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Abstract. This paper is a review of the literature on student knowledge 
modeling methodologies for employment in Intelligent Tutoring Systems. 
Classical Theory of Tests, Item Response Theory, Bayesian Knowledge 
Tracing and the recent employment of deep learning Deep Knowledge 
Tracing, among others, are described. 

 Resumo. Este artigo é uma revisão da literatura sobre metodologias de 
modelagem de conhecimento de alunos para emprego em Sistemas Tutores 
Inteligentes. São descritas a Teoria Clássica de Testes, Teoria de Resposta ao 
Item, Bayesian Knowledge Tracing e o recente emprego de aprendizado 
profundo Deep Knowledge Tracing, entre outros. 

1.  Introdução 

Estudos realizados por Bloom em escolas e níveis de escolaridade diferentes 
demonstraram que o desempenho médio de um estudante orientado por um tutor 
individual é cerca de 2 desvios padrões acima da média de uma turma convencional de 
30 alunos, ou seja, 50% dos alunos sob tutoria tem resultados melhores que 98% dos 
estudantes convencionais [Bloom, 1984]. Entretanto, como os custos de uma educação 
um para um são elevados e inviáveis para uma massificação em escala, a busca de 
alternativas que se aproximem do desempenho de uma tutoria individual se tornaram 
uma área de intensa pesquisa. [Cobertt et al, 2001; MIAMI, 2001; Heffernan, 2006; 
VanLehn, 2005; Pavlik, 2009] 

Parte do sucesso de uma tutoria individual se deve a possibilidade do professor 
adaptar o conteúdo ao nível de habilidade atual do estudante e persistir no assunto até 
que haja domínio pelo aprendiz. Apesar de ser intuitivo a um bom professor, simular 
essa competência com modelos computacionais é tarefa complexa. É necessário inferir a 
habilidade do estudante, inferir a dificuldade de um conteúdo e buscar estratégias de 
adequar ambos objetivando o crescimento da proficiência do estudante. 

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 
favoreceu-se o emprego do computador para buscar simular condições de tutoria, em 
destaque pela maior facilidade de disponibilizar vídeos, imagens e hipertextos aos 
conteúdos. Diversas abordagens de medidas de proficiência de estudantes e conteúdos 
foram desenvolvidas e empregadas nos então denominados Sistemas Tutores 
Inteligentes. [Corbett & Anderson, 1992] 



 

 

Este trabalho busca descrever as principais abordagens de inferência de 
conhecimento empregadas e discutir sobre as possibilidades do recente emprego de 
redes neurais profundas para esta tarefa. [Piech, 2015] 

2. Modelagem da Proficiência de Alunos 

Um dos objetivos do uso de Sistemas Tutores Inteligentes é permitir a 
personalização do ensino, ou seja, conhecer o nível de habilidade do estudante e adaptar 
o conteúdo de forma a não desperdiçar tempo trabalhando conteúdos já dominados ou 
ainda frustrar o aluno apresentando-lhe itens para os quais ele ainda não se encontra 
preparado. 

O grande problema é que a habilidade cognitiva é uma propriedade latente do 
indivíduo, não passível de mensuração direta por sua própria natureza. Ao longo da 
história, a maneira mais popular de se estimar esta propriedade foi através da aplicação 
de provas e questionários. Existem várias abordagens teóricas sobre como quantificar 
essa variável, diferindo basicamente na maneira como os resultados de erros e acertos 
são interpretados. Tais teorias fazem parte de um conjunto de métodos de uma área 
ainda maior denominada Psicometria [Pasquali, 2009]. 

2.1 . Teoria Clássica de Testes (Classical Test Theory - CTT) 

A Teoria Clássica de Testes (CTT) assume que a habilidade está diretamente 
relacionada à quantidade de acertos em um questionário. Tem suas origens no início do 
século XX, com os estudos de Spearman sobre medidas de inteligência [Spearman, 
1904]. 

