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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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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.
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tivo nesse campo de investigações desde o trabalho de Lashley, pois o estudante encontra dificuldade não só em encontrar onde e como conseguir êsses trabalhos, quase sempre publicados em revistas muito especializadas, como também em selecionar o que é realmente mais importante. A apresentação vai
desde os trabalhos sôbre as bases neurais dos processos sensoriais, as correlações neurais das emoções (com o trabalho original de ]ames Papez, aparecido em 1937 e o de Paul MacLean sôbre o circuito da emocionalidade através do rinencéfalo e sôbre as relações do sistema Iímbico com o sistema nervoso autônomo), até os estudos sôbre as lesões do cérebro anterior; a provocação da síndrome de Klüner-Bucy; as funções da formatio reticulal"is; os efeitos das lesões do hipotálamo sôbre a conduta; os efeitos hedonísticos da eletroestimulação sôbre a área septal do cérebro anterior dos ratos; a formação das
conexões temporárias no cérebro e, por fim, a importante contribuição de
Roger W. Spery sôbre o entendimento da atividade mental e da conduta como
meio preparativo para o ajustamento motor (psicomotor) ao ambiente.
O livro não inclui os trabalhos de Lashley sôbre a organização da conduta
e outros, porque os mesmos já haviam sido publicados em separado.
De todos os capítulos convém destacar, apesar de ser antigo (1937) o
êscrito por Papez sob o título "A proposed mechanism of emotion", o de Stellar
sôbre "Fisiologia da motivação" e o de Sperry intitulado "Neurology und
Midberain" por seu mais imediato interêsse para os psiquiatras. A falta de
unidade e de uniformidade, própr,ia aos livros de vários autores, é compensada pelo valor e o interêsse de alguns dos trabalhos coligidos.
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Neste livro os Autores dão uma visão panorâmica dos vários ângulos e
do progresso da psicologia do mercado e da propaganda, mostrando também
como a situação individual e social influem decisivamente na oferta e na
procura de utilidades, ou mesmo de mercadoria para fins diversos (adômo,
divertimentos, etc.). Não se trata apena~ de um compêndio de psicologia

