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TEXTO No 2 
 “O currículo nos anos 1980 e os referenciais estéticos na música cearense dos anos 1970”. Esse é 
o título da minha proposta de pesquisa no mestrado que ora curso. A idéia básica é analisar a relação da 
produção artística e intelectual de um grupo que ficou conhecido como Pessoal do Ceará, com os 
currículos das escolas públicas estaduais do Ceará, em especial com a disciplina de música. Entre as 
diversas produções desse grupo, vários autores consideram como marco o disco (long-play) intitulado 
Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto na Viagem e que ganhou como sub-título a expressão que 
batizou essa geração: Pessoal do Ceará. Desse disco participaram como intérpretes Rodger de Rogério, 
Tetty e Ednardo; porém o nome é relacionado a todo um grupo de artistas, dentre os quais estão Fagner, 
Belchior e Ednardo que ganharam certa notoriedade nos meios de comunicação de massas. 
 Situado o objeto da minha proposta de pesquisa quero relatar algumas repercussões que 
prematuramente esse trabalho tem causado. Enviei uma cópia a um jornalista – assessor de imprensa do 
Centro Cultural BNB, o Luciano Sá – pois o mesmo sempre me envia muitas mensagens sobre música 
cearense. Sabendo também que ele já trabalhou como assessor do compositor Fausto Nilo, o qual se 
insere no Pessoal do Ceará digamos latu sensu, e da cantora e compositora Kátia Freitas, achei que 
minha proposta fosse de interesse para as pesquisas profissionais do mesmo. Acontece que, com a melhor 
das boas intenções, o referido jornalista encaminhou meu trabalho para toda a sua caixa de endereços, que 
ao que parece, tem mais de duas centenas de endereços, visto que tenho recebido inúmeras mensagens de 
pessoas que se interessam pelo tema. Entre acadêmicos e jornalistas que me escreveram, teve um que me 
pediu o telefone para que eu concedesse uma entrevista, tratava-se de um jornal de Minas Gerais. Muito 
lisonjeado pelo convite não vi porque não aceitar e concedi a tal entrevista.  

O jornalista, certamente, experiente direcionou suas perguntas no sentido de fazer comparações 
sobre as obras dos artistas, em especial dos que ficaram conhecidos pela mídia de massas, e sobre suas 
posturas profissionais. Lembro que isso não tem nada a ver com a minha proposta de pesquisa. Fui 
relatando opiniões, sentimentos mal resolvidos, pré-julgamentos ou preconceitos que já ouvi dos artistas 
locais. Quando recebi a matéria publicada verifiquei o quanto as pessoas têm necessidade de hierarquizar 
saberes. E lendo “Grandes Debates da Ciência” percebi como as contendas, embora não expliquem as 
obras em si dos artistas e intelectuais, têm o poder de delimitar espaços e de ganhar legitimidade na 
sociedade. 

Essas disputas de espaços e de poder não só revelam a vaidade e o ego, por vezes 
exageradamente expandido, mas principalmente se materializa no desenvolvimento profissional. 
Dependendo da habilidade social do protagonista ele consegue um status que tem o poder de lhe conferir 
melhores contratos de trabalhos, melhores condições para o desenvolvimento de suas idéias, muitas vezes 
em detrimento de outras manifestações artísticas que também merecem seu “lugar ao sol”. 

 


