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Com  Shout,  Sister,  Shout!,  Wald  sai  pela  porta  da  academia  para  o  caminho  do  

intelectual  público,  optando  por  publicar  o  livro  com  a  Beacon  Press,  uma  

prestigiosa  e  inteligente  marca  comercial.  A  decisão  de  Wald  de  contar  a  história  

de  Tharpe  para  um  público  mais  amplo  não  diminui  de  forma  alguma  o  rigor  de  

sua  erudição  ou  a  acuidade  de  sua  teoria.  A  qualidade  acadêmica  do  trabalho  é  

evidente  em  cada  página,  mas  não  é  um  tomo  acadêmico  seco  e  especializado.

A  Universidade  de  Ontário  Ocidental

E  se  o  primeiro  disco  de  rock  and  roll,  de  acordo  com  o  acordo  convencional,  não  

fosse  “Rocket  88”,  gravado  por  Jackie  Brenston  e  Ike  Turner  nos  consagrados  

Sun  Studios  em  1951,  mas  foi  gravado  por  uma  mulher  em  1944?
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E  se  o  rock  and  roll  não  nasceu  na  encruzilhada  de  um  acordo  entre  o  diabo  e  

Robert  Johnson,  mas  fora  da  Igreja  Afro-Americana  de  Deus  em  Cristo  (COGIC)?  

E  se  alguns  dos  licks  fundamentais  para  a  guitarra  elétrica  não  fossem  descobertos  

ou  inventados  por  bluesmen  e  magos  da  guitarra  country,  mas  por  uma  cantora  

gospel  que  se  acompanhava  anos  após  a  invenção  do  instrumento?  A  história  do  

rock  and  roll,  como  é  geralmente  reconhecido,  teria  uma  trajetória  muito  diferente,  

que  exigia  um  repensar  das  histórias  de  origem  de  gênero  e  raça  e  mitologias  

subsequentes.  De  fato,  o  grito  de  Gayle  Wald ,  irmã,  grito!  The  Untold  Story  of  

Rock-and-Roll  Trailblazer  Sister  Rosetta  Tharpe,  lança  o  desafio  para  fazê-lo  e  nos  

mostra  como  fazê-lo.

Nesta  biografia  convincente  e  meticulosamente  pesquisada,  Wald  

demonstra  que  a  irmã  Rosetta  Tharpe,  uma  guitarrista  e  cantora  gospel  afro-

americana  “perdida  para  a  história”  até  recentemente  (apesar  de  evidências  

visíveis  e  auditivas  razoáveis  de  sua  existência  e  trabalho),  é  como  se  não  mais  

importante  à  história  do  rock  and  roll  do  que  algumas  das  figuras  mais  

reverenciadas  e  masculinas  da  mitologia  do  rock.  Esta  é  uma  afirmação  descarada,  

mas  que  Wald  é  excepcionalmente  adequado  para  fazer.  Wald,  uma  das  primeiras  

acadêmicas  a  examinar  seriamente  gênero  e  feminilidade  na  música  popular,  

especialmente  os  gêneros  rock  e  pop,  foi  ela  mesma  uma  pioneira,  e  seu  corpo  

de  trabalho  sobre  o  tema  está  entre  os  melhores  e  mais  comprometidos  politicamente  nos  estudos  da  música  popular.
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O  prazer  do  livro  como  biografia  comercial  não  diminui  seu  valor  acadêmico.  Ao  

contrário,  Wald  fornece  um  modelo  para  tornar  o  conhecimento  importante  e  

complexo  acessível  a  um  público  mais  amplo.

Um  dos  desafios  de  contar  as  histórias  da  vida  de  pessoas  e  coisas  

consideradas  descartáveis  ou  sem  importância  no  passado  (e  infelizmente  no  

presente)  é  desenterrar  as  informações  necessárias  para  construir  uma  narrativa  e  

tirar  conclusões  sobre  e  a  partir  dela.  A  historiografia  é  difícil,  e  a  biografia  é  

indiscutivelmente  mais  difícil.  A  memória  se  desvanece,  ou  muda  para  se  adequar  

às  circunstâncias  e  noções  de  sua  própria  importância.  A  historiografia  também  se  

baseia  em  materiais,  ou  vestígios,  do  passado.  O  que  faz  um  historiógrafo,  ou  

neste  caso  um  biógrafo,  quando  partes  cruciais  de  uma  narrativa  ou  da  história  de  

vida  e  motivações  de  um  sujeito  são  inexistentes,  neste  caso  por  preconceitos  

raciais,  de  gênero,  religiosos,  entre  outros?  A  biografia  de  uma  figura  como  Tharpe  

apresenta  desafios  particularmente  espinhosos.  Como  o  historiógrafo/biógrafo  

aborda  a  escrita  sobre  a  vida  de  uma  pessoa  que,  de  acordo  com  uma  série  de  

ideologias  raciais,  de  gênero,  religiosas  e  musicais,  não  existia  ou  não  poderia  ter  

existido,  cujo  corpo  não  importava  (para  brincar  com  o  pensamento  de  Judith  Butler  

idéia)?  Como  Wald  aponta  ao  final  da  introdução  do  livro,  que  revê  sucinta  e  

claramente  o  terreno  teórico  e  as  questões  exploradas  na  obra,  “[A]  mulher  que  já  

teve  duas  casas  e  um  Cadillac  e  precisava  de  um  grande  galpão  para  abrigar  todos  

os  seus  vestidos  estão  hoje  enterrados  em  uma  cova  anônima  na  Filadélfia” (xii).

