ,β). (2.5)

Entretanto, este procedimento não deve ser feito de forma imediata, conforme veremos na
próxima seção.

2.2 Métodos de Inferência

Na seção anterior apresentamos num contexto bastante geral uma maneira de se cons-
truir os modelos multidimensionais da TRI. Nesta seção, também num contexto geral,
procuramos discutir sobre alguns problemas inerentes à estimação conjunta do vetor
de parâmetros dos itens , β, e dos vetores de traços latentes , θi, i = 1, . . . , N .
Esses problemas serão inicialmente discutidos na próxima sub-seção sob a abordagem da
inferência clássica por máxima verossimilhança e na sub-seção subseqüente apresentamos
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algumas vantagens e desvantagens dos métodos de estimação sob o enfoque freqüentista e
bayesiano. Finalmente, deixamos para a última seção deste caṕıtulo um breve resumo de
nossa decisão quanto ao método de estimação e inferência a ser utilizado na continuação
deste trabalho. Devemos lembrar que situações em que o interesse é estimar apenas os
parâmetros dos itens (traços latentes) com os traços latentes (itens) já conhecidos tam-
bém ocorrem na prática, porém; para estes casos; o processo de estimação não apresenta
grandes dificuldades (veja, por exemplo, Andrade et al. (2000) e Tavares (2001)).

2.2.1 Estimação por Máxima Verossimilhança - MV

Um dos problemas freqüentemente encontrado na TRI ocorre quando existe o interesse
em realizar a estimação conjunta do vetor de parâmetros dos itens, β, e dos vetores
de traços latentes, θi, i = 1, . . . , N , através do método de máxima verossimilhança. O
problema fica caracterizado quando valores distintos dos parâmetros implicam em um
mesmo valor para o modelo probabiĺıstico, inviabilizando, portanto, o desenvolvimento de
qualquer procedimento de otimização direta da função de verossimilhança. Na literatura
da TRI este problema é mais conhecido por indeterminação da escala de medida
ou métrica quando rigorosamente deveria ser conhecido como um problema de falta de
identificabilidade do modelo pois o que realmente acontece é que a solução para a
falta de identificabilidade de um modelo da TRI∗ induz ao estabelecimento de uma escala
de medida ou métrica para os valores dos parâmetros dos itens e/ou traços latentes que
inicialmente é arbitrária. Neste sentido, o problema da falta de identificabilidade antecede o
da indeterminação da escala de medida de modo que uma nova escala pode ser determinada
após o problema da falta de identificabilidade ter sido resolvido e estimativas obtidas
Por exemplo, através de transformações lineares (Andrade et al., 2000). Veja também
exemplos desenvolvidos no Caṕıtulo 5 do presente trabalho.

A solução para a falta de identificabilidade na TRI depende basicamente do modelo
em estudo e do método de estimação adotado. Nos modelos unidimensionais, por exemplo,
quando o método de Máxima Verossimilhança Conjunta (estimação por MV dos itens e
traços latentes) é adotado, essa arbitrariedade é eliminada introduzindo-se no processo
de estimação alguma restrição (normalização) sobre os parâmetros dos itens ou traços
latentes (veja, por exemplo, Baker e Kim (2004, p. 96 e 142) e Andrade et al. (2000, p.
48)). Por outro lado, quando o processo de estimação basea-se na distribuição marginal
dos dados, tal como, Máxima Verossimilhança Marginal (Bock; Lieberman, 1970, MVM),
MVM-EM (Bock; Aitkin, 1981) ou Estimação Bayesiana Marginal (Mislevy, 1986, EBM);
uma solução natural é obtida ao fixar os parâmetros de localização e escala de uma dis-
tribuição escolhida para os traços latentes† (ver detalhes em Baker e Kim (2004, p. 174) e

∗ Este é um problema freqüentemente encontrado numa classe maior de modelos denominada modelos
de variáveis latentes (Bartholomew, 1999).
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Andrade et al. (2000, p. 51 e 95)). Com relação à alguns modelos mais complexos encon-
trados na literatura da TRI; tais como os multidimensionais/multivariados e longitudinais;
percebemos que as soluções propostas são simples extensões das discutidas acima (veja
Bock e Zimowski (1997), Tavares (2001, Cap. 4) e Matos (2001, p. 36)). Agora, é impor-
tantes ressaltar que dependendo da estrutura paramétrica dos modelos multidimensionais,
tais soluções podem constituir condições necessárias porém não suficientes, de modo que
restrições adicionais sobre os parâmetros dos itens tornam-se necessárias (Rivers, 2003;
Jackman, 2001). Por simplicidade de exposição, uma discussão detalhada sobre a falta de
identificabilidade em alguns modelos multidimensionais da TRI é deixada para o Caṕıtulo
3 (Secão 3.3).

Um outro problema freqüentemente encontrado na TRI, refere-se à inconsistên-
cia dos estimadores de máxima verossimilhança (EMV). Este problema pode ser
percebido como uma consequência da superparametrização do modelo ou pela falta de
identificabilidade. Com relação à superparametrização note que uma vez decidido (fixado)
sobre quais instrumentos de medida (testes) serão aplicados a um grupo de respondentes,
a quantidade de traços latentes θi aumenta (ou diminui) de acordo com o número de
indiv́ıduos. Neste caso, os traços latentes são denominados parâmetros incidentais
enquanto que os parâmetros associados aos itens são denominados estruturais. Estas
denominações são devidas a Neyman e Scott (1948) que num contexto diferente ao da
TRI, observaram que o EMV dos parâmetros estruturais podem ser inconsistentes
(veja também Little e Rubin (1983)). Vários estudos foram desenvolvidos para resolver
este problema e uma posśıvel solução que não ocorre na prática, consiste em aumentar o
número de itens e indiv́ıduos simultaneamente numa mesma proporção (Lord, 1968; Lord,
1975; Swaminathan; Gifford, 1983). Ainda neste contexto, um estudo desenvolvido por
Haberman (1977) mostrou que os estimadores de máxima verossimilhança são conjun-
tamente consistentes , porém sua demonstração ficou restrita ao modelo loǵıstico de
1 parâmetro (ML1; Rasch (1960/1980)). Por outro lado, Douglas (1997) apresentou um
resultado mais geral quando admitiu suposições menos restritivas quanto a forma funcio-
nal do modelo de resposta ao item. Para aqueles que desejarem realizar um levantamento
histórico e bibliográfico sobre os problemas provocados pela presença de parâmetros in-
cidentais nos modelos probabiĺısticos, recomendamos a leitura de Lancaster (2000). No
que se refere à falta de identificabilidade (Rivers, 2003) lembra que identificabilidade;
apesar de não ser suficiente; é uma condição necessária para a existência de estimadores
consistentes.

Um procedimento bastante utilizado para eliminar problemas assintóticos (viés, in-
consistência e ineficiência) dos EMV dos parâmetros estruturais (itens, no nosso caso) na
presença de parâmetros incidentais (traços latentes), consiste em eliminar da verossimi-
lhança a presença destes últimos‡. Neste caso, os parâmetros incidentais são vistos como

† Neste contexto, Bartholomew (1999) mostra que os modelos (marginais) da TRI pertencem à classe
linear geral de variáveis latentes.
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parâmetros de incômodo ou de pertubação, tendo em vista a falta de interesse direto
por eles. Este procedimento na TRI tem grande aceitabilidade porque em muitos casos
o principal objetivo é estimar os parâmetros dos itens e, possivelmente, de alguns ou de
todos os elementos de um vetor de parâmetros populacionais, η, associado a uma arbi-
trária distribuição de probabilidade atribúıda aos traços latentes, Π(θ|η). Este é o caso,
por exemplo, do modelo para grupos múltiplos de Bock e Zimowski (1997), dados longi-
tudinais com traços latentes univariados (Tavares, 2001) e traços latentes multivariados
(Matos, 2001). Aliás, em todos estes modelos observou-se de modo emṕırico (simulação)
que o problema de inconsistência dos EMV dos parâmetros dos itens é contornado pelo
uso do método de Máxima Verossimilhança Marginal - EM§. Uma prova anaĺıtica sobre
a consistência e a normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança
dos itens pode ser vista em Froelich (2000, Cap. 5), porém sua demonstração é restrita
ao caso em que o limite é tomado para o infinito não somente da quantidade de indiv́ı-
duos mas também de itens. Além disso, sua demostração limitou-se apenas ao método de
MVM inicialmente proposto para a TRI por Bock e Lieberman (1970). A “escassez” de
provas anaĺıticas nesta área, mostra, de certo modo, o quanto é dif́ıcil o desenvolvimento
da Teoria Assintótica na TRI.

Outro método que estima os parâmetros dos itens sem a presença dos traços latentes é
o de Máxima Verossimilhança Condicional (MVC) cuja aplicação é mais comum na classe
dos modelos Rasch (Rasch, 1960/1980, Modelo Loǵıstico de 1 Parâmetro). A tradição do
uso deste método nesta classe deve-se ao fato da mesma pertencer à famı́lia exponencial
de modo que estat́ısticas suficientes existem para os traços latentes (Andersen, 1980, Cap.
6).

2.2.2 Inferência por MVM-EM, Bayesiana-EM e Bayesiana via

Métodos MCMC

A estimação por MVM-EM de Bock e Aitkin (1981) é certamente um dos métodos mais
adotados na literatura da TRI e isto ocorre especialmente quando o modelo de resposta ao
item não pertence à famı́lia exponencial (Baker e Kim (2004), van der Linden e Hambleton
(1997), Andrade et al. (2000), Tavares (2001) e Azevedo (2003)). Seu uso possibilitou, por
exemplo, a análise de testes com mais de 12 itens pois a estimação dos parâmetros dos
itens é feita sem a presença dos traços latentes e a adoção de suposições adicionais sobre

‡ Num contexto geral, as funções geradas por este procedimento são denominadas pseudo-
verossimilhanças e freqüentemente são mais simples do que as verossimilhanças genúınas (Pace; Salvan,
1997).

§ Quando o modelo probabiĺıstico não pertence à famı́lia exponencial, o algoritmo EM seria melhor
denominado pseudo-EM ou do tipo EM pois, segundo Bock e Aitkin (1981, p. 448), existe um erro na
prova de Dempster et al. (1977) (veja também Azevedo (2003, p. 19)). Flury e Zoppé (2000) chamam
a atenção para o perigo de se chegar à conclusões errôneas com o uso dos algoritmos pseudo-EM.
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a matriz de derivadas segunda da log-verossimilhança marginal (ortogonalidade entre os
parâmetros de itens distintos) reduziu de forma considerável o esforço computacional ne-
cessário à inversão de matrizes no processo de estimação (Andrade et al., 2000, p. 61). A
obtenção de estimadores consistentes para os parâmetros dos itens através da verossimi-
lhança marginal é outra caracteŕıstica que torna este método atraente (Cordeiro (1992);
Froelich (2000, Cap. 5)). A Estimação Bayesiana Marginal (Mislevy, 1986, EBM )
que é uma adaptação direta do método de MVM-EM para a inferência bayesiana também
tem sido bastante utilizada na prática (Mislevy; Bock, 1985).

Se por um lado o método de MVM-EM é freqüentemente adotado para a estimação
dos modelos da TRI, observamos que a estimação bayesiana também é freqüentemente
sugerida para a resolução de problemas que surgem no processo de maximização. Sabe-
se, por exemplo, que em análises de testes educacionais, as estimativas divergem quando
ocorrem padrões de respostas extremos e/ou aberrantes, ou seja, quando ocorrem escores
nulos ou perfeitos para os itens e/ou indiv́ıduos ou quando respostas corretas(incorretas)
aos itens dif́ıceis(fáceis) correspondem a indiv́ıduos com baixa(alta) habilidade. Por outro
lado, conforme observado por Andrade et al. (2000, Sec. 3.7), isto não ocorre na estimação
bayesiana. Tavares (2001, Sec. 10.6), após desenvolver um modelo univariado da TRI
para a análise de dados longitudinais e implementar o processo de estimação por MVM-
EM, também sugeriu o uso de métodos bayesianos para a estimação dos parâmetros. Tal
sugestão foi motivada pela ocorrência observada de divergência ou obtenção de estimativas
com valores fora de um intervalo admisśıvel. Tavares (2001) observou, ainda, que tal
instabilidade no processo iterativo computacional do método de MVM-EM é provocada
principalmente por alguns parâmetros da distribuição dos traços latentes, em especial,
quando estes assumem valores nas fronteiras dos respectivos espaços paramétricos.

Outro fato notável na literatura da TRI corresponde ao crescente uso de Cadeias de
Markov Monte Carlo (MCMC) como uma forma de estimar os parâmetros de modelos
bayesianos. Albert (1992), por exemplo, mostrou que o método de Dados Aumentados
com Amostrador Gibbs (DAGS) é bastante eficaz para obter a distribuição a posteriori
conjunta dos parâmetros dos itens e traços latentes. O uso de métodos MCMC mais
gerais, tal como Metropolis-Hastings dentro do Amostrador Gibbs (MHDAG), proposto
inicialmente na TRI por Patz e Junker (1999a) e Patz e Junker (1999b) também reforçam
esta tendência. Neste contexto, estudos comparativos entre os métodos de MVM e MCMC
indicam que MVM é “claramente” superior quando o critério é a acurácia das estimativas
dos itens. Vale ressaltar, entretanto, que tal resultado foi observado com relação a modelos
mais simples como; por exemplo; os de 2 parâmetros (Baker (1998, MVM × MCMC);
Kim e Cohen (1999, April, EBM × MCMC)). Em um modelo mais complexo tal como o
de resposta nominal de Bock (1972) que possui muitos parâmetros, Wollack et al. (2002)
mostram que tanto o método de MVM quanto MCMC produz boas estimativas com ńıveis
de acurácia praticamente idênticos e, por isso, eles consideram os métodos MCMC como
uma boa alternativa ao de MVM, especialmente quando não há um algoritmo de MVM
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desenvolvido. Algumas referências adicionais que se utilizam dos métodos MCMC para a
estimação de modelos cada vez mais complexos na área da TRI são: Béguin e Glas (2001),
Bazán (2005), Fox (2005) e Azevedo (2008).

Ainda com relação ao método de MVM-EM, autores como te Marvelde et al. (2006)
chamam a atenção para uma forte limitação do mesmo devido aos cálculos de inte-
grais múltiplas de grandes dimensões via pontos de quadratura. Patz e Junker (1999a)
e Patz e Junker (1999b) também chamam a atenção para o fato de que a implementa-
ção do método de MVM-EM fica cada vez mais dif́ıcil e inviável na medida que surgem
modelos mais complexos (e.g. modelos para testes do tipo misto Patz e Junker (1999b),
multidimensionais com um grande número de dimensões (te Marvelde et al., 2006), mul-
tińıvel (Fox, 2005) e longitudinal (Azevedo, 2008)). Além disso, o método de MVM-EM
estima os itens com os traços latentes previamente fixados (e vice-versa) o que torna
dif́ıcil incorporar a incerteza (erro-padrão) das estimativas dos itens no cálculo da incer-
teza (erro-padrão) inerente à inferência dos traços latentes. Alguns estudos indicam, por
exemplo, que esta prática utilizada tanto na inferência clássica pelos métodos de máxima
verossimilhança quanto bayesiana via bayes emṕırico pode sub-estimar seriamente a incer-
teza dos traços latentes, especialmente quando o tamanho da amostra (de respondentes)
é moderado, e.g., N=400 (Tsutakawa; Johnson, 1990). De outra forma, implementar a es-
timação dos parâmetros de um modelo mais complexo utilizando um método MCMC sob
o enfoque bayesiano é relativamente mais simples porque, diferentemente do que ocorre,
por exemplo, em métodos que utilizam o algoritmo EM (Bock e Aitkin (1981, MVM-
EM); Mislevy (1986, EBM)), aproximações por ponto de quadratura (para o passo E) e
o cálculo de derivadas (para o passo M) não são necessários. Outra vantagem devido à
metodologia bayesiana é a facilidade com que a incerteza das estimativas dos itens são
facilmentes incorporadas nas inferências dos traços latentes (e vice-versa). Além disso,
a Inferência Bayesiana via métodos MCMC tem como produto final uma aproximação
emṕırica das verdadeiras distribuições (a posteriori) dos parâmetros e não simplesmente
estimativas pontuais como é o caso dos métodos de MVM-EM e EBM via algoritmo EM
(Mislevy; Bock, 1985)).

Um importante trabalho para a Inferência Bayesiana dos modelos da TRI via MCMC
deve-se a Albert (1992) que introduziu um esquema de Dados Aumentados com Amostra-
dor Gibbs (DAGS) para o ajuste do modelo da ogiva normal de 2 parâmetros. Béguin e Glas
(2001); por exemplo; além de generalizarem o trabalho de Albert (1992) para o caso do
modelo da ogiva normal de 3 parâmetros (3PNO); também consideraram a análise baye-
siana completa via DAGS de uma versão multidimensional do modelo 3PNO, bem como
a análise desses modelos sob a existência de grupos múltiplos e desenhos experimentais
incompletos. Sahu (2002), também extendeu o método de Albert (1992) para o caso do
modelo (unidimensional) da ogiva normal de 3 parâmetros, porém o esquema de dados
aumentados (variáveis auxiliares) utilizado para estimar o parâmetro de “acerto casual”
foi ligeiramente distinto do proposto por Béguin e Glas (2001). Além disso, Sahu (2002)
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propôs o uso da Esperança do Desvio Preditivo (EPD; Expected Predictive Deviance)
como uma medida bayesiana para a comparação e seleção entre diferentes modelos da
TRI. Aliás, a comparação e seleção de modelos constitui um tema de grande potencial
de pesquisa para a TRI, tanto no contexto da Inferência Bayesiana quanto freqüentista
(clásssica).

Uma importante informação sobre o método DAGS é proveniente do trabalho de Sahu
(2002) o qual revela que uma das grandes vantagens deste método é a eficiência quanto ao
tempo de processamento computacional exigido pelo algoritmo, podendo ser até 10 vezes
mais rápido quando comparado aos algoritmos MCMC que se baseiam em Metropolis-
Hastings (Gilks et al., 1995; Patz; Junker, 1999a; Patz; Junker, 1999b). Este resultado,
segundo ele, torna-se ainda melhor quando distribuições a priori mais informativas para
os parâmetros de acerto casual podem ser obtidas e/ou quando tem-se dispońıvel para
análise dos dados um grande número de respondentes. Este último resultado, conforme
experiências encontradas na literatura, certamente está associado à condições favoráveis
para a estimação do parâmetro de acerto casual já que este é reconhecidamente um parâ-
metro de dif́ıcil estimação (no sentido de convergência) em qualquer processo de estimação
(veja, por exemplo, Patz e Junker (1999b) e Andrade et al. (2000, Sec. 3.7)). Uma des-
vantagem do método DAGS é a produção de amostras mais autocorrelacionadas (Sahu,
2002; Chen et al., 2000), o que exige um cuidado especial no momento de se escolher uma
“boa” sequência de valores gerados pela Cadeia de Markov, i.e., que resultem na seleção
de valores aproximadamente “independentes” da distribuição a posteriori de interesse (ver
comentários de Albert e Chib (1993, Sec. 2)).

2.3 Metodologia Inferencial Adotada

Diante da discussão apresentada na seção anterior e da leitura de pesquisas relacionadas
não é dif́ıcil perceber a existência de várias limitações da Inferência Freqüêntista com re-
lação ao desenvolvimento de modelos cada vez mais complexos; dentre os quais os mais
recentes da TRI (e.g. Patz e Junker (1999b), Fox (2005), Bazán (2005), Azevedo (2008)).
O desenvolvimento e o estudo de uma Teoria Geral de Espaços de Estados por Cadeias
de Markov (Gelfand; Smith, 1990; Casella; George, 1992; Tierney, 1994; Chib; Greenberg,
1995) juntamente com o avanço tecnológico para a implementação de algoritmos compu-
tacionais têm sido decisivos para o avanço da Inferência Estat́ıstica Bayesiana. Aliado a
isto, é inegável que a construção e a análise de modelos complexos podem ser realizados
de maneira mais simples e natural quando considerados sob os métodos bayesianos via
MCMC (Albert, 1992; Patz; Junker, 1999b) e, em especial, com o uso de dados aumenta-
dos (Albert, 1992; Béguin; Glas, 2001; Sahu, 2002; Bazán et al., 2006; Azevedo, 2008).

Sendo assim, consideraremos no desenvolvimento dos próximos caṕıtulos a estimação
e Inferência Bayesiana utilizando métodos MCMC para obter aproximação das distribui-
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ções a posteriori de alguns modelos da classe multidimensional da TRI a qual foi intro-
duzida e discutida no presente caṕıtulo sob um contexto bastante geral. Devemos dizer
que atenção especial será dada aos métodos que utilizam técnicas de dados aumentados
(Tanner; Wong, 1987; Albert, 1992; Albert; Chib, 1993; Béguin; Glas, 2001; Sahu, 2002;
Fox, 2005; Bazán et al., 2006; Azevedo, 2008) tendo em vista a grande flexibilidade destes
métodos para a modelagem de dados complexos bem como a relativa eficiência relacio-
nada ao tempo computacional exigido para o processamento de algoritmos do tipo MCMC
(Sahu, 2002).

Matos, G. S. IME/USP



Caṕıtulo 3

Modelos K-dimensionais da TRI e o
Problema da Falta de Identificabilidade

3.1 Introdução

Neste caṕıtulo, apresentamos alguns dos modelos da TRI mais utilizados. Para o primeiro,
aqui denominado K-dimensional de 2 Parâmetros Probito (Kd2PP), apresentamos uma
discussão sobre algumas de suas similaridades e diferenças com relação a outros mode-
los da literatura Estat́ıstica, dentre eles, o Modelo de Regressão Multivariada Probito
(RMVP; Chib (2000)) e os Modelos Lineares Generalizados Mistos (Rijmen et al., 2003).
Ainda com relação a este modelo, procuramos discutir sobre o fato do mesmo aparecer
na literatura sob várias formulações e denominações que eventualmente podem causar
confusão entre pesquisadores e usuários em geral. Diante destas discussões sobre o modelo
Kd2PP, também apresentamos um caso particular que por vezes é denominado Multidi-
mensional Entre-Itens mas que por conveniência o denominaremos K-multivariado de 2
Parâmetros Probito (Km2PP). Apresentamos, ainda, o modelo Kd3PP (K-dimensional de
3 Parâmetros Probito) que surge como uma extensão direta do Kd2PP; concluindo assim
a segunda seção do presente caṕıtulo (Seção 3.2).

Após realizar um levantamento bibliográfico sobre a falta de identificabilidade dos
modelos K-dimensionais da TRI, ficou claro a escassez de textos que viabilizem a com-
preensão de um tema que no desenvolvimento inferencial de acordo com Rivers (2003)
“... é por vezes abordado de modo casual e inadequado” . Diante desta situação, procura-
mos apresentar na Seção 3.3 uma discussão sobre a identificação e solução dos problemas
causados pela falta de identificabilidade dos modelos K-dimensionais discutidos neste ca-
ṕıtulo. Esta discussão é desenvolvida tanto no contexto da Inferência Clássica quanto
Bayesiana e assim esperamos contribuir ainda mais para o desenvolvimento e o uso dos
modelos K-dimensionais da TRI. Finalmente, na última seção do presente caṕıtulo, Seção
3.4, apresentamos um resumo dos principais resultados encontrados e discutidos.
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3.2 Modelos K-dimensionais com Função de Resposta

ao Item Probito

3.2.1 Modelo K-dimensional de 2 Parâmetros Probito (Kd2PP)

Na literatura estat́ıstica não é novidade que o modelo probito caracteriza-se pelo uso
da função distribuição de uma variável normal padrão Φ(.) para a modelagem de dados
dicotômicos ou dicotomizados. No presente trabalho, o modelo K-dimensional de 2 pa-
râmetros probito (Kd2PP) da TRI é obtido quando, na expressão (2.1), consideramos
Fj(ηij) = Φ(ηij), com

ηij = −β1j + θ′
iβ2j = (−1, θ′

i)

(
β1j

β2j

)
= Θ′

iβ12j , (3.1)

em que Θi ∈ IR(1+K) com β1j ∈ IR e β2j ∈ IRK sendo, respectivamente, os parâmetros
associados às caracteŕısticas de dificuldade e discriminação do item j.

Sob estas condições, segue que a verossimilhança (2.5) assume a seguinte forma asso-
ciada ao modelo Kd2PP:

L(θ,β|y,M) ≡ P (Y |θ,β1,β2) =
N∏

i=1

J∏
j=1

{[
Φ
(
Θ′

iβ12j

)]yij
[
1 − Φ

(
Θ′

iβ12j

)]1−yij
}mij

,(3.2)

em que,� Y - é a matrizN×J das respostas dicotômicas cuja i-ésima linha é y′
i = (yi1, . . . , yij,

. . . , yiJ);� β1 = (β11, . . . ,β1j , . . . ,β1J)′ é um vetor J-dimensional de interceptos relacionados
aos ńıveis de dificuldade dos J itens (Reckase, 1997; Nojosa, 2002);� β2 - é uma matriz J ×K com β′

2j = (β2j1, . . . , β2jk, . . . , β2jK) sendo a j-ésima linha
correspondente ao vetor de K parâmetros de discriminação associados ao poder
discriminatório do j-ésimo item multidimensional (Reckase, 1997; Nojosa, 2002);� θ - é a matriz N ×K cuja i-ésima linha corresponde ao traço latente (multidimen-
sional) associado ao i-ésimo indiv́ıduo, θ′

i = (θi1, . . . , θik, . . . , θiK); e� Θ′
iβ12j é tal como descrito em (3.1).

Com relação a este modelo, várias observações interessantes e importantes podem
ser feitas. Em primeiro lugar, notamos que sob a condição dos vetores de traços latentes
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serem conhecidos (e.g., previamente estimados em testes anteriores), o mesmo pode ser
visto como um caso especial do modelo de Regressão Multivariada Probito (RMVP) (Chib,
2000)) onde cada Θ′

i = (−1, θ′
i) denota uma covariável comum aos J itens; os parâmetros

dos itens β12j ∈ R1+K são os coeficientes de regressão e a probabilidade (condicional)
de um vetor de respostas dicotômicas (marginalmente correlacionadas) pode ser fatorada
em um produto de distribuições marginais probito devido à hipótese de independência
condicional (Suposição (S2); Seção 2.1.1). O modelo Kd2PP também pode ser visto como
pertencente a uma classe que extende a dos modelos lineares generalizados mistos pois, se-
gundo Rijmen et al. (2003), o modelo Kd2PP só não pertence à classe linear generalizada
mista porque a linearidade no preditor é “destrúıda” pelo produto entre os parâmetros de
discriminação (efeitos fixos) e os traços latentes (considerados efeitos aleatórios). No caso
em que os parâmetros de discriminação ou traços latentes são conhecidos fica claro, por
exemplo, que toda teoria de estimação dos modelos lineares generalizados mistos pode ser
utilizada. É importante observar ainda que o modelo Kd2PP tem surgido na literatura
sob diversas denominações e formulações teóricas. McDonald (1997a), por exemplo, mos-
tra que, a menos de uma parametrização, sua aproximação polinomial para a função de
resposta ao item, Φ

(
Θ′

iβ12j

)
, é equivalente a de Christoffersson (1975) que foi desenvol-

vida sob o enfoque da análise fatorial para dados dicotomizados ∗. Já na área de análises
poĺıticas o modelo (3.2) é mais conhecido por modelo de votação espacial (“Spatial vo-
ting models”) e sua obtenção (formulação) basea-se na construção de funções de utilidade
com erros aleatórios (ver Clinton et al. (2004)). Nesta área de atuação podemos destacar
Bailey (2001), Martin e Quinn (2002) e Quinn (2004) que propuseram alguns importantes
avanços na aplicação do modelo de votação espacial (ou Kd2PP se preferir). Vale ressaltar
que parte destes avanços deve-se a enorme flexibilidade obtida pela combinação entre a
inferência bayesiana e os métodos de simulação Monte Carlo (Jackman, 2000).

Autores como te Marvelde et al. (2006) e Adams et al. (1997) referem-se ao modelo
(3.2) por Multidimensional dentro-do-item (“within-item-multidimensional IRT model”)
tendo em vista que sua aplicação é adequada para a análise de testes em que cada item
exige mais de um traço latente para ser respondido. Por outro lado, um caso particular
deste último é denominado modelo Multidimensional entre Itens da TRI (“between-item-
multidimensional IRT model”) o qual é mais adequado para a análise de um teste que
pode ser dividido em testes menores (sub-testes ou escalas) onde, de fato, as respostas aos
itens podem ser descritas por modelos unidimensionais. Matos (2001), utilizando outra
formulação, também obteve este modelo porém o denominou modelo Multivariado da
TRI. Neste contexto, é posśıvel perceber que os autores freqüentemente mencionam o
desenvolvimento de suas pesquisas com relação ao modelo multidimensional (dentro-do-
item) quando de fato suas aplicações correspondem a um sub-modelo: o Multidimensional
entre Itens ou Multivariado. Exemplos de trabalhos neste contexto são: te Marvelde et al.

∗ Comentários, interpretações e comparações sobre parametrizações alternativas do modelo Kd2PP tam-
bém são apresentadas em McDonald (1997a).
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(2006, p. 7 e 15), Li e Schafer (2005, p. 6 e 10), de la Torre e Patz (2002, p. 4) e Segall
(1996, p. 333 e 342).

Na próxima sub-seção apresentamos alguns detalhes do que preferimos denominar
modelo Multivariado da TRI e, na sub-seção subseqüente, apresentamos uma extensão
direta do modelo Kd2PP para o caso de 3 parâmetros.

3.2.2 Modelo K-multivariado de 2 Parâmetros Probito (Km2PP)

Para melhor compreender o modelo K-multivariado (multidimensional entre itens) é im-
portante entender que, assim como o K-dimensional (multidimensional dentro-do-item), o
modelo é adequado para a análise de um teste em que as respostas aos itens dependem de
múltiplos traços latentes dos respondentes. Entretanto, este modelo é mais adequado para
a análise de um teste em que dois ou mais constructos são analisados a partir de conjuntos
de itens (provas) distintos(as); e.g.; um conjunto de itens (prova) de Português e outro(a)
de Matemática. Neste contexto, o modelo K-multivariado pode ser desenvolvido tal como
foi proposto por Matos (2001).

De outra forma e, matematicamente falando, o modelo K-multivariado, mantendo-se
adequado à análise de vários testes (e.g. um de Ĺıngua Portuguesa e outro de Matemá-
tica), também pode ser visto como um sub-modelo do K-dimensional. Para perceber isto,
considere C1, C2, . . . , CK partição do conjunto dos ı́ndices dos itens de um teste multidi-
mensional. Considere, ainda, a estrutura particular do modelo multidimensional em que
somente um elemento do vetor de discriminação de cada item é não nulo, ou seja, em
que o j-ésimo item só “discrimina” (ou “carrega”) numa única dimensão θik do vetor de
traços latentes θ′

i = (θi1, . . . , θiK). Em outras palavras, podemos dizer que cada item
só contribui para a informação sobre uma das dimensões do vetor de traços latentes de
um indiv́ıduo qualquer. Nestas condições e sem perda de generalidade, suponhamos que
∀j ∈ C1, β′

2j é da forma (β2j1, 0, 0, . . . , 0), ∀j ∈ C2, β′
2j é da forma (0, β2j2, 0, . . . , 0) e

assim sucessivamente até que ∀j ∈ CK , β′
2j é da forma (0, . . . , 0, β2jK). Segue, portanto,

que a verossimilhança (3.2) pode ser reescrita como

L(θ,β|y) ≡ P (Y |θ,β1,β2) =

=
N∏

i=1

K∏
k=1

∏
j∈Ck

{
Φ(θikβ2jk − β1jk)

yijk [1 − Φ(θikβ2jk − β1jk]
1−yijk

}mijk
,

(3.3)

em que:� Y é a matriz N×J , J =
K∑

k=1

Jk, de todas as respostas dicotômicas cuja i-ésima linha

é y′
i = (y′

i.1, . . . ,y
′
i.K) = (yi11, . . . , yiJ11, . . . , yi1K , . . . , yiJKK);
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1 = (β′

i.1, . . . ,β
′
i.K) = (β111, . . . , β1J11, . . . , β11K , . . . , β1JKK) é o vetor de dimensão

J correpondente aos interceptos relacionados aos ńıveis de dificuldade dos J itens;� β2 - é uma matriz J×K com β′
2jk = (0, . . . , β2jk, . . . , 0) sendo a j-ésima linha corres-

pondente à discriminação do item j pertencente ao teste k; j = 1, . . . , J1, . . . , 1, . . . , JK

e k = 1, . . . , K.� θ - é a matriz N ×K de todos os traços latentes individuais de modo que a i-ésima
linha é θ′

i = (θi1, . . . , θiK);� Ck - é o conjunto dos ı́ndices dos itens pertencentes ao teste k, k = 1, . . . , K.

