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Ementa 

A análise de correspondências permite visualizar o “efeito de estrutura” próprio a uma 

base de dados, indicando os princípios fundamentais sob os quais se constituem as 

hierarquias e as diferenças em determinados espaços sociais ou campos. A análise de 

correspondências ganhou audiência significativa nas ciências sociais, principalmente 

após os anos 1970, com a utilização do método por Pierre Bourdieu. O curso 

pretende, portanto, fornecer elementos à compreensão das potencialidades deste 

método, enfatizando i) o contexto histórico de sua emergência e utilização; ii) os 

princípios que o conectam à análise relacional do mundo social; iii) os fundamentos 

para a construção de bases de dados; iv) e o suporte técnico introdutório para sua 

utilização. 
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