O  anonimato  de  Tharpe  (até  recentemente)  provavelmente  se  deve  em  

parte  à  falta  de  documentos  em  arquivos  convencionais  e  fontes  primárias.  A  

solução  de  Wald  para  questões  historiográficas  desafiadoras  é  preencher  lacunas  

no  registro  com  especulações  válidas,  teoricamente  informadas  e  altamente  

contextualizadas  sobre  como  Tharpe  e  outros  podem  ter  experimentado  sua  

subjetividade  em  lugares  específicos  durante  épocas  específicas.  Wald  também  

desdobra  as  memórias  e  reflexões  daqueles  que  conheciam  Tharpe  bem,  sem  

dúvida  uma  das  únicas  maneiras  de  acessar  os  processos  de  pensamento  e  

motivações  perdidos  de  Tharpe,  contando  com  mais  de  uma  centena  de  entrevistas  

pessoais  e  por  e-mail  com  amigos,  familiares,  contemporâneos  e  outros  músicos. ,  

bem  como  uma  abundância  de  fontes  acadêmicas  e  jornalísticas.  A  metodologia  

de  Wald  traz  para  o  primeiro  plano  a  natureza  construída,  ideológica  e  possivelmente  

generificada  da  historiografia  ao  tornar  visíveis  operações  que  geralmente  são  

ocultas;  isto  é,  a  historiografia  e  a  história  que  ela  cria  é  necessariamente  

interpretativa.  O  resultado  não  é  uma  historiografia  preguiçosa  ou  ruim,  mas  

alimento  para  mais  pesquisas  e  reflexões.  Dado  que  o  livro  foi  escrito  para  um  

público  amplo,  o  método  de  Wald  também  serve  a  um  propósito  pedagógico.  Por  exemplo,  escrever  sobre  Katie  Harper,  mãe  de  Tharpe,
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Se  alguma  vez  houve  um  sujeito  clamando  para  ser  resgatado  do  anonimato,  

apenas  por  sua  história  de  vida,  senão  pelas  outras  razões  que  Wald  deixa  tão  

abundantemente  claras  ao  longo  do  livro,  é  a  irmã  Rosetta  Tharpe.  Não  é  apenas  

Tharpe  que  conduz  a  narrativa,  mas  o  meio  em  que  ela  operava,  os  circuitos  de  meados  

do  século  XX  do  COGIC,  as  boates  da  cidade  de  Nova  York  nos  anos  1930,  as  turnês  

europeias  de  revival  do  blues  no  final  dos  anos  1950  e  mais.  A  hábil  explicação  de  

Wald  sobre  a  COGIC  e  sua  relação  com  outras  igrejas  gospel  -  e  outras  inflexões  da  

música  gospel  -  da  época  adiciona  outra  camada,  anteriormente  não  reconhecida,  à  

história  das  origens  e  influência  do  rock  and  roll,  introduzindo  e  injetando  o  papel  desse  

fluxo  de  igreja  gospel  e  música  nele.  De  fato,  o  influente  A  Change  Is  Gonna  Come:  

Music,  Race  and  the  Soul  of  America,  de  Craig  Werner  (1998) ,  que  detalha  três  

impulsos  da  música  negra  –  gospel,  jazz  e  blues  –  dentro  da  música  popular  americana,  

não  menciona  Tharpe  ou  COGIC  em  o  texto,  índice  ou  discografia.  Werner  se  concentra,  

em  vez  disso,  nos  estilos  gospel  de  Sam  Cooke,  Mahalia  Jackson  e  Aretha  Franklin,  

mais  conhecidos  na  cultura  branca  e  reconhecidos  como  contribuintes  para  o  rock  and  

roll  à  medida  que  se  desenvolveu,  e  sem  dúvida  mais  populares  com  um  público  afro-

americano  maior  em  seu  auge  do  que  Tharpe.  Além  disso,  Mahalia  Jackson  consolidou  

seu  lugar  na  história  cultural  americana  cantando  no  Lincoln  Memorial  antes  de  Martin  

Luther  King  fazer  seu  discurso  “I  Have  a  Dream”  durante  a  Marcha  em  Washington  em  

1963.

