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Mesmo  assim,  eu  não  considerei  biografia.  Talvez  eu  tenha  me  
intimidado  com  a  forma,  que  parecia  exigir  o  tipo  de  “domínio”  intelectual  do  
qual  eu  era,  e  continuo  sendo,  profundamente  suspeito.  (Por  maestria  quero  
dizer  um  modo  de  produção  de  conhecimento  que  privilegia  a  aquisição  de  
conhecimento  por  si  só  ou  o  que  pode  ser  descrito  neste  contexto  como  o  
equivalente  intelectual  da  coleta  de  registros.)  Talvez  eu  tenha  me  afastado  
da  biografia  por  razões  disciplinares.  Como  um  Ph.D.  Inglês.  treinado  no  
final  dos  anos  1980  e  início  dos  anos  1990,  fui  ensinado  (sem  dúvida  
tacitamente  –  não  me  lembro  de  alguém  ter  dito  isso  em  voz  alta)  a  considerar  
o  livro  de  “autor  único”,  ou  um  livro  concentrado  em  uma  única  figura,  como  um  beco  sem  saída  profissional.
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Gayle  Wald

Fiz  um  post-it  mental  e  segui  em  frente.  Mas  o  poder  de  Rosetta  Tharpe  como  
intérprete,  meu  interesse  por  sua  música  e  influência,  e  minha  descoberta  de  
lacunas  e  silêncios  até  mesmo  nas  melhores  histórias  da  música  popular  
americana,  acabaram  me  fazendo  retornar  a  esse  germe  de  ideia.

Talvez  eu  tenha  rejeitado  a  ideia  de  biografia  por  razões  pragmáticas.  
Minha  erudição  preliminar  revelou  extraordinariamente  pouco  sobre  Tharpe,  
que  raramente  era  mencionado  na  maioria  das  histórias  do  gospel,  do  rhythm-
and-blues  ou  do  rock  and  roll.  Ou  talvez  fosse  uma  questão  de  tendências  
pessoais.  O  fato  é  que  eu  particularmente  não  gostava  de  biografias,  
especialmente  biografias  de  músicos  populares,  que,  descobri,  muitas  vezes  
centravam  o  cérebro  espaçoso  do  biógrafo  (masculino)  ao  invés  da  
subjetividade  e  produção  criativa  do  músico  (masculino).  (Veja  a  maestria  
acima.)  Minhas  autobiografias  musicais  favoritas  –  de  histórias  como  Rage  to  
Survive ,  de  Etta  James,  à  fascinante  Beneath  the  Underdog,  de  Charles  
Mingus  –  me  ensinaram  que  narrativas  sobre  músicos  e  criatividade  musical  
podem  ser  esclarecedoras  e  prazerosas.  1  Mas  achei  a  maioria  das  biografias  desanimadoras.

Em  suma,  a  biografia  simultaneamente  me  intimidou  como  estudiosa  e  
me  pareceu  pelo  menos  potencialmente  legalizada  do  ponto  de  vista  feminista,  dado  que