Com o objetivo de facilitar a correção e obtenção de resultados, múltiplas 
escolhas são oferecidas. A proficiência é então determinada comparando-se a série de 
respostas a um gabarito. Impulsionada com o advento das máquinas leitoras de cartão 
resposta, tornou-se amplamente empregada em concursos de admissão, vestibulares e 
provas escolares.  

Devido à possibilidade de acerto do item sem conhecimento sobre o assunto, 
supõe-se que a taxa de acerto seja a habilidade real somada a um erro de medida. 

Uma das deficiências da Teoria Clássica de Testes é a dependência do conjunto 
de itens selecionados para o questionário. Testes com itens de dificuldade distintos 
podem produzir resultados diversos para o mesmo conjunto de pessoas avaliadas. Além 
disso, não é possível relacionar o resultado de um teste com outro, tornando a aferição 
da habilidade de indivíduos comparável apenas entre os estudantes que realizaram o 
mesma prova. 

2.2 . Teoria de Resposta ao Item (Item Response Theory - IRT)  

O advento de máquinas com maior poder computacional permitiu o 
desenvolvimento de técnicas de análise de resultados utilizando ferramental estatístico 
mais avançado. A Teoria de Resposta ao Item é uma das mais empregadas. 

A Teoria de Resposta ao Item (IRT) é um algoritmo com origens em 1950 que 
busca medir a proficiência de um aluno mediante suas respostas, comparando-as com o 
desempenho de outros alunos. Busca representar a probabilidade de um indivíduo 



 

 

acertar uma questão como função dos parâmetros do item (Curva Característica) e da 
habilidade do respondente, de modo que quanto maior a habilidade, maior a 
probabilidade de acerto do item [Andrade, 2000].  

A ideia básica é que alunos mais proficientes acertam questões mais difíceis e a 
distribuição de erros e acertos de todos os candidatos implica na dificuldade da questão. 
Numa formulação matemática, temos: 

 
Equação 1 Probabilidade de acerto de uma questão i por um aluno de 

habilidade θ 

Onde: 

ai: parâmetro de discriminação, consiste na aptidão do item em distinguir 
indivíduos com habilidades diferentes;  

bi: parâmetro de dificuldade da questão;  

ci: parâmetro de acerto ao acaso.  

Os valores dos parâmetros ai, bi e ci, são calculados através de pré-testagens 
(calibragem dos itens) utilizando, por exemplo, o método da máxima verossimilhança 
[Andrade, 2000]. 

A medida de proficiência é inferida no nível da questão, sendo a prova apenas o 
resultado conjunto dos itens. É possível comparar o conhecimento dos estudantes 
submetidos a provas diferentes, sendo necessário apenas que as provas sejam compostas 
por itens de mesmas características [Andrade, 2000]. É possível também medir a 
evolução de um aluno ou conjunto deles, comparando seus resultados em sequências de 
testes. 

A Teoria de Resposta ao Item é utilizada em importantes testes de habilidade 
norte-americanos, tais como Graduate Record Examination (GRE), Graduate 
Management Admission (GMAT), Scholastic Aptitude Test (SAT) e Test of English as 
a Foreign Language (TOEFL). No Brasil, importantes avaliações iniciaram o uso desta 
abordagem. Em 1995, o SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) começou a 
utilizar a Teoria de Resposta ao Item, em 1996 o SARESP (Sistema de Avaliação do 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) e em 2009 o ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio). 

2.3 . Rastreio de Conhecimento - Knowledge Tracing 

Knowledge Tracing (KT) é um termo empregado para a tarefa de modelar o 
conhecimento de um estudante utilizando seus erros e acertos ao longo de exercícios, 
objetivando predizer o desempenho deste estudante em futuras interações. Tal 
conhecimento é utilizado para individualizar a sequência de treinamento de um aluno, 
em especial em Sistemas Tutores Inteligentes. 