Tharpe,  como  documenta  Wald,  não  era  tão  proeminente  quanto  Jackson  no  movimento  

dos  Direitos  Civis;  nem  ela  nunca  assinou  com  uma  grande  gravadora,  como  Jackson

e  como  ela  chegou  ao  lugar  onde  sua  filha  nasceria,  Wald  coloca  algumas  questões  

sugestivas  que  contêm  em  si  complexas  considerações  teóricas  e  históricas:  “Ela  se  

mudou  para  lá  quando  jovem,  com  outros  membros  de  sua  família?  Ela  seguiu  um  

marido,  talvez  alguém  com  quem  se  casou  antes  de  Willis  Atkins?  Talvez  ela  tenha  

migrado  porque  ouviu  que  um  bom  trabalho  pode  ser  encontrado  em  uma  cidade  que  

se  orgulhava  de  ser  'A  Grande  Metrópole  do  Algodão  do  Leste  do  Arkansas'”.  gênero)  

e  forçar  o  leitor  a  pensar  sobre  eles  e,  esperançosamente,  explorá-los  ainda  mais.  Além  

disso,  Wald  emprega  suas  prodigiosas  habilidades  de  análise  e  descrição  orética  para  

nos  trazer  às  mentes  e  ambientes  de  Tharpe  e  daqueles  que  a  conheceram.  Ela  é,  

assim,  capaz  de  restaurar  um  patrimônio  para  aqueles  que  foram  privados  dele,  

principalmente  porque  eles  nasceram  de  uma  determinada  raça  e/ou  gênero  em  um  

determinado  momento  da  história  social  e  cultural  americana.

estava.
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Mesmo  que  Tharpe  não  fosse  uma  guitarrista  pioneira  e,  como  Wald  
argumenta,  a  primeira  a  gravar  o  que  poderia  ser  qualificado  como  uma  música  
rock-and-roll  –  em  1945  –  sua  história  é  tão  valiosa  para  os  cursos  de  história  
da  mulher  e  história  afro-americana  e  bolsa  de  estudos.  como  é  para  aulas  e  
bolsas  de  estudos  em  música  popular.  A  história  de  Tharpe,  contada  por  Wald,  
é  a  crônica  de  uma  mulher  que  negociou,  com  variados  graus  de  sucesso,  as  
múltiplas  subjetividades  incorporadas  e  desempenhadas  por  ela,  e  sua  
intersecção  com  convenções,  costumes,  leis  escritas  e  não  escritas  e  
preconceitos  de  o  dia  dela.  Wald  conta  essa  história  cronologicamente,  trazendo  
o  leitor  de  Cotton  Plant,  Arkansas,  “uma  cidade  do  Delta  do  Mississippi  a  cerca  
de  100  quilômetros  a  oeste  de  Memphis” (1)  onde  Tharpe  nasceu,  para  Chicago,  
onde  Katie  Bell  se  mudou  com  sua  precoce  musicalidade  de  seis  anos.  -  filha  
mais  velha  em  1921,  através  dos  circuitos  gospel  da  COGIC,  para  as  famosas  
e  sofisticadas  boates  de  Nova  York,  para  o  Carnegie  Hall,  para  a  Europa,  para  
a  tela  da  televisão  e  todos  os  outros  lugares  que  figuraram  em  sua  vida  até  seu  
local  de  descanso  final  na  Filadélfia ,  a  cidade  que  serviu  como  sua  base,  em  
1973.  Ao  longo  do  caminho  ela  documenta  os  vários  casamentos  e  divórcios  de  
Tharpe  (incluindo  um  casamento  realizado  em  um  estádio  de  beisebol  de  
Washington,  DC),  relacionamentos  profundos  com  parceiras  musicais  femininas  
que  podem  ou  não  ter  sido  sexual,  a  extravagância  pessoal  e  performática  que  
muitas  vezes  resultou  em  uma  relação  tensa  com  sua  igreja,  suas  rivalidades  
com  outros  notáveis  músicos  gospel,  suas  turnês  européias  e  os  desafios  que  
ela  enfrentou  como  negra.  mulher  viajando  sozinha  ou  com  outras  mulheres  
negras  na  era  pré-Direitos  Civis  América  do  Sul.

