
1923 Ingressou no curso normal do Instituto de 
Educação Caetano de Campos. Passou a trabalhar 
com Noemi Rudolpher no Instituto de Psicologia 
Aplicada. Posteriormente ingressou na Faculdade 
de Filoso�a Ciências e Letras da USP onde se 
formou em Filoso�a e Ciências Sociais. E obteve 
uma bolsa de estudos para os Estados Unidos.
1944 Iniciou contatos para aglutinar pessoas 
que trabalhavam com a psicologia para fundar a 
Sociedade de Psicologia de São Paulo, participan-
do da diretoria dessa sociedade em 1945, 
1946,1947 e 1950. Foi presidente dessa entidade 
em 1948,1949 e 1953.
1945 Defendeu a tese de doutorado na FFCL da 
USP intitulada O con�ito dos resultados de experi-
mentos sobre memória de formas.
1947 Ocupou a cátedra de Psicologia, parte da 
seção de Filoso�a na Faculdade de Filoso�a Ciên-
cias e Letras da USP.
1950 Expos e analisou o percurso da Psicologia 
no Brasil até essa data no boletim da FFCL.
1953 Colaborou na obra Psicologia Moderna 
coordenada por Otto Klineberg e neste ano apre-
sentou na USP um projeto de curso de Psicologia, 
projeto esse apresentado no I Congresso Brasilei-
ro e Jornada latino-americana de Psicologia.

1954 Teve a iniciativa de fundar a Associação 
Brasileira de Psicologia para obter sustentação 
nacional para a legalização da pro�ssão de psicó-
logo. Nos anos seguintes participou de comissão 
de psicólogos que reivindicou junto ao congresso 
Nacional a criação do curso de Psicologia e forma-
ção de psicólogos.
1958 Juntamente com Cícero Cristiano de 
Souza, Anibal Silveira e Durval Marcondes criou o 
curso de Especialização em Psicologia Clínica com 
a duração de dois anos. Esse curso abriu as portas 
para a criação do Departamento e posterior Insti-
tuto de Psicologia.
1991 Faleceu em São Paulo.
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