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RESUMO 
Esse artigo apresenta um olhar sobre a trajetória de implantação do Ensino Superior em 
Artes Visuais numa instituição pública de ensino da cidade de Fortaleza. Do ponto de vista 
da metodologia caracteriza-se por uma abordagem histórica na qual utilizamos como fontes 
documentos e depoimentos de egressos. A problemática que originou os questionamentos 
iniciais está ligada ao modo como historicamente se constituiu o ensino superior de artes 
visuais em Fortaleza. O objetivo central foi compreender de que modo a formação 
tecnológica interferiu na profissionalização do meio artístico e/ou no surgimento da 
licenciatura em artes visuais em Fortaleza. Documentos e depoimentos comprovam que a 
implantação do Curso na modalidade Tecnológico foi ao mesmo tempo uma estratégia e 
uma etapa para a viabilização da aprovação da licenciatura em Artes Visuais do IFCE em 
Fortaleza. 
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ABSTRACT 
This article presents a look at the path of implementation of Higher Education in Visual Arts 
in a public institution of education in the city of Fortaleza. From the point of view of 
methodology, it is characterized by a historical approach in which we use documents and 
testimonies of graduates as sources. The problem that gave rise to the initial questions is 
related to the way in which the higher education of visual arts was historically constituted in 
Fortaleza. The main objective was to understand how the technological formation interfered 
in the artistic professionalization and / or the appearance of the licentiate in visual arts in 
Fortaleza. Documents and testimonies prove that the implementation of the Technological 
Course was at the same time a strategy and a stage for the viability of the approval of the 
licentiate in visual arts of the IFCE in Fortaleza. 
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1. Introdução 
A escrita da história recente da formação em Artes no Brasil se configura como uma 

tarefa que requer uma certa dose de criatividade, por lidar com história da arte, das 

cidades e das instituições educativas. Requer também um exercício de análise que 

está para além de fatos e documentos, por envolver o fenômeno artístico. Exige um 

olhar para as tramas do tecido que compõe tanto o passado como o presente, para 

que se possa adequadamente eleger documentos, objetos e fatos que possam 

apoiar seu enfoque considerando os tempos (passado e presente) considerando a 

dimensão estética dos processos de formação em Arte. Para além desse olhar é 

necessário entender a Educação em Artes Visuais como um campo em permanente 

construção, que envolve dimensões históricas, culturais e sócio-políticas, permeado 

por uma infinidade de pesquisas teórico-práticas. 

Feitas essas colocações, adiantamos que a escolha da temática de estudo, além 

das razões de natureza subjetiva, e a primeira delas é que os autores trabalham 

com ensino, história e produção de artes visuais, também, justifica-se do ponto de 

vista social pela necessidade de ampliarmos e diversificarmos investigações e 

reflexões sobre ensino e formação em Arte na cidade de Fortaleza. Nesta direção é 

que identificamos a problemática que originou os questionamentos iniciais que 

levara à realização desta pesquisa, que trata da memória e da historia recente do 

ensino superior de Artes Visuais em Fortaleza. 

Um dos primeiros questionamentos esta relacionado com o fato do curso superior de 

artes ter surgido num Centro Federal de ensino, quando o usual, naquela época 

seria estar integrado ao quadro de cursos de uma das Universidade da cidade, 

especialmente porque ainda não existiam os Institutos Federais, como unidade 

autónomas de oferta de ensino superior. Outro questionamento diz respeito à 

contribuição do ensino tecnológico em artes visuais para a profissionalização do 

meio artístico de Fortaleza. Partindo desses questionamentos formulamos duas 

grandes pergunta que direcionaram a investigação, a primeira foi: porque o Curso 

Superior de Artes Visuais do IFCE, foi inicialmente criado na modalidade 

Tecnológico? A segunda foi: como os egressos desse Curso tecnológico percebem 

a sua formação e a transformação do tecnológico em licenciatura? 
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O objetivo central é compreender de que modo a formação tecnológica interferiu na 

profissionalização dos egressos e/ou na implantação da licenciatura em artes visuais 

em Fortaleza. Para atingir a esse objetivo e responder às perguntas adotamos 

procedimentos e métodos que descreveremos nos tópicos seguintes. 

