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Esta pesquisa de Iniciação Científica caracteriza as práticas psicológicas 

empreendidas no Serviço de Orientação Psicopedagógica da Associação 

Barbacenense de Assistência aos Excepcionais – ABAE, entre 1962 e 1971. Esse 

recorte temporal compreende o período entre a inauguração da entidade e a 

regulamentação profissional da Psicologia, ocorridas em 1962, e a promulgação da 

Lei n° 5.692, acontecida em 1971, que determinava o tratamento educacional 

especial para estudantes com deficiência, superdotados ou com defasagem entre 

idade e ano escolar. Para tanto, realiza-se uma pesquisa qualitativa de caráter 

bibliográfico e documental. Inicialmente, foi feita uma revisão de literatura, a fim de 

promover maior familiaridade com o contexto histórico do objeto de pesquisa. Em 

seguida, foram coletados 142 prontuários psicológicos produzidos apenas entre 

1968 e 1971, não tendo sido encontrados documentos referentes aos anos iniciais. 

Tais documentos foram tabulados com informações gerais – nome; sexo; idade 
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cronológica e data de nascimento do indivíduo – e referentes ao atendimento – 

nome do serviço; tipo e responsável pelo caso; datas de inscrição, início e 

conclusão; origem do encaminhamento; motivo de consulta; técnicas aplicadas e 

observações. Foi observada certa falta de padronização dos registros presentes nos 

prontuários, exemplificada pela multiplicidade de conceitos apresentados e pelo uso 

de termos do senso comum para descrever os casos atendidos. Há também 

prontuários não completamente preenchidos. Identificou-se que os temas 

psicológicos e escolares foram os principais motivos de consulta e a predominância 

do público do sexo masculino e nascido em Barbacena. Com isso, algumas 

considerações podem ser feitas: ao analisar o número de encaminhamentos 

derivados do Instituto da Criança Excepcional Maria do Rosário –  instituição de 

ensino emendativo anexa à ABAE – indicam uma possível relação entre as duas 

instituições ainda a ser esclarecida. Outra hipótese está no enfoque do atendimento 

da instituição em práticas psicológicas com enfoque individualizante sobre o sintoma 

do indivíduo, tendo em vista os motivos de consulta com diagnósticos não-

conclusivos. Espera-se que este estudo contribua para a História da Psicologia 

Escolar ao promover uma narrativa sobre a atual Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Barbacena – instituição dedicada à prestação de serviços 

assistenciais, educativos, médicos e psicológicos em Barbacena e na mesorregião 

mineira do Campo das Vertentes, Minas Gerais.  
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