Como mencionado anteriormente a verossimilhança acima descrita coincide com a ob-
tida por Matos (2001) e corresponde ao que preferimos denominar modelo K-multivariado
de 2 Parâmetros Probito (Km2PP), onde K denota a dimensão dos vetores dos traços
latentes.

3.2.3 Modelo K-dimensional de 3 Parâmetros Probito (Kd3PP)

O modelo K-dimensional de 3 Parâmetros Probito (Kd3PP), algumas vezes utilizado na
área educacional, incorpora, no modelo Kd2PP, a informação sobre a probabilidade dos
respondentes com baixa habilidade responderem corretamente a um item de múltipla
escolha (Andrade et al., 2000). Neste caso, a função de resposta ao item é dada por:

P (Yij = yij|θi,βj) = β3j + (1 − β3j)Fj(ηij) = β3j + (1 − β3j)Φ(ηij), ∀i, j, (3.4)

em que β3j ∈ [0, 1] representa uma probabilidade de acerto casual ao item por parte dos
respondentes com ńıveis baixo de habilidades.

Vale lembrar que o modelo K-dimensional de 1 parâmetro (da famı́lia Rasch) pro-
bito (Kd1PP) é obtido sob a restrição do parâmetro β3j ser nulo, além dos valores de
discriminação serem todos constantes e iguais.

3.3 O Problema da Falta de Identificabilidade

A falta de identificabilidade, discutida inicialmente na Seção 2.2.1, é um problema co-
mumente encontrado nos modelos da classe Geral de Variáveis Latentes (Bartholomew,
1999). Nos modelos multidimensionais da TRI apresentados neste caṕıtulo, por exemplo,
é posśıvel observar que existem pelo menos dois tipos de falta de identificabilidade, um
devido à invariância à transformaçoes lineares e outro devido à rotações ortogonais (um
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terceiro tipo é comentado no último caṕıtulo desta tese, Cap 6). O primeiro tipo deve-se
à invariância à transformações lineares, pois se θ∗

i = Aθi + b com A e b sendo,
respectivamente, uma matriz não-singular e um vetor de reais, então, para todo conjunto
de dados amostrais, y, vale que

Φ
(
−β1j + β′

2jθi

)
= Φ

(
−β1j + β′

2jA
−1(θ∗

i − b)
)

= Φ
(
−(β1j + β′

2jA
−1b) + β′

2jA
−1θ∗

i

)

= Φ
(
−β∗

1j + (β∗
2j)

′θ∗
i

)
,

(3.5)

em que β∗
1j = β1j+β′

2jA
−1b e β∗

2j = (A−1)′β2j, ∀i, j, implicando, portanto, em L(θ,β|y) =
L(θ∗,β∗|y).

Este tipo de não-identificabilidade é mais conhecido na TRI como um problema de
indeterminação da escala de medida (veja Seção 2.2.1 e Andrade (2001, p. 15))
e por conta disso, é de fundamental importância que se estabeleça (fixe) uma métrica
(escala de medida com localizaçao e escala como referência de possśıveis valores para os
parâmetros) para um dos dois conjuntos de parâmetros, - itens ou traços latentes -, pois
sem isto não há sentido algum em se falar sobre a estimação conjunta desses parâmetros.

Com o intuito de simplificar a compreensão de nossa discussão sobre as posśıveis so-
luções dos problemas causados pela falta de identificabilidade, decidimos em um primeiro
momento realizar a discussão sob o ponto de vista da inferência clássica ou freqüentista
e, em seguida, sob o ponto de vista da inferência bayesiana, conforme veremos nas próxi-
mas sub-seções. Mas antes apresentamos as seguintes definições que poderão ser úteis à
compreensão do texto e que podem ser vistas, por exemplo, em Rivers (2003).

Definição 1 (Parâmetros Observacionalmente Equivalentes). Dois pontos do es-
paço paramétrico Ψ1,Ψ2 ∈ Θ são ditos observacionalmente equivalentes se pΨ1

= pΨ2
.

A igualdade pΨ1 = pΨ2 significa dizer que dois modelos probabiĺısticos são ponto a
ponto iguais, ou seja, pΨ1(y) = pΨ2(y) para todo valor amostral y.

Definição 2 (Parâmetro e Modelo Globalmente Identificável). Um ponto do es-
paço paramétrico Ψ0 ∈ Θ é dito identificável ou globalmente identificável se não existe
nenhum outro ponto do espaço paramétrico observacionalmente equivalente à Ψ0. Neste
caso, dizemos que o modelo probabiĺıstico pΨ é globalmente identificável.

Definição 3 (Parâmetro e Modelo Localmente Identificável). Um ponto do espaço
paramétrico Ψ0 ∈ Θ é dito ser localmente identificável se existe uma vizinhança V de Ψ0

tal que não exista nenhum outro ponto do espaço paramétrico Ψ ∈ Θ ∩ V observacional-
mente equivalente à Ψ0. Neste caso, dizemos que o modelo probabiĺıstico pΨ é localmente
identificável na vizinhança de Ψ0.
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3.3.1 Não-Identificabilidade Sob o Ponto de Vista da Inferência

Clássica

3.3.1.1 Traços Latentes como Efeitos Fixos

Em geral, as propostas para o estabelecimento de uma métrica, ou seja, para a elimina-
ção do problema de indeterminação da escala de medida nos modelos K-dimensionais da
TRI, consistem em adotar uma normalização sobre um ou outro conjunto de parâmetros
(dos itens ou traços latentes). Uma proposta (solução) bastante utilizada na prática que
denominaremos normalização padrão, introduz no processo de estimação (freqüentista)
uma origem e uma escala através das restrições:

N∑
i=1

θik = 0,
N∑

i=1

θ2
ik = N, k = 1, . . . , K e

N∑
i=1

θikθil = 0 k 6= l. (3.6)

Entretanto, conforme Rivers (2003) notou, após adotar esta normalização, ainda nos resta
a possibilidade de rotacionar os traços latentes (ou os parâmetros de discriminação) em
torno da origem sem que os valores do modelo multidimensional se alterem, ou seja,
Rivers (2003) notou que a normalização padrão é insuficiente para eliminar a falta de
identificabilidade (veja também Jackman (2001)).

Este segundo tipo de não-identificabilidade é equivalente ao encontrado no tra-
dicional modelo fatorial e é mais conhecido por invariância rotacional. Formalmente,
se R é uma matriz ortogonal qualquer tal que R′R = RR′ = IK e θ∗

i = Rθi, então

Φ
(
−β1j + β′

2jθi

)
= Φ

(
−β1j + β′

2jR
′θ∗

i

)
= Φ

(
−β1j + (β∗

2j)
′θ∗

i

)
, (3.7)

com β∗
2j = Rβ2j , ∀i, j.

Diante deste novo tipo de não-identificabilidade e sem a possibilidade de obter novas
informações dos dados para eliminá-la, uma das estratégias requer que se estabeleça restri-
ções adicionais sobre os parâmetros do modelo. Vale ressaltar, porém, que esta tarefa não é
tão simples quanto é para identificá-la (veja alguns exemplos em Skrondal e Rabe-Hesketh
(2004)). No contexto dos modelos fatoriais, por exemplo, Algina (1980) e referências cita-
das no artigo apresentam contra-exemplos mostrando que determinadas soluções propos-
tas na literatura não necessariamente identificam a matriz de cargas fatoriais, matriz esta
que é equivalente a matriz dos parâmetros de discriminação β2. Do mesmo modo, Rivers
(2003) chama a atenção para o fato de que as soluções propostas para a eliminação da falta
de identificabilidade dos modelos da TRI também são delicadas e até mesmo controversas.

Um importante estudo sobre a falta de identificabilidade nos modelos multidimen-
sionas da TRI, deve-se a Rivers (2003) que utilizando resultados da teoria da informação
de Rothenberg (1971) e Bowden (1973), estabeleceu condições necessárias e suficientes
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para a identificabilidade local (ver Definição 3) de um modelo K-dimensional de 2 Parâ-
metros (Kd2P) com FRI qualquer, cont́ınua e duplamente diferenciável. Neste contexto
Rivers (2003) também mostrou que ao adotar a normalização padrão (3.6), com exceção do
caso unidimensional, pelo menos K(K−1)/2 restrições adicionais sobre os parâmetros dos
itens são necessárias para remover a falta de identificabilidade rotacional. Acrescentando-
se, ainda, a condição de que as colunas da matrix de traços latentes, θ, sejam linearmente
independentes e que não contenham o vetor unitário em seus espaços, além da hipótese de
que a matrix de discriminção, β2, seja de posto completo†. Com base nesta última estraté-
gia para tornar um modelo multidimensional identificável com relação à localização, escala
e rotação, propostas para restringir os parâmetros dos itens derivam de soluções análogas
às da análise fatorial, pois, nestas análises, restrições sobre a matriz de cargas fatoriais
podem‡ ser adotadas com o intuito de obter uma única solução (estimativa) particular ao
final do processo de estimação (Press, 2005; Lopes; West, 2004; Quinn, 2004; Jöreskog,
1969). É importante destacar ainda que Rivers (2003) também apresentou normalizações
alternativas que tornam o modelo multidimensional localmente identificável sem a neces-
sidade de restrições adicionais sobre parâmetros dos itens. Uma delas consiste em, além
de admitir as hipóteses acima descritas sobre as matrizes θ e β2, fixar K + 1 pontos
(traços latentes) independentes ou, de forma equivalente, considerar K(K + 1) restrições
independentes sobre a matrix de traços latentes.

No que conscerne aos modelos unidimensionais da TRI, conforme já mencionado,
Rivers (2003) mostrou que a normalização padrão é suficiente para se obter a identificabi-
lidade local mas não a global (Definição 2) uma vez que não elimina a não-identificabilidade
rotacional (direcional no caso do modelo unidimensional) a qual permite que as probabi-
lidades de sucesso sejam inalteradas após a multiplicação dos valores dos traços latentes
e parâmetros de discriminação por -1. Neste caso, uma identificabilidade global pode ser
facilmente obtida se além da normalização padrão, a restrição de não-negatividade para os
valores dos parâmetros de discriminação é adotada. Note que tal restrição é intuitiva e na-
turalmente aceitável na área educacional pois maiores probabilidades de resposta correta
aos itens são esperadas dentre aqueles respondentes cujos traços latentes (habilidades)
correspondem à valores positivos e de maiores magnitudes.

3.3.1.2 Traços Latentes como Efeitos Aleatórios

Até o momento, a discussão sobre a falta de identificabilidade foi desenvolvida conside-
rando os vetores de traços latentes como efeitos fixos. Agora, com o intuito de realizar

† Note que esta última hipótese está diretamente associada à correta especificação da dimensionalidade
do item.

‡ Em alguns casos, restrições paramétricas adicionais não são previamente estabelecidas, de modo que o
próprio método de estimação encontra uma solução (estimativa) particular que, em geral, é rotacionada
com o intuito de simplificar as interpretações (Jöreskog, 1969; Bock et al., 1988).
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a estimação dos parâmetros dos itens (e, possivelmente, de outros) sem a presença dos
traços latentes é comum considerá-los como variáveis aleatórias ou efeitos aleatórios (ver
discussão sobre parâmetros de incômodo na pág. 12) e, neste contexto, o processo de esti-
mação e inferência sob o enfoque freqüentista basea-se exclusivamente na verossimilhança
marginal dada por

L(η,β|y) ≡ P (Y |η,β1,β2)

=
N∏

i=1

∫
RK

J∏
j=1

{[
Φ
(
Θ′

iβ12j

)]yij
[
1 − Φ

(
Θ′

iβ12j

)]1−yij
}mij

g(θ|η)dθ

=
N∏

i=1

∫
RK L(θ,β|yi.)g(θ|η)dθ,

(3.8)

em que g(θ|η) denota uma função densidade (arbitrária) dos vetores de traços latentes

com parâmetros η e L(θ,β|yi.) =
J∏

j=1

{[
Φ
(
Θ′

iβ12j

)]yij
[
1 − Φ

(
Θ′

iβ12j

)]1−yij
}mij

a função

de verossimilhança condicional§ associada ao i-ésimo respondente.

Colocado desta forma, fica simples perceber que o presente modelo pertence à classe
Linear Geral de Variáveis Latentes discutida por Bartholomew (1999). Esta margina-
lização também pode ser considerada como uma formulação alternativa para se obter o
mesmo modelo da análise fatorial para dados binários. Para maiores detalhes sobre este úl-
timo fato sugerimos a leitura de Takane e de Leeuw (1987), McDonald (1982), Bock et al.
(1988), Mellenbergh (1994), Reckase (1997b) e Bartholomew (1999).

Quando analisamos o modelo marginal, P (Y |η,β1,β2), no contexto mais geral da
classe Linear Geral de Variáveis Latentes, observamos que o mesmo está sujeito a uma
arbitrariedade maior do que o modelo condicional P (Y |θ,β1,β2). Bartholomew (1999),
por exemplo, mostra que ainda que transformações um-a-um sobre o espaço latente
provoquem mudanças na distribuição dos traços latentes g(θ|η) e/ou no modelo condi-
cional P (Y |θ,β1,β2)

¶; o modelo marginal fica inalterado, pois isto corresponde a simples
transformações de variáveis de modo que a integração em (3.8) não sofre alteração alguma.
Para eliminar essa arbitrariedade, um procedimento análogo ao discutido para o modelo
condicional pode ser adotado; ou seja; fixar de forma total ou parcial os parâmetros asso-
ciados à localização e escala da distibuição (arbitrária) dos traços latentes g(θ|η). Neste
sentido, é comum supor que

θ1, . . . , θN
i.i.d
∼ NK(µθ,Σθ), com µθ = 0 e Σθ = I. (3.9)

§ Condicional com relação ao vetor aleatório θ e não com relação a uma estat́ıstica suficiente que gera
uma verossimilhança condicional no sentido de pseudo-verossimilhança (Pace; Salvan, 1997; Andersen,
1980).

¶ No caso particular apresentado neste caṕıtulo, transformações lineares ou rotacionais não modificam o
modelo condicional P (Y |θ, β

1
, β

2
).
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Entretanto, assim como no caso do modelo condicional discutido na sub-seção anterior;
esta condição continua sendo insuficiente para eliminar a falta de identificabilidade, pois
tanto o modelo condicional P (Y |θ,β1,β2) como a distribuição g(θ|η) são invariantes à
transformações ortogonais (rotações) (Jackman, 2001; Rivers, 2003) e, portanto, a verossi-
milhança marginal continua não-identificável. Novamente, as soluções são obtidas através
de restrições adicionais sobre os parâmetros do modelo. Uma proposta apresentada por
Béguin e Glas (2001) e de autoria de Fraser (1988), requer que os parâmetros dos itens
sejam fixados da seguinte forma: β2jk = 0, para j = 1, . . . , K − 1 e k = j + 1, . . . , K. De
modo equivalente, Béguin e Glas (2001) propuseram fixar K parâmetros de dificuldade,
β1j = 0 e β2jk = I(j = k) para j, k = 1, . . . , K, onde I(.) é a função indicadora usual.
Esta última proposta, apresentada num contexto bayesiano, possui a vantagem de não
exigir restrições sobre os parâmetros populacionais µ e Σθ e uma alternativa à condição
de K parâmetros de dificuldade nulos é adotar µθ = 0 (Holman; Glas, 2005). Soluções
tais como as discutidas na sub-seção anterior também podem ser adotadas.

Diante da invariância rotacional mencionada acima, tanto por parte do modelo de
resposta ao item (modelo amostral/verossimilhança) quanto da distribuição normal mul-
tivariada atribúıda aos traços latentes, devemos dizer que a proposta do presente trabalho
de se considerar uma distribuição normal (ou t) multivariada assimétrica para os traços
latentes surge como uma solução natural para a eliminação de tal invariância, pois as mes-
mas são variantes à transformações rotacionais (Sahu et al., 2003). Devemos dizer, ainda,
que uma das principais vantagens desta solução segue do fato de não exigir a adoção
de restrições adicionais sobre os parâmetros dos itens. Detalhes sobre esta proposta são
apresentadas no desenvolvimento dos Caṕıtulos 4 e 5.

Para concluir a discussão sobre a falta de identificabilidade no contexto da inferência
clássica via verossimilhança marginal é importante dizer que alguns autores não adotam
restrições adicionais para resolver o problema da invariância rotacional. Bock e Aitkin
(1981), por exemplo, após desenvolverem o método de estimação por máxima verossimi-
lhança marginal via algoritmo EM, lembram que a solução (estimativas) obtida sem o
uso de restrição adicional sobre os parâmetros dos itens não é única e depende dos va-
lores adotados para a inicialização do algoritmo. Eles lembram, ainda, que apesar dos
métodos rotacionais, aplicados após a obtenção da estimativa da matriz de discrimina-
ção, permitirem a obtenção de soluções (estimativas) distintas, equivalentes e de mais
fácil interpretação; as estat́ısticas de teste para o ajuste do modelo permanecem únicas.
Isto, de certo modo, já era esperado, tendo em vista que tais estat́ısticas dependem da
verossimilhança marginal que é invariante à rotação. Jöreskog (1969, p. 195), no contexto
da análise fatorial tradicional, também admite que as estimativas obtidas para as cargas
fatoriais correspondem a uma solução arbitrária para a qual o algoritmo computacional
conseguiu convergir e por isso a matriz de cargas fatoriais estimada pode ser conveniente-
mente rotacionada de forma ortogonal ou obĺıqua. Outros autores; apesar de procederem
de maneira análoga; não deixam claro quais condições influenciam e garantem a conver-
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gência do algoritmo computacional para uma estimativa particular dos parâmetros (veja,
por exemplo, Bock et al. (1988)). Para estes casos é importante dizer que os cálculos dos
erros-padrões requerem maiores cuidados pois sem restrições suficientes o máximo não é
único e a matriz de informação será singular (Bartholomew, 1999). Métodos de simulação,
tais como “bootstrap” são posśıveis alternativas para a obtenção de erros-padrões em tais
situações (veja, por exemplo, Shao e Tu (1995)).

3.3.2 Não-Identificabilidade Sob o Ponto de Vista da Inferência
Bayesiana

A ausência de dificuldades em uma análise bayesiana na presença de parâmetros não
identificáveis sempre é posśıvel quando distribuições a priori próprias, ou seja, funções não-
negativas que integram 1, são adotadas para todos os parâmetros. Esta idéia é comumente
citada na literatura bayesiana devido ao famoso comentário de Lindley (1971, p.46):

“In passing it might be noted that unidentifiability causes no real difficulty in the
Bayesian approach”.

A ausência de dificuldades a que nos referimos segue do fato de que a existência de
uma distribuição a posteriori própria fica garantida quando distribuições a priori pró-
prias são adotadas. Apesar disto, em estudos como o de Poirier (1998) e O’Hagan (1994)
encontramos a indicação de que nem tudo está resolvido pois na presença de mode-
los não-identificáveis existem quantidades paramétricas para as quais os dados são não-
informativos, ou seja, para as quais as distribuições marginais a priori e a posteriori são
idênticas. Para melhor discutir esta questão bem como outras relacionadas a existência
(se própria ou imprópria) da distribuição a posteriori na presença de uma verossimilhança
não-identificável, apresentamos a seguinte definição de parâmetro e verossimilhança não-
identificável:

Definição 4 (Parâmetro e Verossimilhança não-identificável). Considere Ψ =
(φ1, φ2) ∈ Θ um vetor de parâmetros em que φ1 e φ2 possivelmente também são vetores.
Dizemos que φ1 é um parâmetro identificável e que φ2 é não-indentificável se para todo
conjunto de dados amostrais, y,

L(Ψ(1); y) = L(Ψ(2); y),

implica φ
(1)
1 = φ

(2)
1 e φ

(1)
2 6= φ

(2)
2 . Neste caso, dizemos ainda que a verossimilhança L(Ψ; y)

é não-identificável.

A partir desta definição observamos que o valor de uma verossimilhança não-identificável
independe do valor assumido pelo parâmetro não-identificável φ2 de modo que podemos
reescrever a verossimilhança em função apenas do parâmetro identificável φ1, ou seja,
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L(φ1; y) ≡ L(Ψ; y), ainda que o espaço de φ1 dependa de φ2 (Poirier, 1998; O’Hagan,
1994). Note que ao reescrever a verossimilhança desta forma podemos ser induzidos a
pensar que a distribuição a priori é a única fonte de informação dispońıvel sobre o parâme-
tro não-identificável φ2. Entretanto, Poirier (1998), após introduzir os conceitos de dados
marginalmente e condicionalmente não-informativos para o parâmetro não-identificável φ2
‖, mostrou que os dados podem sim (mas não necessariamente) fornecer informação sobre
a distribuição marginal do parâmetro não-identificável φ2, desde que exista dependência
a priori entre φ1 e φ2 (ver exemplos em Poirier (1998)). Por outro lado, independência a
priori entre φ1 e φ2 é uma condição suficiente para que os dados sejam marginalmente
não-informativos para φ2 (Proposição 1; Poirier (1998)). Este resultado é surpreendente,
pois ainda que a especificação de distribuições a priori próprias para todos os parâmetros
de um modelo não-identificável permita realizar inferência bayesiana, é posśıvel que tal
inferência seja sem efeito no sentido de que a informação (marginal) a posteriori sobre
um parâmetro não-identificável seja a mesma a priori, ou seja, no sentido de que os dados
podem continuar sem fornecer informação alguma sobre um parâmetro não-identificável.

Para continuar nossa discussão sobre não-identificabilidade no contexto da inferência
bayesiana apresentamos neste momento o conceito de não-identificabilidade bayesiana
formalizado por Dawid (1979), a saber:

Definição 5 (Não-identificabilidade Bayesiana). Considere um modelo Bayesiano
constitúıdo pela verossimilhança L(φ1, φ2; y) e uma distribuição a priori f(φ1, φ2) =

f(φ1)f(φ2|φ1). Então o parâmetro φ2 é dito não-indentificável se

f(φ2|φ1,y) = f(φ2|φ1). (3.10)

Neste caso, o modelo Bayesiano f(φ1, φ2|y) ∝ L(φ1, φ2; y)p(φ1)p(φ2|φ1) também é dito
ser não-identificável.

Com relação a este conceito é posśıvel observar que o conceito apresentado por Poirier
(1998) de dados condicionalmente não-informativos para o parâmetro não-identificável
φ2 é exatamente o de não-identificabilidade bayesiana (ver também O’Hagan (1994)).
Neste contexto, autores como Poirier (1998, Proposição 2), Dréze (1974) e Dréze e Richard
(1983) observaram que na presença de uma verossimilhança não-identificável os dados
sempre serão condicionalmente não-informativos para o parâmetro não-identificável φ2. O
que de fato ocorre é que os conceitos de não-identificabilidade clássica e bayesiana
são equivalentes, pois note que

f(φ2|φ1,y) ∝ L(φ1, φ2; y)f(φ2|φ1)f(φ1), (3.11)

‖ Os dados y são marginalmente não-informativos para o parâmetro não-identificável φ2 se e somente
se f(φ2|y) = f(φ2). De modo análogo, os dados y são condicionalmente não-informativos para o
parâmetro não-identificável φ2 se e somente se f(φ2|φ1, y) = f(φ2|φ1).
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de modo que esta proporcionalidade permite chegar à igualdade (3.10) se e somente se
a verossimilhança for não-identificável, ou seja, L(φ1, φ2; y) = L(φ1; y) (Gelfand; Sahu,
1999; Ghosh et al., 2000; O’Hagan, 1994).

Diante desta discussão, podemos perceber que o conceito de não-identificabilidade
independe da natureza das distribuições a priori (Gelfand; Sahu, 1999) mas somente da
natureza da verossimilhança; se identificável ou não. Apesar disto, percebemos que a es-
colha de distribuições a priori na presença de uma verossimilhança não-identificável ainda
desempenha um papel importante na inferência bayesiana, pois ainda que a distribuição
condicional a priori de um parâmetro não-identificável φ2 (dado φ1) nunca seja atualizada
pelos dados, a escolha adequada de distribuições a priori possibilita, por exemplo, que a
distribuição marginal a posteriori do parâmetro não-identificável φ2 seja atualizada pelos
dados. Com relação a este último ponto, já vimos que uma proposta é adotar distribuições
a priori dependentes para os parâmetros φ1 e φ2, sem esquecer que isto constitui apenas
uma condição necessária (Proposição 1; Poirier (1998)). No contexto em que a inferência
bayesiana é desenvolvida por métodos MCMC, Gelfand e Sahu (1999) recomendam que
a distribuição a priori do parâmetro não-identificável φ2 seja moderadamente informa-
tiva pois a especificação de uma distribuição a priori insuficientemente informativa para
o parâmetro φ2 possibilita a ocorrência de valores extremos na sequência gerada pela ca-
deia de Markov, o que dificulta a análise de convergência de tal cadeia. Por outro lado, o
uso de uma distribuição a priori demasiadamente informativa não permite que os dados
forneçam informação para o parâmetro φ2. Com o intuito de especificar a distribuição a
priori moderadamente informativa para o parâmetro não-identificável φ2, Gelfand e Sahu
(1999) lembram, ainda, que um número considerável de estudos por meio de dados si-
mulados pode ser necessário. Finalmente, uma proposta alternativa e mais prática para a
especificação de distribuições a priori quando um modelo é não-identificável, consiste em
restringir de modo adequado alguns parâmetros do modelo à constantes, tal como no con-
texto da inferência clássica e especificar distribuições a priori para os demais parâmetros
(veja, e.g.,Lopes e West (2004), Quinn (2004)).

De volta para o contexto dos modelos multidimensionais da TRI e, em particular, o
Kd2PP, observamos a necessidade de se reescrever a verossimilhança (3.2) como função
de vetores de parâmetros identificáveis φ1 e não-identificáveis φ2; tal como na Definição
4. Para isto precisamos obter uma relação 1 a 1 entre o vetor de parâmetros (θ,β) e
(φ1, φ2). Diante de um problema análogo, Ghosh et al. (2000) conseguiram expressar esta
relação 1 a 1 de maneira relativamente simples para o caso dos modelos de resposta
ao item de 1 (um) parâmetro (Rasch, 1960/1980). Devemos dizer, entretanto, que esta
relativa facilidade em se reescrever a verossimilhança em função dos parâmetros φ1 e φ2

não ocorre no caso do modelo Kd2PP pois a relação não-linear entre os traços latentes e
os parâmetros associados à discriminação inviabilizam tal tarefa. Diante de tal situação,
procuramos refletir sobre as posśıveis vantagens de tal resultado e chegamos à conclusão
de que de fato não teŕıamos grandes vantagens. Pois, conforme já mencionado, o resultado
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da Proposição 1 de Poirier (1998) estabelece uma condição necessária mas não suficiente
para que o parâmetro não-identificável φ2 possua uma distribuição marginal a posteriori
atualizável pelos dados. Além disso, em modelos complexos como os que estamos tratando
no presente trabalho, não há como saber analiticamente se tal distribuição marginal é ou
não atualizável pelos dados, pois não temos dispońıvel uma forma anaĺıtica fechada para
ela.

3.3.2.1 Prioris Impróprias e Verossimilhanças Não-Identificáveis

Na inferência bayesiana freqüentemente encontramos o uso de distribuições a priori im-
próprias para expressar um estado de “ignorância” sobre uma ou mais quantidades de
interesse não observáveis. Tal procedimento, constitui um perigo natural para uma aná-
lise bayesiana pois a distribuição a posteriori resultante também poderá ser imprópria.
Poirier (1998), por exemplo, cita várias referências que exemplificam isto. Neste sentido,
não é surpresa que a combinação de modelos não-identificáveis com distribuições a priori
impróprias também possa levar à não-existência da distribuição a posteriori e conseqüete-
mente à inferências desastrosas. Atenção para que situações como estas não ocorram deve
ser ainda maior quando uma forma anaĺıtica fechada para a distribuição a posteriori é de
dif́ıcil obtenção e métodos MCMC são utilizados. Hobert e Casella (1996), por exemplo,
mostraram que valores “amostrais”aparentemente bons podem ser obtidos mesmo quando
a cadeia de Markov é nula; ou seja; quando a distribuição a posteriori de fato não existe
(é imprópria). Neste contexto, Ghosh et al. (2000) apresentaram um importante Lema
no qual condições necessárias e suficientes são estabelecidas para que uma distribuição a
posteriori seja própria na presença de um modelo amostral não-identificável. Devido a sua
importância, este Lema é reproduzido em seguida.

Lema 1. Considere o vetor de parametros (φ1, φ2), onde φ1 e φ2 possivelmente tam-
bém são vetores. Se Y tem uma função densidade de probabilidade não-identificável
f(y|φ1, φ2) = f(y|φ1), então para uma distribuição a priori π(φ1, φ2), a distribuição a
posteriori π(φ1, φ2|y) será própria se e somente se π(φ1|y) e π(φ2|φ1) forem próprias.

Como podemos perceber, este Lema requer que a verossimilhança não-identificável
seja escrita como função de parâmetros identificáveis e não-identificáveis (Definição 4) e,
conforme discussão constante no último parágrafo da Seção anterior, o uso deste Lema em
favor da inferência bayesiana dos modelos de resposta ao item K-dimensionais é algo ex-
tremamente dif́ıcil ou até mesmo imposśıvel devido à não-linearidade entre os parâmetros
(Rijmen et al., 2003).
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3.4 Considerações sobre o Caṕıtulo

Neste caṕıtulo, um dos modelos de resposta ao item mais importantes da literatura recente
da TRI foi apresentado, o K-dimensional de 2 Parâmetros Probito (Kd2PP) (Reckase,
1997b; Segall, 2002; te Marvelde et al., 2006). Nesta ocasião também foram apresenta-
dos aspectos como a relação com outros modelos estat́ısticos, a existência de formulações
alternativas para se chegar ao modelo e um estudo bibligráfico sobre a falta de identi-
ficabilidade deste modelo. Com relação a este último assunto é importante dizer que as
idéias (e soluções) discutidas não se limitam ao modelo K-dimensional do tipo Probito mas
também são igualmente válidas para o caso em que o modelo K-dimensional de resposta
ao item basea-se na função de ligação do tipo logit ou outra qualquer (Rivers, 2003).

A partir das discussões desenvolvidas na Seção 3.3 é posśıvel observar que a falta
de identificabilidade é, em essência, um problema causado pela superparametrização do
modelo amostral adotado, ou melhor, da função de verossimilhança. Também é posśıvel
observar que uma das melhores estratégias para se eliminar a falta de identificabilidade
consiste em se restringir de forma adequada alguns parâmetros do modelo amostral (veros-
similhança) e assim proceder a estimação dos demais parâmetros, seja por procedimentos
da inferência clássica ou bayesiana (Fraser (1988), Béguin e Glas (2001), Quinn (2004),
Lopes e West (2004)). Neste contexto, observamos que a invariância rotacional é o tipo
de identificabilidade do modelo Kd2PP que apresenta maior dificuldade para ser elimi-
nado e/ou controlado pois apesar de existirem várias soluções propostas na literatura
muitas estão desprovidas de demontrações anaĺıticas que comprovem a eficácia de tais so-
luções. Algina (1980), no contexto do modelo fatorial de variáveis cont́ınuas, por exemplo,
demonstrou que o estabelecimento de algumas condições para eliminar a invariância rota-
cional - freqüêntemente adotadas no processo de estimação dos modelos K-dimensionais
da TRI- podem constituir condições necessárias mas não suficientes. Já no contexto do
modelo K-dimensional da TRI o trabalho desenvolvido por Rivers (2003) tem muito a
contribuir nesta área pois utilizando resultados da teoria da informação de Rothenberg
(1971) e Bowden (1973), ele estabeleceu condições necessárias e suficientes para a identifi-
cabilidade local de um modelo K-dimensional de 2 Parâmetros (Kd2P) com FRI qualquer,
cont́ınua e duplamente diferenciável.

