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RESUMO
A TRI é o ramo da ciência da teoria de medidas direcionada predominantemente adotada no
estudo de provas, questionários, que tenham por objetivo a obtenção de um indicador geral.
Quando se trata de avaliar um banco de dados que contém variáveis (itens) com respostas do
tipo dicotômica e este tiver por objetivo avaliar um determinado traço latente, ou quando se
analisa resultados obtidos em determinada avaliação e este resultado depender da comparação
entre indivíduos que não foram submetidos a mesma prova, o uso da TRI pode ser extremamente
mais poderoso para a apresentação de melhores resultados. Particularmente em avaliação
educacional, esta metodologia sugere formas de representar a relação entre a probabilidade de
o indivíduo dar certa resposta a um item com sua habilidade (traço latente) na área do
conhecimento avaliada (ANDRADE, TAVARES & VALLE, 2000). Neste trabalho, para a
utilização dos modelos propostos pela TRI, faz-se o uso da programação em R. O processo de
estimação dos parâmetros é demorado dependendo do número de itens, e a programação tem
por objetivo ser um instrumento de velocidade para a análise dos resultados. A implementação
das funções e da quantidade e qualidade dos itens selecionados podem ter influência direta na
veracidade desses resultados. O software de programação R é um aplicativo livre muito aplicado
atualmente pelos estatísticos e profissionais da área. Tomamos esse sistema como forma de
gerar facilidade a esses profissionais e a estudantes que não tem acesso a outros softwares que
implementam as funções da TRI, devido a maioria desses softwares serem pagos. Foi criado
inicialmente um pacote que implementa o Modelo Logístico de 2 Parâmetros da TRI. Após isso,
o pacote foi submetido a um experimento que deseja medir o Índice de Captação de Recursos
(ICR) em cada um dos municípios brasileiros (traço latente desse estudo). Este foi um modo de
comprovar a funcionalidade do pacote para conclusões cabíveis.
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