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1899 DURVAL BALLEGARDI MARCONDES nasce

em 27 de novembro em São Paulo.
1924 Formou-se em Medicina pela Faculdade
de Medicina de São Paulo com especialidade em
psiquiatria. No ano seguinte traz ao Brasil as ideias
de Freud muito difundidas no exterior.
1927 Fundou o primeiro serviço de atuação prática que se tem conhecimento no âmbito da Psicologia Educacional com foco no atendimento
psicológico de crianças com problemas escolares.
Neste mesmo ano, junto com Franco da Rocha,
funda a Sociedade Brasileira de Psicanálise (hoje
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo –
SBP SP), a primeira da América Latina. Neste ano
escreve a Freud comunicando a atividade clínica
brasileira baseada em suas descobertas.
1928 Durval e outros colaboradores fundaram
a Revista Brasileira de Psychanalyse, uma das primeiras a discutir assuntos ligados à Psicologia e à
Psicanálise no Brasil. Nos anos seguintes dedica-se à fundação da Universidade de São Paulo,
onde criou as primeiras cátedras brasileiras de
Psicologia, Psicanálise e Higiene Mental.

1934 a 1938

No Instituto de Higiene, hoje
Faculdade de Higiene e Saúde Pública da USP, foi
professor-assistente de Psicologia Social (1934-38)
e professor de Psicanálise e Higiene (1934-37).
1938 Criou a Seção de Higiene Mental Escolar
dentro do Setor de Saúde Escolar do Departamento de Educação da Secretaria de Estado da
Educação e Saúde Pública (hoje Secretaria Estadual de Educação do estado de SP). Neste serviço,
Durval organizou de um grupo de "educadoras
sanitárias", “visitadoras sociais” e “psicologistas”. O
trabalho de Durval era inovador por propor atuação interdisciplinar.
Anos 40 Publicou vários trabalhos com temas
relacionados à higiene mental escolar.
1954 Organizou o primeiro curso de especialização em Psicologia Clínica, na Faculdade de Filosofia da USP.
Nos anos seguintes trabalhou para difusão
da Psicanálise no Brasil.
1981 Durval Marcondes falece em 27 de setembro.
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