 

2. Procedimentos teóricos e metodológicos, instrumentos e fontes 
Do ponto de vista dos procedimentos teóricos e metodológicos a pesquisa 

caracteriza-se como abordagem histórica de processos de formação em Artes 

Visuais. Sob esse aspecto temos como aporte a Nova História Cultural e nos 

conduzimos por conceitos de Burke (1992), que enfatiza a relevância dos aspectos 

socioculturais para a análise do fenómeno histórico; Le Goff (1996) que considera a 

relação história e memória, bem como as perspectivas poéticas, científicas e 

filosóficas; Barbosa (2008) quando trata do ensino de arte na sua relação com 

memória e história, considerando toda a trajetoria recente do movimento de 

Arte/Educação no Brasil e por fim Argan (2005) que estabelece uma relação direta 

entre arte, história e cidade, numa perspectiva fenomenológica que supera a 

tradicional proposição sociológica, cuja base é a aproximação entre fatos históricos 

e fatos históricos artísticos. 

Ainda sobre o ponto de vista conceitual, entendemos que a interdisciplinaridade 

assumida pela Nova História Cultural foi responsável pela renovação de diferentes 

modos de pesquisa e escrita da história. Favoreceu sobretudo os metodos da 

história da arte, da cidade e das instituições, enriquecendo as possibilidades de 

investigação dos fenômenos urbanos e artísticos. Com base nestas novas 

possibilidades, o campo de investigação da história da arte ampliou-se, passando a 

reconhecer o fenômeno artístico no contexto do urbano. 

Na concepção de Argan (2005) a abordagem histórica é a forma mais eficiente de 

nos aproximarmos do fenômeno artístico. Para ele, utilizar o método empírico para 

análise do fenômeno artístico é optar por fazer “ciência” da arte. De outro modo, 

entende que quando abordamos o fenômeno artístico através do método teórico e 

especulativo, estamos elaborando “filosofia” da arte. Fechando esse raciocínio 

afirma que fazemos história da arte “não apenas porque se pensa que se tenha de 

conservar e transmitir a memória dos fatos artísticos, mas porque se julga que o 
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único modo de objetivá-los e explicá-los, seja o de historicizá-los” (ARGAN, 2005, 

p.14). 

Para fonte da pesquisa consideramos documentos e depoimentos. Os documentos 

consultados foram páginas da Web, projetos pedagógicos dos cursos tecnológicos e 

de licenciatura, bem como textos acadêmicos. Somaram-se a esses documentos os 

depoimentos de alunos egressos e de professores vinculados ao Curso em análise. 

Os depoimentos dos egressos foram coletados através de instrumentos de 

entrevista semiestruturada por meio de correio eletrônico. Através da análise dos 

documentos foi possível compreender o contexto inicial da trajetória de constituição 

do curso tecnológico, enquanto os depoimentos dos egressos viabilizaram de uma 

forma mais direta as discussões sobre o modo como percebem a sua formação e 

quais as suas opiniões sobre a mudança do curso para a modalidade licenciatura. 

Para a coleta dos depoimentos o critério de inclusão dos sujeitos foi ser egresso do 

Superior de Tecnologia em Artes Plásticas (CSTAP) e se disponibilizar a conceder a 

entrevista, respondendo por escrito. Conseguimos entrevistas com cinco egressos e 

as informações contidas em seus depoimentos foram analisadas em categorias das 

quais destacamos aspectos da formação anterior ao ingresso no Curso Tecnológico, 

formação durante o Curso Tecnológico, saberes e aprendizagens relevantes para o 

exercício profissional, saberes que foram aprimorados durante o Curso Tecnológico 

e finalmente, o que pensam sobre a transformação da modalidade de oferta de 

Curso Tecnológico para Licenciatura. 

