
Análise fatorial

O extenso número de variáveis envolvidas dificulta a análise da Morfologia.

Decidiu-se, então, inicialmente, utilizar a técnica de Análise Fatorial cujo objetivo é a

redução da dimensionalidade, ou seja, trabalhar com um número menor de

variáveis, sem perder informações relevantes. Porém, existiam 30 variáveis

observadas em 70 indivíduos e, segundo alguns autores (Artes e Barroso, 2003), o

tamanho amostral deve ser no mínimo 5 vezes o número de variáveis.  Uma forma

de contornar esse problema foi dividir as variáveis associadas à morfologia em dois

grupos: 1) referentes a artigo e substantivo e 2) referentes a flexões verbais.

Em ambos os casos foram utilizadas a matriz de correlação amostral, a

extração de fatores pelo método de Componentes Principais, o qual não faz

suposições sobre as distribuições das variáveis, e a rotação Varimax, para facilitar a

interpretação dos fatores (ver Artes e Barroso, 2003).

a) Morfologia nominal

Para esta análise fatorial foram utilizadas as variáveis: Substantivo Masculino,

Substantivo Feminino, Substantivo Singular, Substantivo Plural, Artigo Masculino,

Artigo Feminino, Artigo Singular e Artigo Plural. Os resultados dessa análise

encontram-se nas tabelas 48 a 51.



Tabela 01 - Matriz de correlação entre variáveis de artigo e substantivo.

sub_masc sub_fem sub_sing sub_plur art_masc art_fem art_sing art_plur
sub_masc 1,000 0,576 0,894 0,527 0,723 0,577 0,713 0,508
sub_fem 0,576 1,000 0,869 0,660 0,545 0,747 0,673 0,578
sub_sing 0,894 0,869 1,000 0,590 0,711 0,734 0,781 0,579
sub_plur 0,527 0,660 0,590 1,000 0,415 0,554 0,469 0,545
art_masc 0,723 0,545 0,711 0,415 1,000 0,598 0,912 0,537
art_fem 0,577 0,747 0,734 0,554 0,598 1,000 0,823 0,726
art_sing 0,713 0,673 0,781 0,469 0,912 0,823 1,000 0,517
art_plur 0,508 0,578 0,579 0,545 0,537 0,726 0,517 1,000

Tabela 02- Comunalidades da extração de 2 fatores, nas variáveis de artigo e substantivo.

 Comunalidades
sub_masc 0,76
sub_fem 0,79
sub_sing 0,87
sub_plur 0,74
art_masc 0,88
art_fem 0,77
art_sing 0,91
art_plur 0,66

Tabela 03 - Proporção da variância explicada pelas 2 fatores resultantes das variáveis de
artigo e substantivo.

Fator % da variância explicada % da variância acumulada
1 69,473 69,473
2 10,377 79,850

Tabela 04 -  Matriz de Fatores Rotacionados utilizando a rotação Varimax, para variáveis de
artigo e substantivo.

Fatoresvariáveis
1 2

sub_masc 0,788 0,374
sub_fem 0,455 0,764
sub_sing 0,734 0,579
sub_plur 0,180 0,843
art_masc 0,908 0,227
art_fem 0,546 0,688
art_sing 0,885 0,356
art_plur 0,319 0,747



Na Tabela 01 nota-se que existem altas correlações entre as variáveis. Das

oito variáveis originais, foram extraídos 2 fatores que, juntos, explicam quase 80%

da variabilidade total (Tabela 03). Observando as comunalidades das variáveis

(Tabela 02), vemos que estes fatores, explicam pelo menos 66% da variabilidade de

cada variável, ou seja, cada uma das variáveis esta razoavelmente explicada pelos

fatores.

Os fatores podem ser interpretados a partir da Tabela 04, que contém as

correlações entre as variáveis e os fatores selecionados. Assim, os dois fatores

resultantes puderam ser caracterizados pelas flexões de número e grau dos

substantivos e artigos, que apresentaram os maiores valores desta correlação

(destacados na tabela):

• Fator 1: Masculino-Singular

Caracterizado por altas correlações com o gênero masculino e número

singular nos artigos e substantivos.

• Fator 2: Feminino-Plural

Caracterizado por altas correlações com as flexões para o gênero feminino e

para o plural. Segundo a pesquisadora, estas são as flexões mais complexas

para artigos e substantivos.

b) Morfologia Verbal

Neste caso, existe o mesmo problema de excesso de variáveis, dado o

tamanho da amostra, uma vez que, apenas relacionado à flexão de verbos, foram

observadas 20 variáveis. Para possibilitar o uso da técnica de análise fatorial, foram

criadas variáveis que somam os valores obtidos nos tempos passado e futuro, que



indicaremos por “PaFu”: Verbo PaFu Singular, Verbo PaFu Plural, Verbo PaFu 1a

pessoa, Verbo PaFu 2a pessoa, Verbo PaFu 3a pessoa e Verbo PaFu Indicativo.

