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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa se preocupou em resgatar 

vestígios da memória do Instituto Federal do 

Espírito Santo campus Vitória, no que diz respeito 

à presença feminina no corpo discente, anterior à 

década de 1970.  

OBJETIVO 

Essa pesquisa teve como objetivo norteador 

levantar dados sobre a memória do Instituto 

Federal do Espírito Santo campus Vitória, com o 

intuito de identificar à inserção feminina no corpo 

discente da instituição anterior à década de 1970. 

METODOLOGIA 

Pesquisa documental/histórica, com abordagem 

qualitativa. 

Estudos no acervo da biblioteca Nilo Peçanha 

em: registros acadêmicos, atas de reuniões, 

jornais, registros fotográficos, dentre outros 

materiais. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro objeto pesquisado foi o jornal O E.T.V. 

(fundado em julho de 1943, tendo sua primeira 

publicação em setembro do mesmo ano). A leitura 

foi feita de forma minuciosa e todos os dados 

considerados interessantes ao projeto foram 

anotados e fotografados, o que permitiu a 

produção de um diário de campo e a 

sistematização dos dados. 

Após meses de busca foram encontradas pistas 

concretas da presença feminina no Ifes 

contrapondo-se aos estudos atuais que afirmam 

que a presença de educandas somente a partir 

dos anos 70. De acordo com SUETH et. al (2009) 

algumas alunas estudaram na instituição nos anos 

40 e desapareceram após serem consideradas 

inaptas para o trabalho. O referido autor fala ainda 

que somente a partir de 1972 foram criadas 

condições para o ingresso de mulheres na então 

Escola Técnica Federal do ES. 

Uma minuciosa pesquisa desses objetos em 

busca de traços da presença feminina na 

instituição fomentará a produção de conhecimento 

da história da educação do Ifes na perspectiva dos 

Estudos Feministas contribuindo assim para 

diversas ações de pesquisas desenvolvidas no 

âmbito do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja) no Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes) campus Vitória. 


