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RESUMO

Este estudo investiga a formação identitária de professores/as no Norte do Estado do Espírito Santo/Brasil no período de 1908 a 1930 e a 
resistência à ordem colonialista presente nesse processo. Para tanto, interroga as fontes a partir das seguintes questões: Como se configurava a 
relação de forças entre as diversas etnias presentes em São Mateus no período estudado? Quais os desdobramentos dessa relação na 
constituição do magistério local? Em que medida os processos identitários se constituíram uma forma de resistência ao colonialismo português?  
Objetiva caracterizar a relação de forças entre as diversas etnias presentes no município de  São Mateus/ES, a partir dos desdobramentos dessa 
relação na constituição do magistério local. Busca ainda compreender os processos de resistência ao colonialismo português presentes a partir da 
organização da instrução primária.  Baseia-se na concepção dos estudos pós-coloniais defendida por Hall (2003). Para ele, os estudos pós-
coloniais buscam alternativas para a desconstrução da antinomia West/Rest, distinta da simples inversão do lugar da enunciação colonial. Afirma 
ainda que esses estudos não constituem uma matriz teórica única. Trata-se de prática historiográfica orientada por proposições teórico-
metodológicas da micro-história italiana, dentre as quais destacamos o indiciarismo (GINZBURG, 1990). De caráter qualitativo, o método indiciário 
não possui hipóteses preestabelecidas e considera particularidades dos processos analisados. Propõe uma prática historiográfica delineada a 
partir de indícios e “pistas” deixados no tempo. Utilizamos como fontes: resoluções, leis, decretos, requerimentos, portarias, ofícios, relatórios, 
livros - de estatística, de termos de promessa, de matrículas de professores. As fontes movimentadas nesse estudo indicam um certo nível de 
independência do município de São Mateus em relação ao Governo do Estado. Ao que parece a expansão do ensino em São Mateus dependeu 
muito pouco, ou quase nada, das políticas e reformas do ensino empreendidas pelo Governo do Estado. Os próprios Relatórios de Inspeção dizem 
da autonomia daquele município, quando citam a existência de tantas escolas particulares. A falta de informações sobre as escolas do município 
de São Mateus nos relatórios de Governo indica que o governo não tinha acesso ao que acontecia em São Mateus, mas que lá, sim, havia uma 
organização para ofertar instrução segundo as “conveniências do ensino” naquele município. Observa-se que no início do século XX é marcado 
pela expansão da imigração italiana num município em que já estão instalados índios, negros, portugueses, nordestinos, alemães e pelo menos 
uma família libanesa. Todo esse processo contribuiu para um cenário marcado por disputas e interferiu nos processos educativos constituídos na 
época.
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