De  fato,  há  muito  que  Wald  traz  à  vida  nesta  biografia,  excedendo  em  
muito  o  tópico  da  história  da  música  popular.  Mesmo  assim,  nessa  área,  Grite,  
Irmã,  Grite!  é  inestimável.  Wald  não  apenas  documenta  a  vida  de  um  artista  
extraordinário,  mas  também  abre  a  narrativa  organizada  da  história  do  rock  and  
roll  que  passou  a  representar  a  verdade  de  suas  origens.  A  música  é  tecida  em  
cada  capítulo,  direta  ou  indiretamente,  junto  com  a  importante  história  cultural  
sobre  a  Igreja  Santificada,  na  qual  a  música  foi  extremamente  importante.  Por  
exemplo,  Wald  descreve  como  Tharpe  desenvolveu  seu  estilo  de  tocar  e  de  
guitarra  enquanto  estava  no  circuito  do  revival  como  vocalista  e  instrumentista  
precoce,  acompanhando  sua  mãe,  que  estava  construindo  uma  reputação  como  
pregadora.  A  jovem  Rosetta  “aprendeu  a  se  projetar  sobre  a  cacofonia  de  
adoradores  que  gritavam,  choravam  e  cantavam” (27).  Nessa  época,  ela  
começou  a  desenvolver  um  estilo  distinto  de  violão,  inspirado  em  um  pianista  
da  Igreja,  que  “enfatizava  a  escolha  de  notas  individuais  como  contraponto  à  
sua  voz”.  Assim,  no  final  da  década  de  1920,  adiantado  e  separado  dos  bluesmen  do  Mississippi
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Que  esse  fluxo  de  música  gospel  foi  tão  ou  mais  importante  do  que  
as  outras  influências  gospel  no  rock  and  roll  é  abordado  em  uma  extensa  
discussão  da  gravação  de  Tharpe  de  “Strange  Things  Happening  Every  Day”.
Gravado  em  setembro  de  1944  com  membros  da  banda  da  casa  Decca  e  
lançado  na  primavera  de  1945,  Wald  relata  que  passou  onze  semanas  nas  
paradas  de  “corrida”,  chegando  ao  número  2  (67).  A  música  misturava  letras  
gospel  com  batidas  de  boogie-woogie  e  a  guitarra  de  Tharpe.  Embora  Wald  
escreva  que  a  música  “tem  sido  frequentemente  aclamada  como  uma  das  
primeiras  canções  de  rock  and  roll”,  ela  e  seu  intérprete  raramente  são  
creditados  na  miríade  de  documentos  e  livros  sobre  o  nascimento  do  rock  
and  roll .  para  a  reescrita  da  história  do  rock  and  roll  que  Wald  implicitamente  
pede  é  sua  descrição  de  como  a  música  “emergiu  como  uma  grande  influência  
sobre  os  jovens  músicos  brancos  que  se  uniram  ao  redor  do  Sun  Studio  de  
Memphis” (69).  De  acordo  com  o  produtor  Jim  Dickinson,  o  disc  jockey  de  
Memphis,  Dewey  Philips,  tocou  a  música  no  WHBQ  após  rumores  de  que  
Jerry  Lee  Lewis  iria  gravá-la.  Lewis  nunca  gravou,  mas  cantou  em  sua  
audição  para  Sam  Philips.  Wald  também  cita  vários  pioneiros  do  rockabilly  
que  discutem  a  influência  de  Tharpe  sobre  eles.  Significativamente,  um  
membro  dos  Jordanaires,  cantores  de  apoio  de  Elvis  Presley,  testemunha  o  
quanto  Presley  gostou  e  foi  influenciado  por  ela.  Que  o  gospel  influenciou  
muito  Presley  é  bem  conhecido  e  indiscutível,  mas  a  influência  particular  de  
Tharpe  e  seu  fluxo  e  estilo  de  cantar  gospel  e  tocar  guitarra  em  Presley  tem  
sido  ignorado  até  agora.

Delta,  Tharpe  estava  desenvolvendo  não  apenas  seus  estilos  vocais  e  de  
performance,  que  eram  improvisados  e  chamavam  a  atenção,  mas  também  
os  rudimentos  do  que  viria  a  se  tornar  solo  de  guitarra  solo.  Wald  habilmente  
documenta  as  viagens  de  Tharpe  entre  os  mundos  sagrado  e  secular  nas  

décadas  de  1930  e  1940,  nas  quais  Tharpe  trouxe  ideias  da  música  secular  
para  a  do  COGIC  e  vice-versa,  introduzindo  assim  um  fluxo  diferente  de  
gospel  no  relato  das  raízes  do  rock  and  roll .

Wald  destaca  as  contribuições  de  Tharpe  como  guitarrista  em  duas  
seções  de  “Bridge”,  uma  intitulada  “She  Made  That  Guitar  Talk”  e  a  outra  “The  
Men  Would  Stand  Back”.  As  pontes  aparecem  em  um  terço  e  dois  terços  do  
livro,  para  levar  o  leitor  a  novas  partes  da  história  de  Tharpe.  A  primeira  vem  
logo  após  a  discussão  de  “Coisas  estranhas  acontecendo  todos  os  dias”  e  se  
concentra  no  violão  de  Tharpe  como  conversa,  ligando-o  à  prática  de  “falar  
em  línguas”  tão  importante  para  a  igreja  Santificada  (como  COGIC  às  vezes  
era  conhecido).  Wald  sugere  que  o  modo  de  Tharpe  fazer  o  violão  falar  em  
sua  língua,  ou  possivelmente,  mas  não  exclusivamente,  um
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Grite  Irmã  Grite!  The  Untold  Story  of  Rock-and-Roll  Trailblazer  Sister  Rosetta  Tharpe  é  uma  

grande  conquista,  que  obriga  a  repensar  e  reescrever  a  história  do  rock  and  roll.  Wald  demonstra  

conclusivamente  que  Tharpe  precisa  ser  adicionado  ao  cânone  do  rock  and  roll,  e  não  apenas  a  importante,  

mas  ainda  assim  guetizada  lista  de  “mulheres  no  rock”.  A  trama  hábil  de  bolsa  de  estudos,  teoria,  pesquisa,  

história,  música  e  especulação  informada  do  livro  o  torna  um  complemento  necessário  para  qualquer  

estudioso  de  música  popular  ou  estante  de  fãs  e  um  recurso  crucial  para  a  sala  de  aula  e  outros  estudos.

