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Marshal1, Rosen, CrandaIl contribuem com trabalhos relacionados com a

5" seção que se dedica às diferenças de comportamento relacionadas com a
família e as influências sociais.
Finalmente, a última parte da publicação, trata da problemática do adolescente, destacando-se o trabalho de Mussen e Mary Cover Jones sôbre a
diferença do autoconceito, atitudes pessoais nos rapazes mais precocemente ou
taldiamente desenvolvidos. Erikson, na sua exposição, destaca o problema centraI da adolescência que é a procura do sentido da identidade.
MARIA HELENA

DuBOIS, PHILIP

NOVAES

H., An IntrOduction to P81Jchologi-

cal Statistics, New York, Harper and Row, 1965,
530 págs.
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O livro de DuBois não é apenas "mais um" entre os vários compêndios
de estatística aplicada à psicologia e à educação, publicados anualmente na
1 América. se'dde dum lado, não se afastal.ddodPrograma rOI tineira~entedsegui~O
por quase to os, e outro, apresenta qua I a es que o co ocam aCIma a maIOria. Dentre estas, sobressai a clareza verbal, que possibilita ao A. atingir satis-
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dos
que se
ch oqude causado
uso e s m o os estat sucos, contornan o, aSSIm, uma I ICU ld a e que acre !ta
. generalizada entre estudantes de psicologia. Deve-se notar, ainda, a apresentação de numerosos exemplos versando questões do campo da psicologia e mostrando não só métodos de computação como também hipóteses formuladas e
, conclusões sôbre os resultados.
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Em cada capítulo são propostos exercícios práticos, além de uma lista
de referências bibliográficas. A coleção das tabelas usuais ao fim do livro é
seguida de um glossário dos símbolos.
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A preocupação em desenvolver um tratamento intUItIVO dos conceitos, o
menos matemático possível, leva em alguns pontos relativos simplesmente à
mecânica das computações, a certo exagêro no emprêgo da verbalização. Entretanto, para o a~uno principiante - a. quem o livro se destina - isto pode
constituir uma vantagem e não um defeito.
Uma característica interessante do livro é distribuir a matéria de conformidade com a classificação de tipos de escalas de Stevens. Depois do primeiro
capítulo - dedicado a generalidades sôbre os objetivos da estatística psicoI6-
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gica, sôbre métodos de descrição, de generalização e de previsão e sôbre seu
emprêgo nos campos exprimental e profissional - os nove seguintes dividem-se entre os métodos estatísticos de aplicação apropriada a cada um dos quatro tipos de escalas. O Autor procura, assim, integrar o ensino da estatística
psicológica com os conhecimentos sôbre princípios da medida. Dois capítulos
:versam sôbre conceito e princípios de construção das chamadas "escalas" nominais e sôbre técnicas aplicáveis: freqüências, proporções, moda, coeficiente
de contingência e chi-quadrado como teste de distribuição de freqüência pelas
categorias utilizadas. Os percentis, algumas medidas de variabilidade, os métodos de correlação ordinal de Spearman e de Kendall formam o capítulo das
técnicas aplicáveis ao caso das escalas ordinais. Em seis capítulos, são desensolvidos o conceito e os princípios gerais das escalas de intervalos e das escalas
das razões - tratadas em conjunto - e apresentadas as técnicas de emprêgo adequado: média, variância, transformações lineares de escores, correlação linear
e regressão, correlação múltipla e parcial, covariância. Na parte relativa à regressão e à correlação linear, os conceitos são apresentados de forma sucinta e
precisa, chamando-se a atenção do leitor para o caso de haver ou não haver
necessidade de serem feitas pressuposições sôbre a linha de regressão, a forma
das distribuições, etc. Há que notar o realce dado à utilização e ao conceito de
covariância, o que infelizmente é pouco comum entre os autores.
São ainda apresentados vários métodos de correlação e de previsão, e três.
capítulos são dedicados a diversas distribuições e a métodos de inferência.
Além de uma introdução à análise da variância e à análise fatorial, há algu- .
mas páginas sôbre métodos não paramétricos e um capítulo sôbre as aplica-:
ções mais comuns da estatística aos testes psicológicos. Parecendo um tanto
sem ligação com os objetivos do livro, o capítulo sôbre matrizes e determinan- '
tes encontra plena justificativa ao apresentar aplicação ao cálculo da corre-.
lação múltipla e ao cálculo dos coeficientes de regressão múltipla pelo uso da •
matriz inversa.
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Basic Readings in neuropsy-

Harper & Row, PUblishers York, Evaston and London - 1964.
chology -

New

Trata-se de uma coletânea de trabalhos sôbre neuropsicologia, que é um.
ramo da psicofisiologia que investiga as relações entre a conduta e as atlvldades dQ sistema nervOSQ. O objetivo foi reunir o que já existe de mais posi.

