
 

 

Capítulo I  

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Análise de Correspondências (AC) é uma metodologia aplicável a uma tabela 
de contingência, com o intuito de gerar uma representação geométrica dos 
dados na forma de um gráfico bidimensional, onde é possível verificar as 
correspondências, associações, entre as variáveis categóricas constituintes. 

A Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) é simplesmente a aplicação 
do algoritmo da AC a uma matriz de dados categóricos com mais de duas 
variáveis (multidimensional). Deste modo, a aplicação desta metodologia é de 
enorme utilidade pois permite estudar exaustivamente matrizes de dados de 
grandes dimensões. 

Resumidamente, esta técnica está inserida na temática de redução de 
dimensionalidade, e consiste na decomposição espectral da matriz das 
distâncias do Qui-quadrado. O principal objectivo destas técnicas é encontrar 
um espaço de menor dimensão onde a amostra possa ser bem representada 
(maximizando a percentagem de explicação da variância inerente aos dados), 
para inspeccionar nesta dimensão a existência de algum padrão subjacente. 

 

 

1.1 Tema e Objectivos 

 

O tema seleccionado para a presente dissertação é a Análise de 
Correspondências, com o objectivo de analisar um conjunto de dados reais de 
elevada importância na investigação médica.  
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Nesta dissertação, apresentamos um tratamento extensivo da álgebra da 
Análise de Correspondências, na sua vertente simples e múltipla. Apresentam-
se também novos métodos que surgiram recentemente, e, sugere-se uma 
combinação dos mesmos, criando uma família de métodos com o nome de 
Análise de Correspondências Generalizada. 

Com este trabalho pretende-se dar um contributo para a divulgação da Análise 
de Correspondências. 

 

 

1.2 Enquadramento Geral 

 

Os primeiros desenvolvimentos da Análise de Correspondências são difíceis de 
descrever. Desde o seu aparecimento, o método foi desenvolvido e reformulado 
por diversos cientistas independentemente (Nishisato, 1980, ou Benzécri, 1982).   

A Análise de Correspondências insere-se no conjunto de métodos que surgiram 
após os inovadores artigos de Karl Pearson (1901 e 1906), e, posteriormente ao 
desenvolvimento da Análise em Componentes Principais por Hotelling (1933) e, 
ao aparecimento da Análise Factorial Clássica de Spearman (1904) seguida de 
Thurstone (1935). 

Presentemente, Hirschfeld (1935) é reconhecido como o fundador do método, 
embora existam trabalhos pioneiros publicados por Fisher (1940) no campo da 
Biometria, e, por Horst (1935) e Guttman (1941) em Psicometria. Foi este 
conjunto de artigos que permitiu o desenvolvimento de diversos métodos 
semelhantes por escolas distintas. Os seguidores de Fisher, na área da 
Biometria, desenvolveram o método conhecido como Reciprocal Averaging 
(curiosamente, nome sugerido pelo Psicologista Horst, 1935) e os seguidores de 
Guttman, no campo da Psicometria, o método Dual Scaling (ou Optimal Scaling). 

Contudo, foi apenas na década de 60, numa área totalmente diferente (em 
Linguística), pelo génio de Bénzecri, que teve origem a forma geométrica dos 
métodos anteriormente descritos, ao qual o próprio deu o nome de Análise de 
Correspondências, finalizando a sua investigação com uma excelente obra em 
1973. 

Esta importante obra de Bénzecri proporcionou a toda a comunidade científica 
uma perspectiva totalmente diferente da metodologia estatística de análise de 
dados, com uma filosofia muito própria (Bénzecri, 1969). Todavia, devido à sua 
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linguagem matemática muito particular, a uma filosofia algo controversa, além 
da pouca difusão da língua Francesa, na qual a obra foi redigida, o método não 
obteve grande projecção na década de 70.   

É nesta fase que surgem escolas de referência na área da Análise de 
Correspondências e métodos relacionados. Em França, os sucessores de 
Bénzecri, Lebart (1975, 1984) e Escofier (1978), a escola Inglesa de Hill (1973, 
1974), a escola americana de Nishisato (1980), e a escola Holandesa liderada por 
De Leeuw (1973, 1983). Todavia, estes métodos não obtiveram o impacto 
desejado devido à sua fraca difusão e também por continuarem presos às suas 
ciências de origem (por exemplo, a escola Francesa muito concentrada nas suas 
aplicações Linguísticas, a escola Inglesa com a Biometria, e a escola Americana 
com a Psicometria), mesmo apesar dos ensaios realizados na tentativa de 
unificar os diversos métodos por Gifi (1981), pseudónimo da escola de De 
Leeuw, e, Tenenhaus e Young (1985). 

Dentro deste contexto, surge a obra de Greenacre em 1984, que originou o 
renascimento do método dentro da comunidade científica da Europa Ocidental 
e aumentou o seu horizonte à escala Mundial. 

Esta obra de referência de Greenacre determinou a afirmação internacional da 
Análise de Correspondências, e o aparecimento de numerosas publicações nesta 
área (ver Beh, 2004a).  