As perguntas das entrevistas tiveram como finalidade identificar aspectos 

relacionados com a formação dos sujeitos antes do ingresso e durante o Curso 

Tecnológico, destacando saberes e aprendizagens relevantes o exercício 

profissional, disciplinas/atividades/ateliês, bem como suas opiniões em relação a 

transformação do Curso Tecnológico em Licenciatura. Para garantir o anonimato dos 

participantes da pesquisa utilizamos as seguintes notações, egresso 1, 2, 3, 4 e 5, 

com notações E1, E2, E3, E4 e E5 

3. O contexto da implantação do Curso Superior de Artes Visuais do IFCE 
Para compreender esse contexto é preciso, inicialmente entender a trajetória da 

formação em artes visuais da cidade de Fortaleza, que seguindo o raciocínio de 
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Argan (2005) está diretamente relacionada com a história da cidade que lhe serviu 

de palco, envolvendo peculiaridades culturais próprias de uma cidade com função de 

capital de Estado, localizada no Nordeste do Brasil. Quem conhece a história das 

instituições de formação em arte, sabe que elas não surgiram por acaso, nesta ou 

naquela cidade, são fruto de iniciativas de uma política local ou nacional. Portanto, 

estas iniciativas sempre estiveram ou estão alinhadas a um projeto político-cultural e 

educacional mais amplo que possa justificar e viabilizar a sua criação e 

permanência. 

Em Fortaleza a primeira iniciativa de institucionalização de um curso superior em 

artes visuais, surgiu no inicio da primeira metade do século XX, por iniciativa da 

Sociedade Cearense de Artes Pláticas (SCAP), que na época representava a 

vanguarda artística da cidade e chegou a ter como integrante nomes como: Aldemir 

Martis, Antonino Bandeira e Estrigas. Essa primeira iniciativa recebeu o nome de 

Escola de Belas Artes do Ceará (EBAC) e funcionou de modo precário de 1953 a 

1956. Antes mesmo da conclusão de sua primeira turma a EBAC parou de funcionar 

por falta de recursos o projeto foi abortado (SALES, 2012). 

Depois da tentativa do curso da EBAC, as outras iniciativas que se destacam em 

termos de criação de cursos superiores de arte em Fortaleza são o curso superior de 

música, na Universidade Estadual do Ceará no ano de 1979. Em seguida veio o 

Bacharelado em Artes Plásticas, da Faculdade Gama Filho (FGF), no ano 2000, 

curso que contou com a oferta de poucas turmas, talvez pelo fato de se tratar de um 

curso de instituição privada. 

No ano de 2002, teve inicio o Curso Superior de Tecnologias em Artes Plásticas do 

então Centro Federal de Ensino do Ceará (CSTAP). O CSTAP tem sua gênese no 

projeto de Arte-Educação, do Ensino Médio. Projeto este que se efetiva de fato no 

ano de 1991 com a contratação de professores com formação específica em 

linguagens artísticas, dentre elas as Artes Visuais. 

 

Havia uma preocupação em firmar a disciplina Educação Artística 
como coadjuvante na melhoria da educação escolar, sobretudo com 
noções de estética e de cidadania num contexto de ensino 
profissionalizante para jovens que ingressavam muito cedo no 
mercado de trabalho (MACHADO, 2008, p. 97). 
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Uma das particularidades do projeto é o fato de ter origem e funcionar numa 

instituição cuja prioridade era a formação tecnológica, voltada para o atendimento de 

demandas de setores da indústria e de serviços. 

Vale salientar que nas décadas de 1980 e 1990, o movimento denominado de 

Arte/Educação, que teve como objetivo principal a valorização do ensino de arte, 

trouxe para discussão em foruns e encontros nacionais de educadores, os 

problemas da área de Arte, exigindo a criação de novos cursos e contratação de 

professores de Arte com formação específica para as escolas de educação básica, 

através de documentos reivindicatórios (BARBOSA, 2008) 

Portanto, antes da criação do curso superior, os profissionais da área de artes, eram 

contratados para ministrar a disciplina de Arte-Educação, nos cursos técnicos da 

instituição. Apesar desse cenário os professores de Arte insistiram na luta por mais 

espaço institucional, alegando a necessidade da criação de cursos superiores para 

formação de profissionais de artes em Fortaleza, um deles o professor Gilberto 

Machado assim resume os conflitos vividos neste momento: 