Formalmente, realizar Knowledge Tracing é prever o desempenho em uma 
interação xt+1,dada uma sequência de interações x0, x1,...,xt. As interações tem a forma 



 

 

xt={qt,at} onde qt é o identificador da questão e at é o resultado da interação, sendo 0 
para o erro e 1 para o acerto. 

Na abordagem pioneira de Corbett é empregado um modelo Bayesiano, 
(Bayesian Knowledge Tracing – BKT) que assume 2 estados de aprendizagem: 
conteúdo dominado ou não dominado [Corbett, 1994]. 

A ideia da abordagem é descobrir a habilidade do estudante - uma variável 
latente – baseada em observações de respostas a uma sequência de questões. O 
algoritmo rastreia a mudança na distribuição de probabilidade ao longo do tempo, 
utilizando uma rede Bayesiana. A modelagem é geralmente apresentada usando quatro 
parâmetros: 

Priori – Probabilidade do estudante saber como resolver a questão inicialmente; 

Aprendizagem – Probabilidade do estudante aprender como resolver a questão; 

Chute – Probabilidade de que o estudante não saiba como resolver a questão, 
mas acerte ao acaso; 

Erro acidental – Probabilidade do estudante errar a questão, mesmo sabendo 
como resolvê-la (pequenos erros de cálculo, erro na inserção do gabarito, nervosismo). 

 
Figura 1 Ilustração da modelagem por Bayesian Knowledge Tracing (BKT) 

Partindo de uma probabilidade de que o estudante já domine o conhecimento, a 
modelagem pode fazer a transição de não dominado para dominado em cada 
oportunidade de interação. Não é contemplado esquecimento, ou seja, não há a transição 
de dominado para não dominado. 

Rastreio de conhecimento é um dos métodos mais utilizados em Sistemas 
Tutores Inteligentes (Intelligent Tutoring Systems – ITS) [Corbett, 2001]. 

2.4 . Deep Knowledge Tracing 

Deep Knowledge Tracing (DKT) é uma modelagem baseada em Redes Neurais 
Recorrentes (RNN). Desenvolvida pioneiramente por Piech et al, DKT conseguiu 
resultados significantemente melhores que o amplamente utilizado método de Bayesian 
Knowledge Tracing (BKT), podendo ainda ser capaz de extrair a estrutura latente entre 
os conceitos, facilitando a otimização de currículos [Piech, 2015]. 

Na abordagem DKT, a variável latente de conhecimento é aprendida por meio de 
uma rede neural e sua dinâmica temporal.  



 

 

 
Figura 2 Ilustração de uma Rede Neural Recorrente 

Na utilização de RNN é apresentada à rede uma sequência de vetores x0, x1,..., xt 
e uma sequência de saídas y0, y1,..., yt. O treinamento consiste em descobrir estados 
ocultos (hidden states) h0, h1,..., ht, que codificam informações relevantes para 
reconstruir as saídas como previsões das entradas. 

Entretanto, utilizar RNN tradicionais pode gerar problemas quanto a gradientes 
que se anulam ou mesmo assumem valores imensos, comuns em redes profundas. Outra 
abordagem é utilizar redes Long Short Term Memory (LSTM), uma variação das 
tradicionais RNN.  

LSTM possuem estruturas denominadas Carrossel de Erro Constante (CEC) que 
utilizam uma função identidade como ativação e uma conexão consigo mesma de peso 
1. Devido à derivada de valor 1, erros permanecem na mesma magnitude. CEC são 
conectados à várias unidades não lineares que permitem o aprendizado de 
comportamento não linear. Por meio de estruturas que permitem armazenar, ler e 
esquecer as informações prévias e que aprendem a melhor maneira de fazê-lo, LSTMs 
são capazes de memorizar eventos que ocorreram em um número grande de passos 
anteriores, diferentemente das RNNs tradicionais, que têm seu desempenho degradado a 
partir de 10 instantes anteriores [Xiong, 2016]. 

