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Resumo: Pretende-se, no presente artigo, sensibilizar os investigadores para a instrumentalidade do procedimento Homals, para a análise de dados nominais ou categoriais.



Palavras-Chave: SPSS (programa estatístico para as ciências sociais), procedimento Homals, redução de dados (data reduction), tabelas de contingência ou de correspondência (optimal scaling), dados nominais ou categoriais, análise de correspondência múltipla, análise da homogeneidade dos dados.




Na perspectiva dos autores do Manual do SPSS  SPSS – Statistical Package for the Social Sciences- Programa para análise estatística nas Ciências Sociais. (cf. SPSS, 1990, Categories, p. B-24), tratando-se de dados nominais Regra geral, sumariados em tabelas de contingência simples (medida de associação, tendo subjacente o chi-quadrado-c2). De facto, embora os resultados a partir dos métodos ANACOR e HOMALS sejam similares aos obtidos com o método mais analítico -teste c2- eles são mais facilmente visualizáveis através dos gráficos das suas dimensões, ou seja, permitem a análise das relações entre as variáveis em questão de forma mais sensível e directa (Pan et al., 2001). (categoriais), os procedimentos de associação possíveis, tendo em conta o número de variáveis e os seus níveis e o grau de complexidade de análise, passam pelas técnicas Optimal scaling, ou tabelas de contingência ou de correspondência. Os procedimentos Optimal scaling permitem associações não lineares, produzindo correlações entre variáveis. Estes procedimentos podem adoptar desde formas mais simples de associação (análise de correspondência para tabela de contingência de dupla entrada – correspondence analysis for a two-way table), às mais complexas, isto é, para mais que duas variáveis e para variáveis com número diferente de níveis (cf. SPSS, 1990, Manual, Categories, p. A-4). 
Neste sentido, são, então, apontados quatro tipos de procedimentos: ANACOR, HOMALS, PRINCALS e OVERALS (cf. SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-23 e segs.), considerados extensões de técnicas estatísticas clássicas, tipo análise em componentes principais e análise correlacional canónica, possibilitadores da acomodação de variáveis com níveis de medida diferentes (cf. SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-24). Somos, ainda, de referir que estas análises permitem revelar, de forma visual, bidimensional, através de gráficos (plots), as relações entre as variáveis.
Embora todos estes procedimentos tenham em comum a análise da homogeneidade «A análise da homogeneidade pode ser, pois, pensada como uma análise de componentes principais, mas para dados nominais. Se as variáveis sobre análise são do tipo numérico (intervalo ou proporcionais) e se é assumida uma associação linear entre elas, então o procedimento correcto será a análise em componentes principais, disponível no SPSS FACTOR. (…) os factores encontrados pela análise em componentes principais são, de algum modo, equivalentes às dimensões encontradas pelo procedimento HOMALS (…).» (SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-26). dos dados, tendo subjacente como pressuposto a redução das dimensões Ou seja, as relações entre as variáveis são representadas em poucas dimensões (duas ou três). A sua representação pode adoptar, igualmente, a forma de mapas perceptivos (perceptual mapping). (análise multivariada), especificamente, a partir do procedimento HOMALS Cf. Manual do programa SPSS (1990, Categories - Capítulo 7)., – análise de correspondência múltipla-, é possível analisar as virtuais correspondências, estando em presença de mais que duas variáveis com um número de níveis, por vezes, diferente, ou mesmo diferentes níveis de medida (analyze multiway contingency table data) - Análise de Correspondência Múltipla (cf. SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-23). É, pois, uma estatística de redução dos dados, pela análise de correspondência múltipla, com uma série de variáveis, todas nominais múltiplas. Isto é, o procedimento HOMALS analisa a relação de homogeneidade entre as variáveis [das colunas (columns) e das linhas (rows)] em duas dimensões «A Homals, ou análise de homogeneidade, permite estudar a relação entre variáveis nominais e representá-las em poucas dimensões, normalmente em duas ou três.» (Pestana & Gageiro, 2002, p. 368)., produzindo gráficos correspondentes, sendo o mais importante o gráfico das quantificações das categorias (category quantification).