 
A demanda premente da cidade era, e continua sendo, a formação 
de professores de arte [...] embora as estatísticas das secretarias de 
Educação do Estado e do município de Fortaleza comprovassem a 
defasagem de professores de Ciências e de Artes para o ensino 
básico, na época, aos CEFETs era permitido a criação de cursos de 
licenciatura apenas em áreas como Matemática e Física. Desse 
modo, a alternativa encontrada foi criar os cursos de Tecnologia em 
Artes Plásticas e de Tecnologia em Artes Cênicas. Inicialmente 
pensado para professores de Arte, e redirecionado pelas 
contingências locais para a formação de artistas numa área de 
tecnologia, o curso Superior de Tecnologia em Artes Plásticas 
orientou-se para uma formação mais humanística e estética do que 
técnica (MACHADO, 2008, p.100). 

 

No depoimento encontramos pistas que começam a esclarecer os motivos da 

escolha da modalidade de oferta dos cursos de Arte, do então Centro Federal. A 

opção pelo Tecnológico foi a solução encontrada para ofertar a formação superior 

em artes. 

Vale ressaltar ainda, que o projeto inicial foi pensado para ser uma licenciatura, 

posteriormente sendo modificado para tecnológico, para atender a exigências legais. 



 

 
MEDEIROS, Wendel Alves; SALES, José Albio Moreira de. Do Tecnólogo à Licenciatura: A trajetória do curso de Artes 
Visuais do Instituto Federal do Ceará (IFCE), In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, 2017. p.4040-4051. 

4046 

O CEFETCE, naquele momento estava habilitado para a oferta de licenciaturas 

apenas nas áreas de ciências exatas e tecnológicas. 

Uma vez aprovado o Curso Superior de Tecnologias em Artes Plásticas começou 

suas atividades com um corpo docente bem reduzido, contava apenas com 4 

professores. Sua infraestrutura de funcionamento também era bastante deficitária, 

contava com 2 salas e muitos problemas estruturais, como a falta de acervos 

específicos na biblioteca. Nesse cenário, os professores responsáveis pelo curso 

recebiam muitas críticas, algumas delas para que aceitassem as condições 

desfavoráveis em que tiveram que iniciar suas atividades, contudo isto não 

desmotivou a equipe, pelo contrário, fortaleceu o espírito de coletividade. 

Para entender que tipo de profissional o Curso Superior de Artes Visuais formou na 

época de sua oferta como tecnológico, coletamos depoimentos de egressos e uma 

das perguntas dizia respeito à formação em artes, que haviam recebido antes do 

ingresso no Curso de Tecnólogo. As respostas indicaram que a maioria já possuía 

algum tipo de formação e que estas formações foram constituídas no meio familiar, 

com participações do mercado gráfico e dos espaços escolares. 

Vejamos o que diz o E1, E2 e E3: 

 

Formada em Técnico em Edificações curso ofertado pela antiga 
Escola Técnica Federal do Ceará hoje o IFCE. E arte finalista das 
empresas Studio K e gráfica Estrela por aproximadamente 10 anos. 

Antes de ingressar no curso de artes plásticas participei de oficinas 
de desenho, pintura, história da arte e cursos de artesanato. 

Trabalhei como carpinteiro com meu pai onde comecei a desenvolver 
peças do utilitário doméstico. 

Sou autodidata. Aprendi a desenhar sem ensino formal e comecei a 
trabalhar com quadrinhos para o mercado americano em 1998. 
Entrei no curso Tecnólogo em Artes Plásticas em novembro de 2002. 

 

Outra questão foi sobre os saberes e as aprendizagens adquiridos no Curso 

Superior Tecnológico, que consideram ter sido relevante para exercício profissional, 

vejamos com o que responderam os egressos: 
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E1: Os novos saberes adquiridos no convívio com os professores e 
colegas as vivências práticas, das visitas a museus, pintura ao ar 
livre me ampliaram o repertório no campo visual e principalmente me 
forneceram a base técnica, que passei a utilizar nas minhas futuras 
criações enquanto programadora visual. 

