
1916 Nasceu em Jaboticabal, tendo recebido o nome de Célia Sodré Dória.  
1935 a 1937 Frequentou o Curso Normal. 
1938 a 1940 Cursou Pedagogia e Filoso�a na Faculdade de Filoso�a Sedes Sapientiae.
1941 Iniciou como professora no curso de Pedagogia desta faculdade e logo em seguida assumiu a coordena-
ção. Introduziu no currículo de Pedagogia um número grande de disciplinas ligadas à Psicologia e também 
estabeleceu que os alunos deveriam observar escolares e a realizar atendimentos psicopedagógicos, diagnósti-
cos, orientação vocacional e orientação de pais.
1942 Fez os votos como religiosa na congregação das Cônegas de Santo Agostinho, adotando então o nome 
de Madre Cristina.
1952 Na mesma instituição defendeu a tese de doutoramento “Psicodinamismo do ajustamento da personalidade”.
1953 Criou o curso de Especialização em Psicologia Clínica tendo sido sua primeira participação direta na for-
mação do pro�ssional Psicólogo. Neste mesmo ano criou a clínica psicológica na qual os alunos atendiam, como 
forma de aprendizagem, pessoas que não dispunham de outras possibilidades de atendimento psicológico.  
Década de 50 Participou ativamente das discussões ligadas à regulamentação da pro�ssão. 
Década de 60 Começou a manifestar uma preocupação política, com a necessidade de reverter a situação 
em que viviam os excluídos de nossa sociedade. Desencadeou e participou de discussões que tinham por obje-
tivo mudar as propostas dos órgãos de representação da categoria, sindicato e conselhos, propondo uma aber-
tura da Psicologia para contemplar em sua ação os problemas sociais brasileiros. 
Década de 70 Cria o instituto SEDES SAPIENTIAE (1974), e organiza no mesmo fórum de debates sobre a 
pro�ssionalização dos psicólogos (1978).
1978 Funda com Terezinha Zerbini o “Movimento feminino pela anistia”. Em seguida o “Comitê 
Brasileiro pela anistia”.
1981 Começa a tornar pública sua preocupação com a falta de abertura da psicologia para 
novas perspectivas.
1984 Participa diretamente da luta pela democratização do país - “Diretas Já”.
De 1956 até o �nal da vida Realizou inúmeras palestras pelo Brasil. No �nal de sua vida 
suas palestras tiveram como tema principal a questão de Direitos Humanos. 
1997 Morre no dia 26/11 
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