No algoritmo DKT, para cada questão, a entrada é o desempenho do aluno e o 
identificador da questão. A codificação desta entrada é realizada de modo que a 
coordenada do vetor correspondente à questão recebe o valor 0 ou 1 e o restante nulo 
(one hot encoding). Calcula-se o erro de predição para cada uma das respostas nas 
outras questões por meio de minimização da entropia cruzada entre os vetores. O 
algoritmo é iterado até apresentar à rede todas as questões e todos os alunos.  

A ideia base é que a rede aprenda as dependências entre as questões, percebendo 
questões que têm performances comuns (ambas corretas ou ambas erradas) e o nível de 
um aluno (costuma errar ou costuma acertar). Diferentemente do algoritmo BKT, é 
possível que a generalidade da rede compreenda que o aluno esqueceu um assunto e 
qual o nível de dificuldade da questão de acordo com o desempenho de todos os alunos 
da amostra. Geralmente o grau de liberdade dessas redes é bem grande, o que faz a rede 
aprender representações muito mais complexas do que as citadas, contanto que levem a 
uma melhor previsão. 



 

 

Embora tenha demonstrado desempenho superior em algumas bases de dados, 
existem críticas ao uso de Deep Knowledge Tracing.  

Khajah estudou o desempenho de DKT, BKT e variações de BKT em um 
conjunto de 4 bases de dados [Khajah, 2016]. Verificou que DKT tem desempenho 
superior ao algoritmo BKT de Corbett [Corbett, 1995]. Entretanto, é possível ter 
desempenho superior em alguns casos, modificando BKT de modo a incorporar a  
possibilidade de esquecer (BKT-F), análise de quão proficiente é o aluno (BKT-A) e 
dependência entre as questões (BKT-S), juntamente com a combinação dessas 
estratégias(BKT-FSA) [Khajah, 2016]. 

 
Figura 3 Comparação do desempenho de DKT e variações de BKT. [Khajah, 2016] 

Além disso, há na literatura comparações do desempenho de DKT e variações de 
Teoria de Resposta ao Item (IRT). 

Wilson e outros realizaram comparações de desempenho de um algoritmo DKT 
e variações de Teoria de Resposta ao Item (IRT) [Wilson, 2016]. 

Na Teoria de Resposta ao Item em sua formulação básica, a proficiência do 
aluno é constante e não há dependência entre questões. Técnicas mais recentes tentam 
incorporar tais variações introduzindo uma variação da proficiência com o tempo 
(TIRT) e criar uma hierarquia entre questões (HIRT). 

 
Figura 4 Comparativo DKT e variações de IRT em duas parametrizações 

distintas [Wilson, 2016]. 



 

 

A principal crítica ao uso de DKT é que modificações em IRT ou BKT teriam 
desempenho parecido ou superior, mantendo certa interpretabilidade dos dados, algo 
que é impraticável ao observar a camada escondida (hidden layer) de uma rede neural 
[Khajah, 2016]. 

Outra crítica é que modelos estruturados tais como as variações de BKT e IRT 
podem ser mais fáceis de treinar, requerendo menos ajuste de parâmetros que DKT e 
que demandas de hardware podem tornar proibitivas quando são utilizadas dezenas de 
milhares de itens [Wilson, 2016]. 

2.5  Outras abordagens utilizando aprendizado profundo 

Métodos ainda mais recentes com arquiteturas mais poderosas podem ser 
promissores. Como exemplo, citamos Dynamic Key-Value Memory Network for 
Knowledge Tracing (DKVMN), que diferentemente de DKT, não utiliza LSTM para 
extrair conhecimento sobre o desempenho passado e sim Memory Aumented Neural 
Networks (MANN) [Zhang, 2016]. 

As performances nas bases de dados estudados por Zhang são melhores que 
DKT e que modificações de BKT.  