E3: Com o ingresso no Curso passei a ter contato mais íntimo com 
linguagens e códigos das Artes Visuais, que desde cedo já me 
fascinavam, apesar de ainda não as praticar. Em algumas delas, 
como Pintura e Computação Gráfica tive muitas dificuldades no 
início. A Xilogravura, contudo foi uma grata descoberta. Como 
saberes mais relevantes citaria os saberes adquiridos sobre: 
Desenho, Pintura, Gravura e História da Arte. 

E4: Considero que o curso como um todo foi proveitoso. Destaco as 
bases de linguagem visual, a teoria sobre cores e as técnicas de 
pintura, além do valor do trabalho expressivo. Vim de uma profissão 
em que a ilustração tem um perfil muito comercial. Há um valor muito 
importante que não está no conteúdo das disciplinas e foi inestimável 
na minha formação: as amizades, o descobrimento de outros artistas 
na cidade, a vivência de um ambiente onde se respira arte. O 
trabalho de um desenhista é muito solitário, então o tempo que 
dediquei ao curso me deu uma nova perspectiva sobre o que é ser 
artista. 

 

Em relação às atividades que lhe foram mais significativas os egressos citaram a 

pintura e os exercícios ao ar livre em praças, parques e locais históricos de 

Fortaleza. Citaram também a disciplina de fotografia pelo seu aspecto prático, as 

visitas aos museus, exposições e atividades sócio culturais. Destacaram também o 

ateliê de modelo vivo. 

Entre os profissionais formados pelo Curso Superior Tecnológico, havia os que 

desejavam exercer o ensino de arte, especialmente na Educação Básica e 

enfrentaram dificuldades na contratação por não serem portadores de diploma de 

licenciatura. De fato sempre houve o desejo de transformá-lo em licenciatura, e 

finalmente no ano de 2007, após uma avaliação do Ministério da Educação, a 

criação da licenciatura foi autorizada, inclusive modificando-se também o nome do 

curso de Artes Plásticas para Artes Visuais. 

 

4. A transição do tecnológico para a licenciatura 
Com a transformação de Centro Federal em Instituto Federal, foi criado o Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, em 18 de agosto de 2008. De acordo com o seu 

projeto pedagogico o CLAV/IFCE, surge “para melhor atender as demandas 
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contemporâneas da pesquisa no ensino de artes visuais, da formação do professor-

artista-pesquisador e do professor”. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ARTES VISUAIS, 2008, p. 10). 

Para atender ao novo formato de curso, várias mudanças foram implementadas, as 

principais foram a forma de ingresso, que passou a ser realizada por meio do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU) e a supressão do Teste de Habilidades 

Específicas (THE). 

Sobre a transição do Curso de tecnológico para licenciatura, os egressos veem 

como uma coisa positiva, acreditando que a transformação trouxe mais 

oportunidades de profissionalização para os cursistas. Vejamos alguns depoimentos: 

 

E1: Acho que o artista plástico enquanto profissional não precisa 
tanto do referendo acadêmico como o professor, porque o artista se 
autoreferência, por isso achei de extrema importância a 
transformação do curso, pois agora ele da ao concludente a opção 
de atuar não só como artista plástico, mas também de lecionar e 
fazer carreira no magistério superior e em escolas de ensino 
fundamental e médio. 

E2: A transformação do tecnológico para licenciatura trouxe mais 
oportunidade de atuação profissional, uma vez que viabilizou a 
atuação na educação e ampliou a chance de maior conhecimento em 
outras disciplinas que não estavam no currículo do curso de 
tecnologia. 

E4: Do ponto de vista do mercado foi benéfico, pois a demanda no 
Ceará é muito maior por professores de arte, mas lamento não ter 
um bacharelado ou a manutenção do tecnólogo em paralelo para os 
artistas que não querem dar aula (como foi o meu caso). Não 
conheço com detalhes a grade curricular nem o dia-a-dia do IFCE 
atualmente, mas em conversas fala-se que o curso perdeu muito na 
formação prática e no conhecimento específico de artes. Entendo 
que esteja em um processo de adequação, e essa formação prática 
faz parte dos ajustes. 