Uma das principais contribuições do presente caṕıtulo é a disponibilidade de um texto
que procura discutir de forma detalhada como é posśıvel identificar e solucionar problemas
que surgem no processo de estimação e inferência (clássica ou bayesiana) do modelo Kd2PP
devido à indeterminação da escala de medida e invariância rotacional. Neste sentido, uma
contribuição imediata é refletida no trabalho desenvolvido no Caṕıtulo 5 onde somos
capazes de melhor compreender e solucionar os problemas que ocorrem no processo de
estimação bayesiana (via método de dados aumentados) quando uma distribuição normal
multivariada assimétrica é adotada para representar o comportamento dos traços latentes,
θi, i = 1, . . . , N . O uso desta distribuição a priori representa uma extensão direta do
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trabalho desenvolvido por Béguin e Glas (2001) resultando, assim, no que denominamos
modelo K-dimensional de 2 Parâmetros Probito com Distribuição de Traços Latentes
Normal Assimétrica (Kd2PP-NA).

No próximo caṕıtulo apresentamos todo o desenvolvimento teórico necessário à imple-
mentação computacional do método de estimação de Dados Aumentado por Amostrador
de Gibss (DAGS) do modelo K-dimensional de 3 Parâmetros Probito com Distribuição
de Traços Latentes t-Assimétrica (Kd2PP-tA) o qual tem como caso particular o modelo
Kd2PP-NA.
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Caṕıtulo 4

Modelo Kd3PP (e Km3PP) com
Distribuições Assimétricas para os Traços

Latentes

4.1 Introdução

No caṕıtulo anterior vimos como é fundamental a adoção de uma métrica (localização e es-
cala) para o desenvolvimento de um processo de estimação dos modelos multidimensionais
da TRI, seja sob o paradigma freqüentista ou bayesiano. Neste contexto, Bartholomew
(1999, Sec. 2.17) lembra que“... a escolha de uma distribuição normal padrão para os traços
latentes é uma simples questão de convenção e adotada largamente por grande conveni-
ência.”. Bartholomew diz ainda que “...em efeito, os parâmetros dos itens são calibrados
com relação à distribuição a priori padronizada daquela particular população e a escolha
da forma normal é então equivalente à adotar uma particular escala.”.

Como já era esperado, a distribuição normal padrão (uni ou multivariada) é a mais
utilizada na modelagem e/ou no desenvolvimento dos métodos de estimação dos modelos
de resposta ao item e dentre outras justificativas seu uso encontra apoio em resultados
assintóticos que indicam pouca influência da distribuição (distribuição a priori, no con-
texto bayesiano) dos traços latentes sobre a distribuição marginal dos dados (distribuição
marginal a posteriori, no contexto bayesiano) na medida em que a quantidade de itens
aumenta. Alguns dos poucos trabalhos desenvolvidos nesta área para a TRI são devidos
à Chang e Stout (1993), Chang (1996) e Froelich (2000) e um ponto importante a ser
lembrado é que o desenvolvimento destes resultados levam em consideração o fato de que
as variáveis respostas não são identicamente distribúıdas. Não obstante a estes resultados,
ainda podemos observar na literatura a necessidade de novas pesquisas nesta área, espe-
cialmente quando existe alguma evidência emṕırica de que a verdadeira distribuição dos
traços latentes é assimétrica. Como exemplo, podemos citar a situação em que responden-
tes a um determinado teste são de alguma forma pré-selecionados e um dos objetivos é
estimar os vetores de traços latentes individuais (Tavares (2001, Sec. 10.2 e 10.9), Matos
(2001, Cap. 8) e Azevedo (2003, Sec. 10.2)).
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Motivados pela necessidade de melhor representar os fenômenos da área psicométrica∗

e da atual disponibilidade de distribuições eĺıpticas assimétricas cujas propriedades são tão
convenientes quanto aquelas devidas à distribuição normal (Branco; Arellano-Valle, 2004;
Genton, 2004; Arellano-Valle et al., 2006), nosso objetivo na próxima seção é estender o
trabalho de Béguin e Glas (2001) no sentido de desenvolver o método de estimação baye-
siana dos modelos multidimensionais da TRI via DAGS (Dados Aumentados com Amos-
trador de Gibbs) para o caso em que os vetores de traços latentes comportam-se segundo
uma distribuição multivariada t-Assimétrica. Sob outro ponto de vista nosso objetivo visa
extender o trabalho de Bazán (2005) para o caso de traços latentes multidimensionais.

4.2 Estimação Bayesiana do Modelo Kd3PP-tA (e Km3PP)

via Método DAGS

Nesta seção, nosso objetivo será descrever como o método de estimação bayesiana via
DAGS (Dados Aumentados com Amostrador de Gibbs) pode ser aplicado ao modelo
Kd3PP-tA. Neste contexto não é demais lembrar que todo procedimento a ser descrito
é diretamente aplicável ao modelo Km3PP-tA uma vez que tal modelo é, ao menos em
termos de modelagem probabiĺıstica, um sub-modelo do Kd3PP-tA (ver Seção 3.2.2 e item
(c) da Sub-seção 4.2.4.2).

4.2.1 Verossimilhança Aumentada

A idéia e a formalização da abordagem de dados aumentados é freqüentemente creditada
à Tanner e Wong (1987) pois com base em problemas de dados perdidos (veja também
Dempster et al. (1977)) propuseram a introdução no conjunto de dados observados, y,
um novo conjunto de variáveis não observadas (ou perdidas) z e, a partir dáı, a estima-
ção da distribuição a posteriori utilizando os dados aumentados D = (y, z). Com este
intuito, Tanner e Wong (1987) desenvolveram o algoritmo de dados aumentados a partir
da seguinte identidade:

p(θ|y) =

∫
p(θ|y, z)p(z|y)dz.

Apesar do método de dados aumentados de Tanner e Wong (1987) ter como caso par-
ticular o amostrador de Gibbs (Liu, 2001, p. 137), acreditamos que a combinação entre o
método de dados aumentados e o de Gibbs pode ser melhor compreendida quando reescre-
vemos a verossimilhança L(θ|y) em função de uma verossimilhança de dados aumentados

∗ Heinen (1996, p. 105), por exemplo, ressaltou que a especificação da distribuição normal para as
variáveis latentes em uma análise de dados de atitude, em geral, não é uma escolha muita adequada
para descrever a distribuição populacional.
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L(θ|y, z) e não a distribuição a posteriori p(θ|y) em função da distribuição a posteriori
de dados aumentados p(θ|y, z). Neste sentido, achamos conveniente dizer que a idéia e a
formalização da abordagem de dados aumentados deve-se à Dempster et al. (1977).

Na TRI, Albert (1992) foi pioneiro ao propor um método de estimação bayesiana com
o uso de dados aumentados combinado com o amostrador de Gibbs (Geman; Geman, 1984;
Gelfand; Smith, 1990) e, desde então, esta metodologia tem sido satisfatoriamente aplicada
à vários modelos da TRI (ver, por exemplo, Sahu (2002) e Béguin e Glas (2001)). A idéia
para combinar o método de dados aumentados com o amostrador de Gibbs, denominado
daqui por diante DAGS, consiste em substituir a verossimilhança de dados observados,
L(θ|y), por uma denominada verossimilhança de dados aumentados, L(θ|y, z), que deve
estar intrinsicamente ligada à de dados observados. Neste contexto, a seguinte igualdade é
de fundamental importância para compreender como podemos obter uma verossimilhança
aumentada associada ao modelo Kd3PP que depende dos parâmetros θ e β:

L(θ,β|y) =

∫
L(θ,β|y, z)dz =

∫
p(y|z, θ,β)p(z|θ,β)dz. (4.1)

O interessante desta igualdade é que ela nos remete à idéia de um método bastante utili-
zado na geração de números aleatórios o qual é conhecido por método da composição (veja,
por exemplo, Tanner (1996)). Este método tem como idéia básica podermos amostrar um
valor y a partir de um experimento sequencial, ou seja, amostrar primeiramente um va-
lor z de uma distribuição preditiva condicional p(z|θ,β) e em seguida y da distribuição
p(y|z, θ,β). Observe, portanto, que a idéia de realizar inferência sobre os parâmetros θ e β

a partir de uma verossimilhança de dados aumentados, L(θ|y, z) ≡ p(y|z, θ,β)p(z|θ,β),
está intrisicamente ligada ao método da composição. Pois, emṕıricamente não haverá
diferença alguma entre realizar inferência a partir da verossimilhança original que está
associada a um experimento simples ou a partir da verossimilhança de dados aumentados
que está associada a um experimento sequencial. É interessante notar ainda que uma das
grandes vantagens de se trabalhar com a verossimilhança aumentada deve-se à possibili-
dade de se obter expressões simplificadas para o processo de estimação. Note também que
idéia análoga é utilizada para a construção do algoritmo EM (“Expected and Maximiza-
tion”) em que o objetivo é obter estimativas de máxima verossimilhança na presença de
dados omissos, faltantes e/ou latentes (Dempster et al., 1977; Bock; Aitkin, 1981).

No que segue, apresentamos uma proposição que estabelece um modelo de dados au-
mentado para o modelo Kd3PP. Esta proposição representa uma extensão direta para
o caso multidimensional daquela proposta por Sahu (2002) que considerou o caso uni-
dimensional. Béguin e Glas (2001) também propuseram tal extensão, no entanto, a que
apresentamos em seguida é ligeiramente diferente porque a introdução de variáveis la-
tentes associadas aos parâmetros de acerto casual é feita segundo a proposta de Sahu
(2002).
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Proposição 4.2.1. Seja P (Yij = yij |β1j,β2j , β3j, θi) = π
yij

ij [1 − πij ]
1−yij , yij = 0, 1, com

πij = β3j + (1 − β3j)Φ(ηij), o modelo K-dimensional de 3 parâmetros probito da TRI;
denotado por Kd3PP; onde β3j ∈ (0, 1), Φ(.) é a f.d.a. da normal padrão e ηij = −β1j +
θ′

iβ2j com θi,β2j ∈ IRK e β1j ∈ IR. Segue que um modelo de dados aumentados associado
ao modelo Kd3PP é dado por

P (Yij = yij, Uij = uij, vij|θi, β1j ,β2j , β3j) = β
uij

3j (1 − β3j)
1−uijφ(vij |ηij, 1)I(yij, uij, vij),

em que:� uij ∼ Bernolli(β3j)� φ(vij|ηij , 1) é a f.d.p. da variável vij cuja distribuição é normal com média

ηij = Θ′
iβ12j = −β1j + θ′

iβ2j e variância 1; e� I(yij, uij, vij) = I(yij = 0)I(uij = 0)I(vij ≤ 0)
+ I(yij = 1)I(uij = 0)I(vij > 0)
+ I(yij = 1)I(uij = 1)I(vij ≤ 0)
+ I(yij = 1)I(uij = 1)I(vij > 0)

é a usual função indicadora que assume o valor 1 ou 0, conforme o valor assumido
por (yij, uij, vij).

Prova: Com base na expressão (4.1), observe que

P (Yij = yij|β1j ,β2j , β3j, θi) =
1∑

u=0

∫∞

−∞
β

uij

3j (1 − β3j)
1−uijφ(vij|ηij , 1)I(yij, uij, vij)dvij

= (1 − β3j)[1 − Φ(ηij)]I(yij = 0) + (1 − β3j)Φ(ηij)I(yij = 1)

+ β3jI(yij = 1),

de modo que

P (Yij = 1|β1j ,β2j , β3j , θi) = πij e P (Yij = 0|β1j,β2j , β3j, θi) = 1 − πij .

Segue, portanto, que

P (Yij = yij, Uij = uij, vij|θi, β1j ,β2j, β3j) = β
uij

3j (1 − β3j)
1−uijφ(vij|ηij, 1)I(yij , uij, vij)

é um modelo de dados aumentados associado ao Kd3PP. �

Após obter um modelo de dados aumentados equivalente ao modelo original Kd3PP,
o passo seguinte para a obtenção de uma verossimilhança aumentada é acrescentar aos
dados observados, y, as variáveis latentes auxiliares u = (u11, . . . , uij, . . . , uNJ)′ e v =
(v11, . . . , vij, . . . , vNJ)′, conforme apresentamos na seguinte proposição.
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Proposição 4.2.2 (Verossimilhança Aumentada do Modelo Kd3PP). Seja y o
vetor de dados observados segundo o modelo Kd3PP da TRI. Se u = (u11, . . . , uij, . . . , uNJ)′

e v = (v11, . . . , vij, . . . , vNJ)′ são os vetores de variáveis latentes auxiliares descritas na
Proposição 4.2.1, segue que uma verossimilhança de dados aumentados associada ao mo-
delo Kd3PP é dada por

L(θ,β|Da) =

N∏

i=1

J∏

j=1

{
β

uij

3j (1 − β3j)
1−uijφ(vij|ηij, 1)I(yij, uij, vij)

}mij , (4.2)

em que:� Da = (y′,u′,v′,M)′ representa o vetor de dados aumentados;� M = [mij ] é uma matriz N × J onde as componentes mij são variáveis observa-
das que assumem o valor 1 (ou 0) se o item i é submetido (ou não) ao j-ésimo
respondente, respectivamente.

Na próxima sub-seção apresentamos as especificações das distribuições a priori asso-
ciadas aos vários parâmetros de interesse do modelo Kd3PP.

4.2.2 Distribuição t-Assimétrica para os Traços Latentes e Espe-

cificação de Distribuições a Priori para os Parâmetros dos
Itens

De acordo com a discussão apresentada na introdução deste caṕıtulo, a distribuição a ser
adotada como priori para os traços latentes será a t-Assimétrica multivariada proposta por
Sahu et al. (2003). No que segue, STν(µθ,Σθ,D) denotará uma distribuição t-Assimétrica
com parâmetros µθ, Σθ, D e ν correspondentes à localização, escala, assimetria e graus
de liberdade, respectivamente. O parâmetro µθ é um vetor de dimensão K, Σθ é uma
matriz positiva definida de dimensão K, D = diag(δ) é uma matriz diagonal de ordem
K, δ = (δ1, . . . , δK)′ e ν é um escalar.

Dentre outras considerações, a escolha da distribuição proposta por Sahu et al. (2003)
deve-se a possibilidade da mesma admitir uma representação hierárquica, o que simpli-
fica de modo considerável a implementação de algoritmos do tipo MCMC, em particular
o Gibbs. Neste sentido, se θ1, . . . , θN são vetores de variáveis aleatórias independentes
tais que θi|ηi ≡ η ∼ STν(η) i = 1, . . . , N , com η = (µθ,Σθ,D), então a seguinte
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representação hierárquica é válida

θi|zi,Σθ,µθ,D, ωi ∼ NK

(
µθ + DZi,

Σθ

ωi

)

Zi ∼ NK(0, I)I(zi > 0)

Q = Σ−1
θ ∼ WK(2r, 2ΣQ)

µθ ∼ NK(µ0,Λ0)

δ ∼ NK(0,Γ0)

ωi ∼ Gama(ν/2, ν/2)

ν ∼ Gama(1, 0.1)I(ν > 2),

(4.3)

em que:� µθ,Σθ,D = diag(δ) e ν são os hiperparâmetros da distribuição t-Assimétrica;� WK(2r, 2ΣQ) denota a distribuição Wishart com graus de liberdade 2r (2r ≥ K) e
matriz de parâmetros de escala 2ΣQ, simétrica e positiva definida (ver descrição da
parametrização adotada logo em seguida).� µ0 é um vetor pré-determinado de médias e Λ0 matrix de variâncias-covariâncias
que pode ser especificada a partir de uma matriz de precisão Λ−1

0 . Por exemplo,
Λ−1

0 = 0K possibilita expressar uma informação vaga (distribuição a priori uniforme
e imprópria) sobre o vetor de médias populacionais dos traços latentes µθ. Por
outro lado, Λ−1

0 = λ0IK com valor λ0 assumindo um valor suficientemente grande
possibilita expressar uma opinião altamente precisa sobre o vetor de médias µθ.� Γ0 é uma matriz positiva definida pré-especificada que também pode ser expressa
em termos de uma matriz de precisão.� Gama(α, β) denota a distribuição Gama com valor esperado αβ e variância αβ2,
conforme parametrização a ser descrita abaixo, com K = 1.

Os parâmetros da distribuição da matriz de precisão Q = Σ−1
θ devem ser previamente

fixados segundo a notação e parametrização apresentada por Gelman et al. (1995, pag.
475). Neste caso, se Q ∼WK(α,β) com densidade proporcional a

|β|−α/2|Q|
1
2
(α−K−1)e−

1
2
tr(β−1Q), (4.4)

em que tr(β−1Q) denota o traço da matriz β−1Q com Q e β matrizes simétricas e positivas
definidas, então E(Q) = αβ. Outra informação possivelmente útil para a especificação
da distribuição a priori segue do fato de que Σθ = Q−1 ∼ Wishart-InvertidaK(α,β−1) e

Matos, G. S. IME/USP



4.2 Estimação Bayesiana do Modelo Kd3PP-tA (e Km3PP) via Método
DAGS 40

E(Σθ) = 1
α−K−1

β, desde que a função densidade correspondente seja proporcionalmente
dada por

|β|α/2|Σ|−
1
2
(α+K+1)e−

1
2
tr(βΣ

−1).

É importante dizer que a parametrização da distribuição Wishart adotada por Sahu et al.
(2003) difere da nossa apenas por não considerarem no núcleo da densidade em (4.4) a
inversa da matriz β. É importante dizer, ainda, que a escolha sobre a particular parametri-
zação descrita em Gelman et al. (1995, pag. 475) deve-se a uma recomendação encontrada
no manual de desenvolvedores† de funções para o pacote MCMCpack (Martin; Quinn, 2006)
do ambiente computacional e estat́ıstico R. Ainda com relação à especificação da distri-
buição a priori Wishart lembramos que uma distribuição não-informativa é obtida quando
α→ 0.

De acordo com Sahu et al. (2003), para obter a distribução normal multivariada as-
simétrica a partir da representação hierárquica (4.3) é suficiente omitir as duas últimas
distribuições especificadas, além de considerar ωi = 1, ∀i. Outro aspecto importante a
ser destacado na especificação da distribuição a priori para os traços latentes no presente
trabalho, refere-se a independência assumida entre os hiperparâmetros µθ e Σθ pois esta
é mais uma caracteŕıstica que difere do trabalho de Béguin e Glas (2001) que assumiram
dependência entre estes hiperparâmetros quando adotaram uma distribuição conjunta
normal-Wishart invertida.

Como já foi dito, as distribuições t e normal multivariada assimétrica propostas por
Sahu et al. (2003) apresentam propriedades de bastante interesse teórico e prático. Uma
delas diz que não existe correlação entre as componentes do vetor aleatório quando a
matriz de escala Σθ é diagonal, ou seja, Σθ = diag(σ1, . . . , σK). No caso particular da
normal multivariada assimétrica isto corresponde a uma relação de independência entre as
variáveis aleatórias marginais. Além disso, a rećıproca também é verdadeira; assim como
é no caso da normal multivariada simétrica. Outra caracteŕıstica também de bastante
interesse consiste da possibilidade de se ter como caso particular as distribuições t e
normal simétricas. Isto de fato ocorre quando o parâmetro associado à forma, ou melhor,
à assimetria é nulo, isto é, δ = 0.

Para completar as especificações necessárias à inferência bayesiana sobre os parâme-
tros do modelo Kd3PP, resta-nos definir as distribuições a priori dos parâmetros dos itens.
Neste caso, assim como em vários trabalhos encontrados na literatura, assumiremos dis-
tribuições normais independentes para as distribuições a priori dos parâmetros β1j e β2j

e, para o parâmetro de acerto casual uma distribuição beta, ou seja:

β12j ≡ (β1j ,β
′
2j)

′ ∼ N1+K(b0,j ,B0,j), j = 1, . . . , J,

β3j ∼ Beta(aj , bj),
(4.5)

† Dispońıvel em: http://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/MCMCpack Development Page.

Matos, G. S. IME/USP

http://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/MCMCpack_Development_Page


4.2 Estimação Bayesiana do Modelo Kd3PP-tA (e Km3PP) via Método
DAGS 41

em que b0,j = (µβ1j , µβ2j1, . . . , µβ2jK)′ é um vetor de médias e B0,j = diag(σ2
β1j, σ

2
β2j1, . . . , σ

2
β2jK)

é uma matriz de covariância diagonal.

Lembramos que distribuições não-informativas (vagas) são obtidas adotando-se vari-
âncias grandes na distribuição normal ou de modo equivalente (e mais eficaz) adotando-se
parâmetros de precisão (inverso da variância) nulos. No caso da distribuição Beta, a dis-
tribuição a priori não-informativa é obtida quando aj = bj = 1, por exemplo. Lembramos,
ainda, que distribuições a priori normais truncadas para os parâmetros de discriminação
podem ser facilmente consideradas e isto não representa compromentimento algum sobre
o que iremos desenvolver nas próximas sub-seções.

4.2.3 Densidade a Posteriori Aumentada

Usando a verossimilhança aumentada do modelo Kd3PP da Proposição 4.2.2 com (U ,V )
representando a coleção de variáveis latentes auxiliares e sob independência entre as distri-
buições a priori conjuntas (4.3) e (4.5), a densidade a posteriori aumentada associ-
ada ao vetor ζ = (θ,β,U ,V ,Z,µθ,Q,D,ω, ν) com Q = Σ−1

θ , D = diag(δ) em que δ =
(δ1, . . . , δK)′ e ω = (ω1, . . . , ωN)′, é tal que

π(ζ|y,M) ∝ π(y,U ,V ,M |θ,β)π(θ|z,Σθ,µθ,D,ω)π(z)π(Σθ)π(µθ)π(δ)π(ω)π(ν)

× π(β12)π(β3)

∝
N∏

i=1

J∏

j=1

{
β

uij

3j (1 − β3j)
1−uij exp{−

1

2
(vij −Θ′

iβ12j)
2}I(yij, uij, vij)

}mij

×
N∏

i=1

∣∣∣∣
Σθ

ωi

∣∣∣∣
−1/2

exp{−
1

2
(θi − µθ − Dzi)

′

(
Σθ

ωi

)−1

(θi − µθ − Dzi)}

×
N∏

i=1

exp{−
1

2
z′

izi}I(zi > 0)

× |Q|
1
2
(2r−K−1) exp{−1

2
tr
(

1
2
Σ−1

Q Q
)
} × exp{−1

2
(µθ − µ0)

′Λ−1
0 (µθ − µ0)}

× exp{−1
2
δ′Γ−1

0 δ} ×





N∏

i=1

1

Γ(
ν

2
)

(
2

ν

) ν/2
2

ω
ν/2
2

−1

i exp{−
1

2

(
2

ν

)
ωi}I(ωi > 0)





× exp{−
1

2
10ν}I(ν > 2)

×
J∏

j=1

exp{−
1

2
(β12j − b0,j)

′B−1
0,j(β12j − b0,j)(β3j)

aj−1(1 − β3j)
bj−1.

(4.6)

Matos, G. S. IME/USP



4.2 Estimação Bayesiana do Modelo Kd3PP-tA (e Km3PP) via Método
DAGS 42

Como podemos perceber, a obtenção direta de estimativas a partir desta distribui-
ção é algo intratável. Entretanto, as distribuições condicionais completas necessárias à
implementação de um algoritmo Gibbs (Casella; George, 1992) são de fácil obtenção. No
Apêndice A apresentamos detalhes sobre como obter estas distribuições e na seção seguinte
apresentamos os passos necessários à implementação computacional do método DAGS.

4.2.4 Implementação do Algoritmo DAGS

Neste momento, apresentamos uma versão básica do algoritmo DAGS a qual permite obter
amostras marginais dos parâmetros do modelo Kd3PP-tA. Dizemos versão básica pelo fato
do algoritmo não considerar a introdução de qualquer restrição paramétrica, necessária,
por exemplo, para contornar posśıveis problemas de não-identificabilidade (Seção 3.3).

É importante destacar que por simplicidade, a notação do tipo τ |...,y representará
neste trabalho a distribuição condicional a posteriori de um determinado parâmetro τ

qualquer condicionado à todos os demais parâmetros ζ com exceção do parâmetro de
interesse τ . O caso em que o vetor de respostas y não aparece na notação corresponde
a uma distribuição condicional completa de interesse que não depende diretamente dos
dados (respostas aos itens) ou de qualquer subconjunto dos dados.

Para implementar a versão básica do algoritmo DAGS os seguintes passos devem ser
executados:� Passo 1 : Fazer h = 0 e adotar valores iniciais para as diversas quantidades não-

observáveis, ou seja, para u, v, θi, ∀i, β12j , β3j , ∀j, z, Q = Σ−1
θ , µθ,

D = diag(δ), ω e ν.� Passo 2 : Fazer o incremento h = h+ 1.� Passo 3 :

– Dado mij = 1, isto é, que o j-ésimo item foi apresentado ao i-ésimo indiv́ıduo

e que a resposta yij foi observada, gerar amostras independentes u
(h)
ij e v

(h)
ij da

seguinte forma:* Se yij = 0, então u
(h)
ij = 0 e v

(h)
ij = v∗ij em que v∗ij é um valor simulado de

uma distribuição N(η
(h−1)
ij , 1)I(vij < 0).* Quando yij = 1, considere o seguinte:· Se u

(h−1)
ij = 0, então v

(h)
ij = v∗ij em que v∗ij é simulado de uma distribui-

ção N(η
(h−1)
ij , 1)I(vij > 0);
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(h−1)
ij = 1, então

v
(h)
ij = v∗ij em que v∗ij ∼ N(η

(h−1)
ij , 1) e, neste caso:

- Se v
(h)
ij < 0, fazer u

(h)
ij = 1, senão fazer u

(h)
ij = u∗ij, em que u∗ij ∼

Ber(β3j).

– Caso mij = 1, porém yij não tenha sido observada por motivos completamente
ao acaso (veja discussão na página 8), o seguinte procedimento de imputação,
por exemplo, pode ser adotado:* Considerar v

(h)
ij = v∗ij ∼ N(η

(h−1)
ij , 1) e:

- Caso v
(h)
ij < 0, fazer u

(h)
ij = 1, senão faça u

(h)
ij = u∗ij, onde u∗ij ∼ Ber(β3j).� Passo 4 : Para i = 1, . . . , N gerar amostra de

θi| . . . ∼ NK (F if i,F i) (4.7)

com

– F i =

(
ωiQ + β

(i)
2.

′ 1

σ2
β

(i)
2.

)−1

e

– f i = ωiQ (µθ + DZi) + β
(i)
2.

′ 1

σ2
v∗

i ,

onde σ2 = 1, β
(i)
2. é uma matriz ni × K cuja j-ésima linha corresponde aos

parâmetros de discrimação β′
2j = (β

(h)
21 , . . . ,β

(h)
2k , . . . ,β

(h)
2K) do j-ésimo item sub-

metido ao i-ésimo respondente, ni = card{J i} é a cardinalidade de J i que re-
presenta o conjunto dos ı́ndices dos itens submetidos ao i-ésimo respondente e
v∗

i = (v∗i1, . . . , v
∗
ij, . . . , v

∗
ini

)′, com v∗ij = v
(h)
ij + β

(h)
1j , j ∈ J i.� Passo 5 : Para j = 1, . . . .J , gerar amostra da seguinte distribuição condicional

completa

β12j | . . . ∼ N1+K(ϕjmj,ϕj),

em que ϕj =
(
B−1

0,j + Θ(j) ′ Θ(j)
)−1

e mj =
(
B−1

0,jb0,j + Θ(j) ′ vj

)
com

– Θ(j) = [−1, θ(j)] sendo uma matriz nj × (1 +K) em que:* nj = card{Ij} representa a cardinalidade do conjunto Ij que por sua vez
representa o conjunto dos ı́ndices dos respondentes que foram apresentados
ao j-ésimo item.
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os vetores de traços latentes (θ′
i)

(h), i ∈ Ij.

– B0,j e b0,j são os hiperparâmetros de β1j e β2j, tal como descrito em (4.5) e

– vj = (v
(h)
1j , . . . , v

(h)
ij , . . . , v

(h)
nj )′, i ∈ Ij.� Passo 6 : Gerar amostra para todo j = 1, . . . , J da seguinte distribuição condicional

completa
β3j |... ∼ Beta(u.j + aj , nj − u.j + bj),

em que

– u.j =
∑
i∈Ij

u
(h)
ij , com* Ij representando o conjunto dos ı́ndices dos respondentes que foram apre-

sentados ao j-ésimo item, e* nj = card{Ij} é a cardinalidade do conjunto Ij.

– aj e bj são os hiperparâmetros da distribuição de β3j .� Passo 7 : Gerar amostras aleatórias independentes z1, . . . , zN a partir de distribui-
ções

Zi| . . .
ind.
∼ NK(A−1

i ai,A
−1
i )I(zi > 0), (4.8)

em que

Ai = ω
(h−1)
i D(h−1)Q(h)D(h−1) + I e ai = ω

(h−1)
i D(h−1)Q(h)

(
θ

(h−1)
i − µ

(h)
θ

)
.� Passo 8 : Obter amostra Q(h) da distribuição condicional completa dada por

Q| . . . ∼WK(2r +N,S), (4.9)

em que

S =

{
N∑

i=1

ω
(h−1)
i (θ

(h−1)
i − µ

(h−1)
θ − D(h−1)z

(h−1)
i )(θ

(h−1)
i − µ

(h−1)
θ − D(h−1)z

(h−1)
i )′

+
1

2
Σ−1

Q

}−1

. (4.10)� Passo 9 : Obter amostra µ
(h)
θ cuja distribuição condicional completa é dada por

µθ| . . . ∼ NK

(
W−1b,W−1

)
, (4.11)

em que
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– W = NQ(h)ω + Λ−1
0 com Q(h) = (Σ−1

θ )(h);

– b = NQ(h)E + Λ−1
0 µ0 com* ω =

N∑
i=1

ω
(h−1)
i

N
e* E =

N∑
i=1

Ciω
(h−1)
i

N
em que Ci = (θ

(h−1)
i − D(h−1)z

(h−1)
i ).� Passo 10 : Gerar uma amostra δ(h) de

δ| . . . ∼ p
(
δ | {Z(h)

i , ω
(h−1)
i , θ

(h)
i ; i = 1, . . . , N},µ(h)

θ ,Σ
(h)
θ ,y

)

a partir do seguinte procedimento de Metropolis-Hastings:

1. Simule um valor aleatório δ∗ a partir de uma distribuição proposta qδ(δ|δ
(h−1)),

por exemplo, qδ(δ|δ
(h−1)) = NK(δ(h−1), diag(c2

δ)), com vetor c2
δ adequadamente

fixado com o intuito de obter uma taxa de aceitação de aproximadamente 25%
pois segundo Gelman et al. (1996) e Patz e Junker (1999a) isto produz Cadeias
de Markov razoavelmente eficientes.

2. Calcule a probabilidade de aceitação

α(δ(h−1), δ∗) = min {Rδ, 1} , (4.12)

onde:

Rδ =

N∏

i=1

{
exp{−

1

2
(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D∗z

(h)
i )′ω

(h−1)
i Q(h)(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D∗z

(h)
i )}

}

N∏

i=1

{
exp{−

1

2
(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D(h−1)z

(h)
i )′ω

(h−1)
i Q(h)(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D(h−1)z

(h)
i )}

}

×
exp{−1

2
(δ∗)′Γ−1

0 δ∗}

exp{−1
2
(δ(h−1))′Γ−1

0 δ(h−1)}
. (4.13)

Note que devido a distribuição proposta qδ(δ|δ
(h−1)) ser simétrica em seus

argumentos a mesma se cancela em Rδ, justificando assim a sua “ausência” em
(4.13).