Explorando, HOMALS, na opinião dos autores (cf. SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-25), é o acrónimo de Homogeneity Analysis via Alternating Least Squares, ou análise de correspondência múltipla. «O input da análise de homogeneidade, também conhecida por análise de correspondência múltipla, é a vulgar matriz de dados rectangular, cujas linhas representam os sujeitos ou, mais genericamente, os objectos, e as colunas representam as variáveis. Podem existir duas ou mais variáveis em análise. Todas as variáveis sujeitas a este tipo de análise são, apenas, do tipo categorial. (…) embora as tabelas de contingência múltipla (Multiway contingency tables) possam ser, igualmente, analisadas através do procedimento SPSS CROSSTABS (SPSS, 1990, Statistics - Sumarize – Crosstabs), que nos permite, somente, estatísticas sumárias separadas para cada categoria (nível) de cada uma das variáveis. É com o HOMALS possível analisar as relações entre todas as variáveis, de forma conjunta e simultânea, a partir de uma configuração simples bidimensional.» (SPSS, 1990, Manual, Categories, pp. B-25-26). «Este procedimento quantifica os dados nominais (categoriais), atribuindo valores numéricos aos casos (objectos) e às categorias (níveis da variável). Os valores atribuídos aos casos (objectos) são apelidados de resultados do objecto (object scores), enquanto os valores atribuídos às categorias são apelidados de quantificações da categoria (…).» (SPSS, 1990, Manual, Categories, p. B-26).
Deste modo, as variáveis são consideradas homogéneas quando classificam os objectos nos mesmos subgrupos. 
Em suma, o grande objectivo deste procedimento é permitir a análise quantificada da distância entre variáveis, ou seja, a medida em que as categorias, e os objectos que lhes pertencem, estão próximas ou distantes umas das outras.



Um exemplo ilustrativo
Ao encetarmos a nossa investigação (cf. Figueira, 2001), tínhamos por objectivo a análise dos discursos psicoeducativos dos professores em torno das suas vivências metodológicas. O estudo, no sentido da caracterização, reflexão e análise dos recursos e tendências metodológicas utilizadas no ciclo educativo. Ciclo complexo e abrangente que perpassa a concepção do processo ensino-aprendizagem, a preparação ou planificação das propostas educativas, a fase interactiva, até à fase de avaliação dos alunos e de remediação das suas dificuldades, não descurando as dimensões de auto-avaliação e de percepção dos resultados de todo o processo. Ou seja, reconhecer e analisar o perfil das diferentes amostras de professores (de Português, Inglês e Matemática dos 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário).
Como recurso metodológico foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, cujo conteúdo foi, posteriormente, categorizado, tendo sido encontradas cinco (5) categorias designadas por Racionalista, Positivista, Construtivista, Ecléctica e Neutra (cf. Figueira, 2001).
Assim, após a realização do inventário e das descrições das categorizações para as diversas dimensões Todavia, dado possuirmos, para cada dimensão ou variável em análise, várias operacionalizações (Figueira, 2001, ponto 2., da Parte II, e Anexos- Instrumentos: guião de entrevista), sendo cada uma delas sujeita a catalogação, para encontrarmos a categoria final, atribuível, quer à operacionalização, quer à dimensão, procedeu-se à sua avaliação, tendo como critério a moda, ou seja, a orientação mais frequente. A nossa opção justifica-se, dado que se fosse por outra via não se registavam diferenças, surgindo todas as operacionalizações e/ou dimensões de forma Ecléctica.  [tipo de Concepção do processo Ensino-Aprendizagem (Concepções), tipo de processo Preparação, tipo de Interacção, tipo de Avaliação dos alunos, tipo de Remediação dos alunos, tipo de Auto-Avaliação (Acções) e tipo de Percepção dos Resultados do processo Ensino-Aprendizagem (Percepções)] (cf. Figueira, 2001, ponto 8. da Parte II- Resultados - Análise Descritiva), procedeu-se ao traçado dos perfis das diferentes subamostras (cf. Figueira, 2001, pontos 8.2.1.1., 8.2.1.2., 8.2.1.3.). Para o efeito, e visto tratar-se de dados ou resultados nominais (categorias), socorremo-nos da estratégia HOMALS, ou seja, procedimento de análise de correspondência múltipla (cf., igualmente, Figueira, 2001, pontos 8.2.1.1., 8.2.1.2., 8.2.1.3., da Parte II – Perfil Geral).


