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012 MUSEUPSI: RELATO DA CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM MUSEU VIRTUAL PARA 
CONTAR A HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO RIO GRANDE DO SUL. Luciano Ferreira Piccoli, 
Amanda Dasilveira, William Barbosa Gomes (orient.) (UFRGS). 

O Museu Virtual da Psicologia, o MuseuPSI, é um sítio da Internet, de livre acesso, que disponibiliza livros, artigos, 
documentos e materiais didáticos de interesse à história da psicologia. A criação do MuseuPSI foi o resultado de um 
esforço conjunto de toda a equipe de pesquisadores do Núcleo de Estudos em Epistemologia e História da Psicologia 
da UFRGS. Contou também com a colaboração dos alunos de graduação da disciplina de história da Psicologia, 
principalmente na localização de livros de interesse histórico nos sebos e nas bibliotecas de instituições tradicionais 
como o Colégio Militar e o Instituto de Educação Flores da Cunha. A viabilização do projeto foi possível com 
recursos do CNPq, obtidos por meio de edital de apoio a museus e a projetos de preservação da memória e da história 
da ciência, lançado em 2003. O ganho imediato com a criação do sítio foi dos alunos da disciplina da história da 
psicologia que encontravam no acervo material disponível para consulta. O acervo do MuseuPSI é hoje referencial 
importante para a consulta de documentos e nomes associados à história da psicologia no Rio Grande do Sul. Graças 
ao sítio, nomes completamente esquecidos podem ser facilmente acessados pelos programas de busca, como o 
Google. O MuseuPSI desenvolve intenso trabalho de pesquisa em colaboração com o Grupo de Trabalho em História 
da Psicologia da ANPEPP. No último ano, a pesquisa foi sobre instituições que contribuíram para o desenvolvimento 
da psicologia como ciência e profissão. Em decorrência o MuseuPSI foi o responsável pela preparação dos verbetes 
referentes ao Rio Grando do Sul. Palavras chaves: História da Psicologia, Museu Virtual, MuseuPSI. (CNPq). 

 