A versatilidade da Análise de Correspondências permitiu a sua rápida 
integração e crescente popularidade como ferramenta indispensável na análise 
de dados nas mais diversas áreas, desde a Medicina, Geologia, Economia e 
muitas outras ciências que podemos consultar no trabalho de Beh (2004).  

O interesse crescente neste método permitiu a investigação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento do algoritmo tradicional, despontando inúmeras adaptações e 
variantes do mesmo. Apresenta-se em seguida alguns exemplos: 

▪ A Análise de Correspondências Corrigidas (Hill e Gauch, 1980), 
desenvolvida com o objectivo de corrigir um efeito característico da 
representação dos dados na AC tradicional, conhecido como horseshoe 
effect ou arch effect. 

▪ A Análise Canónica de Correspondências simples ou parcial (Ter Braak, 
1985, 1986 e 1988) também conhecida como Análise de Correspondências 
com Restrições (Takane, et al., 1991), que procura combinar algumas 
propriedades de dois métodos, a Análise de Correlações Canónica 
(Mardia, 1979) e a AC, ou seja, não tenta explicar toda a variabilidade 
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existente na matriz inicial mas apenas algumas relações impostas por 
restrições. 

▪ A Análise de Correspondências Conjuntas (Greenacre, 1988), método 
recursivo sugerido por Greenacre dentro da temática da ACM para tratar 
tabelas multidimensionais, que tem como caso particular (a duas 
dimensões) a AC simples. 

▪ A Análise de Correspondências Ordinal (Beh, 1997), aconselhável para 
tratar matrizes de dados com variáveis ordinais.  

▪ A Análise de Correspondências não simétrica (D’Ambra e Lauro, 1989, 
ou Kroonenberg e Lombardo, 1999), que é uma variante da AC que tem 
como principal objectivo a previsão. O método apresenta duas variantes, 
que consiste na utilização das linhas para prever as colunas e/ou vice-
versa. 

▪ A Análise de Correspondências Inversa (Groenen e Van de Velden, 2002 
com base no trabalho de De Leeuw e Groenen, 1997), que permite fazer a 
transição inversa, ou seja, partir da representação gráfica da AC e 
determinar qual a matriz que resultou nessa representação.  

▪ Rotação em Análise de Correspondências (Van de Velden e Kiers, 2003 
ou Lorenzo-Seva et al., 2007), que trata-se de uma adaptação do método 
de rotação existente na Análise Factorial clássica (Jobson, 1992). 

▪ E, ainda, talvez a mais surpreendente, a variante da Análise de 
Correspondências utilizando a distância de Hellinger sugerida por Rao 
(1995) e analisada por Nakayama e Naito∗ (1998). 

Como se pode constatar nas referências do parágrafo anterior, a Análise de 
Correspondências é, ainda hoje, um método em contínua expansão. 

 

Para os interessados na história da AC indicamos ao leitor a resenha histórica 
realizada por Elsa Santos (Santos, 1994).  

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se organizada da forma descrita nos seguintes 
parágrafos. 

                                                           
∗

 De notar que qualquer semelhança com o nome do autor desta dissertação é pura coincidência. 
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No capítulo dois introduz-se os conceitos geométricos que servem de suporte à 
aplicação dos métodos factoriais. 

No terceiro capítulo, após uma breve introdução, apresenta-se a metodologia da 
Análise de Correspondências, que envolve essencialmente a álgebra e 
geometria da AC. Este é um capítulo central, pois são expostos os conceitos 
fundamentais, e toda a teoria, que permitem a projecção no espaço euclidiano 
além de outras características relacionadas com o método e alguns casos 
particulares. Ainda neste capítulo, trata-se também a forma como se deve 
interpretar os resultados. Para detalhes ou demonstrações de alguns resultados 
refere-se o leitor para Bénzecri (1973) ou Greenacre (1984). 

O quarto capítulo consiste na descrição da versão multivariada desta 
metodologia sobre três perspectivas diferentes. Ainda no mesmo capítulo 
aborda-se o problema das inércias ajustadas e apresenta-se um método 
alternativo sugerido por Greenacre. 

Após a apresentação teórica da metodologia da AC, na sua vertente simples e 
múltipla, segue-se o capítulo cinco, que introduz um método relacionado com a 
AC e uma variante da AC sugerida por Rao, que utiliza a distância de Hellinger 
no lugar da tradicional distância do Qui-quadrado. Ainda neste capítulo, 
sugere-se uma família de métodos que combina os métodos anteriormente 
referidos, ao qual dá-se o nome de Análise de Correspondências Generalizada. 

Finalmente, no capítulo seis, segue-se a parte prática deste trabalho, onde 
através da ACM estuda-se um conjunto de dados reais relativos à síndrome de 
Amnésia Global Transitória.  

Por fim, apresenta-se o capítulo das conclusões onde são apresentadas algumas 
considerações sobre os temas tratados nesta dissertação. 

 

Antes de prosseguir, é importante referir que ao longo desta tese iremos referir-
nos às linhas de uma tabela de contingência como indivíduos e às colunas como 
modalidades ou categorias de uma dada variável. Este é o trato mais comum 
deste tipo de tabelas. 