3. Simule u ∼ U(0, 1) e aceite δ(h) = δ∗ com probabilidade α(δ(h−1), δ∗), i.e.,
aceite se u ≤ α(δ(h−1), δ∗), caso contrário, adote δ(h) = δ(h−1).
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(h)
1 , . . . , ω

(h)
N a partir de distribuições

independentes

ωi| . . . ∼ Gama

(
K + ν/2

2
,
ci
2

)
,

em que

ci = 2

{
(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D(h)z

(h)
i )′Q(h)(θ

(h)
i − µ

(h)
θ − D(h)z

(h)
i ) +

2

ν(h−1)

}−1

,

com ν(h−1) > 2.� Passo 12 : Gerar uma amostra ν(h) de

p
(
ν|{ω(h)

i ; i = 1, . . . , N},y
)

a partir do seguinte procedimento de Metropolis-Hastings:

1. Simule um valor aleatório ν∗ a partir de uma distribuição proposta qν(ν|ν(h−1))
adequadamente escolhida (Chib e Greenberg (1995), num contexto geral, ob-
servaram que esta escolha afeta fortemente a taxa de convergência da Cadeia
de Markov para a distribuição estacionária).

2. Calcule a probabilidade de aceitação

α(ν(h−1), ν∗) = min {Rν , 1} , (4.14)

onde:

Rν =

N∏

i=1





1

Γ(
ν∗

2
)

(
2

ν∗

)ν
∗/2

2
(
ω

(h)
i

)ν
∗

2
−1

exp{−
1

2

2

ν∗
ω

(h)
i }





N∏

i=1






1

Γ(ν(h−1)

2
)

(
2

ν(h−1)

)ν
(h−1)/2

2
(
ω

(h)
i

)ν
(h−1)

2
−1

exp{−
1

2

2

ν(h−1)
ω

(h)
i }






×
exp{−

1

2
10ν∗}I(ν∗ > 2) qν(ν

∗|ν(h−1))

exp{−
1

2
10ν(h−1)}I(ν(h−1) > 2) qν(ν(h−1)|ν∗)

.

3. Simule u ∼ U(0, 1) e aceite ν(h) = ν∗ com probabilidade α(ν(h−1), ν∗), i.e.,
aceite se u ≤ α(ν(h−1), ν∗), caso contrário, adote ν(h) = ν(h−1).
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da cadeia seja(m) satisfeito(s) e um número adequadamente de amostras estejam
dispońıveis (Gelman et al., 1995; Gamerman; Lopes, 2006).

Com relação ao algoritmo descrito acima, alguns comentários merecem ser considera-
dos. Tais comentários são apresentados logo abaixo.

4.2.4.1 Escolha de Valores Iniciais

Sugestões simples para inicializar os valores dos parâmetros no Passo 1 são:� u(0) = 0 e v
(0)
ij = 0, ∀i, j ou gerados aleatoriamente de distribuição normal padrão;� θ

(0)
i = 0, ∀i ou amostra aleatória de NK(0, IK);� β
(0)
12j = (0, 1, . . . , 1)′, β

(0)
3j = 0, 2 ∀j;� z

(0)
1 , . . . , z

(0)
N todos nulos ou amostra independente gerada de distribuiçãoNK(0, IK);� Matriz nula ou identidade para o parâmetro de precisão Q(0) =

(
Σ−1

θ

)(0)
;� µ

(0)
θ = 0; e� D(0) = diag(δ(0)) = diag(0) = 0K sendo uma matriz quadrada nula de dimensão

K.

Com o intuito de melhorar a convergência de uma única sequência amostral MCMC,
algumas extratégias para iniciar o algoritmo também podem ser adotadas. Béguin e Glas
(2001), por exemplo, sugerem o uso de estimativas bayesianas tais como modas a posteriori
como valores iniciais para os parâmetros dos itens. Tais estimativas podem ser obtidas
a partir do uso de softwares comerciais como Bilog-MG (Zimowski et al., 1996) ou de
pacotes livremente disponibilizados pelo programa R (R Development Core Team, 2007).
Como exemplo, podemos citar o ltm (Rizopoulos, 2006) que permite obter estimativas de
máxima verossimilhança marginal de modelos uni e bidimensionais da TRI.

No programa R, o método DAGS para a estimação do modelo multidimensional da
TRI com distribuição normal para os traços latentes encontra-se implementado na função
MCMCirtKd do pacote MCMCpack (Martin; Quinn, 2006) e nesta função a opção padrão
(“default”) é iniciar os parâmetros dos itens com os coeficientes estimados de vários mo-
delos de regressão loǵıstica. Esta opção também é adotada pelo pacote pscl e uma das
opções dispońıveis para iniciar os parâmetros dos traços latentes consiste em adotar os
valores dos autovetores da matriz de correlação dos dados duplamente centralizados. Para
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mais informações sobre esta última opção recomendamos a leitura do manual do pacote
pscl dispońıvel em http://www.cran.r-project.org/ ou a leitura de Clinton et al. (2004)).

Na prática, é prudente considerar a execução do algoritmo sob algumas das opções
descritas acima, lembrando-se que os valores amostrais obtidos após a convergência da
Cadeia de Markov devem corresponder à distribuição de interesse que, em prinćıpio, não
deve ser afetada pelo estado inicial da Cadeia.

4.2.4.2 Estimação de Sub-Modelos

Conforme descreveremos abaixo, a versão básica do algoritmo DAGS pode ser facilmente
adaptada para o caso em que um ou mais parâmetros são conhecidos, precisam ser fi-
xados em um determinado valor e/ou precisam ficar restritos à alguns valores do espaço
paramétrico.

(a) Parâmetro de Acerto Casual β3j Fixado em Valor Não-nulo

Se por algum motivo o parâmetro de acerto casual β3j de um ou mais item é conhecido
ou precisa ser fixado em algum valor não nulo, a modificação necessária na versão básica do
algoritmo DAGS consiste em omitir a amostragem do parâmetro β3j (Passo 6) associado
ao item de interesse (Sahu, 2002).

Vale lembrar que este procedimento poderá ser de grande utilidade na situação em que
alguns itens encontram-se previamente calibrados, como aqueles provenientes de Banco de
Itens mantidos por Agências/Institutos de Avaliação Educacional (Andrade et al., 2000).

(b) Parâmetro de Acerto Casual β3j Fixado em Valor Nulo

No caso em que seja razoável adotar FRI’s de 2 ou 1 parâmetro para um ou mais dos
itens envolvidos em um teste, a adaptação necessária consiste em fixar uij = 0 em toda
iteração do algoritmo, além de omitir a amostragem do parâmetro β3j no Passo 6 dos
itens correspondentes (Sahu, 2002).

(c) Parâmetros de Dificuldade e/ou Discriminação Fixos ou Restritos

Várias situações podem surgir em que alguns parâmetros associados à dificuldade e/ou
discriminação de alguns itens são conhecidos (já calibrados) ou precisam ser fixados ou res-
tritos a algum sub-espaço paramétrico. Na Seção 3.3, por exemplo, vimos a necessidade de
se adotar restrições sobre alguns parâmetros de itens com o intuito de contornar posśıveis
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problemas causados pela indeterminação da escala e invariância rotacional a que os mode-
los da TRI estão sujeitos. Outra situação surge em testes da área educacional onde valores
não-negativos são esperados para os parâmetros associados à discriminação, pois, nestes
casos, espera-se que a probabilidade de resposta correta ao item aumente na medida em
que cada um dos componentes do vetor de habilidades (traços latentes) também aumenta
(Nojosa, 2002). A necessidade de se fixar parâmetros associados à discriminação também
pode surgir se o interesse é estimar os parâmetros do modelo de resposta ao item
K-multivariado (Seção 3.2.2) ou os parâmetros do modelo Rasch (Fischer; Molenaar,
1995).

Para que as situações descritas acima possam ser contempladas, algumas modificações
no Passo 5 da versão básica do algoritmo DAGS precisam ser desenvolvidas. Para isto,
uma das seguintes estratégias pode ser adotada:

i. No contexto da inferência bayesiana uma das maneiras de se restringir (fixar) os
valores de alguns parâmetros de um modelo consiste em especificar distribuições a
priori bastante precisas no sentido de especificar distribuições com valores esperados
iguais aos valores que se deseja fixar com uma variabilidade mı́nima em torno destes
valores. No contexto do modelo multidimensional de 2 parâmetros probito da TRI,
este procedimento é adotado, por exemplo, por Jackman (2001) e Clinton et al.
(2004).

ii. Um segundo procedimento consiste em não especificar distribuições a priori para
os parâmetros fixados do j-ésimo item que denotaremos por um sub-vetor βj• e
conseqüentemente não amostrar destes no Passo 5 mas simplesmente amostrar da
distribuição normal associada ao sub-vetor dos parâmetros não fixados, βj◦, do j-
ésimo item. Tudo isto sem levar em consideração a informação dos valores assumidos
pelos parâmetros fixados βj•.

iii. Uma terceira alternativa descrita em Quinn (2004) e implementada no pacote MCMC-
pack do R (Martin; Quinn, 2006), consiste em considerar na distribuição condicional
completa do Passo 5 a informação dos valores assumidos pelos parâmetros fixados
do j-ésimo item, βj•. Deste modo, a seguinte distribuição condicional é obtida:

βj◦| . . . ,y ∼ NK◦
(ϕj◦mj◦,ϕj◦),

em que ϕj◦ =
(
B−1

0,j◦ + Θ(j◦) ′ Θ(j◦)
)−1

e mj◦ =
(
B−1

0,j◦b0,j◦ + Θ(j◦) ′ vj•

)
com

– βj◦ representando o vetor de parâmetros livres do j-ésimo item, ou seja, da
j-ésima linha da matriz de parâmetros dos itens β = (β1,β2).
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– Θ(j◦) é uma matriz nj ×K◦ formada apenas pelos elementos da matriz Θ(j) que
são multiplicados pelos elementos βj◦ na expressão Θ(j)β12j . Note que Θ(j) é
tal como descrita no Passo 5 do algoritmo DAGS e Seção A.7 do Apêndice A.
Assim, K◦ ≤ (1 +K) representa a quantidade de parâmetros livres do j-ésimo
item.

– B0,j◦ e b0,j◦ são os hiperparâmetros da distribuição a priori especificada somente
para os parâmetros livres do j-ésimo item; e

– vj• = vj −Θ(j•)βj• é um vetor de dimensão nj em que Θ(j•) é uma matriz nj ×

K• formada apenas pelos elementos da matriz Θ(j) que não são multiplicados
pelos elementos βj◦ na expressão Θ(j)β12j . O vetor βj• é formado, portanto,
somente pelos parâmetros fixos do j-ésimo item cuja dimensão é dada por
K• = (1 +K) −K◦.

Finalmente, quando restrições nos parâmetros na forma de desigualdade são neces-
sárias, uma opção é amostrar de βj◦ repetidamente até que a restrição desejada seja
satisfeita.

(d) Estimação de “Blocos” de Parâmetros

Para os casos em que não existe interesse em realizar a estimação simultânea dos
parâmetros dos itens β, traços latentes θ1, . . . , θN e populacionais η = (µθ,Σθ,D,ω, ν)
mas apenas sobre um ou dois destes “blocos” de parâmetros, o procedimento natural é
eliminar da distribuição a posteriori (4.6) a distribuição a priori do(s) bloco(s) de parâ-
metros conhecidos e não realizar a amostragem correspondente no algotimo Gibbs. Tal
procedimento é semelhante à estimação por máxima verossimilhança em “blocos” descrita
em Tavares (2001).

(e) Modelos Unidimensionais

Uma interessante modificação na versão básica do algoritmo DAGS surge quando o
modelo a ser estimado recai sobre o caso especial dos modelos unidimensionais, ou seja,
quando os traços latentes podem ser considerados de dimensão K = 1. Neste caso, a
amostragem por Metropolis-Hastings do parâmetro associado à assimetria (Passo 10)
pode ser substitúıda pela amostragem direta da distribuição

δ| . . . ∼ N1 (Ψδψδ,Ψδ) (4.15)

em que
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(
γ−1

0 + z′Σ−1
δ z
)−1

,

com z = (z1, . . . , zN)′ e Σ−1
δ =

1

σ2
θ

diag(ω1, . . . , ωN).� ψδ = γ−1
0 .0 + z′Σ−1

δ θ∗ = z′Σ−1
δ θ∗,

com θ∗ = (θ1 − µθ, . . . , θN − µθ)
′ = θ − µθ1N .

As expressões necessárias para se chegar a esta distribuição enconcontram-se na Seção
A.10 do Apêndice A.

4.2.4.3 Metropolis-Hastings e Distribuições Discretas

É interessante notar que rigorasamente falando, a versão básica do algoritmo DAGS deve-
ria ser chamada de algoritmo de Metropolis-Hastings dentro de Gibbs, pois, como pode-
mos perceber, nos Passos 10 e 12 precisamos amostrar os parâmetros por Metropolis-
Hastings (Patz; Junker, 1999a).

Apesar de Tierney (1994) ter desenvolvido estudos que validam a convergência de al-
goritmos do tipo Metropolis-Hastings dentro de Gibbs, não devemos negar que é sempre
desejável a obtenção de distribuições fechadas para as distribuições condicionais comple-
tas. Com este intuito a amostragem do grau de liberdade ν por Metropolis-Hastings no
Passo 12 pode ser substitúıda pela simples geração de números aleatórios de distribuições
discretas, conforme descrito por Albert e Chib (1993). Tal procedimento também pode
ser considerado para o caso do vetor de parâmetros de assimetria δ, sendo necessário, é
claro, a especificação adequada de uma distribuição multivariada discreta a priori.

4.2.4.4 Extensão do Algoritmo para Modelos de Grupos Múltiplos

Em situações reais de avaliação pode ser de interesse a comparação entre diferentes grupos
de respondentes através da aplicação de testes compostos por items completamente ou
parcialmente comuns (Andrade et al., 2000, Cap. 5). A adaptação da versão básica do
algoritmo DAGS para a realização de tais comparações (ou equalizações) pode ser realizada
de maneira análoga à proposta por Béguin e Glas (2001).

4.2.4.5 Implementação Computacional

Para a implementação computacional da metodologia descrita neste caṕıtulo aplicada a
alguns modelos discutidos aqui, optamos por realizar adaptações nos códigos abertos do
pacote MCMCpack (Martin; Quinn, 2006) do ambiente computacional e estat́ıstico R.
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Algumas vantagens deste procedimento seguem do fato da computação intensiva ser
executada na linguagem de programação C++ através da Biblioteca Estat́ıstica Scythe
que permite gerar números aleatórios, realizar operações matriciais e armazenar dados de
maneira relativamente simples e eficiente (Martin e Quinn, 2000, http://scythe.wustl.edu/).
Vale dizer que esta biblioteca também é livremente disponibilizada e seu uso também
pode servir à implementação de procedimentos inferenciais no contexto freqüentista. Ou-
tra vantagem da abordagem escolhida para a implementação de nosso algoritmo segue
do fato das amostras da distribuição a posteriori ficarem dispońıveis no formato de obje-
tos mcmc permitindo assim a realização de análises de convergência através do pacote
coda do R. Outro pacote do R que potencializa uma análise bayesiana é o rv (“Random
Variable”) que permite a obtenção simples e rápida de várias medidas de interesse, além
de gráficos de credibilidade. Tudo isto num único ambiente gráfico e computacional, o R

(R Development Core Team, 2007).

Os procedimentos necessários para realizar as devidas modificações e compilação do
pacote MCMCpack (Martin; Quinn, 2006) podem ser encontrados no manual de desenvol-
vedores do MCMCpack, dispońıvel em:

http://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/MCMCpack Development Page.

Outra informação importante diz respeito ao ambiente do Sistema Linux (e.g. Dis-
tribuidor Ubuntu) pois foi somente com o uso de um Sistema Linux que particular-
mente encontramos menores dificuldades para realizar todos os procedimentos de mo-
dificação e compilação do pacote R. Além disso, é importante dizer que todas as modifica-
ções/adaptações dos códigos foram feitas na versão MCMCpack_0.8-2 do pacote MCMCpack.
No Apêndice B apresentamos informações sobre como um usuário R pode ter acesso à fun-
ção MCMCirtKd2PPSn que desenvolvemos com o intuito de realizar análises no próximo
Caṕıtulo.

No próximo caṕıtulo, alguns estudos de dados simulados são desenvolvidos com o
intuito de investigar a aplicabilidade de alguns modelos multidimensionais da TRI até
aqui discutidos e estendidos. Ter uma noção sobre a eficiência do método de estimação
bayesiana via método DAGS discutido neste caṕıtulo também é um dos objetivos das
análises de dados simulados a serem descritos.
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Caṕıtulo 5

Análises Envolvendo Dados Simulados

5.1 Introdução

Neste caṕıtulo aplicamos a alguns conjuntos de dados (testes) simulados a metodologia de
estimação bayesiana desenvolvida no caṕıtulo anterior. O principal objetivo destas aplica-
ções é investigar a eficiência da metodologia além de posśıveis vantagens e/ou desvantagens
em se analisar testes com a informação prévia de que o comportamento dos traços latentes
de uma determinada população possa ser representado por uma distribuição assimétrica.
Neste contexto, é importante lembrar que a especificação de uma distribuição assimétrica
para representar o comportamento dos traços latentes, à rigor, não define um Modelo de
Resposta ao Item (MRI; Seção 2.1) pois, de fato, a especificação desta ou de outra distri-
buição surge como um elemento necessário ao desenvolvimento e implementação de um
processo de estimação dos parâmetros de um MRI, seja através de um método bayesiano
como desenvolvido no Caṕıtulo 4 ou de um método freqüentista com o uso da função de
verossimilhança marginal discutido na Seção 3.3.1.2.

Nas próximas seções apresentaremos dois tipos de teste que diferem quanto à dimen-
sionalidade, ou seja, quanto à quantidade e/ou intensidade de traços latentes exigidos dos
respondentes para se obter uma determinada resposta ao item (e conjunto de itens). Na
Seção 5.2, com o intuito de nos familiarizarmos com a execução do processo de estimação
e interpretação dos modelos de resposta ao item com o uso de distribuições assimétricas
para os traços latentes, idealizamos a aplicação de um teste constitúıdo somente por itens
do tipo unidimensional os quais serão analisados sob o modelo 1d2PPN e 1d2PPSn, ou
seja, o teste será analisado sob o modelo 1-dimensional de 2 Parâmetros Probito asssu-
mindo duas distribuições a priori para os traços latentes: Normal e “Skew-normal”. Tais
modelos serão aplicados quando a verdadeira distribuição dos traços latentes é normal
assimétrica com parâmetros de localização µ = 0, escala σ = 1 e assimetria δ = −1.5 de-
notada por Sn(0, 1,−1.5). Na Seção 5.3 idealizamos um teste constitúıdo por 30 itens do
tipo bididimensional e neste caso os dados serão analisados usando os modelos 2d2PPN,
2d2PPSn, 2m2PPN e 2m2PPSn. De maneira análoga à primeira análise de dados simula-
dos, os modelos aplicados nesta seção serão avaliados e comparados na situação em que a
verdadeira distribuição dos traços latentes é normal bivariada assimétrica. Na Sub-seção
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5.3.1 apresentamos uma descrição detalhada dos parâmetros desta distribuição e na Seção
5.4 uma descrição geral sobre os resultados observados no caṕıtulo é apresentada.

5.2 Dados Simulados 1: Teste Unidimensional

O primeiro conjunto de dados simulado é constitúıdo por J = 30 itens (unidimensionais)
aplicados a uma quantidade moderada de respondentes, ou seja, N = 400. Para caracte-
rizar os itens foram considerados vários ńıveis de dificuldade entre fáceis e dif́ıceis, isto
é, entre os valores -2.2 e 2.2 que podem ser observados na Tabela 5.1. Com relação a es-
tes valores é importante lembrar que os mesmos correspondem a uma métrica associada a
uma distribuição dos traços latentes simétrica, e.g. normal, com parâmetros de localização
µ = 0 e escala σ = 1. Lembramos, ainda, que diferentemente da distribuição normal, o
valor esperado e o desvio-padrão da normal assimétrica (Sahu et al., 2003) não coincidem,
respectivamente, com estes parâmetros. Isto porque tais caracteŕısticas dependem do pa-
râmetro de assimetria, δ, da seguinte forma: E(X) = µ+( 2

π
)

1
2 δ e V ar(X) = σ2+(1− 2

π
)δ2.

No que conscerne a caracterização dos itens quanto ao poder de discriminação, valores
entre 0,55 e 1,5 (Tabela 5.1) foram adotados pois estes são esperados quando os modelos
de resposta ao item (função de ligação) baseam-se na função de distribuição normal (ogiva
normal) (Nojosa, 2001; Baker; Kim, 2004).

Ainda com relação aos valores considerados para os parâmetros dos itens (unidimen-
sionais), Baker e Kim (2004) lembram que a parametrização em termos de inclinação β2j

e intercepto β1j dada por ηij = β2jθi − β1j é muito mais utilizada na literatura técnica
e computacional da TRI. Por outro lado, é a parametrização de Lord e Novick (1968)
dada por ηij = aj(θi − bj) que deve ser preferida para descrever as caracteŕısticas dos
itens em termos práticos pois é somente nesta parametrização que os parâmetros bj e aj

corretamente representam a localização e a inclinação de uma Curva Caracteŕıstica do
Item (CCI) ou, equivalentemente, a dificuldade e a discriminação de um item (McDonald
(1997b) também discute este assunto). Vale destacar, ainda, que é somente nesta última
parametrização que o parâmetro de dificuldade bj fica representado na mesma escala do
traço latente θ.

Diante das considerações descritas acima, apresentamos na Tabela 5.1 os verdadei-
ros parâmetros dos itens associados ao modelo 1d2PP (unidimensional de 2 parâmetros
probito; Seção 3.2.1) conforme a parametrização de Lord e Novick (1968), ressaltando,
porém, que para efeito de simulação das respostas aos itens os mesmos foram transforma-
dos para a parametrização em termos de inclinação β2j e intercepto β1j, ou seja, β2j = aj

e β1j = ajbj . Por outro lado, para efeito de comparação entre as estimativas obtidas sob

esta última parametrização e os verdadeiros valores, a transformação inversa foi apli-
cada às estimativas de modo que todas as interpretações relativas à discriminação aj e
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Tabela 5.1 Verdadeiros parâmetros dos itens (unidimensionais e de 2 parâmetros) considerando
a ogiva normal como modelo de resposta ao item e a parametrização de Lord e Novick (1968).

Parâmetro
Item

i1v i2v i3v i4v i5v i6v i7v i8v i9v i10v

b −2.20 −2.02 −1.85 −1.68 −1.51 −1.34 −1.17 −1.00 −0.80 −0.67
a 0.55 1.16 0.89 1.26 1.42 0.63 1.28 0.69 1.44 0.90

i11v i12v i13v i14v i15v i16v i17v i18v i19v i20v

b −0.55 −0.43 −0.30 −0.18 −0.06 0.06 0.18 0.30 0.43 0.55
a 1.00 1.38 1.13 0.78 0.82 1.23 1.33 1.07 0.74 1.28

i21v i22v i23v i24v i25v i26v i27v i28v i29v i30v

b 0.67 0.80 1.00 1.17 1.34 1.51 1.68 1.85 2.02 2.20
a 1.05 0.71 0.84 1.21 0.98 1.42 1.32 1.05 1.18 0.80

dificuldade bj ficassem claramente asseguradas (Lord; Novick, 1968; McDonald, 1997b;
Baker; Kim, 2004). Além disso, foi de extrema importância a transformação (ou equaliza-
ção) das estimativas para a métrica dos verdadeiros parâmetros pois, sem isto, viéses foram
erroneamente observados uma vez que distribuições na forma padrão (simétrica e assimé-
trica) foram especificadas para os traços latentes com o objetivo de resolver o problema da
falta de identificabilidade (ver Seção 5.2.2), induzindo, assim, escalas de medida (ou mé-
tricas) não comparáveis entre os modelos e verdadeira métrica definida pelos parâmetros
dos itens originais. Alguns textos que dedicam comentários sobre a relação entre identifi-
cabilidade e a necessidade de se transformar a métrica das estimativas para a métrica dos
parâmetros originais são: De Ayala e Sava-Bolesta (1999) e Harwell et al. (1996); além da
Seção 2.2.1 do presente trabalho. O método de equalização a posteriori (pós-obtenção das
estimativas) adotado na análise dos dados desta seção foi o Média-Desvio (Mean-Sigma)
que encontra-se descrito, por exemplo, em Andrade et al. (2000). Destacamos, ainda, que
alguns autores eliminam a necessidade de uma equalização a posteriori fazendo com que
as distribuições originais dos traços latentes (simétricas ou assimétricas) tenham média e
desvio-padrão igual a 0 e 1, respectivamente. Evitar uma posśıvel confusão entre o erro
de equalização e o erro de estimação é a grande vantagem deste procedimento mas apa-
rentemente só é válido quando o método de estimação em estudo produz estimativas para
os traços latentes com média e desvio-padrão também fixados em 0 e 1, respectivamente
(DeMars, 2003). Como é posśıvel observar, este não é necessariamente o caso do método
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desenvolvido no presente trabalho, pois no caso da adoção de uma distribuição assimétrica
(a priori) para os traços latentes, os parâmetros de localização e escala especificados em 0
e 1, respectivamente, não equivalem à média e desvio-padrão. Além disso, como poderá ser
visto, a equalização a posteriori aqui adotada apresenta resultados aceitáveis, até mesmo
porque relações lineares entre as estimativas e os verdadeiros parâmetros foram observadas
através de investigações informais, o que é desejável para uma maior confiabilidade sobre
a equalização realizada em nosso trabalho (Andrade et al., 2000).

5.2.1 Distribuição dos traços latentes

A análise de dados simulados que descreveremos em seguida tem por objetivo investigar
posśıveis vantagens e/ou desvantagens devido à adoção de uma distribuição a priori assi-
métrica para representar o comportamento populacional dos traços latentes. No entanto,
até o momento não mencionamos nada sobre como reconhecer uma distribuição assimé-
trica com um ńıvel de assimetria significativamente não nulo e com intensidade suficiente
para interferir (ou não) nas estimativas obtidas a partir de um determinado método de
estimação e inferência. Com o intuito de introduzir esta noção, ilustramos na Figura 5.1,
a forma de algumas densidades normais assimétricas padrão (µ = 0 e σ = 1) segundo a
proposta de Sahu et al. (2003). Valores esperados e desvios-padrão teóricos também são
apresentados. A partir desta figura é posśıvel observar desde uma distribuição com as-
simetria nula (gráfico (a)), isto é, com o parâmetro δ = 0 e, portanto, coincidente com
a distribuição normal, até uma distribuição com ńıvel de assimetria relativamente alto e
negativo (δ = −2.5, gráfico (d)). Na Figura 5.1 também apresentamos para cada distribui-
ção um histograma e algumas medidas descritivas relacionadas a uma amostra aleatória
de tamanho 400.

A partir da observação da Figura 5.1 e com base em testes clássicos sobre a nulidade
da assimetria de cada uma das amostras ilustradas é posśıvel concluir que valores do pa-
râmetro de forma (associado à assimetria), δ, próximos de −1.5 representam intensidade
moderada de assimetria. Sendo assim, decidimos considerar no presente estudo a gera-
ção dos traços latentes a partir de uma distribuição Sn(0, 1,−1.5) (amostra ilustrada no
Gráfico (c) da Figura 5.1).

Como já mencionado, as respostas aos itens gerados sob as condições descritas até
aqui serão analisadas sob os modelos 1d2PPN e 1d2PPSn. Esperamos assim, poder de-
tectar algumas vantagens e/ou desvantagens ao se adotar tais modelos no processo de
estimação e inferência bayesiana via método DAGS, quando a verdadeira distribuição dos
traços latentes possui um ńıvel moderado de assimetria representada pela distribuição
Sn(0, 1,−1.5).
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Figura 5.1 Histogramas, resumos amostrais (mediana, média, desvio-padrão, a3: assimetria e a4:
curtose), curvas e valores teóricos segundo algumas distribuições normais assimétricas univari-
adas Sahu et al. (2003). (As amostras ilustradas nos gráficos (c) e (d) evidenciaram significativamente

a rejeição das hipóteses de normalidade, assimetria e curtose. Tais distribuições exemplificam ńıveis de

assimetria moderada e alta, respectivamente.)

5.2.2 Especificação das Prioris e Identificabilidade dos Modelos

No presente estudo, o vetor de médias e a matriz de precisão da distribuição a priori (4.5)
dos parâmetros de dificuldade e discriminação foram fixados em b0,j = (µβ1j, µβ2j)

′ =
(0, 1)′ e B−1

0,j = diag(σ2
β1j, σ

2
β2j1)

−1 = diag(2, 0.5)−1 = diag(0.5, 2), para j = 1, . . . , 30. A
especificação destes valores, além de considerar a escala (0, 1) da distribuição dos traços
letentes descrita no próximo parágrafo, também considerou como referência as experiên-
cias bem sucedidas de Patz e Junker (1999a), Sahu (2002) e Bazán (2005). Sahu (2002),
por exemplo, observou que valores maiores para as variâncias (precisões menores) resul-
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tam em estimativas instáveis e Bazán (2005), analisando um teste de matemática aplicado
à alunos de escolas Peruanas, encontrou resultados insenśıveis quando diferentes valores
para estes hiper-parâmetros foram atribúıdos, ou seja, insenśıveis no sentido de que dife-
rentes parâmetros das distribuições a priori resultaram em inferências bastante similares.
Para finalizar a especificação da distribuição a priori do parâmetro de discriminação nós
consideramos um truncamento à esquerda do zero, garantindo, portanto, a positividade
dos mesmos.

Com relação à distribuição conjunta a priori dos traços latentes, distribuições normal
padrão independentes foram consideradas quando adotado o modelo 1d2PPN e distri-
buições normal padrão assimétricas independentes quando adotado o modelo 1d2PPSn.
Lembramos que a adoção de distribuições padrão para os traços latentes tem como prin-
cipal objetivo a identificabilidade local (estabelecimento de uma métrica) do modelo
unidimensional de 2 parâmetros probito (2PP) que aliado à restrição de positividade dos
parâmetros de discriminação garante a identificabilidade global (ver discussão na pág.
25). Finalmente, para o caso do modelo 1d2PPSn uma distribuição normal padrão foi
considerada para a priori do parâmetro de assimetria, δ.

5.2.3 Análise de Convergência das Cadeias de Markov

Após realizar análises preliminares sobre a convergência das cadeias de Markov associadas
à distribuição a posteriori do modelo 1d2PPN e 1d2PPSn, decidimos por considerar uma
amostra de tamanho 1.000 obtida a partir do descarte de 100.000 valores iniciais de uma
sequência de 60.0000 valores. Saltos de tamanho 500, portanto, foram realizados. O tempo
de processamento para a geração de cada uma destas cadeias foi de aproximadamente 2hs
e 30 min. em um computador Core 2 Dual com 2 Gb de memória RAM e para iniciali-
zar a cadeia foram considerados: (i) estimativas de máxima verossimilhança marginal dos
parâmetros de dificuldade e de discriminação obtidas a partir do pacote ltm do programa
R e (ii) traços latentes obtidos a partir de autovetores de uma matriz de correlação de
dados duplamente centralizados, conforme descrito no manual do pacote pscl do ambi-
ente computacional e estat́ıstico R (ver também Clinton et al. (2004)). No caso da cadeia
associada ao modelo 1d2PPSn, estes mesmos critérios de inicialização foram considerados
além do valor nulo para inicializar o parâmetro de assimetria.

