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1923 Nasceu MATHILDE NEDER em 30 DE Novembro em Piracicaba (SP) 1942 - Concluiu o curso para professora primária na Escola Normal Oficial de Piracicaba (atual Instituto Sud Menucci).
1943 Iniciou sua graduação em Pedagogia na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da PUC de Campinas.
1944 Transferiu-se para a Universidade São Paulo (USP), onde em 1945 concluiu o bacharelado e em 1946 a
licenciatura em Pedagogia.
1946 a 1948 Fez vários cursos de especialização tais como: Psicologia Educacional, Sociologia Educacional,
Administração Escolar, Pedagogia e Psicologia Clínica na USP.
1948 Obteve bolsa de estudos na Universidade do Chile, através da sua professora Noemy da Silveira Rudolfer,
representante de Universidade no Brasil. Neste mesmo ano é convidada por Noemy para dar aulas no Instituto
Mackenzie, ministrando “Psicologia das Relações Humanas”.
1952 Na Sociedade de Psicologia de São Paulo, passa a atuar em diversas funções e a preside no período de
1969 e 1970. Nesta Sociedade Mathilde lutou pela consolidação e crescimento da profissão de psicólogo.
1954 Iniciou o seu trabalho como colaboradora na Clínica Ortopédica e Traumatológica (atualmente Instituto de
Ortopedia e Traumatologia) do Hospital das Clínicas da USP – HC, onde acompanhou psicologicamente crianças submetidas à cirurgia de coluna e suas famílias evento que marca o início da Psicologia Hospitalar no Brasil.
1957 Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC SP), iniciou suas atividades lecionando Psicologia Social.
1957 Foi convidada pelo Dr. Godoy Moreira, professor catedrático de Ortopedia, para trabalhar no Instituto de
Reabilitação da USP, o INAR, (atual Divisão de Medicina de Reabilitação), trabalho este subvencionado pelas
Organizações das Nações Unidas (ONU), onde permaneceu até 1982.
1958 Foi um dos membros do grupo de discussão do projeto que resultaria na Lei 4.119, de 1962
que regulamentou a profissão de psicólogo. Para que este projeto fosse aprovado pelos deputados
federais e depois pelos senadores, Mathilde sugeriu a substituição da expressão “psicoterapia” para
“solução de problemas de ajustamento” Ainda no período em que presidiu esta Sociedade Mathilde
também lutou com seus colegas de profissão, pela criação do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo.
1963 Criado o primeiro curso de psicologia na PUC SP Mathilde é convidada para lecionar Psicoterapia Infantil.
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