Observação

voz  feminina,  oferece  uma  alternativa  ao  “fetiche  do  solo  de  violão  como  expressão  orgiástica  da  libido  

sexual  masculina” (73).  Assim,  o  capítulo  a  que  a  seção  se  dirige  concentra-se  na  parceria  musical  e  

possivelmente  sexual  de  Tharpe  no  final  da  década  de  1940  com  Marie  Knight.  A  segunda  foca  a  guitarra  

e  suas  dinâmicas  de  gênero,  antes  e  agora,  e  vem  pouco  antes  do  capítulo  detalhando  a  tentativa  

fracassada  da  Decca  Records  de  vendê-la  como  uma  artista  de  R&B,  possivelmente  devido  à  discordância  

por  parte  de  seu  principal  público  gospel,  e  seu  “  triunfo  no  exterior”  no  Reino  Unido  e  na  Europa  como  

parte  do  renascimento  do  blues  no  final  dos  anos  1950  e  início  dos  anos  1960.  O  impacto  do  renascimento  

do  blues  britânico  no  rock  and  roll  está  bem  documentado,  mas  a  participação  de  Sister  Rosetta  não.  

Podemos  agora  refletir  sobre  o  impacto  das  aparições  de  Tharpe  com  a  banda  de  Chris  Barber  no  rock  

and  roll  que  voltaria  aos  Estados  Unidos  em  meados  da  década  de  1960.  Pode  ser  indireto,  mas  

provavelmente  existe.

Trabalhos  citados

Altschuler,  Glenn  C.  All  Shook  Up:  Como  o  Rock'n'Roll  mudou  a  América.  Novo

Nova  York:  Plume,  1998.

York:  Oxford  UP,  2003.

1.  Por  exemplo,  o  historiador  da  Cornell  University  Glenn  C.  Altschuler  
(2003),  em  seu  recente  All  Shook  Up:  How  Rock'n'Roll  Changed  America,  não  
menciona  Tharpe  ou  COGIC,  embora  comece  sua  crônica  em  1945.

Werner,  Craig.  A  Change  Is  Gonna  Come:  Music,  Race  and  the  Soul  of  America.

Avaliações 335

Machine Translated by Google



Avaliações336

Universidade  do  Kansas

Eileen  M.  Hayes  e  Linda  F.  Williams,  eds.  Black  Women  and  Music:  More  Than  the  

Blues  (Música  Afro-Americana  em  Perspectiva  Global).  Prefácio  de  Ingrid  Monson.  

Urbana:  U  de  Illinois  P,  2007.

Fazendo  referência  e  expandindo  essas  obras,  Black  Women  and  Music:  More  

than  the  Blues  é  um  volume  excepcional  co-editado  pelas  etnomusicólogas  Eileen  M.  

Hayes  e  Linda  F.  Williams.  Como  Hayes  explica  na  introdução  do  livro,  o  subtítulo  

presta  homenagem  a  insights  acadêmicos  de  estudos  sobre  mulheres  negras  e  blues  

de  Carby  (1994),  Davis  (1998),  Daphne  Duval  Harrison  (1988)  e  outros  –  enquanto  

refratam  seus  insights  críticos  por  meio  de  múltiplos  gêneros  para  uma  compreensão  

ainda  mais  completa  e  complexa  das  “negociações  de  raça  e  gênero  das  mulheres  

negras  na  música” (1).  Afinal,  a  virada  para  o  blues  nos  estudos  feministas  negros  nunca  

teve  a  intenção  de  reduzir  toda  a  política  cultural  das  mulheres  negras  à  ficção  e  clubes  

da  classe  média,  por  um  lado,  e  ao  blues  da  classe  trabalhadora,  por  outro.  No  entanto,  

como  Hayes  aponta  em  sua  introdução  perspicaz  e  elegantemente  apresentada,  a  

“inclusão”  bem-sucedida  de  estudos  de  mulheres  negras  e  blues  em  programas  e  

antologias  –  quando  apresentados  “como  a  única  representação  da  experiência  musical  

de  mulheres  negras”  –  traz  “a  efeito  não  intencional  de  silenciar  tratamentos  analíticos  

de  mulheres  negras,  raça  e  gênero  na  ópera,  música  gospel,  rock,  country,  jazz,  ou  para  

esse  assunto,

Vinte  anos  atrás,  Hazel  Carby  defendia  ouvir  as  mulheres  do  blues  da  década  de  1920  
como  um  local  alternativo  para  autores  do  Harlem  Renaissance,  como  Nella  Larson  e  

Jessie  Fauset,  para  “a  política  cultural  e  sexual  das  mulheres  negras” (Carby  1994:  

331).  Esse  (re)  retorno  ao  blues  provou  ser  extremamente  frutífero  para  os  estudos  

feministas  negros  nas  décadas  de  1980  e  1990,  que  buscavam  obter  uma  compreensão  

mais  completa  da  história  social,  política  e  intelectual  das  mulheres  afro-americanas  

além  dos  estudos  de  “indivíduos  e  organizações  solidamente  ancorados  em  a  classe  

média  em  desenvolvimento” (Davis  1998:  42-43).  An  gela  Davis  considerou  as  

dimensões  protofeministas  da  classe  trabalhadora  negra  da  produção  cultural  e  recepção  

das  mulheres  blues  em  Blues  Legacies  and  Black  Feminism  (1998),  ao  formular  e  

responder  à  pergunta:  “O  que  podemos  aprender  com  mulheres  como  Gertrude  '  Ma'  

Rainey,  Bessie  Smith  e  Billie  Holiday  que  talvez  não  possamos  aprender  com  Ida  B.  

Wells,  Anna  Julia  Cooper  e  Mary  Church  Terrell?  (Davis:  xiv).