A estratégia para se obter uma amostra da distribuição a posteriori a partir de uma
longa sequência da cadeia e grandes saltos foi motivada pela observação preliminar de
sequências de valores altamente dependentes (autocorrelação alta) com correspondentes
tamanhos efetivo de amostra∗ pequenos. Gamerman e Lopes (2006, p. 149), por exem-
plo, relatam que em casos como estes a cadeia simulada deve ser suficientemente longa

∗ O tamanho efetivo de amostra que nos referimos é mais conhecido por “Effective Sample Size” cuja
sigla é ESS.
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para que o espaço paramétrico de interesse seja adequadamente representado pela amos-
tra MCMC obtida. Diante desta discussão, é interessante lembrar também que a presença
de altas autocorrelações observadas em nossa análise preliminar de convergência já era
esperada, tendo em vista o uso de variáveis latentes auxiliares no modelo, isto é, de dados
aumentados (Sahu, 2002; Chen et al., 2000; Bazán, 2005). É interessante lembrar, ainda,
que o uso de saltos numa cadeia de sequência única tem por principais vantagens: (i) a
facilidade de se calcular variâncias de estimadores obtidos a partir da amostra da distri-
buição a posteriori sob a hipótese de uma amostra aproximadamente independente e (ii)
o ganho computacional em termos de memória necessária para se armazenar e manipular
grandes matrizes de dados (Carlin; Louis, 1996; Gamerman; Lopes, 2006). Por outro lado,
Gamerman e Lopes (2006), com base em resultados da Teoria Ergódica, lembram que tal
procedimento é dispensável para se obter a convergência de estimativas médias para os
verdadeiros valores de interesse. Carlin e Louis (1996, pag. 195, 196) também lembram
que o procedimento de saltos numa cadeia sempre aumenta a variância dos estimadores
obtidos por média amostral. Uma estratégia alternativa para a obtenção dos valores amos-
trais da distribuição a posteriori seria através da geração de múltiplas cadeias de Markov
a qual não foi considerada em nosso trabalho. Sinharay (2004) é um dos poucos autores
que relatam muito bem as experiências adquiridas com relação a convergência de cadeias
MCMC na área psicométrica e para concluir esta discussão é importante dizer que todos
os autores aqui citados reconhecem a não existência de um procedimento amplamente
aceitável pelos pesquisadores.

Uma vez obtida a amostra da distribuição a posteriori sob as condições descritas no
parágrafo inicial desta seção, gráficos de trajetória e estat́ısticas de Geweke (1992) obti-
dos(as) com o uso do pacote coda (Plummer et al., 2007) forneceram ind́ıcios de conver-
gência das cadeias associadas aos modelos (parâmetros) 1d2PPN e 1d2PPSn. Ressaltamos
apenas que a cadeia associada ao parâmetro de assimetria foi a que apresentou maior di-
ficuldade para percorrer o espaço paramétrico de interesse devido à alta autocorrelação
(ver Figura 5.2).
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Figura 5.2 Gráficos de trajetória e de autocorrelação do parâmetro de assimetria δ do modelo
1d2PPSn.
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5.2.4 Análise das Estimativas Obtidas sob os Modelos 1d2PPN e

1d2PPSn

Na Figura 5.3 encontram-se diversos gráficos ilustrando o comportamento das estima-
tivas obtidas sob o modelo 1d2PPN quando o verdadeiro modelo gerador das respostas
aos itens é o 1d2PPSn. Como as estimativas obtidas pelo modelo 1d2PPSn apresentaram
comportamento bastante semelhante, nos deteremos apenas à análise dos resultados ex-
pressos nesta figura, além de algumas medidas comparativas entre as estimativas dos dois
modelos. Nos gráficos (a), (b) e (c) apresentamos intervalos quant́ılicos de 95% de credi-
bilidade das diferenças (desvios ou reśıduos) entre os valores da amostra da distribuição a
posteriori e os verdadeiros valores dos parâmetros de dificuldade, discriminação e traços
latentes, respectivamente. Os pequenos pontos que se encontram no centro de cada inter-
valo de credibilidade correspondem à média dos desvios. No gráfico (d) é posśıvel observar
a relação entre as médias da amostra da distribuição a posteriori e os verdadeiros valores
dos traços latentes dos respondentes.

De modo geral é posśıvel observar que todos os parâmetros são estimados de modo sa-
tisfatório tendo em vista que a maioria dos intervalos de credibilidade contém o valor nulo
que corresponde a um viés nulo. De forma mais espećıfica, aproximadamente 96,6% dos
intervalos correspondentes aos parâmetros de dificuldade contiveram o valor nulo quando
considerado o modelo 1d2PPN. Por outro lado, este percentual foi de 100% quando con-
siderado o modelo 1d2PPSn. Resultado inverso ocorreu com relação aos parâmetros de
discriminação, ou seja, 100% e 96,6% dos intervalos cobriram o valor nulo, quando consi-
derados os modelos 1d2PPN e 1d2PPSn, respectivamente. No que diz respeito aos traços
latentes dos respondentes cerca de 93% e 97,25% dos intervalos de credibilidade combriram
o verdadeiro valor quando adotados os modelos 1d2PPN e 1d2PPSn, respectivamente.

A partir do gráfico (d) da Figura 5.3 é posśıvel observar que os respondentes com traços
latentes inferiores a −2 tiveram suas estimativas médias praticamente categorizadas para
o menor valor estimado que foi aproximadamente −3 (e −4 quando obtidas sob o modelo
1d2PPSn). Uma explicação para este comportamento deve-se ao fato do teste não ter sido
contemplado por itens cujos ńıveis de dificuldade representassem bem a região inferior a
-2.2 da escala dos traços latentes. Este problema, portanto, independe do modelo adotado
para se obter as estimativas mas sim da capacidade de se construir um teste com itens
sob os mais variados ńıveis de dificuldade (e discriminação) de modo que as várias regiões
da escala dos traços latentes sejam adequadamente contempladas. Ainda assim, devemos
destacar que o modelo 1d2PPSn demonstrou-se mais flex́ıvel do que o 1d2PPN no sentido
de permitir que valores inferiores a −3 fossem estimados para os traços latentes.

Nos histogramas da Figura 5.4 encontram-se algumas estat́ısticas descritivas das mé-
dias obtidas a partir de uma amostra da distribuição a posteriori dos traços latentes ex-
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Figura 5.3 (a), (b) e (c) Intervalos quant́ılicos de credibilidade das diferenças entre estimativas
obtidas a partir de uma amostra da distribuição a posteriori do modelo 1d2PPN e verdadeiros
parâmetros do modelo 1d2PPSn. (d) Gráfico de dispersão entre verdadeiros traços latentes e
médias amostrais da distribuição a posteriori sob o modelo 1d2PPN.

pressas na métrica dos verdadeiros parâmetros†. A partir desta figura observamos que os
parâmetros média e desvio padrão da verdadeira distribuição dos traços latentes são muito
bem estimados, tanto pelo modelo 1d2PPN quanto 1d2PPSn (veja verdadeiros valores no
Gráfico (c) da Figura 5.1). Com relação à verdadeira assimetria da amostra simulada dos
traços latentes, igual a −0.42, apenas a distribuição das estimativas obtidas pelo modelo
1d2PPSn foi que revelou um leve ind́ıcio de assimetria negativa, a3 = −0.17. Este último
resultado pode ser atribúıdo à maior flexibilidade na obtenção das estimativas quando

† As estimativas médias foram transformadas para a métrica dos verdadeiros traços latentes pelo método
Média-Desvio, conforme discutido no último parágrafo da Seção 5.2.
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uma distribuição a priori assimétrica para os traços latentes é considerada. Ocorre, de
fato, que sob o modelo 1d2PPSn o parâmetro populacional de assimetria pode ser direta-
mente estimado por sua distribuição a posteriori (veja densidade estimada no Gráfico (a)
da Figura 5.5) e, conforme pode ser observado no Gráfico (b) da Figura 5.5, a estimação
deste parâmetro ocorreu de modo satisfatório pois observamos que a média amostral da
distribuição a posteriori estimada foi −1.41 e até mesmo um intervalo de credibilidade
de 50%; representado pelo “box” de menor dimensão; contém o verdadeiro parâmetro de
assimetria que encontra-se representado pelo ćırculo não central.
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Figura 5.4 Histograma das estimativas médias dos traços latentes amostrados da distribuição a
posterori expressas na métrica dos verdadeiros parâmetros: (a) Sob o modelo 1d2PPN (b) Sob o
modelo 1d2PPSn.

5.2.5 Análise das Estimativas Obtidas sob as Métricas Induzidas
pelos Modelos 1d2PPN e 1d2PPSn

Na Figura 5.6 apresentamos novamente alguns histogramas com estat́ısticas descritivas das
médias obtidas a partir de uma amostra da distribuição a posteriori dos traços latentes,
só que expressas na métrica original das estimativas obtidas por cada um dos modelos,
ou seja, expressas na métrica correspondente aos valores gerados pelo algoritmo DAGS e
sem equalização alguma. A partir desta figura observamos que as médias das estimativas
obtidas pelos modelos 1d2PPN e 1d2PPSn são distintas e isto, equivocadamente, pode
nos levar à interpretações distintas sobre o comportamento da distribuição dos traços
latentes populacionais. Por exemplo, ao considerarmos o modelo 1d2PPSn podemos chegar
à conclusão de que a habilidade média dos respondentes, igual a −1.1, é baixa quando
comparada a um valor de referência (localização) igual a zero. De fato, esta conclusão é
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Figura 5.5 (a) Densidade a posteriori do parâmetro de assimetria δ (linha vertical localiza o valor
da verdadeira assimetria) (b) Intervalos quant́ılicos de 50% e 95% de credibilidade do parâmetro
de assimetria δ.

confirmada quando observamos que a dificuldade média estimada para o teste foi igual
a 0.15 (ver na Tabela 5.2). Por outro lado, ao considerarmos o modelo 1d2PPN e o
valor zero como referência (localização), podeŕıamos concluir que a habilidade média dos
respondentes igual a −0.055 é mediana. Acontece que tal conclusão não pode ser aceita
sem que a dificuldade média estimada para o teste seja conhecida. A partir Tabela 5.2 é
posśıvel verificar, por exemplo, que a dificuldade média estimada pelo modelo 1d2PPN
para o teste foi igual a 1.01 de maneira que a correta interpretação dos resultados deve nos
levar à conclusão de que a habilidade média dos respondentes é baixa quando comparada a
um valor de referência (localização) igual a um. Segue, portanto, que ambos modelos levam
à conclusão análoga de que o conhecimento ou habilidade média dos respondentes está
aquém do ńıvel de dificuldade médio do teste numa magnitude aproximada de uma unidade
da métrica induzida pelo modelo correspondente. Este resultado, conforme descreveremos
em seguida, vai de encontro com as caracteŕısticas do verdadeiro teste simulado.

A partir do Gráfico (b) da Figura 5.6 (ver também Gráfico (c) da Figura 5.1) e de
uma breve comparação entre as estimativas dos parâmetros dos itens obtidas pelo mo-
delo 1d2PPSn e os verdadeiros valores constantes na Tabela 5.2 é posśıvel perceber que
o modelo 1d2PPSn foi capaz de recuperar de modo satisfatório a verdadeira métrica dos
parâmetros pois todas estimativas ficaram bem próximas dos verdadeiros valores sem a ne-
cessidade da equalização mencionada no último parágrafo da Seção 5.2. Por outro lado, a
partir do Gráfico (a) da Figura 5.6, Gráfico (c) da Figura 5.1 e Tabela 5.2, o que se observa
com relação às estimativas obtidas pelo modelo 1d2PPN é a ocorrência da Propriedade
da Invariância da TRI a qual diz que as estimativas dos traços latentes (dos itens) são
invariantes ao conjunto de itens (de respondentes) a que são submetidos. Isto quer dizer
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estimativas médias dos traços latentes amostrados da distribuição a posterori
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Figura 5.6 Histograma das estimativas médias dos traços latentes amostrados da distribuição a
posterori expressas na métrica das estimativas originais: (a) Sob o modelo 1d2PPN (b) Sob o
modelo 1d2PPSn.

que, a menos de flutuações aleatórias, as probabilidades de resposta aos itens mantém-se
invariantes ao conjunto de itens e/ou respondentes avaliados (Andrade et al. (2000, pág.
15 e 88), Hambleton et al. (1991)). Para melhor compreender a ocorrência desta proprie-
dade em nossa análise, aproveitamos o fato de estarmos analisando um conjunto de dados
simulados e observamos que ao considerar a distribuição Sn(0, 1, δ) com δ = −1.5 para os
traços latentes, induzimos um valor esperado igual a −1.19 de modo que a média amostral
dos traços latentes simulados resultou no valor igual a −1.3 (Gráfico (c) da Figura 5.1).
Deste modo, o teste préviamente definido para conter itens com ńıveis de dificuldade entre
fácil (−2.2), mediano (0.0) e dif́ıcil (2.2) (ver Tabela 5.1) passou a conter, de fato, itens
dif́ıceis para a particular população de respondentes e isto, no caso do modelo 1d2PPN,
provocou a obtenção de estimativas positivamente viesadas e quase que sistemática de
magnitude aproximada de uma unidade, tanto para os parâmetros de dificuldade quanto
para os traços latentes. Em termos práticos, observamos que ao adotar uma distribuição
a priori normal padrão para os traços latentes, estabelecemos uma determinada escala de
medida (ou métrica) a qual até então era arbitrária e, ao final, os itens são estimados
como sendo uma unidade mais dif́ıcil quando comparados aos verdadeiros ńıveis de difi-
culdade. Mas os traços latentes estimados, quando comparados aos verdadeiros, também
refletem um deslocamento à direita por uma unidade, representando, assim, maiores ńı-
veis de habilidade e por conta disso tais estimativas levam à probabilidades equivalentes
às calculadas sob a métrica do modelo 1d2PPSn; assim como, a menos de erros aleatórios,
sob a métrica induzida pelos verdadeiros parâmetros. Para ilustrar a veracidade de tal
conclusão, apresentamos na Figura 5.7 a relação entre as probabilidades calculadas sob as
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três métricas envolvidas na presente análise: a dos parâmetros originais, a induzida pelo
modelo 1d2PPN e 1d2PPSn. Para finalizar, destacamos que tais observações nos chama
atenção para o fato de que, para interpretar as estimativas obtidas por um determinado
modelo, seja com distribuição a priori simétrica ou assimétrica para os traços latentes, é
importante sempre levar em consideração as relações de ordem e magnitude entre a média
das estimativas médias dos traços latentes e a média das dificuldades estimadas dos itens.
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Tabela 5.2 Verdadeiros parâmetros dos itens e médias amostrais da distribuição a posteriori
segundo modelos 1d2PPN e 1d2PPSn.

Dificuldade Discriminação
Item Verd. 1d2PPN 1d2PPSn Verd. 1d2PPN 1d2PPSn

i1v −2.20 −0.85 −2.11 0.55 0.69 0.54
i2v −2.02 −0.65 −1.84 1.16 1.54 1.19
i3v −1.85 −0.42 −1.55 0.89 1.09 0.84
i4v −1.68 −0.39 −1.50 1.26 1.68 1.31
i5v −1.51 −0.24 −1.31 1.42 1.63 1.29
i6v −1.34 −0.10 −1.14 0.63 0.85 0.68
i7v −1.17 0.05 −0.93 1.28 1.87 1.52
i8v −1.00 0.14 −0.84 0.69 0.86 0.69
i9v −0.80 0.30 −0.62 1.44 1.43 1.17
i10v −0.67 0.40 −0.50 0.90 0.97 0.78
i11v −0.55 0.53 −0.34 1.00 1.34 1.09
i12v −0.43 0.67 −0.17 1.38 1.60 1.34
i13v −0.30 0.70 −0.14 1.13 1.30 1.09
i14v −0.18 0.78 −0.04 0.78 1.09 0.91
i15v −0.06 1.11 0.34 0.82 0.81 0.67
i16v 0.06 0.95 0.16 1.23 1.48 1.26
i17v 0.18 1.12 0.35 1.33 1.46 1.27
i18v 0.30 1.41 0.68 1.07 1.14 0.99
i19v 0.43 1.22 0.48 0.74 0.94 0.79
i20v 0.55 1.55 0.81 1.28 1.34 1.22
i21v 0.67 1.52 0.80 1.05 1.34 1.18
i22v 0.80 1.56 0.86 0.71 0.87 0.74
i23v 1.00 1.79 1.07 0.84 1.20 1.09
i24v 1.17 1.64 0.89 1.21 1.68 1.61
i25v 1.34 1.82 1.11 0.98 1.46 1.37
i26v 1.51 2.56 1.80 1.42 1.40 1.47
i27v 1.68 2.23 1.48 1.32 1.40 1.43
i28v 1.85 2.39 1.68 1.05 1.26 1.23
i29v 2.02 3.06 2.23 1.18 1.18 1.30
i30v 2.20 3.40 2.78 0.80 0.77 0.72

min. −2.20 −0.85 −2.11 0.55 0.69 0.54
média 0.00 1.01 0.15 1.05 1.26 1.09
mediana 0.00 1.03 0.25 1.06 1.32 1.18
max. 2.20 3.40 2.78 1.44 1.87 1.61
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Figura 5.7 Gráficos de dispersão entre as probabilidades de resposta correta ao item calculadas
sob as três métricas envolvidas na presente análise: dos parâmetros originais, induzida pelo
modelo 1d2PPN e 1d2PPSn.
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5.2.6 Seleção de Modelo

O principal objetivo desta seção é avaliar o desempenho dos modelos 1d2PPN e 1d2PPSn
através de algumas medidas que não exijam o conhecimento dos verdadeiros parâmetros
geradores do conjunto de dados. Deste modo, os procedimentos aqui considerados são de
grande utilidade para o caso de uma análise de dados reais.

Na Tabela 5.3 apresentamos algumas medidas comumente utilizadas na avaliação de
ajuste e seleção de modelos bayesianos; tais como: Critério de Informação do Desvio (DIC;
Spiegelhalter et al. (2002)), Esperança da Informação de Akaike (EAIC; (Bazán, 2005;
Brooks, 2002)), Esperança da Informação Bayesiana (EBIC; (Bazán, 2005; Brooks, 2002))
e Pseudo Fator de Bayes (PsBF; Sahu (2002), Gelfand (1996)).

Tabela 5.3 Medidas de critério de ajuste e seleção de modelos.

Modelo
Critério de Ajuste Critério de Seleção

DIC (pD*) EAIC EBIC PsBF

1d2PPN 7596.13 (410.41) 8105.71 11506.34 0.103
1d2PPSn 7577.88 (414.03) 8085.86 11493.87 9.709

*Quantidade que mede a complexidade ou o número efetivo de parâmetros do modelo.

Como podemos observar, o DIC, EAIC e EBIC fornecem evidências favoráveis ao
modelo 1d2PPSn quando comparado ao modelo 1d2PPN pois os valores correspondentes
ao modelo 1d2PPSn são ligeiramente menores, indicando, portanto, que este modelo é
o que melhor se ajusta aos dados. O valor do PsBF igual a 9.709 (=1/0.103); conforme
tabela calibrada por Raftery (1996) para o Fator de Bayes; nos fornece uma evidência
relativamente‡ forte a favor do ajuste e seleção do modelo 1d2PPSn.

5.2.7 Considerações Adicionais e Conclusão

Nas últimas seções, em um modelo unidimensional da TRI, procuramos analisar posśıveis
vantagens com relação à adoção de uma distribuição normal assimétrica para a priori
dos traços latentes quando, de fato, a verdadeira distribuição é normal assimétrica com
um ńıvel de assimetria moderado (Seção 5.2.1). Na Seção 5.2.4 foi posśıvel observar que
independente da distribuição a priori para os traços latentes ser normal simétrica ou
assimétrica; as estimativas recuperam de forma satisfatória os verdadeiros parâmetros
do modelo gerador dos dados. Apesar da similaridade entre as estimativas obtidas pelos

‡ Esta medida; diferentemente do Fator de Bayes; não possui uma interpretação tão óbvia pois a mesma
não surgiu formalmente como uma razão de chances (Gelfand, 1996).
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modelos 1d2PPN e 1d2PPSn, foi posśıvel observar que o modelo 1d2PPSn comportou-se
de forma mais flex́ıvel pois além de corretamente ter fornecido ind́ıcios quanto a uma
assimetria negativa e moderada também forneceu ind́ıcios de que os verdadeiros traços
latentes com valores inferiores à −2.2 podem ser melhor estimados. Esta flexibilidade é a
provável explicação para o fato de medidas tais como o DIC, EAIC e EBIC indicarem o
modelo 1d2PPSn como o que melhor se ajusta aos dados (Seção 5.2.6).

Na Seção 5.2.5 foi posśıvel observar uma questão de grande importância prática para a
análise e interpretação das estimativas obtidas pelo modelo 1d2PPN e 1d2PPSn. Naquela
seção, observamos que os modelos geram estimativas distintas pois métricas distintas são
induzidas, dependendo da especificação de uma distribuição a priori simétrica ou assimé-
trica para os traços latentes. Apesar disto, conclusões e interpretações quanto às verda-
deiras caracteŕısticas de um teste podem ser corretamente e analogamente obtidas desde
que as relações de ordem e magnitude entre a média das estimativas médias dos traços
latentes e a média das dificuldades estimadas dos itens sejam levadas em consideração.

Conforme é posśıvel perceber nas análises desenvolvidas nesta seção, em termos de
probabilidades estimadas de resposta aos itens, não há vantagem alguma em adotar uma
distribuição a priori para os traços latentes normal assimétrica com o intuito de estimar os
parâmetros do modelo 1-dimensional de 2 Parâmetros Probito da TRI (1d2PP), mesmo
quando a verdadeira distribuição dos traços latentes é moderamente assimétrica. Apesar
disto, se levarmos em consideração que o foco da análise de um conjunto de respostas
aos itens concentra-se nas caracteŕısticas dos itens e traços latentes e que as estimativas
obtidas pelo modelo 1d2PPSn demonstraram-se mais flex́ıveis no sentido de melhor re-
presentar os verdadeiros valores dos parâmetros populacionais e, se além disso, levarmos
em consideração o fato de que medidas de ajuste e seleção de modelos tais como DIC,
EAIC, EBIC e PsBF revelaram-se favoráveis a escolha do modelo 1d2PPSn; é posśıvel
concluir que existe sim alguma melhoria e vantagem em se adotar o modelo 1d2PPSn
para a análise e a interpretação dos dados simulados nesta seção. Vale lembrar, ainda, que
o uso do modelo 1d2PPSn e a estimação bayesiana via método DAGS revelou-se eficaz
para a estimação da verdadeira forma da distribuição dos traços latentes, conforme pode-
mos observar através do Gráfico (c) da Figura 5.1 e Figuras 5.4, 5.5 e 5.6. Análises como
as descritas nesta seção com assimetria positiva para a verdadeira distribuição dos traços
latentes resultaram em conclusões análogas.
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5.3 Dados Simulados 2: Teste Bidimensional

Nesta seção um teste (simulado) do tipo bidimensional (Seção 3.2.1) será analisado e de
modo semelhante à análise desenvolvida na seção anterior o principal objetivo será, além
de obter uma impressão sobre a eficácia do método de estimação DAGS, investigar sobre
posśıveis vantagens e/ou desvantagens em se adotar uma distribuição normal multiva-
riada assimétrica como informação a priori sobre o comportamento dos traços latentes
de uma determinada população. Com este intuito um teste composto por 30 itens foi
idealizado de maneira similar ao descrito na Sub-seção 5.2. As caracteŕısticas do teste
simulado/idealizado são detalhadamente descritas na próxima sub-seção.

5.3.1 Caracteŕısticas dos Verdadeiros Parâmetros dos Itens e Tra-

ços Latentes

Na Tabela 5.4 constam os verdadeiros parâmetros dos itens segundo um modelo bidimen-
sional de 2 Parâmetros Probito (2d2PP; Seção 3.2.1). Nesta Tabela, observamos que os
parâmetros associados à discriminação dos itens na segunda (primeira) dimensão que com-
poem os primeiros (últimos) 15 itens assumem valores relativamente menores e próximos
a zero quando comparados com os correspondentes da outra dimensão. Em termos prá-
tico, um conjunto de itens com tais caracteŕısticas representa um teste bidimensional com
estrutura aproximadamente simples e isto significa que embora múltiplos traços
latentes sejam necessários para se obter uma resposta a um item, apenas um dos tra-
ços latentes é substancialmente necessário (McDonald, 1999). Outro aspecto prático e de
interesse para a interpretação dos parâmetros dos itens diz que, devido a multidimen-
sionalidade, os valores dos parâmetros de “dificuldade” (intercepto β1j) e “discriminação”
(inclinação β2j1 e β2j2) de um item não mais podem ser diretamente interpretados como
tais, apesar dos mesmos estarem relacionados§. Na análise do presente conjunto de da-
dos tais interpretações ainda serão consideradas, principalmente por estarmos diante de
sub-testes aproximadamente unidimensionais. Quantidades que verdadeiramente podem
ser interpretadas como sendo o ńıvel de dificuldade e a discriminação de um item multi-
dimensional são rigorosamente definidas por Reckase (1997) (ver também Nojosa (2002))
e diante das considerações aqui descritas avisamos que nos referiremos aos 15 primeiros
itens como pertencentes a um sub-teste 1 aos demais a um sub-teste 2.

Para a verdadeira distribuição dos traços será considerada uma distribuição nor-
mal assimétrica bivariada com vetor de localização µθ = (−0.5, 1.7)′, matrix de escala

Σθ =

(
0.90 0.65
0.65 0.70

)
e vetor associado à assimetria δ = (0,−1.5)′. Os valores destes

§ Veja no terceiro parágrafo da Sub-seção 5.2 que situação análoga ocorre no caso de um modelo de
resposta ao item unidimensional.
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Tabela 5.4 Parâmetros dos itens (bidimensionais) utilizados para gerar os dados dicotômicos.

Parâmetros Parâmetros
Itens do Sub-teste 1 β1j β2j1 β2j2 Itens do Sub-teste 2 β1j β2j1 β2j2

i1t1 −2.20 0.55 0.03 i1t2 −2.02 0.33 1.16
i2t1 −1.68 1.26 0.19 i2t2 −1.85 0.34 0.89
i3t1 −1.51 1.42 0.37 i3t2 −1.34 0.06 0.63
i4t1 −1.17 1.28 0.29 i4t2 −1.00 0.08 0.69
i5t1 −0.80 1.44 0.26 i5t2 −0.67 0.10 0.90
i6t1 −0.55 1.00 0.33 i6t2 −0.43 0.34 1.38
i7t1 −0.30 1.13 0.27 i7t2 −0.18 0.03 0.78
i8t1 −0.06 0.82 0.06 i8t2 0.06 0.34 1.23
i9t1 0.18 1.33 0.21 i9t2 0.30 0.37 1.07
i10t1 0.43 0.74 0.20 i10t2 0.55 0.24 1.28
i11t1 0.67 1.05 0.37 i11t2 0.80 0.02 0.71
i12t1 1.00 0.84 0.13 i12t2 1.17 0.28 1.21
i13t1 1.34 0.98 0.34 i13t2 1.51 0.20 1.42
i14t1 1.68 1.32 0.35 i14t2 1.85 0.11 1.05
i15t1 2.02 1.18 0.17 i15t2 2.20 0.22 0.80

parâmetros resultam no valor esperado E(θ) = (−0.50, 0.50)′, na matriz de covariâncias

Cov(θ) =

(
0.90 0.65
0.65 1.52

)
e na matriz de correlações Cor(θ) =

(
1 0.56

0.56 1

)
. To-

das estas caracteŕısticas são obtidas das seguintes expressões encontradas em Sahu et al.
(2003):

E(θ) = µθ +

(
2

π

) 1
2

δ e Cov(θ) = Σθ +

(
1 −

2

π

)
D2, (5.1)

em que D = diag{δ1, . . . , δK} é uma matriz diagonal com parâmetros δ1, . . . , δk, . . . , δK
associados à assimetria (forma) da distribuição assimétrica multivariada na k-ésima di-
mensão, k = 1, . . . , K.

A escolha destes parâmetros tem a intenção de simular uma população de responden-
tes cujo comportamento dos traços latentes na primeira dimensão possa ser representada
por uma distribuição nomal simétrica com o valor do parâmetro de localização aproxi-
madamente inferior ao ńıvel médio de dificuldade do sub-teste 1, simulando assim um
sub-teste relativamente dif́ıcil. Note que isto reproduz de maneira semelhante a situação
do teste unidimensional simulado na Seção 5.2 sendo que, no presente caso, há ausência
de assimetria. A idéia para o comportamento da distribuição dos traços latentes na se-
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gunda dimensão é de que a mesma possa ser representada por uma distribuição normal
assimétrica com um ńıvel de assimetria negativo moderado; assim como foi a assimetria
considerada na Seção 5.2. Além disso, a adoção do valor positivo e igual a 1.7 para o
parâmetro de localização na segunda dimensão da distribuição dos traços latentes teve
por objetivo obter o valor esperado igual a 0.5 nesta dimensão. Fazendo desta forma, o
sub-teste 2 pode ser considerado como sendo relativamente fácil, uma vez que o ńıvel mé-
dio de dificuldade deste é 0.0633 (média dos parâmetros β1j deste sub-teste; Tabela 5.4).
Finalmente, a escolha dos parâmetros da matriz de escala teve como propósito a obtenção
de uma correlação moderada e positiva entre as duas dimensões dos traços latentes.

Na Tabela 5.5 apresentamos algumas caracteŕısticas de uma amostra de tamanho
N = 800 da distribuição dos traços latentes acima descrita e, conforme já mencionado,
os valores desta amostra juntamente com os parâmetros dos itens da Tabela 5.4 formam
a base necessária para a geração do conjunto de dados dicotômicos segundo um modelo
2d2PPSn.

Tabela 5.5 Estat́ısticas descritivas da amostra bidimensional dos traços latentes utilizada na
geração dos dados dicotômicos.

Mı́n. Q1 Md Q3 Máx. θ s2 a3 r12

θ1 −3.390 −1.171 −0.533 0.178 2.455 −0.512 0.973 −0.018 0.557
θ2 −3.901 −0.330 0.637 1.431 4.044 0.513 1.625 −0.350 -

Notação: Q1 e Q3: 10 e 30 Quartis, Md: mediana, θ: média amostral, s2: variância amostral, a3: assimetria

amostral e r12: correlação amostral entre os traços latentes da dimensão 1 e 2.

5.3.2 Modelos e Metodologia para as Análises

A análise do atual conjunto de dados simulado será conduzida em um primeiro momento
sob o modelo 2d2PP (Seção 3.2) com distribuições padrão normal e normal assimétrica
para os traços latentes. Neste momento, o interesse maior será analisar a qualidade das
inferências considerando-se somente a estimação dos parâmetros dos itens e traços latentes
sem considerar a estimação dos hiperparâmetros de localização e escala da distribuição
dos traços latentes. Após esta etapa inicial, as análises serão conduzidas sob o modelo
2m2PP (Seção 3.2.2) com distribuições normal e normal assimétrica para os traços la-
tentes e neste momento os hiperparâmetros de localização e escala da distribuição dos
traços latentes também serão estimados. É importante ressaltar que para as análises do
primeiro momento nenhum dos parâmetros dos itens serão fixados de modo que uma aná-
lise do tipo exploratória será realizada no sentido de identificar a estrutura da matrix de
discriminação (“cargas fatoriais”); assim como é feito com o uso do software TESTFACT
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Bock et al. (2003). De outra forma as análises sob os modelos 2m2PP assumirá um ca-
ráter confirmatório pois restrições de nulidade serão estabelecidas sobre alguns elementos
da matrix de discriminação, β2, conforme o item pertença ao sub-teste 1 ou 2 (ver Seção
3.2.2). Eventualmente, em todos estes casos alguns dos parâmetros de interesse não serão
estimados devido às restrições de identificabilidade (assunto discutido nas Sub-seções 3.3,
5.3.3.1 e 5.3.4.4).

As estimativas dos itens obtidas por cada um dos modelos acima descritos serão avali-
adas através de um ı́ndice que denominaremos Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM).
Este ı́ndice permitirá avaliar as diferenças entre as Funções de Resposta ao Item (FRI’s)
verdadeiras e estimadas de um determinado item j e sua expressão é dada por:

REQMj =

√√√√ 1

nj

nj∑

i=1

[
P (θi; β̂1j , β̂2j) − P (θi; β1j,β2j)

]2
, (5.2)

em que P (θi; β1j ,β2j) ≡ Φ
(
X ′

iβ12j

)
é a probabilidade de resposta correta a um item

obtida a partir do modelo 2d2PP (Seção 3.2) avaliado nos verdadeiros parâmetros dos

itens e traços latentes. P (θi; β̂1j, β̂2j) corresponde, portanto, ao modelo 2d2PP avaliado
nas estimativas pontuais (médias amostrais da distribuição a posteriori) dos parâmetros
dos itens e verdadeiros traços latentes. O somatório presente na expressão (5.2) percorre o
conjunto dos respondentes que responderam ao j-ésimo item e nj representa o total destes
respondentes.

