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PIONEIROS DA PSICOLOGIA NO RIO GRANDE DO SUL: GRACIEMA PACHECO (1910-1999). Silvana 
de Oliveira, Erika Juchem, William B. Gomes (Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul). 

Trata-se de uma série de estudo sobre a História da Psicologia no Rio Grande do Sul. Nesta etapa o interesse foi o resgate da 
biografia de pioneiros no ensino e na profissionalização da Psicologia. O trabalho está baseado em treze entrevistas com 
professores que lecionaram na PUCRS e na UFRGS no período de 1945 a 1970, incluindo uma entrevista com a própria 
Graciema Pacheco realizada em 04/04/1991, e em documentação histórica de arquivos universitários. O Curso de Filosofia, nos 
primeiros anos de sua criação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu grande influência no estudo e na prática de 
conhecimentos psicológicos. Vários alunos desde curso destacaram-se pelo pioneirismo em áreas aplicadas da psicologia, 
estimulados pelas aulas do Professor Décio de Souza. Na área da Psicologia Educacional o destaque foi a professora Graciema 
Pacheco. Ao matricular-se no Curso de Filosofia em 1943, Pacheco trazia uma grande experiência de professora primária, 
conhecimentos da teoria de William James, e experiência na aplicação do Teste ABC de Lourenço Filho. Nesta época, já 
trabalhava como assistente técnica do Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais da Secretaria de Educação, tornando-se 
diretora a partir de 1946. A contribuição do Centro é reconhecida pelos trabalhos pioneiros em orientação e psicologia escolar. 
Ainda em 1946, lecionou psicologia da educação no curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia da UFRGS. No ano seguinte, 
foi convidada para lecionar didática nas licenciaturas da Faculdade de Filosofia. Aceitou o convite com a condição de poder “dar 
uma didática psicológica”. Anos depois, quando se dedicava à fundação do Colégio de Aplicação, do qual foi diretora por 28 
anos, escolheu duas jovens professoras para substituí-la: Juracy Marques e Ana Íris do Amaral. Ambas as professoras 
desempenharam  papel   importante   na   consolidação   do   ensino   de   psicologia,   sendo   que   Marques   contribuiu   para   o 
desenvolvimento da pesquisa em psicologia, através da criação de programas de pós-graduação. Apoio do CNPq, FAPERGS 