Revisado  por  Sherrie  Tucker
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música  eletroacústica” (7).  Quando  renunciamos  a  análises  de  gêneros  diversos  e  

múltiplos  que  as  mulheres  negras  produziram,  engajaram  e  desfrutaram  

musicalmente,  também  corremos  o  risco  de  perder  de  vista  muitas  negociações  de  

configurações  complexas  de  raça,  classe,  gênero,  região,  política,  sexualidade,  

idade  e  outros  aspectos  sociais.  fatores  salientes  para  as  mulheres  negras  

historicamente.  De  fato,  sem  diminuir  a  influência  duradoura  dos  estudos  das  

mulheres  do  blues,  pode-se  dizer  que  esta  coleção  coloca  e  responde  à  pergunta:  o  

que  podemos  aprender  com  Mary  J.  Blige,  Sweet  Honey  in  the  Rock  e  Leontyne  

Price  que  não  podemos  ser  capaz  de  aprender  com  “Ma”  Rainey,  Bessie  Smith  e  Billie  Holiday?

Com  ensaios  de  estudiosos  de  estudos  africanos,  musicologia,  musicologia  

histórica,  etnomusicologia,  estudos  da  mulher,  literatura,  teatro  e  retórica,  esta  

coleção  é  teórica  e  metodologicamente  diversa,  mas  acessível  a  um  amplo  público.  

Posso  imaginar  atribuir  toda  a  coleção  a  um  curso  de  graduação  ou  pós-graduação  

em  estudos  afro-americanos,  estudos  femininos,  música  americana  ou  estudos  

americanos  (com  menos  de  250  páginas  e  em  brochura,  é  altamente  adotável).  Já  

estou  inspirado  pelas  questões  que  me  ajudou  a  levantar  em  meu  próprio  trabalho.  

A  introdução  de  Hayes  é  um  dos  destaques  da  coleção  -  uma  análise  extremamente  

convincente  que  situa  o  livro  em  uma  encruzilhada  emocionante  na  erudição  que  o  

inspira.  Esta  introdução  está  fadada  a  ser  amplamente  citada  em  futuros  estudos  

sobre  o  pensamento  e  a  música  feministas  negras.

Os  dez  ensaios  estão  organizados  em  três  seções.  A  música  popular  é  o  

tema  da  Parte  I,  começando  com  a  intrincada  luta  analítica  de  Gwendolyn  Pough  

sobre  como  abordar  as  letras  sexualmente  explícitas  de  Foxy  Brown  e  Lil'  Kim;  ela  

finalmente  argumenta  que  “trabalhar  com  Hip  Hop”  é  um  imperativo  feminista  negro,  

se  o  feminismo  negro  é  engajar  jovens  mulheres  e  meninas  negras  cujas  “lições  de  

vida”  estão  sendo  aprendidas  através  da  cultura  Hop  Hop  (45-47).  E  porque  esta  

coleção  não  joga  fora  o  blues,  mas  oferece  “mais  do  que  o  blues”,  o  próximo  ensaio,  

de  Maria  V.  Johnson,  analisa  uma  convergência  categórica  de  contextos  de  blues  e  

figuras  deixadas  de  fora  da  literatura  clássica  do  blues:  mulheres  negras  guitarristas  

de  blues  elétrico,  como  Beverly  “Gui  tar”  Watkins,  Barbara  Lynn,  Deborah  Coleman  

e  BB  Queen.  Johnson  não  apenas  escreve  esses  artistas  no  quadro,  mas  também  

analisa  as  condições  que  tornam  possível  o  apagamento  quando  os  artistas  não  

correspondem  aos  desejos  dominantes  de  autênticos  guitarristas  de  blues,  

guitarristas  elétricos,  mulheres  guitarristas  ou  mulheres  negras  –  um  conjunto  de  

condições  sobrepostas.  isso  torna  muito  difícil  para  uma  mulher  negra  guitarrista  de  

blues  elétrico  existir  na  cultura,  mesmo  que  ela  exista  muito  bem  na  vida  (61).  A  

seção  termina  com  a  fascinante  história  de  Charles  Nero  sobre  uma  questão  de  

mulheres  negras.
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Enquanto  os  estudos  sobre  mulheres  e  jazz  tendem  a  se  concentrar  no  passado  

e  nas  formas  mais  tradicionais,  as  peças  de  jazz  justapostas  nesta  coleção  se  concentram  

em  músicos  de  jazz  contemporâneos  e  livres.  A  saxofonista  de  jazz  e  etnomusicóloga  (e  

coeditora  deste  volume)  Linda  Williams  contribuiu  com  uma  exploração  extremamente  

interessante  da  “autocompreensão  do  feminismo”  das  instrumentistas  de  jazz  afro-

americanas  contemporâneas.

musicalidade  que  eu  não  havia  considerado  anteriormente:  a  popularidade  da  “voz  do  

evangelho”  nos  musicais  da  Broadway.  Começando  com  o  uso  de  vozes  gospel  de  

mulheres  negras  por  Langston  Hughes  para  combater  o  exotismo  das  mulheres  negras  

no  entretenimento  teatral,  Nero  traça  o  surgimento  da  “cantora  influenciada  pelo  gospel  

feminino”  como  um  “tipo”  musical  dominante  da  Broadway  das  décadas  de  1970  a  1990  

(82). ).