Neste sentido, e a título de exemplo de utilização e de análise do procedimento em causa, apresentaremos o Perfil Geral dos Resultados dos professores de Inglês, com o objectivo de delinear o perfil de pensamento e de acção desta subamostra de professores (cf. Figueira, 2001, pp. 587-610), tendo em conta o tipo de Concepção do processo Ensino-Aprendizagem (Concepções), tipo de processo Preparação, tipo de Interacção, tipo de Avaliação dos alunos, tipo de Remediação dos alunos, tipo de Auto-Avaliação (Acções) e tipo de Percepção dos Resultados do processo Ensino-Aprendizagem (Percepções), por forma a dar resposta à questão: que relações ou associações se registam entre Concepções, Acções e Percepções de resultados do processo Ensino-Aprendizagem,
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Porém, antes de apresentarmos os dados obtidos e a sua correlativa análise, uma nota relativa aos comandos a utilizar:


Assim, após a construção das bases, em que 
variable name: designação do nome da variável (exemplo: Concepção)
type: numeric
labels: 	(exemplo):	1=”racionalista”
				2=”positivista”
				3=”construtivista”
				4=”ecléctica”
				5=”neutra”


opta-se pela Statistics (6.1 para Macintosh) ou Analyze (11.0 para Windows)		data reduction 		optimal scaling by alternating least squares 		measurement level: all variables multiple nominal; one set of number of sets of variables; selected analysis: homogeneity analysis (Homals)


No caso presente, 

Variáveis							Níveis da variável 
Concepção do processo Ensino-Aprendizagem		5 níveis (1=”racionalista”; 2=”positivista”; 
3=”construtivista”; 4=”ecléctica”; 5=”neutra”)
Processo Preparação das acções							“
Processo Interacção								“
Processo Avaliação dos alunos							“
Processo Recuperação/Remediação dos alunos					“
Processo Auto-Avaliação								“
Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem				“

Assim,
Variáveis da Homals = Concepção do processo Ensino-Aprendizagem (5) Processo Preparação das acções (5) Processo Interacção (5) Processo Avaliação dos alunos (5) Processo Recuperação/Remediação dos alunos (5) Processo Auto-Avaliação (5) Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem (5) / 2 dimensões / Print = Freq Eigen Discrim Quant / Plot = Quant.

Ao procedermos, então, à análise das dimensões obtidas no registo da correspondência múltipla realizada [Homals – análise de correspondência múltipla com 7 variáveis (Concepção do processo Ensino-Aprendizagem, Processo Preparação das acções, Processo Interacção, Processo Avaliação dos alunos, Processo Recuperação/Remediação dos alunos, Processo Auto-Avaliação e Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem), SPSS 6.1, 1990], nesta subamostra de professores, destacamos quatro (4) subgrupos diferenciados (cf. Figueira, 2001, pp. 587-592):

Resultados obtidos:

Dimensão 1			Eigenvalue .4853
Dimensão 2			Eigenvalue .3907
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* Variável Concepção do processo Ensino-Aprendizagem:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		7		.57		-.90
Positivista			5		.96		.33
Construtivista		11		-1.05		.02
Ecléctica			7		.40		.62
Neutra			0		.00		.00


* Variável Processo Preparação das acções:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		6		.44		.21
Positivista			1		2.11		1.93
Construtivista		12		-.58		.26
Ecléctica			9		.22		-.77
Neutra			2		.08		.34


* Variável Processo Interacção:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		5		.74		1.28
Positivista			1		1.26		-1.93
Construtivista		11		-.41		-.61
Ecléctica			11		-.10		-.03
Neutra			2		.30		1.26

* Variável Processo Avaliação dos Alunos:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		5		-.95		.91
Positivista			9		.84		-.39
Construtivista		9		-.24		-.46
Ecléctica			6		-.19		.45
Neutra			1		.46		.38

* Variável Processo Recuperação/Remediação dos Alunos:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		2		-1.66		-.54
Positivista			12		.60		-.60
Construtivista		4		-.71		-.43
Ecléctica			6		.36		.92
Neutra			6		-.53		.75

* Variável Processo Auto-Avaliação:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		4		-1.40		.18
Positivista			3		-.91		-.53
Construtivista		6		-.07		-.27
Ecléctica			7		.71		-.03
Neutra			10		.38		.27


* Variável Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem:
Nível da variável		Frequência	Dimensão 1	Dimensão 2
Racionalista		3		1.46		1.26
Positivista			1		.73		-2.04
Construtivista		9		-1.25		.09
Ecléctica			6		.41		-.96
Neutra			10		.41		.12
Não responde		1		-.41		1.99

Leitura dos resultados, nos 4 subgrupos encontrados:


