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RESUMO

O presente projeto visa realizar uma análise histórica sobre as representações acerca da religiosidade nas provas de seleção de professores, realizadas pelo Serviço de

Orientação e Seleção Profissional (SOSP), na década de 1970, em Minas Gerais. O SOSP, criado por meio da Lei n. 482, de 11 de novembro 1949, constitui-se no primeiro

instituto do país dessa natureza, sob responsabilidade governamental, e que funcionou até 1994. Desde a sua inauguração, aceito como instituição social a serviço do Estado, o

SOSP encontrou uma grande receptividade entre governantes, educadores e psicometristas para a realização de orientações e seleções profissionais. Durante o seu

funcionamento realizou milhares de processos seletivos de professores tanto de escolas públicas das redes municipal, estadual e particular de Belo Horizonte, quanto de

instituições do interior do Estado de Minas Gerais. No momento, a pesquisa encontra-se em andamento, e tem enfrentado dificuldades tais como a demora da mudança do

arquivo do SOSP da FAPP para a FaE, o tamanho pequeno da sala do SOSP da FaE para comportar todo o arquivo que chegou da FAPP, bem como dificuldades operacionais

com o computador no que diz respeito ao bancos de dados, dentre outros. Diante de tais aspectos há necessidade de mais tempo e espaço para a consolidação das etapas

estabelecidas. A equipe de pesquisadores tem desenvolvido ações, visando a mudança do acervo do SOSP para o prédio da Faculdade de Educação, pretendendo iniciar o

processo de triagem para organizar o material e selecionar aqueles referentes às provas de professores, na década de 1970, assim que tais aspectos descritos anteriormente

sejam resolvidos. Para tanto, adotaremos, como referencial teórico-metodológico, a pesquisa documental, cuja riqueza está em valer-se de materiais que não receberam ainda

um tratamento analítico, reelaborá-los e colocá-los em relação ao objeto da pesquisa. 
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