Para uma comparação mais detalhada das estimativas obtidas pelos modelos 2d2PPN
(e 2m2PPN) e 2d2PPSn (e 2m2PPSn), desvios absolutos entre estimativas e verdadeiros
parâmetros serão considerados. Além disso, de modo análogo à análise da Seção 5.2, o
DIC, EAIC, EBIC e PsBF serão utilizados como critérios de ajuste e seleção de modelos.

No que diz respeito às análises comparativas que desenvolveremos nesta seção é ne-
cessário chamarmos a atenção para o fato de que algumas medidas como a Raiz do Erro
Quadrático Médio (REQM) e os desvios absolutos entre estimativas e verdadeiros parâ-
metros são dependentes da escala de medida ou métrica dos parâmetros. Esta dependência,
conforme De Ayala e Sava-Bolesta (1999) e experiência adquirida na análise do teste unidi-
mensional desenvolvida na Seção5.2 do presente trabalho, torna essencial a transformação
de localização, escala e rotação (equalização) das estimativas β̂1j , β̂2j e θ̂i para a métrica
dos verdadeiros parâmetros. Pois, sem isto, falsos vieses podem ser observados devido a
não-comparabilidade entre a escala induzida por cada um dos modelos estimados e escala
do verdadeiro modelo. Os métodos de equalização a posteriori (pós-obtenção das estima-
tivas) de modelos multidimensionais na TRI ainda são pouco conhecidos e dentre algumas
poucas propostas adotamos o método desenvolvido por Reckase e Martineau (2004) pois o
mesmo; além de apresentar facilidade para a implementação computacional; não apresenta
deficiências de métodos anteriores e independe de uma correta correspondência entre as
colunas (dimensões) da matriz de discriminações estimadas e verdadeiras.
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5.3.3 Informações e Resultados sob os modelos 2d2PPN e 2d2PPSn

5.3.3.1 Sobre as Prioris e a Identificabilidade dos Modelos

As distribuições a priori dos parâmetros dos itens foram especificadas de modo análogo ao
caso do modelo de resposta ao item unidimensional de 2 Parâmetros Probito (Sub-seção
5.2.2), sendo que a mesma especificação foi adotada para os hiperparâmetros da primeira
e segunda dimensão da distribuição dos parâmetros de discriminação. A especificação
das distribuições a priori dos vetores dos traços latentes também foi realizada de modo
análogo ao caso unidimensional e, conforme já mencionado, distribuições normal bivariada
simétrica e assimétrica padrão foram adotadas quando considerado o modelo 2d2PPN e
2d2PPSn, respectivamente. Para o parâmetro de assimetria deste último modelo, uma
distribuição pouco informativa dada por δ ∼ N2(0, diag(100, 100)) foi adotada.

Com relação à falta de identificabilidade do modelo 2d2PP, lembramos que a especi-
ficação de uma distribuição normal bivariada na forma padrão (simétrica ou assimétrica)
define uma métrica para a escala dos traços latentes. Tal especificação, além de permitir
que os parâmetros estimados sejam adequadamente analisados e interpretados, também
possibilita que análises de convergência da Cadeia de Markov possam ser adequadamente
realizadas pois uma distribuição na forma padrão delimita uma região de posśıveis valores
para os parâmetros do modelo que antes era arbitrária. Apesar disto, conforme discutido
na Sub-seção 3.3.1.2, sabemos que no caso da distribuição normal bivariada simétrica, tal
especificação não elimina a não-identificabilidade do modelo 2d2PP com relação à rotação
dos traços latentes e/ou da matriz de discriminação. Sendo assim, dificuldades relacio-
nadas às análises de convergência da Cadeia de Markov ainda podem ocorrer e por isso
restrições adicionais e/ou especificações adequadas sobre as distribuições a priori dos pa-
râmetros dos itens precisam ser cuidadosamente consideradas (ver Seções 3.3.1.2 e 3.3.2).
Diante desta necessidade e sem querer restringir alguns parâmetros dos itens à valores
fixos, as distribuições associadas aos parâmetros de discriminação foram todas truncadas
à esquerda do zero e, por questões de uniformidade, tais distribuições truncadas também
foram especificadas para o caso em que a distribuição normal multivariada é assimétrica.
É interessante destacar que a decisão por não fixar alguns parâmetros de itens imita o
procedimento padrão e inflex́ıvel disponibilizado pelo software TESTFACT Bock et al.
(2003). Além disso, é importante dizer que o procedimento de restringir os valores dos
parâmetros de discriminação à valores não-negativos pode até não eliminar por completo
a invariância rotacional mas ao menos ameniza no sentido de que o conjunto de posśıveis
rotações que levam à invariância fica reduzido (veja, por exemplo, Jackman (2001) e Rivers
(2003)).
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5.3.3.2 Sobre a Amostra a Posteriori Simulada

As estimativas dos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn foram obtidas a partir de amostras da
distribuição a posteriori de tamanho 1.000. Para obter a amostra do modelo 2d2PPN (e
2d2PPSn) foram realizados saltos de tamanho 100 após ter descartado 100.000 (e 200.000)
valores iniciais de uma cadeia de comprimento 200.000 (e 300.000). Apesar da ocorrência de
altas autocorrelações associadas à alguns parâmetros de discriminação do modelo 2d2PPN,
gráficos de trajetória e estat́ısticas de Geweke (1992) forneceram ind́ıcios de convergência
da cadeia. A convergência da cadeia do modelo 2d2PPSn ocorreu de modo análogo, sendo
que altas autocorrelações também foram observadas na cadeia marginal do parâmetro de
assimetria, assim como nas cadeias de alguns parâmetros de dificuldade¶. Autocorrelações
de aproximadamente 0.20 com um lag de 500 e correspondente tamanho efetivo de amostra
(ESS) igual a 97 foram algumas destas ocorrências. O tempo de processamento para a
geração das cadeias foi de aproximadamente 1h e 50 min. para o modelo 2d2PPN e 3hs e
50 min. para o modelo 2d2PPSn em um computador Core 2 Dual com 2 Gb de memória
RAM.

Após algumas análises preliminares e a observação de uma taxa de aceitação igual a
26%, o parâmetro“tuning”, c2

δ, necessário à execução do Metropolis-Hastings no Passo 10
do algoritmo DAGS, ficou definido no valor igual a c2

δ = (0.006, 0.006).

Para iniciar as cadeias, foram considerados coeficientes estimados de regressões loǵıs-
ticas para os parâmetros de dificuldade (ver Sub-seção 4.2.4.1) e valores iguais a 1 para
todos os parâmetros de discriminação. Para os traços latentes e parâmetro de assimetria,
vetores bidimensionais nulos foram considerados.

5.3.3.3 Análise sobre a Acurácia das Estimativas

Na Figura 5.8 apresentamos alguns gráficos informativos sobre a acurácia das estimativas
dos itens obtidas pelos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn. No Gráfico (a), observamos que
esses modelos estimam de maneira bastante similar e com grande acurácia as Funções de
Resposta ao Item (FRI’s) dos 30 itens analisados, pois as Ráızes dos Erros Quadráticos
Médios (REQM) são inferiores à 0.05. A partir dos Gráficos (b), (c) e (d) também é
posśıvel observar que as estimativas dos itens obtidas pelos dois modelos são bastante
similares. É posśıvel observar, ainda, um bom desempenho do método DAGS de estimação
com relação à acurácia pois os reśıduos absolutos referentes aos parâmetros de dificuldade
e discriminação assumem, em geral, valores inferiores a 0.3.

Uma análise das diferenças absolutas entre as médias amostrais da distribuição a
posteriori dos traços latentes individuais e verdadeiros valores, nos revela que de modo

¶ Lembramos que rigorosamente falando, os parâmetros de dificuldade são interceptos (ver Sub-seção
5.3.1).
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Figura 5.8 (a) Raizes dos Erros Quadráticos Médio dos itens (REQMj). Reśıduos absolutos:
(b) das dificuldades (c) das discriminações da dimensão 1 e (d) das discriminações da dimensão
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Figura 5.9 Reśıduos absolutos: (a) dos traços latentes da dimensão 1 e (b) dos traços latentes
da dimensão 2.
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análogo às estimativas dos itens, as estimativas dos traços latentes obtidas pelos modelos
2d2PPN e 2d2PPSn são bastante similares. Este resultado pode ser observado a partir
da Figura 5.9 a partir da qual também é posśıvel observar a existência de alguns viéses
com valores superiores a uma unidade. Com relação a estes grandes vieses, assim como foi
no caso do teste unidimensional analisado na Seção 5.2.4, presumimos que independem
do modelo adotado mas sim da capacidade de se construir testes com itens sob os mais
variados ńıveis de dificuldade (e discriminação) de modo que as várias regiões da escala dos
traços latentes sejam adequadamente representadas. A partir da Tabela 5.4, por exemplo,
observamos que os ńıveis de dificuldade dos itens em cada teste variam entre -2.20 e 2.20.
Enquanto isto, na Tabela 5.5, observamos que existem respondentes com valores dos traços
latentes bem além destes limites.

5.3.3.4 Análise das Estimativas Rotacionadas e Transladadas

Conforme descrito na Seção 5.3.2, algumas medidas utilizadas em estudos sobre a ca-
pacidade de determinadas estimativas estimar os parâmetros de um modelo da TRI são
dependentes da métrica. A Ráız do Erro Quadrático Médio e os reśıduos absolutos são
exemplos de tais medidas e foi por isso que os resultados descritos acima tomaram como
base as estimativas transformadas para a métrica dos verdadeiros parâmetros.

Os resultados que apresentaremos em seguida não serão baseados em estimativas trans-
formadas para a métrica dos verdadeiros parâmetros mas sim para uma métrica de mais
fácil interpretação e possivelmente de maior coerência com as caracteŕısticas do verda-
deiro teste simulado (Seção 5.3.1). Tais transformações não trazem prejúızo algum quanto
à análise de medidas, tais como: EAIC, EBIC, DIC e PsBF pois as mesmas são invariantes
à métrica adotada em uma análise pois são todas baseadas em probabilidades e não em
estimativas dos itens e traços latentes com métrica induzida por um determinado modelo.
Neste contexto, o estudo desenvolvido na presente Sub-seção tem por objetivo ilustrar
como é posśıvel proceder a análise de um conjunto real de respostas aos itens através dos
modelos multidimensionais da TRI, seja com distribuição a priori simétrica ou assimétrica
para os vetores de traços latentes. evidenciada tal como foi observada nas Tabelas 5.11
e 5.12, ou seja, não foi evide É interessante lembrar que rotacionar as cargas fatoriais
de uma solução particular de um modelo de análise fatorial (de variáveis cont́ınuas ou
discretas) é um procedimento comumente adotado na prática (Press, 2005; Bock; Aitkin,
1981).

A transformação utilizada na presente análise tomou como base o método de equa-
lização desenvolvido por Reckase e Martineau (2004) e pode ser executada da seguinte
forma:

1. A partir da matriz de discriminação estimada, β̂2, obter uma matriz de rotação
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não-ortogonal R através, por exemplo, do método PROMAX. Em seguida, aplicar
a seguinte transformação (rotação) à cada vetor de discriminação:

β̃2j = R′β̂2j , j = 1, . . . , J.

2. Realizar uma translação do vetor de interceptos (“dificuldades”) estimado β̂1, to-
mando como referência o vetor nulo β1Ref = 0:

β̃1j = β̂1j − β̂
′

2jRb, j = 1, . . . , J,

com b = [(β̂1 − β1Ref )
′β̃2(β̃

′

2β̃2)
−1]′.

3. Realizar uma transformação de localização, escala e rotação sobre os traços latentes
individuais estimados:

θ̃i = R−1θ̂i − b, i = 1, . . . , N.

Ao analisar os critérios de ajuste EAIC e EBIC constantes na Tabela 5.6, observamos
que há uma leve evidência de que o modelo 2d2PPN se ajusta melhor aos dados. Esta
ligeira vantagem do modelo 2d2PPN sobre o 2d2PPSn certamente é devida à maior pe-
nalização deste último por conter 2 parâmetros a mais associados à assimetria. Ao adotar
o DIC na comparação dos modelos, estes resultados ficam ainda mais evidentes pois o
DIC do modelo 2d2PPN também é ligeiramente menor que o DIC do modelo 2d2PPSn
sendo que é a complexidade ou o número efetivo de parâmetros do modelo 2d2PPSn, pD,
que essencialmente determina a diferença observada entre os DIC’s (ver Tabela 5.7). A
partir da Tabela 5.7 é posśıvel observar que as médias dos desvios, D, associadas aos dois
modelos são praticamente iguais e é por isso que a complexidade do modelo foi essencial
para determinar a pequena diferença entre os ajustes dos modelos. A partir desta tabela,
também é posśıvel observar que os erros padrão e.pN e e.pTs associados à função D dos dois
modelos são relativamente pequenos e praticamente iguais. Estes últimos resultados, além
da indicação sobre a comparabilidade das medidas DIC e pD entre os modelos, nos fornece
uma boa indicação quanto a acurácia dos mesmos pois lembramos que tais medidas estão
sujeitas à erros amostrais de Monte Carlo e que o cálculo preciso do erro-padrão para o
DIC ainda é objeto de pesquisa (Spiegelhalter et al., 2002, pág. 607). Um Pseudo Fator
de Bayes igual a 2.680 em uma escala 2log (duas vezes o logaritmo neperiano de PsBF),
de acordo com Tabela calibrada por Raftery (1996) para um Fator de Bayes, também nos
dá um ind́ıcio moderadamente positivo a favor do modelo 2d2PPN quando comparado ao
2d2PPSn.

Quando avaliamos a capacidade dos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn em recuperar a
estrutura aproximadamente simples da verdadeira matriz de discriminações (Seção 5.3.1),
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Tabela 5.6 Esperanças da distribuição a posteriori estimadas de alguns critérios de informação.

Modelo
Critério de Ajuste
EAIC EBIC

2d2PPN 18832.37 32497.39
2d2PPSn 18836.10 32517.28

Tabela 5.7 Critério de Informação do Desvio (DIC) e medidas relacionadas.

Modelo D e.pN* e.pTs** D(θ,β) pD DIC†

2d2PPN 15452.37 1.862 1.932 14178.15 1274.216 16726.59
2d2PPSn 15452.10 1.963 2.302 14176.64 1275.461 16727.56

*e.pN : erro-padrão Naive da medida D. **e.pTs: erro-padrão Time-series da medida D. † DIC =

D(θ, β) + 2pD = D + pD.

observamos a partir da Figura 5.10 que ambos modelos cumprem bem este papel. Através
dos Gráficos (a) e (b) desta figura é posśıvel observar que isto ocorreu de maneira bastante
similar sendo que isto já era algo esperado tendo em vista que já haviamos observado uma
forte relação linear entre os reśıduos absolutos dos parâmetros de discriminação (Gráficos
(c) e (d) da Figura 5.8). A partir do Gráfico (a) também é posśıvel observar que as
discriminações da dimensão 1 estimadas pelo modelo 2d2PPN acabaram sendo represen-

tadas pelos itens do sub-teste 2 (os últimos 15 itens da Tabela 5.4) enquanto que as
discriminações da dimensão 2 acabaram sendo representadas pelos itens do sub-teste 1 (os
15 primeiros itens da Tabela 5.4). De acordo com nossa experiência e de alguns autores
da literatura da TRI como Jackman (2001), isto ocorre devido a ausência de restrições
mais significativas sobre a matriz de discriminação β2 pois, segundo descrição feita na
Sub-seção 5.3.3.1, a única restrição feita sobre os elementos desta matriz foi a de não-
negatividade de seus valores, havendo ausência, portanto, de restrições que identificasse
de modo expressivo qual item tem por objetivo avaliar as dimensões 1 e 2 do vetor de
traços latentes. Note que tal comportamento não ocorreu com relação as discriminações
estimadas pelo modelo 2d2PPSn (Gráfico (b) da Figura 5.10). Entretanto, é importante
dizer que isto aconteceu por acaso, pois, assim como aconteceu em Bock e Aitkin (1981)
e Jöreskog (1969, p. 195), tais discriminações estimadas correspondem a uma solução
arbitrária para a qual o algoritmo computacional conseguiu convergir (veja também Sub-
seção 3.3.1.2). Ressaltamos, ainda, que em outras simulações realizadas sob condições
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Figura 5.10 Estimativas (rotacionadas) das discriminações: (a) Sob o modelo 2d2PPN (b) Sob
o modelo 2d2PPSn.

análogas, as dimensões representadas pelo modelo 2d2PPSn comportaram-se tal como as
representadas aqui pelo modelo 2d2PPN.

A análise de algumas medidas descritivas das estimativas médias dos traços latentes
apresentadas na Tabela 5.8 nos revela que, de modo geral, tanto o modelo 2d2PPN quanto
o 2d2PPSn viabiliza interpretações relativamente coerentes com as caracteŕısticas do ver-
dadeiro teste simulado (Seção 5.3.1). Se, por exemplo, levarmos em consideração que os
ńıveis médios de dificuldade dos subteste 1 (itens de 1 a 15) e 2 (itens de 16 a 30) foram
estimados pelo modelo 2d2PPSn como sendo iguais à −0.01 e −0.03, respectivamente,
e que as discriminações revelaram uma estrutura de teste aproximadamente simples, é
posśıvel concluir que a habilidade (traço latente) média dos respondentes associada à pri-
meira dimensão, −0.360, é inferior ao ńıvel médio de dificuldade do subteste 1 enquanto
que a habilidade (traço latente) média da segunda dimensão, 0.321, é superior ao ńıvel
médio de dificuldade do subteste 2. No que conscerne às variabilidades das estimativas
médias dos traços latentes das dimensões 1 e 2, observamos que as mesmas sub-estimam as
verdadeiras. Em especial, observamos que a variabilidade associada à segunda dimensão
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Tabela 5.8 Descritivas das estimativas médias dos traços latentes obtidas pelos modelos 2d2PPN
e 2d2PPSn.

2d2PPN Mı́n. Q1 Md Q3 Máx. θ s2 a3 r12

θ1 −1.970 −0.365 0.333 0.964 2.563 0.317 0.859 −0.091 0.836
θ2 −2.394 −0.958 −0.357 0.260 2.104 −0.344 0.852 0.068 -

2d2PPSn Mı́n. Q1 Md Q3 Máx. θ s2 a3 r12

θ1 −2.441 −0.980 −0.368 0.235 2.117 −0.360 0.878 0.065 0.838
θ2 −2.009 −0.368 0.332 0.979 2.614 0.321 0.888 −0.091 -

Notação: Q1 e Q3: 10 e 30 Quartis, Md: mediana, θ: média amostral, s2: variância amostral, a3: assimetria

amostral e r12: correlação amostral entre os traços latentes da dimensão 1 e 2.
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do vetor de traços latentes é a que mais sub-estima e isto deve-se, em parte, ao fato da
referida dimensão estar associada à existência de assimetria na distribuição populacional
(Seção 5.3.1).

Com relação ao modelo 2d2PPN é posśıvel chegar à conclusões análogas às descri-
tas para o modelo 2d2PPSn, desde que tomemos o devido cuidado de observar que as
estimativas obtidas por este modelo correspondem às dimensões invertidas das verdadei-
ras dimensões do teste simulado, conforme descrito anteriormente. No que diz respeito à
assimetria, observamos que nenhum dos modelos evidenciam o fato de que a verdadeira
distribuição bidimensional de traços latentes possui assimetria negativa na segunda di-
mensão. Além disso, tanto o modelo 2d2PPN quanto 2d2PPSn estima a correlação entre
as componentes do vetor de traços latentes como sendo igual a 0.83, de modo que é pos-
śıvel concluir que existe uma relação linear relativamente forte entre os traços latentes da
dimensão 1 e 2. Lembramos apenas que esta correlação é verdadeiramente moderada e
igual à 0.56 (ver Seção 5.3.1).

Na Sub-seção 5.3.2 procuramos esclarecer que nesta primeira análise do teste bidi-
mensional não teŕıamos como um dos objetivos a estimação dos parâmetros de localização
e escala da distribuição dos traços latentes mas sim o de realizar uma análise do tipo
exploratória sobre a estrutura da matriz de discriminação. Com isto em mente e havendo
a necessidade de contornar posśıveis dificuldades no processo de estimação devido à falta
de identificabilidade dos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn, a estimação dos parâmetros foi
realizada considerando-se distribuições a priori padrões para os traços latentes, ou seja,
com hiperparâmetro associado à localização fixado no vetor nulo e matriz de escala na
matriz identidade. Neste contexto, lembramos que todas estimativas obtidas ao final do
processo de estimação devem ser interpretadas com relação a métrica estabelecida por
(µ,Σ) = (0, I). A métrica induzida por este procedimento, por exemplo, é uma provável
explicação para o fato do parâmetro de assimetria do modelo 2d2PPSn, δ = (δ1, δ2)

′,
só ser estimado de maneira razoável na primeira dimensão. Pois, na segunda dimensão,
conforme pode ser observado na Tabela 5.9, nem mesmo o intervalo de credibilidade de
97.5% contém o verdadeiro valor de assimetria −1.5. A percepção que temos é de que

Tabela 5.9 Verdadeiro parâmetro de assimetria δ = (δ1, δ2)
′ e medidas resumo da amostra da

distribuição a posterori.

Assimetria
Intervalos de quantis

2.5% 25% 50% 75% 97.5% Média D.P. Verdadeiro

δ1 −0.63 −0.29 −0.11 0.07 0.54 −0.10 0.29 0.0
δ2 −0.42 −0.00 0.17 0.34 0.66 0.16 0.26 -1.5
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as estimativas médias das assimetrias de aproximadamente −0.10 e 0.16 (ante-penúltima
coluna da Tabela 5.9) tenderam a estimar não as verdadeiras assimetrias (δ1 = 0 e δ2 =
−1.5) mas sim os verdadeiros valores esperados da distribuição dos traços latentes, E(θ1) =
−0.50 e E(θ2) = 0.50. Isto, de certa forma faz sentido, pois o valor esperado (e matriz
de covariâncias) da distribuição assimétrica é função tanto do parâmetro de localização (e
escala) quanto da assimetria (ver expressões em 5.1) e, como já mencionado, os parâmetros
de localização µθ1 e µθ2 foram fixados no valor nulo. Para reforçar a plausibilidade de tais
interpretações, informamos que o vetor de assimetria foi satisfatoriamente estimado em
uma simulação (não apresentada aqui) em que os verdadeiros parâmetros de localização
eram nulos. Para concluir podemos dizer que as interpretações referentes às estimativas do
vetor de assimetria devem ser cautelosas na situação em que os parâmetros de localização
e escala não são estimados juntamente com os demais parâmetros do modelo, em especial
quando há suspeita de que os verdadeiros parâmetros de localização não são nulos.

Para finalizar esta etapa da análise (exploratória) do teste bidimensional simulado é
posśıvel concluir que tanto as estimativas obtidas pelo modelo 2d2PPN quanto 2d2PPSn
via método DAGS, possibilitam a análise e interpretação de resultados coerentes com as
verdadeiras e, em geral, desconhecidas caracteŕısticas de um teste real. Além disso, é pos-
śıvel observar que não há diferenças significativas entre as estimativas dos itens e traços
latentes obtidas pelos dois modelos. Conforme observado nesta seção, um aspecto desfavo-
rável à adoção do modelo 2d2PPSn surge quando os parâmetros de localização e escala são
fixados no vetor nulo e matrix identidade, respectivamente, pois os parâmetros do vetor
de assimetria não foram adequadamente estimados sob esta condição e, de acordo com
investigações adicionais, isto ocorre especialmente quando os verdadeiros parâmetros de
localização não são nulos. Sob tais condições recomendamos cautela sobre a interpretação
do vetor de assimetria estimado pois estudos adicionais sobre uma posśıvel correção de
viés sobre esta caracteŕıstica fazem-se necessários.

Uma importante contribuição da análise exploratória realizada nesta Seção revela que
na prática é de suma importância a transformação de localização, escala e rotação das es-
timativas originalmente obtidas. Pois, foi somente assim que as interpretações tornaram-se
mais simples e relativamente coerentes com as verdadeiras caracteŕısticas do teste simu-
lado. Neste contexto, nós apresentamos um método de transformação possivelmente novo
no sentido de que o mesmo é uma adaptação do método de Reckase e Martineau (2004),
utilizado na equalização de testes multidimensionais (Sub-seção 5.3.3.4).
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5.3.4 Informações e Resultados sob os modelos 2m2PPN e 2m2PPSn

5.3.4.1 Sobre a Amostra a Posteriori Simulada

As análises descritas nesta Seção baseam-se em amostras de tamanho 1.000 sendo que a
amostra da distribuição a posteriori do modelo 2m2PPN foi obtida após descartar 80.000
valores iniciais e armazenar os valores de cada 100 itribuição terações de uma cadeia de
comprimento 180.000 e, por motivos de convergência, a amostra da distribuição poste-
riori do modelo 2m2PPSn foi obtida após descartar 200.000 valores iniciais simulados e
realizar saltos de tamanho 200 sobre uma sequência adicional de 200.000 valores. Para
simular cada uma destas cadeias gastou-se em um computador Core 2 Dual (2Gb RAM)
aproximadamente 1h e 45 min. e 6hs e 15 min., respectivamente.

De maneira similar ao que observamos nas análises anteriores, os parâmetros de as-
simetria do modelo 2m2PPSn foram os que mais autocorrelação apresentaram (ver Grá-
ficos (a1) e (b1) da Figura 5.11). Isto ocorreu especialmente com a assimetria associada
à segunda dimensão da distribuição do vetor de traços latentes que conforme descrito
na Seção 5.3.1 está relacionado a uma assimetria moderadamente negativa. Nos Gráficos
(c1) e (d1) da Figura 5.11 é posśıvel observar que os parâmetros de localização da dis-
tribuição dos traços latentes também apresentam altas autocorrelações, o que dificulta a
obtenção de amostras representativas dos correspondentes espaços paramétricos. Apesar
destas dificuldades, observamos nos correspondentes gráficos de trajetória alguns ind́ıcios
de convergência destes parâmetros (coluna direita da Figura 5.11). Estat́ısticas de Geweke
(Geweke, 1992) iguais a 0.41 e −3.1175 para os parâmetros de assimetria (dimensões 1 e
2) e −0.4507 e 2.9421 para os parâmetros de localização (dimensões 1 e 2) também nos
permite aceitar com certa tolerância estes ind́ıcios de convergência. Um resultado que nos
chama a atenção deve-se aos valores esperados marginais da distribuição dos vetores de
traços latentes que sendo combinação linear dos parâmetros de localização e assimetria
não apresentaram problema algum com relação à alta autocorrelação e convergência (ver
Figura 5.12). Este é mais um resultado que nos faz aceitar o ind́ıcio de convergência da
cadeia do modelo 2m2PPSn. Com relação ao modelo 2m2PPN nenhuma das cadeias mar-
ginais dos parâmetros evidenciaram problemas de altas autocorrelações. Análises gráficas
de trajetória bem como estat́ısticas de Geweke também evidenciaram a convergência da
cadeia.
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Figura 5.11 Autocorrelações e gráficos de trajetória dos parâmetros do modelo 2m2PPSn com
maior dificuldade de convergência/autocorrelação.
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Figura 5.12 Autocorrelações e gráficos de trajetória dos valores esperados marginais da distri-
buição dos vetores dos traços latentes segundo o modelo 2m2PPSn.

5.3.4.2 Sobre as Distribuições a Priori e os Valores Iniciais para o Algoritmo
DAGS

Para as análises desenvolvidas na presente sub-seção é importante saber que as distribui-
ções a priori e os valores iniciais para os parâmetros dos itens (livres) e traços latentes
foram especificadas de maneira análoga ao descrito na Sub-seção 5.3.3. Com relação aos
parâmetros populacionais, distribuições pouco informativas foram adotadas. Para os pa-
râmetros de localização e assimetria, por exemplo, prioris normais independentes com
média zero e variância 100 foram especificadas e, para a matriz de precisão Q = Σ−1

θ

uma distribuição Wishart2(2, I2). O parâmetro “tuning” c2
δ = (0.0015, 0.0015) necessário

à amostragem do vetor de parâmetros de assimetria do modelo 2m2PPSn forneceu uma
taxa de aceitação de 26,7% e na inicialização dos parâmetros de localização e precisão, µθ

e Q, o vetor nulo e a matriz identidade foram adotados.
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5.3.4.3 Análise Comparativa entre os Modelos 2m2PPN e 2m2PPSn

As análises comparativas entre os modelos 2m2PPN e 2m2PPSn, a exemplo das anteriores,
não nos revela diferença significativa entre a acurácia das estimativas obtidas por estes
modelos. Observando-se, por exemplo, as Figuras 5.13 e 5.14 podemos verificar que as
Ráızes dos Erros Quadráticos Médio dos itens bem como os erros absolutos dos parâmetros
dos itens e traços latentes são bastante similares entre os modelos investigados.

A partir da Tabela 5.10 observamos que enquanto as medidas EAIC e EBIC com pouca
intensidade favorecem o modelo 2m2PPN, o DIC de forma pouco expressiva favorece o
modelo 2m2PPSn. Esta contradição pode ser atribúıda às diferentes formas que estes
critérios penalizam os modelos com relação à quantidade de parâmetros (Brooks, 2002)
de modo que, em termos práticos, é posśıvel concluir que não há diferença significativa
entre os ajustes aos dados segundo os modelos 2m2PPN e 2m2PPSn. O valor do PsBF
na escala 2log igual a 1.042 a favor do modelo 2m2PPSn e contra o 2m2PPN; segundo
Tabela 10.1 de calibração de Raftery (1996); também aponta para esta conclusão.

Nas Tabelas 5.11 e 5.12 encontram-se os verdadeiros parâmetros populacionais dos
traços latentes e as estimativas obtidas pelos modelos 2m2PPN e 2m2PPSn, respecti-
vamente. Como pode ser observado tanto os valores esperados quanto as variâncias e
covariâncias/correlações populacionais foram estimados(das) de maneira bastante seme-
lhante pelos dois modelos. É posśıvel observar também que ambos modelos estimaram os
valores esperados da distribuição dos traços latentes de maneira eficiente, existindo apenas
um viés aproximado de 0.1 quando consideradas as médias da amostra da distribuição a
posteriori. Quando os intervalos quant́ılicos relacionados aos dois componentes do vetor
de valores esperados são considerados, é posśıvel observar que não há intersecção nem
mesmo entre os intervalos de 95% de credibilidade; o que evidencia de modo correto a
existência de uma diferença significativa entre os valores esperados associados à primeira
e segunda dimensão da distribuição do vetor de traços latentes. Com relação às variâncias
da distribuição dos vetores dos traços latentes a estimação bem sucedida não se repe-
tiu. Pois, enquanto a variância correspondente a primeira dimensão foi sub-estimada; a
variância associada à segunda dimensão foi consideravelmente super-estimada (observar
verdadeiras variâncias e estimativas médias nas Tabelas 5.11 e 5.12). Apesar disto, uma
relação de ordem foi mantida, ou seja, a variância associada à distribuição da primeira
dimensão do vetor dos traços latentes foi estimada como sendo menor do que a associ-
ada à segunda dimensão. Em termos de correlação, observa-se uma super-estimação de
magnitude 0.25 o que nos faz inferir sobre uma correlação positiva e relativamente forte
entre os traços latentes quando verdadeiramente é moderada. Com relação aos parâmetros
de assimetria estimados pelo modelo 2m2PPSn, os mesmos foram estimados de maneira
relativamente satisfatória tendo em vista que é posśıvel inferir sobre uma assimetria nula
e negativa para a primeira e segunda dimensão da distribuição dos vetores dos traços
latentes, respectivamente (ver as duas últimas linhas da Tabela 5.12).
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Figura 5.13 (a) Raizes dos Erros Quadráticos Médio dos itens (REQMj). Reśıduos absolutos:
(b) das dificuldades (c) das discriminações da dimensão 1 e (d) das discriminações da dimensão
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Figura 5.14 Reśıduos absolutos: (a) dos traços latentes da dimensão 1 e (b) dos traços latentes
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Tabela 5.10 Medidas de critério de ajuste e seleção de modelos.