O  pontapé  inicial  é  um  segundo  artigo  gospel,  que  não  poderia  ser  mais  diferente  do  

anterior.  Da  voz  gospel  no  palco  da  Broadway,  passamos  para  a  prática  pouco  estudada  

de  anunciar  o  evangelho  com  o  fascinante  artigo  de  Deborah  Smith  Pollard  sobre  Edna  

Tatum.  Embora  eu  tivesse  gostado  de  saber  mais  sobre  como  era  incomum  para  uma  
mulher  ser  uma  locutora  do  evangelho,  eu  apreciei  muito  a  discussão  de  Pollard  sobre  o  

anúncio  do  evangelho  como  “um  complexo  de  estética  negra  que  abrange  uma  série  de  

rituais,  comportamentos  e  atos  de  fala  que  são  semelhantes  ou  adaptados  das  

performances  dos  tradicionais  pregadores  negros  e  cantores  gospel” (93).  Utilizando  um  

método  conhecido  como  “entrevista  de  feedback”,  em  que  um  vídeo  ou  uma  fita  de  áudio  

das  performances  são  reproduzidos  à  medida  que  as  reações  dos  entrevistados  são  

coletadas  em  uma  fita  de  áudio  separada  à  medida  que  comentam  e  avaliam  o  que  veem/

ouvem,  a  autora  situa  sua  análise  dentro  de  um  contexto  cultural  afro-americano  no  qual  

Tatum  e  seu  público  compartilham  conhecimento  de  realidades  históricas  e  cotidianas  

de  luta  e  triunfo.

Suas  entrevistas  sugerem  que  geração,  gênero  e  classe  devem  ser  considerados  em  

análises  interseccionais  de  mulheres  negras  e  jazz.  Embora  breve,  o  artigo  de  Nanette  

de  Jong  sobre  as  mulheres  da  Association  for  the  Advancement  for  Creative  Musicians,  

também  baseado  em  entrevistas,  parte  das  perspectivas  de  quatro  mulheres  que  são  

membros  ou  afiliadas  à  AACM:  Iqua  Colson,  Maia,  Nicole  Mitchell  e  Coco  Elysses.  Como  

os  coletivos  de  improvisação  livre  oferecem  diferentes  tipos  de  estruturas  e  objetivos  do  

que  os  vários  ramos  da  indústria  da  música,  é  extremamente  necessário  estudar  a  

participação  de  mulheres  negras  em  tais  organizações.

Também  focado  em  uma  estrutura  alternativa,  o  próximo  artigo  da  coeditora  

Eileen  Hayes  aborda  as  mulheres  negras  na  “predominantemente  branca,  lésbica”.

A  parte  II  é  dedicada  a  contextos  musicais  sub-representados  pelos  estudiosos.
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Uma  característica  marcante  desta  coleção  é  a  forma  como  a  seleção  e  

justaposição  de  artigos  apontam  continuamente  para  o  trabalho  ainda  a  ser  feito,  

o  proliferante  “mais  de...”  que  se  espalha  para  além  de  suas  páginas.  Uma  forma  

de  conseguir  isso  é  nem  mesmo  fingir  cobrir  as  bases  do  gênero  –  não  há  artigos  

sobre  country,  rock,  funk  ou  folk,  por  exemplo.  E  os  artigos  que  abordam  o  

mesmo  gênero  (evangelho,  jazz,  clássico)  o  fazem  de  maneiras  tão  diferentes  e  

inusitadas  que  não  se  pode  deixar  de  imaginar  as  muitas  outras  maneiras  de  

abordar  o  tema.  Super  recomendo  esta  coleção.

campo  social  da  'música  feminina',  uma  rede  de  empresas  de  performance,  

produção  e  distribuição  de  música  que  emergiu  como  uma  subcultura  do  

feminismo  radical  no  início  dos  anos  1970” (153).  Ao  levantar  questões  

provocativas  como  o  que  constitui  “gênero” (pode  ser  identificação  de  membros  

da  comunidade  em  vez  de  elementos  ou  estilo  musical?),  e  analisar  os  múltiplos  

níveis  de  discurso  (alguns  deles  explicitamente  feministas  e  antirracistas)  que  

tornam  as  mulheres  negras  invisíveis  em  bolsa  de  estudos  sobre  o  movimento  

“música  de  mulheres” (bem  como  as  musicistas  lésbicas  negras  são  deixadas  de  

fora  das  histórias  da  música  negra),  este  artigo  é  a  joia  teórica  da  coleção.