Tabela 1 Comparação de desempenho entre BKT, MANN, DKT e DKVMN. 

Datasets 
Test AUC (%) 

BKT DKT MANN DKVMN 

Synthetic-5 62 80.3 81.0 82.7 

ASSISTments2009 63 74.1 73.5 74.7 

ASSISTments2015 64 72.5 72.3 72.7 

Statics2011 73 80.2 77.6 82.8 

A característica promissora de DKVMN é que juntamente com a predição de 
desempenho, o algoritmo gera uma matriz de entendimento do estudante sobre cada 
conceito ao longo do tempo e é possível descobrir relacionamentos entre conceitos para 
cada exercício de entrada [Zhang, 2016]. 

3.  Novas possibilidades 

O emprego de redes neurais ao problema de inferência da proficiência de alunos 
abre novas oportunidades para desenvolvimento da área. Mesmo autores críticos ao 
emprego da técnica em substituição a abordagens mais tradicionais reconhecem o 
potencial de DKT e outras técnicas que utilizam de aprendizado profundo. 

Khajah argumenta que a elegância de DKT é evidente, haja vista o esforço de 
modificações necessárias para fazer que BKT tenha desempenho parecido. Tais 
modificações utilizam conhecimento do domínio a ser empregado enquanto DKT é um 
algoritmo genérico, sendo robusto a uma variedade de base de dados [Khalaj, 2016]. 

Wilson antecipa que métodos que utilizam Deep Learning tem um futuro 
promissor na Mineração de Dados em Educação, devido à possibilidade de incorporar 
entradas muito mais diversas de contexto de aprendizagem. Exemplifica que seria 
possível incorporar conhecimento sobre o texto base da questão juntamente com 



 

 

imagens associadas ou ainda metadados do contexto em que os exercícios foram 
resolvidos (tempo de resolução, batimentos cardíacos, atividades recentes, qual texto 
fora lido anteriormente). [Wilson, 2016].  

A disponibilidade de metadados é cada vez mais comum, especialmente com o 
crescimento de popularidade de MOOCs (Massive Open Online Curses). Aplicações 
que façam proveito de todos os dados da oportunidade de interação entre o aluno e o 
conteúdo podem melhorar a experiência educacional e proporcionar uma maior eficácia 
na estratégia de aprendizagem dos alunos. 

Críticas a cerca da interpretabilidade dos dados poder ser minimizadas pelo uso 
de novas arquiteturas, que de maneira inteligente armazenem informações relevantes à 
análise posteriores. A abordagem de DKVMN é um exemplo de arquitetura que 
contempla saídas inteligíveis ao usuário [Zhang, 2016]. 

Processamento paralelo por meio de GPUs e popularização de plataformas que 
realizam treinamento de redes neurais facilitam o emprego dessas tecnologias em tempo 
razoável, mesmo para grandes conjuntos de dados. 

4. Conclusões 

O avanço das abordagens de modelagem de conhecimento de alunos demonstra o 
quanto a área evoluiu ao longo do tempo. Com o avanço das máquinas de cálculo e a 
atual disponibilidade de dados, cria-se a possibilidade de utilizar melhores tecnologias, 
inclusive agregando uma maior quantidade de informações antes não disponíveis.  

O emprego de técnicas de redes neurais profundas tem se mostrado promissor, 
obtendo resultados próximos ou no estado da arte. A possibilidade estudar inter- 
relacionamento de conteúdos é uma vantagem muito interessante sobre métodos mais 
tradicionais, possibilitando otimização de currículos e melhora no sequenciamento de 
conteúdos. 

É necessário um maior estudo sobre novas arquiteturas que melhor possam 
explicitar parâmetros que auxiliem o tomador de decisão na modificação de políticas 
educacionais e auxiliem na confecção de relatórios que sirvam ao aluno como 
balizadores de onde empregar melhor seus esforços. 
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