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1921

Nasceu na Itália em Mantova região da
Lombardia.
1941 Iniciou o curso de Medicina e Cirurgia da
Universidade de Parma, diplomando-se sete anos
depois. Trabalha como Assistente Voluntário nessa
mesma instituição. Paralelamente faz um curso de
especialização em Psicologia e Pedagogia no
Ateneu Salesiano de Turim.
1949 Chegou ao Brasil, indicado pelo Instituto de
Psicologia de Turim para instalar o Laboratório de Psicologia Experimental na PUC SP que deu origem ao
Instituto de Psicologia e Pedagogia na mesma instituição (IPPUC SP) inaugurado oficialmente em 1950.
1950 Iniciou suas atividades docentes na FFCL S.
BENTO assumindo a disciplina Psicologia Científica no curso de Filosofia e de Psicologia da Educação no curso de Pedagogia.
1955 Criou a Revista de Psicologia Normal e Patológica que propicia o intercambio com instituições
nacionais e internacionais, enriquecendo a biblioteca do IPPUC SP.
1956 Propos os cursos de Especialização em Psicologia Clínica, Psicologia do Trabalho e de Orientação Educacional, de onde sairam grande parte dos
professores do curso de graduação em psicologia
da PUC SP

1957

Participou das reuniões promovidas pela
Sociedade de Psicologia de São Paulo que discute a
questão da regulamentação da profissão de psicólogo e que se opunha a projeto elaborado pela Comissão de Ensino Superior do MEC referente à formação do psicologista.
1954 Organizou o primeiro curso de especialização
em Psicologia Clínica, na Faculdade de Filosofia da USP.
1962 Propos à PUC SP em 1962, tão logo aprovada a lei 4119/62, curso de graduação em Psicologia
cujas características traduziam suas idéias sobre a
formação deste profissional. A formação deveria ser
ampla, introduzir o aluno na pesquisa.
1962 a 1970 Nomeado membro da Comissão
de Avaliação de Registro de diplomas de pessoas
com formação especializada em psicologia e trabalhos realizados na área.
1986 Faleceu em maio, em São Paulo.
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