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Criado em 1980, com os 
objetivos de preservar a objetivos de preservar a 
memória e divulgar a obra da 
psicóloga e educadora 
Helena Antipoff (1892-1974)



 Encontro Anual Helena Antipoff
(37 Encontros até 2020, sobre 

Realizações 
do CDPHA

(37 Encontros até 2020, sobre 
temas relacionados à obra de 
Helena Antipoff)

 Boletim do CDPHA (29 Boletins já 
publicados, com resumos e textos publicados, com resumos e textos 
apresentados nos Encontros)



 Coleção Encontros Anuais Helena 
Antipoff (coletâneas iniciadas em 2007, 
contendo textos selecionados 
apresentados nos Encontros, 7 coletâneas 

Realizações 
do CDPHA

contendo textos selecionados 
apresentados nos Encontros, 7 coletâneas 
já publicadas pelas editoras, NAU, PUC-
Minas e FAE/UFMG)

 Organização e preservação do acervo que 
pertenceu a Helena Antipoff em dois 
locais: a Fundação Helena Antipoff, em locais: a Fundação Helena Antipoff, em 
Ibirité, MG, e a Sala Helena Antipoff, na 
Biblioteca Central da UFMG.



 Instituída em 1997, através de convênio 
entre o CDPHA, a UFMG, a Secretaria de 
Estado da Educação e a Fundação Helena 
Antipoff

A Sala 
Helena 
Antipoff

 Abriga parte do acervo de Helena 
Antipoff, fundadora da cadeira de 
Psicologia na UFMG (1940) e professora 
emérita da Faculdade de Educação da 
UFMG (1972)

 Apoio: CECOR-UFMG, Escola de Ciência 
da Informação da UFMG, CNPq, CAPES, 
FAPEMIG



Materiais 

 Acervo CDPHA (documentos inéditos, 
manuscritos, correspondências, 
anotações, publicações de circulação 
restrita, fotografias e livros, todos Materiais 

disponíveis 
na Sala 
Helena 
Antipoff

restrita, fotografias e livros, todos 
relacionados à trajetória de Helena 
Antipoff na Europa – Rússia, França, 
Suíça – e no Brasil)

 Acervo Josef Brozek (livros, fotografias, 
correspondências, textos avulsos, doados Antipoff correspondências, textos avulsos, doados 
em 1998 pelo titular, historiador da 
psicologia, depois de visita ao CDPHA e à 
UFMG)



 Acervo Helena Dias Carneiro (documentos 
acumulados durante a convivência entre a 
titular e Helena Antipoff entre 1947 e 1984: Materiais titular e Helena Antipoff entre 1947 e 1984: 
correspondências, recortes de jornal, livros e 
periódicos sobre educação especial, 
Sociedade Pestalozzi do Brasil e APAE/RJ)

 Coleção de livros e periódicos em 
psicologia, educação e história da ciência 

Materiais 
disponíveis 
na Sala 
Helena 
Antipoff psicologia, educação e história da ciência 

doados por colegas e visitantes do Brasil, 
Suíça, França, Rússia

Antipoff



 Acervo de livros e fontes inéditas em 
história da psicologia coletadas em 
arquivos brasileiros e europeus e
organizadas pela psicóloga e 
historiadora da Psicologia Profa. Marina Materiais historiadora da Psicologia Profa. Marina 
Massimi (USP)

Mediante acordo com o 
CEDOC/FAE/UFMG, a Sala passou a 
abrigar também os seguintes acervos, de 
interesse para a história das ciências da 

Materiais 
disponíveis 
na Sala 
Helena 
Antipoff interesse para a história das ciências da 

educação:

 Acervo Lúcia Casasanta

 Acervo Alaíde Lisboa de Oliveira

Antipoff



Sala 
Helena 
Antipoff 



Sala 
Helena 
Antipoff



Caixas com 
documentos



Exposição 
fotografias 
do acervo

Reproduções de fotos originais organizadas pela Profa. Beatriz 
Dantas, Escola de Belas Artes da UFMG



Encontros 
Anuais 
Helena 
Antipoff

Focalizam temas relacionados à obra da educadora e seus desdobramentos
em psicologia, educação, formação de professores, educação especial e
inclusiva, educação ambiental, organização de museus e centros de
documentação em ciência e cultura, entre outros.



Helena 
Antipoff, a Antipoff, a 
Mineira 
Universal, na 
expressão de 
Carlos 
Drummond Drummond 
de Andrade

Exposição de painéis elaborados pela equipe do CDPHA, com a ajuda do Núcleo 
de Inventários e Patrimônio da Escola de Arquitetura da UFMG



 Disponibilização de um importante 
acervo de documentos primários e 
secundários para a pesquisa em 
psicologia, história da ciência, da cultura 

Resultados

secundários para a pesquisa em 
psicologia, história da ciência, da cultura 
moderna e contemporânea

 Desenvolvimento das pesquisas do 
Grupo de Pesquisa em História da 
Psicologia e Contexto Sociocultural, 
vinculado aos programas de pós-
Psicologia e Contexto Sociocultural, 
vinculado aos programas de pós-
graduação em Educação e em Psicologia 
na UFMG e em Artes da UEMG



 Construção da abordagem socio-cultural 
na Psicologia e na Psicologia social 
brasileiras – inovações em perspectiva 
histórica (Apoio CNPq)

Projetos 
em 
andamento

histórica (Apoio CNPq)

 O movimento da educação para a paz: 
princípios, inovações e desdobramentos 
contemporâneos (Apoio Pibic – CNPq)

 História da Psicologia Educacional no 
Brasil (projetos de alunos no Mestrado e 
Dourorado FAE/UFMG)



Cooperação 
 No Brasil e América Latina: Participação 

na Rede Interinstitucional de Cooperação 
com 
instituições 
de pesquisa

na Rede Interinstitucional de 
Pesquisadores em História da Psicologia

 Na Suíça (Genebra): Arquivos do Instituto 
Jean-Jacques Rousseau e Arquivos Jean 
Piaget, ERHISE (Equipe de Recherche en
Histoire Sociale de l’Éducation)Histoire Sociale de l’Éducation)



 Na França: Centre Alexandre Koyré 
d’Histoire des Sciences et des Techniques, 
École des Hautes Études em Sciences 
Sociales, ParisCooperação Sociales, Paris

 Na Rússia: Centro Alexandre Solzenitcyn de 
Estudos da Diáspora Russa

 Nos Estados Unidos da América: Center for 

Cooperação 
com outras 
instituições 
de pesquisa

 Nos Estados Unidos da América: Center for 
the History of Psychology, Akron University 
(Archives of the History of American 
Psychology)



Consulte nossos acervos!

Obrigada! 