E5: Acredito que a formação profissional desde o início deveria ser 
para a carreira de professor, visto que a maior demanda que existe 
em nosso estado para as artes plásticas é para essa prática 
profissional. Nesse sentido, o curso tecnólogo pecou por não 
capacitar para o ensino de artes, ou não contribuir para que os 
alunos formados pudessem fazer as disciplinas pedagógicas e assim 
optarem pela licenciatura. 
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Como se pode perceber pelos depoimentos, apenas um dos egressos lamenta a 

transformação do tecnológico em licenciatura e a sua alegativa é que acredita que o 

curso possa ter perdido em relação à formação prática de práticas artísticas, mas 

acredita que ainda vá se adequar e ajustar essa formação prática no curso de 

licenciatura. 

A modalidade licenciatura permitiu a ampliação das práticas de pesquisas em 

grupos institucionalizados. Atualmente o CLAV/IFCE conta com três grupos de 

pesquisa: Arte UM, Íris e Meio-Fio; estes organizam suas ações em torno de 

pesquisas e práticas artísticas em forma de oficinas, seminários, intervenções 

públicas, exposições e participações em eventos com comunicações, bem como 

publicações de artigos em periódicos acadêmicos. 

A nova dinâmica de trabalho prioriza uma formação ancorada no conceito professor-

artista-pesquisador em artes visuais para que atuem no Ensino Básico. Esta tríade 

esta focada na preparação docente, valorização das atividades artísticas e reflexão 

sobre práticas no campo das artes visuais, envolvendo pesquisa em conjunto com 

os alunos. Percebe-se pelos objetivos do curso, que existe uma vontade por cobrir 

de forma apropriada a dimensão teórica e prática da formação do docente em artes 

visuais. 

 

5. Considerações finais 

Sabemos que nem todos os aspectos que esclarecem as razões da criação do 

Curso Superior em Artes Visuais do IFCE e a sua transformação em Licenciatura 

foram apresentados e discutidos neste texto, dado os limites deste trabalho. 

Entretanto, o que conseguimos destacar, já sinaliza elementos para responder às 

perguntas que direcionaram a investigação que foram: 

Porque o Curso Superior de Artes Visuais do IFCE foi inicialmente criado na 

modalidade Tecnológico? E como os egressos desse Curso tecnológico percebem a 

sua formação e transformação tecnológica em licenciatura? 

Na primeira etapa do texto buscamos apresentar elementos que esclarecessem a 

primeira pergunta, dentre eles os que remotam a memória e história do surgimento 

do grupo de professores de arte-educação, do qual fazia parte os de Artes Visuais, 
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que mais tarde seriam responsáveis pelo projeto de estruturação do Curso Superior, 

pontuando os fatos necessários à compreensão do contexto em que resultaria na 

criação do Curso Superior de Tecnologo em Artes Visuais. Alguns dados colaboram 

para esclarecer o porquê do Curso ter surgido no Instituto Federal e não em uma 

das duas Universidades públicas existentes em Fortaleza naquela época. 

Em relação à segunda pergunta que diz respeito ao modo como os egressos 

diplomados no tecnológico percebem a sua formação e a transformação tecnológica 

em licenciatura, tratamos na segunda parte do texto e o que se pode concluir a partir 

da análise dos depoimentos é que eles entendem que naquele momento a formação 

no curso tecnológico cumpriu um papel de relevância para a profissionalização do 

meio artístico das Artes Visuais em Fortaleza. 

Portanto, na discussão que ora estamos a concluir, fica claro que desde o início, a 

intenção era criar um curso de licenciatura. A modalidade tecnológica foi uma 

decorrência das limitações instituicionais do então Centro Federal, e, portanto o 

curso tecnológico foi uma etapa a ser vencida para que se alcançasse as condições 

institucionais para a aprovação da licenciatura. Finalizando,  podemos  afirmar que 

os documentos e depoimentos consultados comprovam que a implantação do Curso 

Superior de Artes Visuais do IFCE na modalidade Tecnológico, foi ao mesmo tempo 

uma estratégia e uma etapa para a viabilização da aprovação da Licenciatura em 

Artes Visuais. 
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