Modelo
Critério de Ajuste Critério de Seleção

DIC (pD) EAIC EBIC 2log(PsBF )

2m2PPN 16756.33 (1281.607) 18796.73 32227.26 −1.042
2m2PPSn 16750.91 (1278.284) 18798.62 32245.33 1.042

Tabela 5.11 Parâmetros populacionais e estimativas da amostra da distribuição a posteriori
obtidas sob o modelo 2m2PPN.

Parâmetro
Intervalos de quantis

Verdadeiro Média D.P. 2.5% 25% 50% 75% 97.5%

E(θ1) −0.50 −0.39 0.06 −0.51 −0.43 −0.39 −0.35 −0.27
E(θ2) 0.50 0.42 0.10 0.25 0.35 0.41 0.48 0.61

V ar(θ1) 0.90 0.75 0.10 0.57 0.68 0.74 0.81 0.97
V ar(θ2) 1.52 3.21 0.54 2.31 2.83 3.15 3.51 4.44
Cor(θ1, θ2) 0.56 0.81 0.02 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84

Tabela 5.12 Parâmetros populacionais e estimativas da distribuição a posteriori sob o modelo
2m2PPSn.

Parâmetro
Intervalos de quantis

Verdadeiro Média D.P. 2.5% 25% 50% 75% 97.5%

E(θ1) −0.50 −0.39 0.06 −0.50 −0.43 −0.39 −0.35 −0.27
E(θ2) 0.50 0.41 0.10 0.23 0.35 0.41 0.47 0.61

V ar(θ1) 0.90 0.76 0.10 0.59 0.69 0.75 0.83 0.99
V ar(θ2) 1.52 3.32 0.53 2.42 2.94 3.26 3.64 4.51
Cor(θ1, θ2) 0.56 0.81 0.02 0.77 0.80 0.81 0.82 0.84

δ1 0.00 0.07 0.28 −0.42 −0.15 0.07 0.28 0.59
δ2 −1.5 -1.06 0.47 −1.62 −1.35 −1.18 −0.95 0.29
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5.3.4.4 Sobre a Identificabilidade dos Modelos 2m2PPN e 2m2PPSn

Uma informação de grande importância para que os verdadeiros valores esperados da dis-
tribuição dos traços latentes fossem satisfatoriamente estimados deve-se à forma como in-
troduzimos no processo de estimação a identificabilidade dos modelos 2m2PPN e 2m2PPSn.
Pois, para que as estimativas dos valores esperados dos traços latentes associados às di-
mensões 1 e 2 fossem estimados próximos de −0.5 e 0.5, respectivamente, foi essencial que
fixássemos os parâmetros de dificuldade e discriminação de dois itens, um em cada sub-
teste, tal como descrito por Béguin e Glas (2001). Estes autores com o intuito de estimar
os parâmetros populacionais µ e Σθ propuseram que K parâmetros de dificuldade ficassem
fixados no valor zero além de considerar β2jk = 1 para j, k = 1, . . . , K se j = k e β2jk = 0

para j, k = 1, . . . , K no caso em que j 6= k ‖. Introduzir tais restrições no processo de
estimação é uma tarefa relativamente simples, porém não é claro nesta abordagem quais
itens de cada sub-teste devem ser fixados. A experiência adquirida por nós na análise
do presente conjunto de dados nos revelou que também é essencial a escolha dos itens a
serem fixados em cada um dos sub-testes. Pois a satisfatória recuperação dos verdadeiros
valores esperados dos traços latentes ocorreu somente quando um item de cada teste com
ńıvel mediano de dificuldade (com relação ao percentual de acerto) foi fixado. Além disso,
foi de suma importância que as restrições dos dois itens fossem estabelecidas nas duas
primeiras linhas da matriz de discriminação, β2. Importante também foi a ordenação das
colunas da base de dados de maneira que as duas primeiras colunas de respostas cor-
respondessem aos dois itens fixados. Tal ordenação demonstrou-se importante para que
uma correspondência direta entre as duas primeiras colunas da base de dados e as duas
primeiras linhas da matriz β2 (discriminações dos correspondentes itens fixados) ficasse
estabelecida. Fez-se necessário, ainda, a garantia de correspondência (ordenação) entre
as demais colunas de respostas aos itens da base de dados e demais linhas da matriz de
discriminação β2 de modo que a j-ésima coluna da matriz de dados e a j-ésima linha da
matriz de discriminação estivesse diretamente associada ao j-ésimo item.

Apenas para descrever um pouco mais sobre nossa experiência com relação à iden-
tificabilidade dos modelos 2m2PPN e 2m2PPSn na situação em que os parâmetros de
localização e escala da distribuição dos traços latentes também são estimados, observamos
que ao fixar os itens mais fáceis (maiores percentuais de acerto aos itens) de cada teste, os
valores estimados para as esperanças dos traços latentes ficaram em torno do valor 2. Por
outro lado, quando os itens mais dif́ıcies (menores percentuais de acerto aos itens) de cada
teste foram fixados; os valores estimados para as esperanças dos traços latentes ficaram
em torno do valor -2. O fato agravante nestes casos foi que a diferença entre as esperanças
estimadas nas duas dimensões não foi evidenciada tal como foi observada nas Tabelas 5.11
e 5.12, ou seja, não foi evidenciado que o valor esperado associado à primeira dimensão

‖ Lembramos que sob os modelos analisados neste momento a matriz de discriminação, β
2
, já possui

alguns elementos iguais a zero devido a estrutura de um modelo multivariado (Sub-Seção 3.2.2).
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da distribuição do vetor de traços latentes é aproximadamente uma unidade inferior ao
da segunda dimensão. Tais resultados ilustram, portanto, que a estimação “bem” sucedida
dos parâmetros populacionais associados à distribuição do vetor de traços latentes, além
de depender de vários outros fatores (e.g. caracteŕısticas e quantidades de itens; Andrade
(2001)), também depende da forma como se elimina a identificabilidade do modelo de res-
posta ao item, seja no caso em que a distribuição dos traços latentes é normal multivariada
simétrica ou assimétrica.

Apesar dos resultados acima descritos não terem sido observados sob várias outros
posśıveis conjuntos de dados, sugerimos que em uma análise de dados reais em que a esti-
mação dos parâmetros de localização da distribuição dos traços latentes seja de interesse,
os parâmetros dos itens medianamente dif́ıceis sejam os escolhidos para serem fixados na
abordagem de identificabilidade de Béguin e Glas (2001). Pois, de acordo com nossa ex-
periência sobre as análises e interpretações dos modelos unidimensionais e bidimensionais
apresentadas nas Sub-seções 5.2 e 5.3.3, respectivamente, é de suma importância que se
tenha uma idéia sobre a relação de ordem e magnitude entre a(s) dificuldade(s) média(s)
do(s) teste(s) e a(s) correspondente(s) média(s) do(s) traço(s) latente(s). Devemos obser-
var, também, que nossa experiência evidencia que não somente a forma da distribuição
dos traços latentes, se simétrica ou assimétrica, mas também o método e a forma como
se resolve a falta de identificabilidade de um modelo da TRI, são fatores que determinam
uma particular métrica que pode ou não ser de fácil interpretação. Neste caso o bom senso
e a experiência sobre as circunstâncias em que o conjunto de dados de interesse é obtido
tornam-se imprescind́ıveis para que o “melhor” resultado seja adotado e divulgado.

5.3.5 Seleção de um Modelo e Análise Final

Na Sub-seção 5.3.3 não foram identificadas diferenças significativas entre as estimativas
e os ajustes dos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn mas apenas uma leve evidência a favor
do modelo 2d2PPN. Resultados similares foram obtidos quando comparados os modelos
2m2PPN e 2m2PPSn em que além dos parâmetros dos itens e traços latentes, os parâme-
tros de localização e escala da distribuição dos traços latentes também foram estimados
(Sub-seção 5.3.4). Neste último caso, porém, a leve evidência de melhor ajuste aos da-
dos favoreceu a escolha do modelo 2m2PPSn desde que as medidas DIC e PsBF fossem
adotadas como critérios de seleção de modelos. Nas Tabelas 5.13, 5.14 e 5.15 novamente
apresentamos algumas medidas de critério de ajuste e seleção de modelos associadas aos
modelos 2d2PPN, 2d2PPSn, 2m2PPN e 2m2PPSn mas desta vez apresentamos também as
medidas correspondentes a mais dois modelos que achamos conveniente considerar como
candidatos a um melhor ajuste aos dados analisados nesta Seção.

Os dois modelos adicionais que denotamos por 2d2PPN(PP) e 2d2PPSn(PP) (PP:
Parâmetros Populacionais) corresponde a uma combinação dos modelos antes analisados.
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Especificamente, os modelos 2d2PPN(PP) e 2d2PPSn(PP) caracterizam-se por uma es-
trutura bastante semelhante a dos modelos 2d2PPN e 2d2PPSn da Sub-seção 5.3.3 sendo
que os parâmetros de discriminação dos itens i8t1 e i8t2 dos sub-testes 1 e 2 foram fixados
conforme procedimento de identificabilidade descrito e discutido na Sub-seção 5.3.4.4. Por
outro lado, os modelos 2d2PPN(PP) e 2d2PPSn(PP) também assemelham-se aos 2m2PPN
e 2m2PPSn da Sub-seção 5.3.4 somente pelo fato dos hiperparâmetros de localização e
escala da distribuição dos traços latentes também serem estimandos.

A partir das Tabelas 5.13, 5.14 e 5.15 diferentes decisões podem ser tomadas pois a
escolha de um modelo deve levar em consideração não apenas o critério de melhor ajuste
aos dados mas também é necessário levar em consideração as questões e os objetivos que se
pretende responder/alcançar pela análise dos dados. Por exemplo, se o principal objetivo
da análise do teste bidimensional é apenas a estimação e interpretação dos parâmetros dos
itens e possivelmente dos traços latentes de cada um dos respondentes, parece-nos razoá-
vel adotar o modelo 2d2PPN, tendo em vista que o DIC correspondente (Tabela 5.14)
é o menor entre todos os demais. Além disso, como pode ser percebido na primeira linha
da Tabela 5.15, o valor do PsBF só é desfavorável a este modelo quando comparado aos
multivariados 2m2PPN e 2m2PPSn. Esta mesma conclusão é obtida quando considerados
os critérios EAIC e EBIC constantes na Tabela 5.13. De outra forma, quando os objetivos
da análise dos dados se extende à necessidade de se estimar e interpretar os parâmetros
populacionais associados à distribuição dos vetores dos traços latentes, a decisão pela es-
colha do modelo 2m2PPSn pode ser considerada se adotamos o DIC e o PsBF como
critérios de ajuste e seleção de modelos. É interessante notar que tal decisão não encon-
tra suporte quando os critérios EAIC e EBIC são considerados e isto até certo ponto
deve-se à maneira como penalizamos os modelos pois tal penalização depende da forma
como consideramos o número de observações e parâmetros em um modelo complexo hie-
rárquico; assim como são os modelos multidimensionais/multivariados aqui considerados.
A determinação do número de observações e parâmetros para estes modelos é algo dis-
cut́ıvel sendo que o DIC ameniza este problema ao permitir que o analista indiretamente
determine tais quantidades, através do que Spiegelhalter et al. (2002) chamam de foco da
análise (verossimilhança ou “complexidade do modelo”; Brooks (2002) e Bazán (2005)).
No presente trabalho, a exemplo de Bazán (2005), o foco da análise adotado, ou melhor,
a verossimilhança considerada no cálculo do DIC foi a condicional expressa por (3.2) e
devido a concordância entre os resultados evidenciados pelo DIC e PsBF, nós continuamos
favoráveis à adoção do modelo 2m2PPSn quando além dos parâmetros dos itens e traços
latentes, os populacionais são de interesse.
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Tabela 5.13 Esperanças da distribuição a posteriori estimadas de alguns critérios de informação.

Critério
de
Ajuste

Modelo

2d2PPN 2d2PPSn 2m2PPN 2m2PPSn 2d2PPN(PP) 2d2PPSn(PP)

EAIC 18832.37 18836.10 18796.73 18798.62 18880.07 18878.63
EBIC 32497.39 32517.28 32227.26 32245.32 32537.00 32551.73

Finalmente, na situação em que não haja informações a priori que permitam admitir
uma estrutura bivariada para o teste (conforme caracterizado na Sub-seção 3.2.2) e que
além disso os parâmetros populacionais também são de interesse analisar, o conjunto de
modelos a serem considerados se reduz ao 2d2PPSn(PP) e 2d2PPN(PP). Neste caso, tanto
o DIC quanto o PsBF fornecem ind́ıcios pela escolha do modelo 2d2PPSn(PP) como o
que melhor explica o comportamento dos dados (Tabelas 5.14 e 5.15).

Tabela 5.14 Critério de Informação do Desvio (DIC) e medidas relacionadas.

Modelo D e.pN e.pTs D(θ,β) pD DIC

2d2PPN 15452.37 1.862 1.932 14178.15 1274.216 16726.59
2d2PPSn 15452.10 1.963 2.302 14176.64 1275.461 16727.56

2m2PPN 15474.73 1.806 1.684 14193.12 1281.607 16756.33
2m2PPSn 15472.62 1.909 1.780 14194.34 1278.284 16750.91

2d2PPN(PP) 15502.07 1.974 2.609 14216.81 1285.255 16787.32
2d2PPSn(PP)15496.63 2.211 2.368 14217.58 1279.049 16775.68
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Tabela 5.15 PsBF (na escala 2log)* associados à alguns pares de modelos.

Modelos
Modelos

2d2PPN 2d2PPSn 2m2PPN 2m2PPSn 2d2PPN(PP) 2d2PPSn(PP)

2d2PPN - 2.680 -43.812 -44.858 17.954 5.178
2d2PPSn - - -46.493 -47.538 15.273 2.498

2m2PPN - - - -1.042 61.766 48.990
2m2PPSn - - - - 62.811 50.036

2d2PPN(PP) - - - - - -12.777
2d2PPSn(PP) - - - - - -

*Segundo tabela de calibração de Raftery (1996) valores menores que 0 fornecem ind́ıcios contra o modelo

aqui especificado na linha. Valores entre 0 e 2 indicam indiferença entre o ajuste dos modelos. Entre

2 e 5 evidência positiva ao modelo aqui especificado na linha. Entre 5 e 10 evidência forte e acima

de 10 a evidência é muito forte de que o modelo, aqui especificado na linha, é o que melhor explica o

comportamento dos dados. Note que ao multiplicar por −1 os valores indicados nesta tabela, interpretação

análoga é obtida sendo que neste caso as conclusões devem se referir a favor (ou contra) o modelo

especificado na coluna.
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Na Tabela 5.16 encontram-se os verdadeiros parâmetros populacionais e as estimati-
vas obtidas pelo modelo 2d2PPSn(PP). Uma breve comparação entre estas estimativas e
aquelas obtidas pelo modelo 2d2PPSn (ver Tabela5.12) mostram que tanto a correlação
entre os traços latentes quanto a assimetria associada à segunda dimensão da distribuição
dos vetores de traços latentes foram melhor estimadas pelo modelo 2d2PPSn(PP). Na
Figura 5.15 observamos que as estimativas dos parâmetros de discriminação do modelo
2d2PPSn(PP) envidenciaram muito bem a dimensionalidade de um teste cuja estrutura da
matrix de discriminação é aproximadamente simples, ou melhor, que o teste bidimensional
pode ser considerado como sendo aproximadamente bivariado.

Tabela 5.16 Parâmetros populacionais e estimativas da amostra da distribuição a posteriori sob
o modelo 2d2PPSn(PP).

Parâmetro
Intervalos de quantis

Verdadeiro Média D.P. 2.5% 25% 50% 75% 97.5%

E(θ1) −0.50 −0.38 0.06 −0.48 −0.42 −0.38 −0.34 −0.27
E(θ2) 0.50 0.33 0.09 0.17 0.27 0.33 0.39 0.49

V ar(θ1) 0.90 0.59 0.10 0.43 0.53 0.59 0.65 0.81
V ar(θ2) 1.52 2.52 0.43 1.78 2.22 2.48 2.76 3.46
Cor(θ1, θ2) 0.56 0.62 0.05 0.51 0.58 0.62 0.65 0.71

δ1 0.00 0.04 0.34 −0.58 −0.21 0.03 0.29 0.69
δ2 −1.5 -1.61 0.33 −2.13 −1.82 −1.65 −1.45 −0.74
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Matos, G. S. IME/USP



5.4 Conclusões sobre o Caṕıtulo 97

5.4 Conclusões sobre o Caṕıtulo

No presente caṕıtulo, dois conjuntos de dados (testes) foram simulados sob a condição
de que a verdadeira distribuição dos traços latentes é normal assimétrica. As análises
destes conjuntos de dados foram conduzidas sob os modelos de resposta ao item de 2 pa-
râmetros probito da TRI com a especificação a priori de distribuições normais simétricas
e assimétricas para os traços latentes de modo que pudéssemos investigar sobre posśı-
veis vantagens ou desvantagens em admitir assimetria na distribuição dos traços latentes.
Além disso, procuramos ter uma noção sobre a eficiência do método DAGS com relaçao
à estimação dos parâmetros. No que conscerne a este último objetivo podemos dizer que
de modo geral o método DAGS estima de maneira satisfatória todos os parâmetros. Isto
pode ser pecebido, por exemplo, através dos gráficos das Ráızes dos Erros Quadráticos
Médio dos itens e desvios ou reśıduos dos parâmetros dos itens e traços latentes. É im-
portante apenas lembrar que a observação de alguns valores grandes para os reśıduos dos
traços latentes encontra justificativa na dificuldade em se construir um teste com itens
representantes dos diversos pontos da escala dos traços latentes os quais correspondem
aos diversos respondentes de uma determinada população.

As análises desenvolvidas sobre o primeiro conjunto de dados que foi caracterizado
segundo um teste do tipo unidimensional (Seção 5.2) revelaram que os modelos 1d2PPN
e 1d2PPSn estimaram as caracteŕısticas dos itens e dos traços latentes de forma precisa
e semelhante (Sub-seção 5.2.4). Na Sub-seção 5.2.5 foi posśıvel observar que apesar de
métricas distintas serem induzidas pelos modelos 1d2PPN e 1d2PPSn, interpretações de
interesse prático podem ser obtidas de maneira análoga e coerente com as verdadeiras
caracteŕısticas do teste simulado, desde que as relações de ordem e magnitude entre a média
das estimativas médias dos traços latentes e a média das dificuldades estimadas dos itens
sejam analisadas. Apesar de termos observado a semelhança entre os modelos estimados
no sentido de indicar de maneira análoga o ńıvel de dificuldade de um teste, também
foi posśıvel observar que o modelo 1d2PPSn comportou-se de forma mais flex́ıvel pois
além de corretamente ter fornecido ind́ıcios quanto a uma assimetria negativa e moderada
também forneceu ind́ıcios de que os verdadeiros traços latentes com valores inferiores à
−2.2 podem ser melhor estimados. Esta flexibilidade é a provável explicação para o fato
de medidas tais como o DIC, EAIC e EBIC indicarem o modelo 1d2PPSn como o que
melhor se ajusta aos dados (Seção 5.2.6).

Na Seção 5.3 um teste com uma estrutura aproximadamente simples para a matrix de
discriminação dos itens, ou melhor, do tipo aproximadamente bivariado (McDonald, 1999)
foi simulado e as análises comparativas entre as estimativas e ajustes dos modelos com
distribuições simétricas e assimétricas para os traços latentes não evidenciaram diferenças
significativas. De fato, em quase todas as análises, o que foi observado foram apenas leves
evidências a favor dos modelos com distribuições assimétricas para os vetores de traços
latentes.
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Na Sub-seção 5.3.5 argumentamos que para selecionar um modelo com o intuito de
divulgar os resultados inferenciais é necessário não apenas levar em consideração os crité-
rios de ajuste e seleção de modelos mas também as questões e objetivos a que se destinam
a análise do teste. Levando-se isto em consideração vimos que apenas no caso em que
não havia interesse sobre a estimação e interpretação dos parâmetros relacionados à lo-
calização e escala da distribuição dos traços latentes é que um modelo com distribuição
normal poderia ser selecionado. De fato, todos os critérios de ajuste e seleção de modelo
utilizados para este caso indicaram o modelo 2d2PPN como o que melhor representa o
comportamento dos dados. Por outro lado, quando considerados os modelos que possi-
bilitam a estimação e interpretação dos parâmetros relacionados à localização e escala
da distribuição dos traços latentes os resultados favoreceram a seleção dos modelos com
distribuições assimétricas.

Um ponto deste caṕıtulo que merece ser comentado refere-se a forma como foram
desenvolvidas as análises. Especificamente, queremos dizer que a validade de tais análi-
ses podem ser questionadas por não termos desenvolvido estudos adicionais, tais como:
análises de sensibilidade à diferentes prioris (em especial às relacionada aos parâmetros po-
pulacionais), análises sujeitas à diferentes formas de se identificar os modelos de resposta
ao item e/ou análises com o uso de conjunto de dados replicados. Até certo ponto, deve-
mos concordar que tais questionamentos devem ser acatados, porém é necessário dizer que
tais análises não foram realizadas por termos dedicado esforços maiores na compreensão e
interpretação dos diversos fatores que influenciam o processo de estimação de modelos tão
complexos como os aqui analisados. Devemos lembrar que os modelos multidimensionais
da TRI do presente trabalho estão sujeitos à diversos tipos de não-identificabilidade (ver
Sub-seção 3.3) o que por vezes dificulta a identificação dos fatores que levam à estimativas
completamente distintas daquelas esperadas quando os verdadeiros valores dos parâme-
tros são conhecidos. Nosso relato na Sub-seção 5.3.4.4 é apenas um exemplo das posśıveis
dificuldades encontradas no desenvolvimento das análises deste caṕıtulo. Na Sub-seção
5.3.3.1 também relatamos nossa experiência e ponto de vista sobre as razões pela qual
os parâmetros de assimetria do modelo 2d2PPSn não foram estimados de forma satis-
fatório. Naquela ocasião, observamos a necessidade de estudos adicionais com o intuito
de amenizar o viés relativo ao vetor de assimetria que surge sob determinadas condições
espećıficas. Diante destas circunstâncias e das limitações aqui consideradas, nosso intuito
é de que as análises desenvolvidas neste caṕıtulo sirvam como uma boa base para o desen-
volvimento de estudos mais aprofundados dos aqui já expostos bem como de estudos que
avaliem o desempenho e a aplicabilidade dos modelos não explorados neste caṕıtulo (e.g.
t-multivariada assimétrica e FRI’s de 3 parâmetros) cujo método de estimação encontra-se
desenvolvido no Caṕıtulo 4 deste trabalho.
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Caṕıtulo 6

Comentários e Perspectivas para Novas
Pesquisas

No presente trabalho, foram estudados e desenvolvidos alguns modelos multidimensionais
da TRI com o intuito de identificar situações particulares em que o uso de uma distribui-
ção normal assimétrica para os traços latentes seja de maior relevância para a estimação
e inferência dos parâmetros de itens e de outros relacionados à distribuição dos traços
latentes. Conforme foi posśıvel observar, além da complexidade natural dos modelos mul-
tidimensionais da TRI, os problemas decorrentes dos vários tipos de não identificabilidade
faz com que a estimação, a análise e a interpretação destes modelos sejam tarefas relati-
vamente complexas. Sob este contexto, acreditamos que uma das principais contribuições
do presente trabalho seja o desenvolvimento do estudo sobre a falta de identificabilidade
tanto sob o paradigma da inferência clássica quanto bayesiana (Sub-seção 3.3). Este es-
tudo bibliográfico revelou-se de grande importância para que as análises e interpretações
dos testes simulados no Caṕıtulo 5 do presente trabalho pudessem ser melhor compreendi-
das e satisfatoriamente realizadas. Como conclusão das análises realizadas no Caṕıtulo 5
podemos dizer que há uma melhora superficial quando a informação sobre uma posśıvel
assimetria na distribuição dos traços latentes não é ignorada. Além disso, conforme foi
posśıvel observar os resultados favoreceram a seleção dos modelos que consideram distri-
buições assimétricas para os traços latentes, principalmente quando foram considerados
os modelos que possibilitam a estimação dos parâmetros de localização e escala da distri-
buição dos vetores de traços latentes.

Duas importantes contribuições do presente trabalho que consideramos de ordem prá-
tica, são: (i) a análise e a interpretação de testes através da estimação de modelos uni
e multidimensionais da TRI que consideram tanto distribuições simétricas quanto assi-
métricas para os vetores de traços latentes e (ii) a disponibilização de funções escritas
em códigos R e C++ para a estimação dos modelos aqui apresentados e desenvolvidos
(ver Apêndice B). Com relação à contribuição (i), devemos lembrar que nossa experiência
evidencia que não somente a forma da distribuição dos traços latentes, se simétrica ou
assimétrica, mas também o método e a forma como se resolve a falta de identificabilidade
de um modelo da TRI, são fatores que determinam uma particular métrica que pode ou
não ser de fácil interpretação. Neste caso, o bom senso e a experiência sobre a necessidade
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de transformar a métrica das estimativas bem como a experiência sobre as circunstâncias
em que o conjunto de dados de interesse é obtido são itens imprescind́ıveis para que o
“melhor” resultado seja adotado e divulgado.

Uma das limitações das análises desenvolvidas no Caṕıtulo 5 segue do fato de não
termos desenvolvido estudos adicionais, tais como: análises de sensibilidade à diferentes
distribuições a priori (em especial às relacionada aos parâmetros populacionais), análises
sujeitas à diferentes formas de se identificar os modelos de resposta ao item e/ou aná-
lises com o uso de conjunto de dados replicados. Apesar disto, é necessário dizer que
tais análises não foram realizadas por termos dedicado esforços maiores na compreensão
e interpretação dos diversos fatores que influenciam o processo de estimação de modelos
tão complexos como são os multidimensionais da TRI. Neste sentido esperamos que as
análises desenvolvidas naquele caṕıtulo sirvam de base para o desenvolvimento de estudos
mais aprofundados dos aqui já expostos bem como de estudos que avaliem o desempenho
e a aplicabilidade dos modelos não explorados como, por exemplo, os que consideram dis-
tribuição t-assimétrica uni e multivariada para os traços latentes e FRI’s de 3 parâmetros
cujo método de estimação encontra-se desenvolvido no Caṕıtulo 4. Conforme podemos
perceber, muitos estudos ainda precisam ser desenvolvidos e alguns que atualmente con-
sideramos de maior relevância são:

Dimensionalidade

Na Sub-seção 3.3 iniciamos um estudo dizendo que nos modelos multidimensionais
da TRI é posśıvel observar que existem pelo menos dois tipos de falta de identificabi-
lidade e naquela ocasião foi dado destaque aos que tem como causa a invariância dos
modelos à transformações de localização, escala e rotação. De fato, mais um tipo de não-
identificabilidade surge quando a matriz de disciminações β2 é de posto r incompleto, ou
seja, posto(β2) = r < K. O fato é que sendo β2 de posto incompleto, existe uma matriz
W tal que β2W = 0,W′W = I. Sendo assim, observamos que para todo conjunto de
dados amostrais, y, vale

Φ
(
−β1j + β′

2jθi

)
= Φ

(
−β1j + β′

2j(θi + W)
)

= Φ
(
−β1j + β′

2jθ
∗
i

)
,

(6.1)

em que θ∗
i = θi + W.

A falta de identificabilidade devido à deficiência do posto da matriz de discriminações
β2 foi tema abordado por Geweke e Singleton (1980) no contexto da análise fatorial de
variáveis cont́ınuas e conforme observado por Lopes e West (2004), esta é uma questão
intimamente relacionada com a incerteza sobre o número de fatores (dimensão dos traços
latentes em nosso caso) necessários para explicar os fenômenos de interesse (probabilidade
de resposta correta em nosso caso). Neste sentido, é de fundamental importância o avanço
e/ou a consolidação de métodos que visem identificar a verdadeira dimensão dos vetores de
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traços latentes. Uma proposta para a TRI que toma como base o trabalho de Lopes e West
(2004) trata a dimensão de um modelo multidimensional como mais um parâmetro a ser
estimado e, neste contexto, inferências sob o paradigma bayesiano podem ser desenvolvidas
via algoritmos de Saltos Reverśıveis MCMC. Esta proposta encontra-se atualmente em
desenvolvimento como tema de tese de Doutorado em Estat́ıstica IME-USP (pelo autor
Nojosa (2002)).

A Arte dos Dados Aumentados

O método de estimação dos modelos desenvolvidos neste trabalho utilizou-se de um
esquema denominado Dados Aumentados (DA). Este esquema tem por objetivo construir
algoritmos de otimização e amostragem mais simples e de maior velocidade computacional
via introdução de dados não observados ou variáveis latentes no modelo (Dempster et al.,
1977; Tanner; Wong, 1987). Entretanto, conforme van Dyk e Meng (2001) observaram:

“ In general, however, constructing data augmentation schemes that result in both
simple and fast algorithms is a matter of art in that successful strategies vary greatly with
the (observed-data) models being considered.”

Em nosso trabalho uma das dificuldades encontradas com o esquema de dados aumen-
tados foi a ocorrência de altas correlações de algumas cadeias marginais de parâmetros e
isto ocorreu especialmente nos modelos com distribuição assimétrica, exigindo assim, um
tempo considerável de procesamento computacional para que longas Cadeias de Markov
pudessem ser obtidas (Sub-seções 5.2.3, 5.3.3.2 e 5.3.4.1).

van Dyk e Meng (2001) após revisarem alguns métodos de construção de dados au-
mentados, introduziram uma estratégia efetiva de busca por bons esquemas de dados
aumentados; combinando idéias sobre aumento marginal e aumento condicional junta-
mente com um método de aproximação determińıstica. Estes autores aplicaram a estra-
tégia desenvolvida à algumas classes de modelos comumente encontradas na literatura.
Além disso, eles forneceram evidências teóricas e emṕıricas de que os algoritmos resul-
tantes, enquanto exigem esforços similares de programação, podem apresentar melhorias
dramáticas sobre o amostrador de Gibbs comumente utilizado nos modelos por eles ana-
lisados. Uma proposta de pesquisa, portanto, é investigar se a metodologia desenvolvida
por van Dyk e Meng (2001) pode ou não trazer melhorias para o processo de estimação
dos modelos da TRI.
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Conclusão

A Teoria da Resposta ao Item, como podemos ver, constitui um campo fértil para o
desenvolvimento de novas pesquisas e por isso podeŕıamos escrever sobre muitas propostas.
No entanto, não repetiremos aqui algumas pesquisas sugeridas, por exemplo, por Tavares
(2001) e Azevedo (2008) mas apenas lembramos que as idéias desenvolvidas em nosso
trabalho podem ser combinadas com a idéia de também considerar assimetria sobre as
funções de resposta ao item; conforme Bazán et al. (2006) desenvolveram para o caso
de alguns modelos unidimensionais da TRI. Esta última proposta certamente tornará os
modelos mais flex́ıveis e reaĺısticos mas também de maior complexidade e quem sabe de
grande importância prática para a análise de dados reais.
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Apêndice A

Condicionais Completas para o Modelo
Kd3PP-tA

Este apêndice é dedicado à obtenção das distribuições condicionais completas associadas ao
modelo Kd3PP-tA. Na próxima seção expressamos alguns resultados de grande utilidade
para esta tarefa e nas seções posteriores obtemos as distribuições considerando-se um
“descarte” inicial de contantes proporcionais à distribuição a posteriori conjunta (4.6)
conforme a condicional completa de interesse.