Não  me  propus  a  escrever  uma  biografia.  Quando  encontrei  pela  
primeira  vez  a  notável  Irmã  Rosetta  Tharpe,  a  pioneira  musical  que  se  tornou  
a  primeira  superestrela  nacional  do  evangelho  no  final  da  década  de  1930,  
fiquei  fascinado.  Era  o  final  dos  anos  1990,  eu  estava  em  uma  conferência  
sobre  música  rock  na  Duke  University,  e  George  Lipsitz  havia  mostrado  um  
vídeo  com  um  clipe  tentador  do  artista  cantando  “Down  By  the  Riverside”.  
Quem  era  essa  cantora  e  guitarrista  virtuosa,  eu  me  perguntava,  e  por  que  
eu  não  sabia  nada  sobre  ela?  Eu  queria  perseguir  essas  questões,  mas  
também  estava  terminando  meu  livro  de  posse,  um  estudo  sobre  passagem  racial  na  literatura  e  cultura  dos  EUA,  e  não  podia  me  distrair.
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Uma  vez  que  me  comprometi  a  escrever  uma  biografia,  era  esse  fato  
do  apagamento  de  Rosetta  que  muitas  vezes  me  fazia  continuar.  (Isso  e  o  
puro  prazer  de  conversar  com  tantas  pessoas  interessantes,  incluindo  
muitos  outros  músicos  afro-americanos  que  a  história  havia  esquecido  ou  
nunca  conhecido.)  Fiquei  atraído  pelos  mecanismos  da  memória  histórica,  
pela  questão  de  como  certas  figuras  -  principalmente  raciais  -  minorias  
étnicas  e  mulheres  -  tornam-se  invisíveis.  Em  algum  momento  durante  
minha  pesquisa,  me  deparei  com  esta  descoberta  surpreendente:  no  início  
dos  anos  1970,  um  observador  britânico,  escrevendo  sobre  um  concerto  
de  Tharpe  na  Inglaterra,  comparou  Rosetta  a  Elvis  Presley.  Embora  isso  
não  pareça,  à  primeira  vista,  surpreendente  (Elvis  foi,  de  fato,  profundamente  
influenciado  por  Rosetta,  a  ponto  de  dizer  que  ele  cantou  uma  de  suas  
músicas,  “Strange  Things  Happening  Every  Day”,  em  sua  audição  de  1954).  
para  Sam  Phillips,  da  Sun  Studios),  esse  observador  escreveu  que  Rosetta  
Tharpe  parecia  e  soava  como  um  “Elvis  travestido  de  preto”,  não  apenas  
causando  ofensa,  mas  interpretando  a  narrativa  da  influência  musical  completa  e  totalmente  errada.

Inverno

a  consagração  da  forma  da  subjetividade  e  realização  individual.  Em  
contraste,  como  Farah  Jasmine  Grifin  me  convenceu  (através  de  If  You  
Can't  Be  Free,  Be  a  Mystery,  seu  trabalho  de  2001  em  Billie  Holiday),  a  
biografia  poderia  ser  um  empreendimento  feminista,  especialmente  
considerando  que  as  mulheres  afro-americanas,  ao  contrário  de  seus  
pares,  raramente  foram  concebidos  em  termos  de  seu  “gênio”.  Como  eu  
havia  descoberto  em  conferências,  se  eu  quisesse  falar  sobre  Tharpe  como  
uma  “janela”  para  questões  teóricas,  eu  normalmente  teria  que  começar  
contando  quem  ela  era  para  um  público  que,  compreensivelmente,  nunca  
tinha  ouvido  falar  dela  ou  sabia  muito  pouco  sobre  ela.  sua.  Contei  a  versão  
de  cinco  minutos  da  história  de  Tharpe  tantas  vezes  que  me  ocorreu  que  fazer  isso  de  maneira  mais  formal,  por  meio  da  biografia,  era  justamente  a  “intervenção”

Se  apenas  porque  tinha  o  potencial  de  corrigir  tais  deturpações,  a  
biografia,  me  parecia,  poderia  servir  como  uma  crítica  poderosa  das  
narrativas  históricas  dominantes.  Nisso,  as  biografias  podem  ser  inerentemente  feministas  como