Assim, para esta análise, foram utilizadas, além das variáveis relacionadas

aos tempos verbais passado e futuro, as variáveis: Verbo Presente Singular, Verbo

Presente Plural, Verbo Presente 1a pessoa, Verbo Presente 2a pessoa, Verbo

Presente 3a pessoa, Verbo Presente Indicativo, Verbo Presente Subjuntivo e Verbo

Presente Imperativo. Os resultados da análise fatorial para essas variáveis

encontram-se nas tabelas 05 a C22.



Tabela 05 - Matriz de correlação, entre variáveis de verbo.



Tabela 06 - Comunalidades das variáveis com a extração de 5 fatores da análise fatorial para
as variáveis de verbo.

Comunalidades
pr_sin 0,944
pr_plu 0,503
pr_pes1 0,721
pr_pes2 0,696
pr_pes3 0,945
pr_ind 0,986
pr_sub 0,942
Imper 0,597
pafu_sin 0,972
pafu_plu 0,783
pafu_pes1 0,630
pafu_pes2 0,558
pafu_pes3 0,754
pafu_ind 0,992

Tabela 07 - Proporção da variância explicada pelo 5 fatores das variáveis de verbo.

Fatores % da variância
explicada

% da variância
acumulada

1 36,116 36,116
2 17,341 53,457
3 10,544 64,000
4 7,689 71,689
5 7,049 78,739

Tabela 08 - Matriz de Fatores Rotacionados utilizando a rotação Varimax para as variáveis de
verbo.



Fatores
1 2 3 4 5

pr_sin 0,081 0,913 0,308 0,074 -0,068
pr_plu 0,197 0,504 0,331 0,294 0,121
pr_pes1 0,333 0,490 0,587 0,066 0,147
pr_pes2 -0,174 0,099 0,758 0,181 -0,222
pr_pes3 0,058 0,932 -0,271 0,013 -0,020
pr_ind 0,134 0,864 0,457 0,107 -0,043
pr_sub -0,060 -0,023 -0,021 0,028 0,968
Imper -0,194 -0,097 -0,735 -0,042 -0,090
Pafu_sin 0,954 0,102 0,100 0,198 -0,028
Pafu_plu 0,205 0,102 0,026 0,853 0,047
Pafu_pes1 0,632 -0,113 0,140 0,445 0,002
Pafu_pes2 0,141 0,102 0,150 0,710 -0,019
Pafu_pes3 0,823 0,265 -0,026 -0,077 -0,022
Pafu_ind 0,918 0,115 0,097 0,354 -0,016

Na tabela 05 nota-se que entre as variáveis selecionadas para a análise,

existem algumas altamente correlacionadas. Das 14 variáveis, foram extraídos 5

fatores que, juntos, explicam perto de 80% da variabilidade total (tabela 07). Os

fatores considerados, também explicam pelo menos 50% da variabilidade de cada

variável (tabela 06), conforme pode ser visto pelas comunalidades.

Os fatores podem ser interpretados a partir da tabela 08, que contém as

correlações entre as variáveis e os fatores rotacionados. Desta forma, os fatores

puderam ser caracterizados pelas flexões de tempo, pessoa, número e modo dos

verbos, que contem os maiores valores de correlação com cada fator (destacados na

tabela):

• Fator 1: PaFS13pIn

Caracteriza-se pelo uso de tempos verbais passado (Pa) e futuro (F) nas

pessoas 1 e 3 (13p), no singular (S) e no modo indicativo (In).

• Fator 2: P3pIn



Tempo presente (P), na 3a pessoa (3p) e modo indicativo (In). Segundo a

pesquisadora, estas são as flexões mais simples para verbos.

• Fator 3: P12pIm

Caracteriza-se pelo uso da 1a e 2a pessoa (12p) no tempo presente (P) e no

modo imperativo (Im). Vale ressaltar que não significa que uma criança que

obtiver escore alto para esse fator usou a 1a pessoa do modo imperativo, mas

sim que ela usa muito o modo imperativo e conjuga muitos verbos na 1a e 2ª

pessoa, independente do modo.

• Fator 4: PaFPl12p

Carateriza-se pelos tempos passado (Pa) e futuro (F), nas 1a e 2a pessoa

(12p) e plural (Pl). Aqui, assim como para o fator anterior, vale a ressalva para a

interpretação: uma criança que obtém escore alto para este fator usa muito os

tempos passado e futuro, nas 1a e 2a pessoa, além de usar muito o passado e o

futuro no plural (independente de ser o plural da 1a,2a ou 3a pessoa).

• Fator 5: PSu

Tempo Presente (P) no modo subjuntivo(Su).
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