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Nasce BETTI KATZENSTEIN SHOENFELDT
em 27 de agosto em Hamburgo (Alemanha).
1909 a 1929 Cursou Filosofia na Universidade
de Hamburgo e foi orientada por William Stern.
1929 a 1931 Realizou o doutorado na Universidade de Hamburgo com a tese: “A apreensão do
caráter do trabalho do ponto de vista da psicologia da aptidão – problemática e metodologia”.
Neste período publicou artigo com Stern sobre
crianças; escreveu ainda sobre a psicologia da
criança e seleção profissional.
1935 Betti foi presa por cinco semanas pela Gestapo. Ao sair se refugiou primeiro na Suíça.
1936 Chegou ao Brasil, na cidade de São Paulo,
onde já vivia seu irmão.
1937 Iniciou trabalho junto ao Laboratório de
Psicologia do Instituto de Educação da USP (antiga Escola Normal) sob a direção de Noemy da
Silveira Rudolfer.
1938 Participou do 1º Congresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia,
Identificação, Medicina Legal e Criminologia,
apresentando trabalho sobre psiquismo infantil.
Sua maior contribuição será os estudos sobre a
Psicologia da Criança.
1941 Iniciou atuação na Cruzada Pró-Infância
em São Paulo, permanecendo até 1951. A Cruzada

realizava cursos de puericultura e assistências às
mães e crianças, oferecendo serviços em higiene
pré-natal, infantil, pré-escolar e exame médico.
Colaborou ainda com a Organização Feminina
Israelita de Assistência Social e junto com Aniela
Ginsberg atuou no Centro de Orientação Profissional do Instituto de Organização Racional do
Trabalho (IDORT), que atendia jovens para orientação educacional e profissional, e funcionava
como clínica psicológica.
1942 Passou a trabalhar no SENAI.
1946 a 1952 Lecionou Psicologia na Escola de
Enfermagem da USP.
1947 a 1948 Manteve coluna no Jornal “Folha
da Manhã”, respondendo dúvidas dos leitores
acerca de Psicologia.
1950 Assumiu a chefia da Divisão de Educação
Pré-Primária do Estado de São Paulo, realizando
trabalho de orientação de professores.
1953 a 1962 Ministrou Psicologia na Escola
Livre de Sociologia e Política de São Paulo.
1958 Elaborou os testes Becasse para mensurar
maturidade escolar. Casou-se nesse mesmo ano
com Humberto Schoenfeldt.
1980 Retornou à cidade de São Paulo e passou a
atuar no consultório. Faleceu em 25 de julho.
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