eu  precisava  fazer.
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Essa  intuição  repercutiu  nos  resultados  de  minhas  primeiras  pesquisas  
sobre  Rosetta  Tharpe,  que  confirmaram  sua  genialidade  e,  simultaneamente,  
confirmaram  que  essa  genialidade  havia  sido  retirada  do  registro  histórico.  
De  fato,  do  ponto  de  vista  historiográfico,  o  fato  mais  convincente  sobre  
esse  dínamo  de  violão,  que  passou  de  uma  criança  prodígio  no  circuito  
pentecostal  de  reuniões  na  década  de  1920  a  um  dos  artistas  de  gravação  
mais  conhecidos  da  década  de  1940,  foi  que  ela  havia  sido  ativamente  
apagada  da  memória  e  da  história  musical.  Se  uma  biografia  pudesse  deter  
esse  apagamento,  se  pudesse  “restaurar”  Tharpe  na  memória,  então,  
raciocinei,  poderia  ser  um  empreendimento  radical  e  feminista  –  exatamente  
o  oposto  do  que  eu  vim  a  considerar  como  “conservador”  e  masculinista.  tendências  da  biografia.
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Ainda  assim,  a  decisão  de  escrever  uma  biografia  parecia  sair  em  um  
membro  muito  fino,  profissionalmente  falando.  A  essa  altura,  eu  tinha  
estabilidade  e  isso  foi  uma  grande  ajuda,  talvez  até  um  pré-requisito  para  
todo  o  empreendimento,  já  que  as  biografias  exigem  tempo  e  paciência,  
recusando-se  a  produzir  “produtos”  mensuráveis  por  um  tempo.  E  tive  a  
sorte  de  contar  com  o  apoio  de  Gayatri  Patnaik,  minha  editora  na  Beacon  
Press,  que  acreditava  no  valor  inerente  de  Rosetta  Tharpe  como  tema  de  
um  livro  —  ou  seja,  acreditava  na  comercialização  de  sua  persona  e  de  sua  
história.  Mas  eu  não  tinha  ideia  de  como  iria  reunir  um  arquivo  sobre  uma  

musicista  pentecostal  que  nasceu  em  uma  fazenda  em  Cotton  Plant,  
Arkansas,  em  1915  e  passou  a  maior  parte  de  sua  vida  como  uma  musicista  
itinerante  e  trabalhadora.  Construir  a  história  de  um  sujeito  que,  apesar  de  
sua  fama  e  riqueza  na  década  de  1940,  estava  enterrado  em  um  túmulo  sem  
identificação  na  Filadélfia,  foi  o  aspecto  mais  desafiador  de  trabalhar  em  
Rosetta  Tharpe.  Ao  longo  de  seis  anos  de  pesquisa  frenética,  acabei  
rastreando  o  pedido  de  seguro  social  e  a  certidão  de  óbito  de  Tharpe,  mas  

até  hoje  nunca  consegui  localizá-la  em  um  censo  federal.  Como  ela  
raramente  era  entrevistada  por  jornalistas,  eu  tinha  pouco  acesso  à  sua  
própria  voz  autoexplicativa  –  uma  voz  que,  de  qualquer  forma,  muitas  vezes  se  envolvia  em  uma  automitologização  selvagem  (uma  razão  pela  qual  eu  a  amava).
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empreendimentos  historiográficos.  Se  Tharpe  fosse  reinserido  na  história  
da  música  americana,  perguntei,  então  como  seria  essa  história  
posteriormente?  Seria  possível  usar  a  biografia  para  romper,  se  não  mudar,  
as  maneiras  como  a  maioria  de  nós  foi  ensinada  a  conceber  a  agência  e  a  
autoridade  musical?  Poderia  uma  biografia  levar  os  leitores  a  imaginar  uma  
mulher  afro-americana  de  meia-idade  como  uma  encarnação  do  virtuosismo  
na  guitarra  elétrica,  um  instrumento  tão  profundamente  masculinizado  no  
final  do  século  XX  que  tocá-lo  bem  tinha  sido  associado,  em  mais  de  uma  
ocasião,  com  o  sexo  masculino?  masturbação?

Acabei  conduzindo  cerca  de  cem  entrevistas,  perseguindo  qualquer  
um  que  já  tivesse  tido  contato  significativo  com  Tharpe.  Muitas  vezes  senti  
que  estava  literalmente  trabalhando  contra  o  relógio,  passando  meus  dias  
procurando  por  octa-  e  nonagenários  que  pudessem  se  lembrar  de  eventos  
das  décadas  de  1930  e  1940.  No  momento  em  que  este  texto  foi  escrito,  em  
agosto  de  2009,  pelo  menos  nove  pessoas  -  os  músicos  Ruth  Brown,  Ira  
Tucker,  Isaac  Hayes,  Marie  Knight  e  a  cantora  gospel  Margaret  Allison,  bem  
como  o  produtor  musical  Jim  Dickinson,  Sarah  Roots,  uma  vez  backup  
cantora  de  Rosetta  Tharpe,  Sam  Scott,  um  historiador  não  oficial  da  
comunidade  afro-americana  de  Cotton  Plant,  e  Shirley  Feld,  cuja  família  
promoveu  Tharpe  em  seu  infame  concerto  de  casamento  em  1951,  morreram  

