
1902 Nasce NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER na 
cidade paulista de Santa Rita do Viterbo. Foi aluna 
e colega de Lourenço Filho, que a convidou para 
vários cargos públicos. 
1927 Realizou cursos de formação no Teachers 
College da Columbia University, quando teve a 
oportunidade de conhecer as ideias de autores 
norte-americanos, que posteriormente divulgou 
em suas aulas no Brasil. 
1931 Che�ou o Serviço de Psicologia Aplicada da 
Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo 
(atualmente Secretaria Estadual de Educação).
1932 Assumiu a Cátedra de Psicologia Educacio-
nal e o Laboratório de Psicologia Educacional, 
ambos pertencentes à Escola Normal de São 
Paulo Caetano de Campos. O laboratório nesse 
momento dispunha de 17 funcionários e subdivi-
dia-se em quatro seções: Medidas mentais, 
Medida do trabalho escolar, Orientação, Estatísti-
ca. Durante 10 anos funcionou ativamente e, 
entre outras coisas, serviu como possibilidade de 
desenvolvimento de atividades práticas para os 
alunos estagiários. Foi signatária do Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova. 
1935 Foi nomeada professora de Psicologia do 
Instituto Caetano de Campos, incorporado à Uni-

versidade de São Paulo, posteriormente integrado 
à Faculdade de Educação – FEUSP, onde permane-
ceu até 1954, quando foi substituída por Arrigo 
Leonardo Angelini, seu assistente desde 1948. 
1936 Defendeu sua tese de cátedra, A evolução 
da psicologia educacional através de um histórico 
da psicologia moderna.
1938 Presidiu o I Congresso Paulista de Psicolo-
gia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Medi-
cina Legal e Criminologia, realizado em São Paulo, 
o primeiro congresso do gênero no Brasil. Publi-
cou a primeira edição do livro com o mesmo 
nome da tese. 
Na década de 1950 aproximou-se da psico-
logia clínica e da psicanálise e publicou os artigos: 
"Os motivos profundos no desenho infantil"; "Psi-
cologia profunda das manifestações artísticas" e 
"Critérios em uso na moderna psicologia".
1960 Lançou a segunda edição revista e amplia-
da do livro que passou a chamar Introdução à psi-
cologia educacional.  
1961 Eleita para a primeira diretoria da Sociedade 
Paulista de Psicoterapia e Psicologia de grupo, dedi-
cou-se à clínica psicanalítica até o ano de sua morte.
1980 Faleceu em 16 de dezembro em São Paulo.
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