Ciências Humanas
CRIAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFRGS: APONTAMENTOS HISTÓRICOS. Silvana de
Oliveira, Gustavo Gauer e William B. Gomes (Núcleo de Estudos em História da Psicologia, Departamento de
Psicologia do Desenvolvimento e Personalidade, Instituto de Psicologia, UFRGS).
A pesquisa apresenta algumas indicações sobre a criação do curso de psicologia da UFRGS, buscando para isso
analisar a presença do ensino de psicologia ainda no curso de filosofia, na década de 40, e a partir da reforma universitária,
quando foram criados departamentos, a constituição do departamento de psicologia, e posterior criação do curso, nos anos de 1972
e 1973, respectivamente. Essas informações foram pesquisadas através de entrevistas com personalidades que viveram o período
pesquisado (1970-1986), como professores, primeiros alunos, professores de outras universidades e documentos da universidade
referentes ao assunto. Como leitura teórica, trabalhamos a partir dos estudos atuais em História da Psicologia, que entendem que o
desenvolvimento da psicologia é influenciado pelo seu contexto sócio-cultural, bem como é fruto de idéias e posições
contraditórias, disputadas entre os grupos e avaliadas de forma não linear, mas impregnadas de crenças pessoais, implicadas pelas
pressões sociais envolvidas. Dessa forma, concebemos que o olhar sobre o passado é um “olhar com olhos de hoje", uma vez que
os depoimentos nos contam impressões que se formaram não só na época, mas que também se transformaram até então. Como
resultado estamos construindo um “quadro” sobre o que teria sido os fatores que confluíram para a criação do curso, como a
existência de um interesse pelos conteúdos de psicologia que existiam no curso de filosofia, um corpo docente na área, ainda que
“espalhados” nas cátedras anteriores à Reforma Universitária, a própria reforma, que aglutina os professores em departamentos de
disciplinas afins, e o interesse da Reitoria, que encaminha ao Departamento a solicitação de que constituíssem o curso de
graduação, e concluímos com os primeiros anos do curso, seu corpo docente, linhas teóricas, até a mudança de sede, do Campus
Central para o Campus Saúde, em 1986.
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