Lembramos que, por simplicidade, a notação do tipo τ |...,y representa neste trabalho
a distribuição condicional a posteriori de um determinado parâmetro τ qualquer condi-
cionado à todos os demais parâmetros ζ com exceção do parâmetro de interesse τ . O caso
em que o vetor de respostas y não aparece na notação corresponde a uma distribuição
condicional completa de interesse que não depende diretamente dos dados (respostas aos
itens) ou de qualquer subconjunto dos dados.

A.1 Resultados Úteis

A.1.1 Soma de Formas Quadráticas

Se x, a e b são vetores p × 1 e A e B matrizes simétricas positivas definidas tais que
A + B é não singular, então a seguinte identidade é válida:

(x − a)′A(x − a) + (x − b)′B(x − b) = (x − c)′(A + B)(x − c)
+ (a − b)′C(a − b),

(A.1)

onde
c = (A + B)−1(Aa + Bb)

C = A(A + B)−1B = (A−1 + B−1)−1

Prova : Ver, por exemplo, Box e Tiao (1973).
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A.1.2 Inversa da Soma de Matrizes

Note que

(A + UBV )−1 = A−1 − A−1UB
(
B + BV A−1UB

)−1
BV A−1, (A.2)

desde que as inversas existam.

Quando UB = I × I, a igualdade (A.2) resulta na seguinte forma particular:

(A + V )−1 = (A + I × IV )−1

= A−1 − A−1I × I
(
I + IV A−1I × I

)−1
IV A−1

= A−1 − A−1
[
V
(
V −1 + A−1

)]−1
V A−1

= A−1 − A−1
(
V −1 + A−1

)−1
V −1V A−1

= A−1 − A−1
(
V −1 + A−1

)−1
A−1 (A.3)

Prova : Ver, por exemplo, Seber (1984).

A.1.3 Posteriori do Coeficiente β de um Modelo de Regressão
Linear Normal/Normal

Observe que o seguinte modelo de regressão linear normal

yi = X ′
iβ + ǫi

ǫi ∼ N(0, σ2), i = 1, . . . , N com σ2 conhecido

pode ser escrito na forma matricial como

y = Xβ + ǫ

ǫ ∼ NN (0, σ2IN ) (A.4)

com σ2 conhecido e X sendo uma matriz N × p cuja i-ésima linha é X ′
i.

Agora, se

β ∼ Np(β0,Σ0). (A.5)

Segue que o modelo de regressão linear normal/normal admite a seguinte posteriori para
β:

β|y
dist.
= β|β̂ ∼ Np(µβ,Σβ), (A.6)
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em que:

µβ = µ0 + Σ0

(
Σ0 + (X ′ 1

σ2
X)−1

)−1

(β̂ − µ0), e

Σβ = Σ0 − Σ0

(
Σ0 + (X ′ 1

σ2
X)−1

)−1

Σ0

com β̂ =

(
X ′ 1

σ2
X

)−1

X ′ 1

σ2
y, o estimador de máxima verossimilhança (EMV).

Note que a distribuição a posteriori (A.6) ainda pode ser reescrita como:

β|y = β|β̂ ∼ Np

(
Ψ

[
Σ−1

0 µ0 + (X ′ 1

σ2
X)β̂

]
,Ψ

)
(A.7)

ou

β|y = β|β̂ ∼ Np

(
Ψ

[
Σ−1

0 µ0 + X ′ 1

σ2
y

]
,Ψ

)
(A.8)

com Ψ =

(
Σ−1

0 + X ′ 1

σ2
X

)−1

.

Prova : Para obter a distribuição a posteriori expressa por (A.6) é necessário reescrever
a verossimilhança do modelo (A.4) em função de um vetor de estat́ısticas suficientes para o
parâmetro β, em seguida reescrever a verossimilhança em função do estimador de máxima
verossimilhança β̂, multiplicando assim a distribuição a priori (A.5) pela verossimilhança
resultante. O resultado segue após algumas manipulações algébricas e o uso do resultado
(A.1).

Para verificar a equivalência entre as distribuições a posteriori (A.6) e (A.7) faz-se
necessário o uso do resultado (A.3), juntamente com algumas manipulações algébricas.
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A.2 Condicional completa de Q = Σ−1
θ

Uma vez fixado todas as variáveis do modelo Kd3PP-tA com exceção da variável Q, a
densidade da condicional completa de Q = Σ−1

θ fica proporcional a

π(Σ−1
θ | . . . ,y) ∝

N∏

i=1

∣∣∣∣
Σθ

ωi

∣∣∣∣
−1/2

exp{−
1

2
(θi − µθ − Dzi)

′

(
Σθ

ωi

)−1

(θi − µθ − Dzi)}

× |Q|
1
2
(2r−K−1) exp{−

1

2
tr

(
1

2
Σ−1

Q Q

)
}

∝ |Q|N/2|Q|
1
2
(2r−K−1)

× exp{−
1

2

{
tr

[
N∑

i=1

{(θi − µθ − Dzi)(θi − µθ − Dzi)
′ωi}Q

]}

= |Q|
1
2
[(2r+N)−K−1] × exp

{
−

1

2
tr
[
S−1Q

]}
, (A.9)

em que:

S =

{
N∑

i=1

{ωi(θi − µθ − Dzi)(θi − µθ − Dzi)
′} +

1

2
Σ−1

Q

}−1

. (A.10)

Segue assim que Q = Σ−1
θ | . . . ∼WK(2r +N,S) com S expresso por (A.10).

A.3 Condicional Completa de µθ

Neste caso, a densidade condicional a posteriori de µθ é tal que

π(µθ| . . . ,y) ∝
N∏

i=1

∣∣∣∣
Σθ

ωi

∣∣∣∣
−1/2

exp{−
1

2
(θi − µθ − Dzi)

′

(
Σθ

ωi

)−1

(θi − µθ − Dzi)}

× exp{−
1

2
(µθ − µ0)

′Λ−1
0 (µθ − µ0)}

∝ exp{−
1

2

N∑

i=1

(µθ − Ci)
′ωiQ(µθ − C i)}

× exp{−
1

2
(µθ − µ0)

′Λ−1
0 (µθ − µ0)} (A.11)

onde
Ci = θi − Dzi.
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Agora note que

N∑

i=1

(µθ − Ci)
′ωiQ(µθ − C i) = Const. + µ′

θNQωµθ − µ′
θNQE − E

′
NQµθ

= Const. + µ′
θNQωµθ

− µ′
θNQω

E

ω
−

E
′

ω
NQωµθ

emque +
E

′

ω
NQω

E

ω

=

(
µθ −

E

ω

)′

NQω

(
µθ −

E

ω

)
. (A.12)

Após substituir (A.12) em (A.11) e usar o resultado (A.1) é posśıvel concluir que

µθ| . . . ∼ NK

(
W−1b,W−1

)
,

onde:� W = NQω + Λ−1
0 com Q = Σ−1

θ e ω =

N∑
i=1

ωi

N
.� b = NQE + Λ−1

0 µ0, com

– E =

N∑
i=1

Ciωi

N
em que Ci = (θi − Dzi).

Em particular, quando θ1, . . . , θN são provenientes de uma distribuição Normal Assi-
métrica, tem-se:� W = NQ + Λ−1

0 e b = NQC + Λ−1
0 µ0. Pois, ω =

N∑
i=1

1

N
= 1 e neste caso

– E = C =

N∑
i=1

C i

N
com Ci = (θi − Dzi).

No caso em que θ1, . . . , θN são provenientes de uma distribuição Normal Simétrica,
tem-se ωi = 1, ∀i e D = 0. Segue, portanto, que:� W = NQ + Λ−1

0 e b = NQθ + Λ−1
0 µ0.
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A.4 Condicional Completa de (Uij, Vij)
′

Para obter a distribuição condicional completa de cada vetor aleatório (Uij , Vij)
′, sim-

plesmente consideramos os termos de interesse (não constantes) da posteriori (4.6). Além
disso, só devemos considerar a distribuição condicional completa de (Uij , Vij)

′ para aqueles
elementos cuja variável aleatória observada mij assume o valor 1, ou seja, em que o item j
é submetido ao i-ésimo indiv́ıduo (veja discussão na página 8). Neste caso, a distribuição
condicional é tal que

π((Uij , Vij)
′|..., yij, mij = 1) ∝ β

uij

3j (1 − β3j)
1−uij exp{−1

2
(vij − ηij)

2}I(yij, uij, vij),

em que ηij = Θ′
iβ12j , com Θ′

i = (−1, θ′
i) vetor 1×(1+K) e β12j = (β1j ,β

′
2j)

′. I(yij, uij, vij)
é a função indicadora definida na Proposição (4.2.1).

Observe que para a análise de dados através do modelo de resposta ao item de 2 ou
1 parâmetro probito, o parâmetro de acerto casual estará ausente, ou melhor, β3j = 0 na
FRI e, neste caso, não existirá a variável latente auxiliar Uij na verossimilhança de dados
aumentados. Conseqüentemente, uma distribuição normal truncada univariada para cada
condicional completa de Vij é obtida, tal como apresentada por Albert (1992).

A.5 Condicionais Completas de Z = (Z1, . . . ,ZN)

π(Z| . . . ,y) ∝
N∏

i=1

exp{−
1

2
(θi − µθ − Dzi)

′

(
Σθ

ωi

)−1

(θi − µθ − Dzi)}

×
N∏

i=1

exp{−
1

2
z′

izi}I(zi > 0)

=
N∏

i=1

exp{−
1

2
(zi − D−1(θi − µθ))

′D′

(
Σθ

ωi

)−1

D(zi − D−1(θi − µθ))}

× exp{−
1

2
z′

izi}I(zi > 0)

∝
N∏

i=1

exp{−
1

2
(zi − A−1

i ai)
′Ai(zi − A−1

i ai)}I(zi > 0), (A.13)

onde a última linha segue após utilizar o resultado (A.1) com Ai e ai dados a seguir.
Conseqüentemente, nota-se que

Zi| . . .
ind.
∼ NK(A−1

i ai,A
−1
i )I(zi > 0), i = 1, . . . , N, (A.14)
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onde
Ai = ωiDQD + I e ai = ωiDQ (θi − µθ) .

A.6 Condicional Completa de θ = (θ′
1, . . . ,θ

′
N)

Para obter a distribuição condicional completa associada a um determinado traço latente
θi devemos notar que a informação a priori sobre este traço só será atualizada por aqueles
fatores da verossimilhança cujas variáveis mij são iguais a 1, ou seja, somente os itens
submetidos ao i-ésimo respondente é que fornecem informação adicional sobre o corres-
pondente traço latente. Deste modo, segue que

π(θi|..., yij, mij) ∝
J∏

j=1

{
exp{−

1

2
(vij −Θ′

iβ12j)
2}I(yij, uij, vij)

}mij

× exp{−
1

2
(θi − (µθ + Dzi))

′

(
Σθ

ωi

)−1

(θi − (µθ + Dzi))}.

Ou melhor,

π(θi|..., yij, mij = 1) ∝
∏

j∈Ji

exp{−
1

2
[vij − (−β1j + θ′

iβ2j)]
2}

× exp{−
1

2
(θi − (µθ + Dzi))

′ωiQ(θi − (µθ + Dzi))
′},(A.15)

em que J i é o conjunto dos ı́ndices dos itens submetidos ao i-ésimo respondente.

Agora, observe que a variável latente auxiliar Vij admite a seguinte representação
hierárquica

vij = −β1j + β′
2jθi + ǫj

ǫj ∼ N(0, σ2), j ∈ J i com σ2 = 1.

Observe também que devido a distribuição ser condicional, a representação hierárquica
pode ser reescrita como:

v∗ij = β′
2jθi + ǫj

ǫj ∼ N(0, σ2), j ∈ J i com σ2 = 1,

onde v∗ij = vij + β1j.

Na forma matricial, tem-se

v∗
i = β

(i)
2. θi + ǫ∗i

ǫ∗i ∼ Nni

(
0, σ2Ini

)
(A.16)
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com σ2 = 1, ni = card{J i} a cardinalidade do conjunto J i e β
(i)
2. sendo uma matriz

ni×K cuja j-ésima linha corresponde aos parâmetros de discrimação β′
2j do j-ésimo item

submetido ao i-ésimo respondente.

Agora, após combinar a distribuição a priori

θi|zi,µθ,Σθ,D, ωi ∼ NK

(
µθ + DZi,

Σθ

ωi

)

com a verossimilhança (A.16) e adequadamente aplicar o resultado (A.8) é posśıvel concluir
que

θi| . . . ,yi = θi| . . . ∼ NK (F if i,F i) (A.17)

com� F i =

((
Σθ

ωi

)−1

+ β
(i)
2.

′ 1

σ2
β

(i)
2.

)−1

=

(
ωiQ + β

(i)
2.

′ 1

σ2
β

(i)
2.

)−1

e� f i =

(
Σθ

ωi

)−1

(µθ + DZi) + β
(i)
2.

′ 1

σ2
v∗

i

= ωiQ (µθ + DZi) + β
(i)
2.

′ 1

σ2
v∗

i .

Onde σ2 = 1.

A.7 Condicional Completa de β12j = (β1j,β
′
2j)

′

A distribuição condicional completa associada a cada vetor de parâmetros do j-ésimo item
pode ser obtida de maneira análoga ao traço latente θi. Neste sentido, note que

π(β12j |..., yij, mij = 1) ∝
∏

i∈Ij

exp{−
1

2
[vij − Θ′

iβ12j ]
2}

× exp{−
1

2
(β12j − b0,j)

′B−1
0,j (β12j − b0,j),

onde Ij é o conjunto dos ı́ndices dos respondentes que foram apresentados ao j-ésimo item
e Θ′

i = (−1, θ′
i), i ∈ Ij é um vetor 1 × (1 +K).

Agora, observe que a variável latente auxiliar Vij admite a seguinte representação
hierárquica

vij = Θ′
iβ12j + ǫi

ǫi ∼ N(0, σ2), i ∈ Ij com σ2 = 1.
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Na forma matricial

vj = Θ(j)β12j + ǫj

ǫj ∼ Nnj

(
0, σ2Inj

)
, (A.18)

em que vj = (v1j , . . . , vij , . . . , vnjj)
′, i ∈ Ij com nj = card{Ij} representando a cardi-

nalidade do conjunto Ij, σ
2 = 1 e Θ(j) é uma matriz nj × K cuja i-ésima linha é dada

por Θ′
i = (−1, θ′

i), i ∈ Ij.

Agora, após combinar a distribuição a priori

β12j = (β1j ,β
′
2j)

′ ∼ N1+K(b0,j ,B0,j)

com a verossimilhança associada ao modelo (A.18) e adequadamente aplicar o resultado
(A.8) é posśıvel concluir que

β12j | . . . ,y = β12j | . . . ∼ N1+K(ϕjmj ,ϕj),

onde ϕj =
(
B−1

0,j + Θ(j) ′ Θ(j)
)−1

e mj =
(
B−1

0,jb0,j + Θ(j) ′ vj

)

A.8 Condicional Completa de β3j

A partir da densidade a posteriori (4.6) observa-se que para todo j = 1, . . . , J :

π(β3j |..., yij, mij) ∝
N∏

i=1

{
β

uij

3j (1 − β3j)
1−uij

}mij × (β3j)
aj−1(1 − β3j)

bj−1

Agora, seguindo idéias e notações análogas as discutidas na seção anterior obtemos

π(β3j|..., yij, mij = 1) ∝ β
u.j+aj−1
3j (1 − β3j)

nj−u.j+bj−1,

onde u.j =
∑
i∈Ij

uij, e aj , bj são os hiperparâmetros de β3j .

A.9 Condicional Completa de ωi, i = 1, . . . , N

π(ωi| . . . ,y) ∝

∣∣∣∣
Σθ

ωi

∣∣∣∣
−1/2

exp{−
1

2
(θi − µθ − Dzi)

′ωiQ(θi − µθ − Dzi)}

× ω
ν/2
2

−1

i exp{−
1

2

(
2

ν

)
ωi}I(ωi > 0)

= ω
K+ν/2

2
−1

i exp

{
−

1

2

[
(θi − µθ − Dzi)

′Q(θi − µθ − Dzi) +
2

ν

]
ωi

}
I(ωi > 0).
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Logo,

ωi| . . . ∼ Gama

(
K + ν/2

2
,
ci
2

)
,

em que

ci = 2

{
(θi − µθ − Dzi)

′Q(θi − µθ − Dzi) +
2

ν

}−1

,

com zi > 0 e ν > 2.

A.10 Condicional Completa de δ: Caso Unidimensio-

nal

No modelo Kd3PP-St a condicional completa para o vetor de parâmetros associado à
assimetria δ só possui forma fechada (distribuição conhecida) no caso particular unidi-
mensional, ou seja, no caso em que K = 1. Pois, a partir da distribuição a priori (4.3)
observamos que

θi|zi, µθ, σθ, δ, ωi ∼ N1

(
µθ + δZi,

σ2
θ

ωi

)

δ ∼ N1(0, γ0),

de modo que esta estrutura pode ser reescrita como um modelo de regressão linear nor-
mal/normal heterocedástico, ou seja:

θ∗i = Ziδ + ǫi, com variáveis independentes

ǫi ∼ N(0,
σ2

θ

ωi
), i = 1, . . . , N, e

δ ∼ N1(0, γ0),

em que θ∗i = θi − µθ.

A partir desta representação do modelo é posśıvel concluir que

δ| . . . ∼ N1 (Ψδψδ,Ψδ) (A.19)

em que� Ψδ =
(
γ−1

0 + z′Σ−1
δ z
)−1

,

com z = (z1, . . . , zN)′ e Σ−1
δ =

1

σ2
θ

diag(ω1, . . . , ωN).
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0 .0 + z′Σ−1

δ θ∗ = z′Σ−1
δ θ∗,

com θ∗ = (θ1 − µθ, . . . , θN − µθ)
′ = θ − µθ1N .

Matos, G. S. IME/USP



Apêndice B

Função MCMCirtKd2PPSn para a
estimação do modelo Kd2PPSn

Neste Apêndice apresentamos algumas informações sobre a função utilizada na estimação
dos modelos analisados no Caṕıtulo 5. Esta função, aqui denominada MCMCirtKd2PPSn,
foi escrita em R e C++ a partir de adequadas modificações da função MCMCirtKd do pa-
cote MCMCpack (Martin; Quinn, 2006) do ambiente computacional e estat́ıstico (programa)
R (R Development Core Team, 2007). Inicialmente, esta função será disponibilizada aos
usuários R que realizarem os seguintes procedimentos:

1. Solicitar ao autor deste trabalho o arquivo NAMESPACE e os arquivos de exten-
são .R e .cc necessários à compilação da função. Para isto, recomendamos que tal
solicitação seja enviada ao:

E-mail: gsmatos@gmail.com

T́ıtulo: Solicito arquivos da função MCMCirtKd2PPSn

2. Compilar os arquivos que tornam a função dispońıvel para o usuário R; conforme ori-
entação encontrada no manual de desenvolvedores∗ de funções para o pacote MCMC-

pack (Martin; Quinn, 2006) do programa R (ver também algumas orientações des-
critas na Sub-seção 4.2.4.5).

A seguir descrevemos a função MCMCirtKd2PPSn que estará sendo continuamente
testada e ampliada.

∗ Dispońıvel em: http://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/MCMCpack Development Page.

mailto:gsmatos@gmail.com
http://mcmcpack.wustl.edu/wiki/index.php/MCMCpack_Development_Page
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MCMCirtKd2PPSn Markov Chain Monte Carlo for K-Dimensional Item Response
Theory Model with 2 Parameter Probit Link and Skew-normal
Distribution for Latent Traits

Description

This function generates a sample from the posterior distribution of a K-dimensional
item response theory (IRT) model, with flexible skew-normal priors on the subject abi-
lities (ideal points), and normal priors on the item parameters. The user supplies data
and priors, and a sample from the posterior distribution is returned as an mcmc object,
which can be subsequently analyzed with functions provided in the coda package.

Usage

MCMCirtKd(datamatrix, dimensions, item.constraints=list(),

burnin = 1000, mcmc = 10000, thin=1, verbose = 0, seed = NA,

alphabeta.start = NA, b0 = 0, B0=0, store.item = FALSE,

store.ability=TRUE, drop.constant.items=TRUE, ... )

MCMCirtKd2PPSt(datamatrix, dimensions, item.constraints=list(),

burnin=1000, mcmc=10000, thin=1, tune.Skew=NA, tune.mean.df=2.001,

tune.variance.df=1, verbose=0, seed=NA,

theta.start=NA, alphabeta.start=NA,

beta3.start=NA, SigmaInv.start=NA, mutheta.start=NA,

skew.start=NA, df.tstart=NA,

b0=0, B0=0, b30=NA, df.Q0=NA, SigmaQ0=NA,

mu0=0, SInv0=0, SigmaInvdelta0=0,

store.item=TRUE, store.ability=TRUE,

store.SigmaInv=FALSE, store.Mutheta=FALSE,

drop.constant.items=TRUE, model="Kd2PPN", ...)

Arguments

datamatrix The matrix of data. Must be 0, 1, or missing values. It is of dimensio-
nality subjects by items.
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dimensions The number of dimensions in the latent space.

item.constraints

List of lists specifying possible equality or simple inequality constraints
on the item parameters. A typical entry in the list has one of three
forms: rowname=list(d,c) which will constrain the dth item parame-
ter for the item named rowname to be equal to c, rowname=list(d,"+")
which will constrain the dth item parameter for the item named row-
name to be positive, and rowname=list(d, -”) which will constrain the
dth item parameter for the item named rowname to be negative. If x is
a matrix without row names defaults names of “V1”, “V2”, ... , etc will
be used. In a K dimensional model, the first item parameter for item i
is the difficulty parameter (αi), the second item parameter is the dis-
crimation parameter on dimension 1 (βi,1), the third item parameter is
the discrimation parameter on dimension 2 (βi,2), ..., and the (K+1)th
item parameter is the discrimation parameter on dimension K (βi,1).
The item difficulty parameters (α) should generally not be constrained.

burnin The number of burn-in iterations for the sampler.

mcmc The number of iterations for the sampler.

thin The thinning interval used in the simulation. The number of iterations
must be divisible by this value.

tune.Skew The tuning parameter for the Metropolis-Hastings sampling of the mul-
tidimensional skewness parameter. NA(default): diagonal matriz with
elements equal to 0.05/2. Can be either a scalar or a k-vector. Must be
strictly positive. If dimensions=1 it will not be used because a closed
form exists for the complete conditional distribution to sample from
skewness parameter.

tune.mean.df

The tuning parameter for the Metropolis-Hastings sampling of the de-
grees of freedom of a distribution to be defined in future versions (Not
implemented!).

tune.variance.df

Maybe a second tuning parameter for the Metropolis-Hastings sam-
pling of the degrees of freedom of a distribution to be defined in future
versions (Not implemented!).

verbose A switch which determines whether or not the progress of the sampler is
printed to the screen. If verbose is greater than 0 then every verboseth
iteration will be printed to the screen.

seed The seed for the random number generator. If NA, the Mersenne Twis-
ter generator is used with default seed 12345; if an integer is passed
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it is used to seed the Mersenne twister. The user can also pass a list
of length two to use the L’Ecuyer random number generator, which is
suitable for parallel computation. The first element of the list is the
L’Ecuyer seed, which is a vector of length six or NA (if NA a default
seed of rep(12345,6) is used). The second element of list is a positive
substream number. See the MCMCpack specification for more details.

theta.start The starting values for θj. NA(default): 0 for all θj /“random”: sample
from standard normal distribution / “eigen”: eigen method.

alphabeta.start

The starting values for the α and β difficulty and discrimination pa-
rameters. If alphabeta.start is set to a scalar the starting value
for all unconstrained item parameters will be set to that scalar. If
alphabeta.start is a matrix of dimension (K + 1) × items then the
alphabeta.start matrix is used as the starting values (except for
equality-constrained elements). If alphabeta.start is set to NA (the
default) then starting values for unconstrained elements are set to va-
lues generated from a series of proportional odds logistic regression fits,
and starting values for inequality constrained elements are set to either
1.0 or -1.0 depending on the nature of the constraints.

beta3.start The starting values for β3j (Is in testing phase!). NA(default): 0.2 for
all β3j .

SigmaInv.start

The starting values for inverse of scale matrix Σθ of latent traits distri-
bution. May be a scalar (NA(default): 1) or a square matrix with the
the same dimension of latent traits. Elements must be strictly positive.

mutheta.start

The starting values for mean vector µθ of latent traits distribution. May
be a scalar (NA(default): 0) or a vector with the the same dimension
of latent traits.

skew.start The starting values for skewness vector δ of latent traits distribution.
May be a scalar (NA(default): 0) or a vector with the the same dimen-
sion of latent traits.

df.tstart The starting values for degrees of freedom of latent traits prior t-
distribution (Is in testing phase!). NA(default): dimensions + 0.001.

b0 The prior means of the α and β difficulty and discrimination parame-
ters, stacked for all items. If a scalar is passed, it is used as the prior
mean for all items.

B0 The prior precisions (inverse variances) of the independent normal prior
on the item parameters. Can be either a scalar or a matrix of dimension
(K + 1) × items.
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b30 The prior parameters of the beta prior guessing parameters β3j (Is in
testing phase!). May be NA(default): non-informative Beta(aj = 1, bj =
1), a vector with alternative values for aj and bj parameters or a matrix
J by 2 with Beta distribution parameters for all itens.

df.Q0 The prior degree of freedom of the Wishart prior distribution of inverse
of scale matrix Σθ of latent traits distribution. May be NA(default):
dimensions+1 or a scalar df.Q0 > dimensions.

SigmaQ0 The prior positive definitive matrix of the Wishart prior distribution
of inverse of scale matrix Σθ of latent traits distribution. Can be either
a scalar (NA(default): 1) or a matrix of dimension K ×K.

mu0 The prior vector mean of mean vector µθ of latent traits distribution.
May be a scalar (NA(default): 0) or a vector with the the same dimen-
sion of latent traits.

SInv0 The prior precision matrix of mean vector µθ distribution of latent
traits. May be a scalar (NA(default): 1) or a square matrix with the
the same dimension of latent traits. Elements must be strictly positive.

SigmaInvdelta0

The prior precision matrix of skewness vector δ distribution of latent
traits. May be a scalar (NA(default): 1) or a square matrix with the
the same dimension of latent traits. Elements must be strictly positive.

store.item A switch that determines whether or not to store the item parameters
for posterior analysis. NOTE: In applications with many items this
takes an enormous amount of memory. If you have many items and
want to want to store the item parameters you may want to thin the
chain heavily. By default, the item parameters are not stored.

store.ability

A switch that determines whether or not to store the subject abilities
for posterior analysis. NOTE: In applications with many subjects this
takes an enormous amount of memory. If you have many subjects and
want to want to store the ability parameters you may want to thin the
chain heavily. By default, the ability parameters are all stored.

store.SigmaInv

A switch that determines whether or not to store the scale, covariance
and correlation matrix parameters of the latent trait distribution for
posterior analysis. By default, these matrix parameters are not stored
and in this case are not estimated as they are fixed in an identitie
matrix.

store.Mutheta

A switch that determines whether or not to store the location and
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expected value vector parameter of the latent trait distribution for
posterior analysis. By default, these parameters are not stored and in
this case are not estimated as they are fixed in null vector.

drop.constant.items

A switch that determines whether or not items that have no variation
should be deleted before fitting the model. Default = TRUE.

model Specify the multidimensional IRT model indicating the number of pa-
rameters of item response function and the latent trait distribution to
sample from posterior distribution. May be a character choosing from
the following options: “Kd1PPN” (all discriminations are setup to 1),
”Kd2PPN” (default), “Kd3PPN” (Is in testing phase!), “Kd1PPSn” (all
discriminations are setup to 1), “Kd2PPSn”, “Kd3PPSn” (Is in tes-
ting phase!), “Kd1PPSt” (not implemented!), “Kd2PPSt”(not imple-
mented!), “Kd3PPSt” (not implemented!).

... further arguments to be passed

Details

MCMCirtKd2PPSn simulates from the posterior distribution using standard Gibbs sam-
pling using data augmentation (a normal draw for the subject abilities, a multivariate
normal draw for the item parameters, and a truncated normal draw for the latent
utilities). The simulation proper is done in compiled C++ code to maximize efficiency.
Please consult the coda documentation for a comprehensive list of functions that can
be used to analyze the posterior sample.

The default number of burnin and mcmc iterations is much smaller than the typical
default values in MCMCpack. This is because fitting this model is extremely compu-
tationally expensive. It does not mean that this small of a number of scans will yield
good estimates. The priors of this model need to be proper for identification purposes.
The user is asked to provide prior means and precisions (not variances) for the item
parameters and the subject parameters.

The model takes the following form. We assume that each subject has an ability (ideal
point) denoted θj (K × 1), and that each item has a difficulty parameter αi and
discrimination parameter βi (K × 1). The observed choice by subject j on item i is
the observed data matrix which is (I × J). We assume that the choice is dictated by
an unobserved utility:

zi,j = −αi + β ′
iθj + εi,j

Where the εi,js are assumed to be distributed as some of asymmetrical distribution
of Sahu, Dey and Branco (2003) not necesseraly in a standard form. The parameters
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of interest are the subject abilities (ideal points), the item parameters and/or some
parameters of latent trait distribution.

We assume the following priors. For the subject abilities (ideal points) we assume
independent Skew normal priors:

θj ∼ Sn(µθ,Σθ, δ)

For each item parameter, we assume independent normal priors:

[αi, βi]
′ ∼ N(K+1)(b0,i, B0,i)

Where B0,i is a diagonal matrix. One can specify a separate prior mean and precision
for each item parameter.

The model is identified by the constraints on the item parameters (see Jackman 2001,
Bégin and Glas 2001, Rivers 2003 and Matos 2008). The user cannot place constraints
on the subject abilities. This identification scheme differs from that in MCMCirt1d,
which uses constraints on the subject abilities to identify the model. In our experience,
using subject ability constraints for models in greater than one dimension does not
work particularly well.

As is the case with all measurement models, make sure that you have plenty of free
memory, especially when storing the item parameters.

Value

An mcmc object that contains the posterior sample. This object can be summarized
by functions provided by the coda package.
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- Brazil.
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See Also

plot.mcmc, summary.mcmc, MCMCirt1d, MCMCordfactanal

Examples

## Not run:

data(SupremeCourt)

# note that the rownames (the item names) are "1", "2", etc

posterior1 <- MCMCirtKd(t(SupremeCourt), dimensions=1,

burnin=5000, mcmc=50000, thin=10,

B0=.25, store.item=TRUE,

item.constraints=list("1"=list(2,"-")))

plot(posterior1)

summary(posterior1)

posterior2 <- MCMCirtKd2PPSn(t(SupremeCourt),

dimensions=1,

burnin=5000, mcmc=50000, thin=10,

B0=.25, store.item=TRUE,

item.constraints=list("1"=list(2,"-")),

model = "Kd2PPSn")

plot(posterior2)

summary(posterior2)
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data(Senate)

Sen.rollcalls <- Senate[,6:677]

posterior3 <- MCMCirtKd(Sen.rollcalls, dimensions=2,

burnin=5000, mcmc=50000, thin=10,

item.constraints=list(rc2=list(2,"-"), rc2=c(3,0),

rc3=list(3,"-")),

B0=.25)

plot(posterior3)

summary(posterior3)

posterior4 <- MCMCirtKd2PPSn(Sen.rollcalls, dimensions=2,

burnin=5000, mcmc=50000, thin=10,

item.constraints=list(rc2=list(2,"-"), rc2=c(3,0),

rc3=list(3,"-")),

tune.Skew = c(0.0015, 0.0015),

skew.start = c(0, 0),

SigmaInvdelta0=diag(c(0.01, 0.01), 2, 2),

B0=.25,

model = "Kd2PPSn")

plot(posterior4)

summary(posterior4)

## End(Not run)

Matos, G. S. IME/USP



Referências Bibliográficas
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Dréze, J. H. (1974). Bayesian theory of identification in simultaneous equations models.
[S.l.]: In S.E. Fienberg & A. Zellner (eds.), Studies in Bayesian Econometrics and
Statistics, pp. 159-174. Amsterdam: North-Holland.
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