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Homenageado João Claudio Todorov 

Escrever sobre o homenageado desta edição é contar também parte da história da consolidação da Psicologia 
como disciplina científica no Brasil e parte da história desta revista, da qual foi editor em 1979. Como 
conselheiro do Conselho Federal de Psicologia e primeiro editor da revista, ponderou sobre um nome que 
representasse a linha editorial da nova publicação e sugeriu Psicologia: Ciência e Profissão. Na introdução 
das normas de publicação da época, estes objetivos são claramente definidos: representar o pensamento 
nacional em Psicologia; ser um instrumento aberto a todos(as) os(as) psicólogos(as); apresentar  as várias linhas 

de pesquisa, abordagens e tendências da Psicologia em seus aspectos teóricos, metodológicos e aplicados. 

João Claudio Todorov é natural de Santo Anastácio, interior de São Paulo, onde nasceu no dia 8 de junho de 
1941. Em 1962, formou-se em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP). Após uma breve passagem 
pela Universidade de Brasília (UnB) como estudante de mestrado, foi para a Arizona State University, USA, 

onde fez o doutorado e obteve o título de PhD em 1969.

Após o doutoramento, João Claudio Todorov exerceu atividades de ensino e pesquisa nos Estados Unidos da 
América e na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Em 1973, retornou para a Universidade 
de Brasília, onde criou o Laboratório de Análise Experimental do Comportamento e desenvolveu uma profícua 
atividade de ensino e pesquisa. No campo de publicações científicas, além da revista Psicologia: Ciência e 
Profissão do Conselho Federal de Psicologia, João Claudio foi um dos fundadores da revista Psicologia: Teoria 

e Pesquisa da UnB e da Revista Brasileira de Análise do Comportamento. 

Sua preocupação constante com a organização de coletivos profissionais fez-se notar também na criação e 
no desenvolvimento de sociedades científicas, tais como a Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, hoje 
Sociedade Brasileira de Psicologia, a seção brasileira da Association for Behavior Analysis e a Associação 

Brasileira de Análise do Comportamento.

Sua trajetória acadêmica e profissional inclui também contribuições importantes tanto na área profissional da 
Psicologia como na docência. Na primeira, sua participação foi essencial para a instalação do Conselho Regional 
de Psicologia da 1ª Região em 1974. No Conselho Federal de Psicologia, participou como conselheiro efetivo 
dos 2º (1976-1979) e 3º (1980-1982) Plenários, tendo enfrentado o desafio de conviver com pessoas que não 

eram da mesma linha política que ele e de ser o único a trabalhar com pesquisa básica.

Em 1978, foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação dos Docentes pela Universidade de 

Brasília. Em plena ditadura, a criação da entidade foi um grande desafio assumido pelos professores. 

Sua atuação administrativa e política o conduziu, por meio de pleito direto realizado pela comunidade 
universitária, à Reitoria da Universidade de Brasília como Vice-reitor e, posteriormente, como Reitor no período 

de novembro de 1993 a novembro de 1997. 

Ao longo dos anos, João Claudio Todorov dedicou-se plenamente à Psicologia e é reconhecido como um dos 
ícones para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil tanto na formação de profissionais e pesquisadores como 
do ponto de vista institucional, tendo colaborado imensamente para consolidação dos Conselhos Federal e 
Regional, de cursos de Psicologia em universidades federais e particulares e de entidades científicas da Psicologia. 
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