desde  que  os  entrevistei.  Fiquei  emocionado  por  poder  gravar  suas  
histórias,  mas  entristecido  que  tanta  coisa  fosse  inevitavelmente  deixada  de  fora  na  minha  recontagem.
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1Etta  James  e  David  Ritz,  Rage  to  Survive:  The  Etta  James  Story
(Nova  York:  Da  Capo  Press,  1995);  Charles  Mingus,  Beneath  the  Underdog:  His  
World  As  Composed  by  Mingus,  ed.  Nel  King  (Nova  York:  Vintage,  1991).
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A  biografia  pode  ser  crítica  e  pode  ser  feminista.  Pode  lançar  luz  
sobre  a  vida  das  mulheres  enquanto  questiona  os  aparatos  históricos  que  
as  excluíram.  E  pode  ser  uma  experiência  profundamente  instrutiva  para  a  
acadêmica  feminista.  Escrever  sobre  a  vida  de  Tharpe  exigiu  que  eu  me  
envolvesse,  de  forma  profundamente  prática,  com  questões  teóricas  sobre  
autenticidade,  autoridade,  singularidade,  genialidade  e  influência.  Ensinou-
me  que  o  “esquecimento”,  como  a  memória  e  a  lembrança,  é  uma  prática  
social,  não  meramente  uma  função  da  passagem  do  tempo.  E  me  ensinou  
que  a  biografia  pode  ser  uma  ferramenta  crucial  de  “não-esquecimento”:  
um  processo  que,  na  melhor  das  hipóteses,  resiste  às  estratégias  
totalizantes  e  excludentes  que  tornaram  uma  pessoa  invisível  e  não  contabilizada.

Observação
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CaRolyN  STeedMaN  é  professora  de  história  na  universidade  de  War  wick,  
Reino  Unido.  Ela  finalmente  encerrou  seu  projeto  de  pesquisa  sobre  o  
serviço  doméstico  do  século  XVIII.  her  Master  and  Servant:  Love  and  Labor  
in  the  English  Industrial  Age  foi  publicado  pela  Cambridge  University  Press  
em  2007  e  Labors  Lost:  Domestic  Service  and  the  Making  of  Modern  
England,  também  publicado  pela  Cambridge  University  Press,  está  previsto  para  novembro  de  2009.
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livro  de  escolha  do  editor  do  New  York  Times  Book  Review.  Ela  escreve  
frequentemente  sobre  a  cultura  popular  afro-americana  e  atualmente  está  
trabalhando  em  um  livro  sobre  o  seminal  programa  de  TV  de  artes  negras  Soul!

MaRy  TiNG  yi  lui  é  professora  associada  de  estudos  e  história  americanos.  
Ela  é  a  autora  de  The  Chinatown  Trunk  Mystery:  Murder,  Miscege  nation,  
and  Other  Dangerous  Encounters  in  Turn-of-the-Century  New  York  City
(Princeton  University  Press,  2005).  O  livro  usa  um  caso  de  assassinato  não  
resolvido  de  1909  para  examinar  raça,  gênero  e  relações  sexuais  interraciais  
na  formação  cultural,  social  e  espacial  da  Chinatown  de  Nova  York  de  1870  a  1920.

TheodoRe  JuN  yoo  é  professor  associado  de  história  na  Universidade  do  
Havaí  em  Manoa.  ele  é  o  autor  de  The  Politics  of  Gender  in  Colonial  Korea:  
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2008).

Ela  está  atualmente  trabalhando  em  uma  história  dos  americanos  asiáticos  nos  esforços  de  

diplomacia  cultural  da  Guerra  Fria  dos  EUA  na  Ásia.
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