1)	Os professores que assumem uma Concepção do processo Ensino-Aprendizgem do tipo Racionalista adoptam, preferencialmente, Planificações do tipo Ecléctica, Interacções, Avaliações dos alunos e Remediações do tipo Positivista, Auto-Avaliações do tipo Ecléctica, tendo uma Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem, igualmente, do tipo Ecléctica ou Positivista: 


1º grupo
Concepção do processo Ensino-Aprendizagem do tipo Racionalista

Processo Preparação do tipo Ecléctica

Processo Interacção do tipo Positivista

Processo Avaliação dos alunos do tipo Positivista

Processo Remediação dos alunos do tipo Positivista

Processo Auto-Avaliação do tipo Ecléctica

Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem dos tipos Ecléctica ou Positivista




2)	Os professores que assumem uma Concepção do processo Ensino-Aprendizagem dos tipos Positivista ou Ecléctica apresentam Planificações dos tipos Racionalista, Positivista ou Neutra, Interacções dos tipos Racionalista ou Neutra, Avaliações dos alunos do tipo Neutra, Recuperações dos alunos do tipo Ecléctica, Auto-Avaliações do tipo Neutra, tendo uma Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem dos tipos Neutra ou Racionalista: 


2º grupo
Concepção do processo Ensino-Aprendizagem dos tipos Positivista ou Ecléctica

Processo Preparação dos tipos Racionalista, Neutra ou Positivista

Processo Interacção dos tipos Racionalista ou Neutra

Processo Avaliação dos alunos do tipo Neutra

Processo Remediação dos alunos do tipo Ecléctica

Processo Auto-Avaliação do tipo Neutra

Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem dos tipos Neutra ou Racionalista
3)	
Os que assumem uma Concepção do processo Ensino-Aprendizagem do tipo Construtivista adoptam, preferencialmente, Planificações do tipo Construtivista, Interacções, próximas, das do tipo Ecléctica, Avaliações dos alunos dos tipos Ecléctica ou Racionalista, Remediações dos alunos do tipo Neutra, Auto-Avaliações do tipo Racionalista, optando por Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem do tipo Construtivista ou não respondendo a esta questão: 


3º grupo
Concepção do processo Ensino-Aprendizagem do tipo Construtivista

Processo Preparação do tipo Construtivista

Processo Interacção (próxima da) do tipo Ecléctica

Processo Avaliação dos alunos dos tipos Ecléctica ou Racionalista

Processo Remediação dos alunos do tipo Neutra

Processo Auto-Avaliação do tipo Racionalista

Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem do tipo Construtivista (ou Não respondentes)



4)	Por último, surge-nos um grupo pouco definido, mas que tende para uma grande coerência. Embora não muito consubstanciada a sua Concepção, é congruente ao nível de muitas das dimensões em apreço. É composto pelos professores que em termos de Concepção do processo Ensino-Aprendizagem se situam próximos da orientação Construtivista, não revelando Preparações específicas, assumindo Interacções dos tipos Ecléctica ou Construtivista, Avaliações dos alunos, igualmente, do tipo Construtivista, Remediações dos tipos Racionalista ou Construtivista, Auto-Avaliações dos tipos Positivista ou Construtivista, com Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem próxima do tipo Construtivista: 


4º grupo
Concepção do processo Ensino-Aprendizagem (próxima da) do tipo Construtivista

Processo Preparação (não específico)

Processo Interacção dos tipos Construtivista ou Ecléctica 

Processo Avaliação dos alunos do tipo Construtivista

Processo Remediação dos alunos dos tipos Construtivista ou Racionalista

Processo Auto-Avaliação dos tipos Construtivista ou Positivista

Percepção dos resultados do processo Ensino-Aprendizagem (próxima da) do tipo Construtivista

Résumé: Ce pretend, avec cet article, sensibiliser les investigateurs pour la instrumentalitié du procédé HOMALS pour l’analyse de datas nominales ou categoriales.

Mots-clés: SPSS (Programme Statistique pour las Sciences Sociales), procédé HOMALS, reducion de datas, tableaux de contingence ou de correspondence, datas nominales ou categoriales, analyse de correspondence multiple, analyse de la homogénéité des datas.

Abstract: We pretend with this article sensibilise the researchers for the instrumentality of HOMALS procedure for the nominal or categorial data analyse.

Key-words: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), Homals procedure, data reduction, optimal scaling, nominal or categorial variables or data, analyze multiway contingency table data, homogeneity analysis via alternating least squares.
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