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RESUMO

O tema deste projeto de pesquisa é a história do Serviço de Seleção e Orientação Profissional (SOSP), que funcionou no estado de Minas Gerais entre os anos de 1949 a 1994.

Este órgão era responsável pelo trabalho de orientação vocacional e por estabelecer critérios para a seleção de funcionários tanto para a administração pública quanto para

instituições privadas. Ao longo de seus 45 anos, o SOSP deixou como legado um grande conjunto de documentos. Foram produzidas algumas centenas de laudos psicológicos

de atendimentos com finalidades diversas, aplicados individualmente, em crianças, adolescentes e adultos; além de testes psicológicos e provas, referentes à seleção de pessoal

para a ocupação de cargos no magistério. Um conjunto de pesquisadores vinculados à Faculdade de Educação da UEMG cuidou da preservação e organização desse acervo. A

respeito deste primeiro movimento, é importante sinalizar que os documentos foram agrupados em caixas apropriadas e uma parte deles passou a compor extenso banco de

dados. Tendo em vista o grande conjunto de registros, escolhemos nos concentrar na atuação do SOSP sobre a seleção de pessoal para o magistério. O objeto deste projeto de

pesquisa, neste sentido, é o setor de seleção profissional do SOSP, a princípio estamos nos concentrando nas décadas de 1950 e 1960. Nossos objetivos específicos têm sido:

conhecer a história desse acervo, realizar uma descrição mais detalhada das fontes, demonstrar sua relevância para a História da Educação em Minas Gerais e, ainda, cuidar de

sua organização e disponibilização a outros pesquisadores. Para tanto, adotaremos como referencial teórico-metodológico as proposições de Étienne Fraçois e de Marc Bloch

acerca do ofício do historiador e das características da pesquisa documental. Cabe destacar que um dos resultados deste projeto foi o auxílio na transferência do acervo para a

Faculdade de Educação da UEMG e sua organização, viabilizando futuras pesquisas.
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