Embora  os  primeiros  dois  terços  da  coleção  possam  atrair  especialmente  

o  interesse  dos  leitores  do  The  Journal  of  Popular  Music  Studies,  eu  diria  que  a  

seção  final  também  será  de  grande  interesse,  mesmo  que  seu  foco  seja  o  

concerto  (e,  portanto,  não  “  música  popular.  Na  verdade,  o  efeito  de  terminar  

com  esta  seção  é  que  nos  deixa  com  uma  pergunta  assustadora  sobre  os  perigos  

de  restringir  nosso  conhecimento  das  atividades  musicais  das  mulheres  negras  

à  música  popular.  Também  nos  resta  uma  provocação  para  pensar  nas  apostas  

das  mulheres  musicistas  cujas  contrapartes  literárias  e  ativistas  podem  de  fato  

ter  sido  as  mesmas  figuras  que  os  estudos  sobre  as  mulheres  do  blues  serviram  

para  criticar  e  complicar.  A  seção  começa  com  o  capítulo  de  pesquisa  de  Teresa  

L.  Reed  sobre  mulheres  negras  na  ópera,  musicalidade  orquestral,  composição  

e  regência  clássica,  seguido  pela  análise  detalhada  de  Elizabeth  Amelia  Hadley  

sobre  a  carreira  de  Leontyne  Price,  e  termina  com  a  análise  de  Sarah  

Schmalenberger  das  formas  complexas  de  que  a  programação  de  “espetáculos  

musicais”  de  Harriet  Gibbs  Marshall  no  Conservatório  de  Música  e  Escola  de  

Expressão  de  Washington  “negociou  a  classificação  hierárquica  da  música  da  

cultura  branca  dominante”  insistindo  em  colocar  em  primeiro  plano  a  integridade  

da  história  do  povo  e  da  cultura  da  diáspora  africana .  Juntos,  esses  ensaios,  

embora  não  sejam  sobre  o  que  comumente  chamamos  de  “música  popular”,  

fornecem  dimensões  extremamente  importantes  e  instigantes  para  qualquer  
discussão  sobre  mulheres  negras  e  música.
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Avaliado  por  Wendy  Hsu

A  diversidade  tópica,  teórica  e  metodológica  coberta  no  volume  é  notável.  

Os  gêneros  musicais  discutidos  vão  do  pop  e  da  poesia  israelenses,  ao  Latin  House  

e  ao  Emo  americano.  Essa  amplitude  tópica  leva  a  tratamentos  analíticos  abrangentes  

da  música  como  texto,  som  gravado,  performance  ao  vivo,  mercadoria,  subcultura  

ou  como  parte  da  cultura  multimídia.

Universidade  da  Virgínia

Os  colaboradores  de  Queering  the  Popular  Pitch  usam  “queer”  como  um  verbo  para  

representar  seu  compromisso  com  o  empreendimento  intelectual  de  divulgar  

subjetividades  e  significações  musicais  associadas  ao  desejo,  sociabilidade  e  

sexualidade  do  mesmo  sexo.  Na  introdução,  as  editoras  Sheila  Whiteley  e  Jennifer  

Rycenga  afirmam  o  propósito  do  volume:  “explorar  as  maneiras  pelas  quais  o  queer  

desafiou  as  estruturas  culturais,  sociais  e  musicais,  subvertendo  o  viés  heterossexual  

de  gênero  na  música  popular  invocando  uma  maneira  diferente  de  ouvir,  um  

sensibilidade  queer” (xiii).

Trabalhos  citados

Sheila  Whiteley  e  Jennifer  Rycenga,  eds.  Queering  o  tom  popular.

Nova  York  e  Londres:  Routledge,  2006.

Em  ressonância  com  a  ambivalência  embutida  no  próprio  termo,  talvez,  os  

editores  nunca  articulam  precisamente  o  que  eles  (e  seus  colaboradores)  querem  

dizer  com  queer(ing).  Sem  revisão  de  literatura,  a  breve  introdução  não  fornece  um  

contexto  teórico,  social,  histórico  ou  político  substancial  para  queerness  como  um  

conceito  ou  queer  como  uma  prática  crítica.  Os  editores  distinguem  o  uso  do  termo  

de  lésbica  e  gay  para  indicar  as  qualidades  de  quebra  de  tabus  e  fluidez  em  termos  

de  gênero  e  sexualidade  (xiv).

Esse  gesto  pós-modernista  de  descentralização  para  recusar  definições  vem  com  

uma  abordagem  pluralista  do  assunto.

Carby,  Hazel.  “'It  Jus  Be's  Dat  Way  Sometime':  The  Sexual  Politics  of  Women's  
Blues.”  Irmãs  desiguais:  um  leitor  multicultural  na  história  das  mulheres  dos  
EUA.  2ª  Ed.  Vicki  Ru´iz  e  Ellen  Carol  DuBois.  Nova  York:  Routledge,  1994  
[Publicado  pela  primeira  vez  em  Radical  America  20  (nº  4)  (junho-julho  de  1986):  9-22].

Davis,  Angela  Y.  Legados  do  Blues  e  Feminismo  Negro:  Gertrude  “Ma”  Rainey,  
Bessie  Smith  e  Billie  Holiday.  Nova  York:  Pantheon  Books,  1998.

Harrison,  Daphne  Duval.  Pérolas  Negras:  Blues  Queens  da  década  de  1920.  New  
Brunswick,  NJ:  Rutgers  UP,  1988.
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envolver-se  com  a  estranheza  musical.  A  perspectiva  interdisciplinar  da  coleção  é  

extraída  da  musicologia,  etnomusicologia,  inglês,  estudos  religiosos,

à  tendência  de  recusa  de  categoria  implícita  na  epistemologia  queer.

o  posicionamento  discursivo  privilegiado  de  gênero  na  música  de  dança  cubana” (116).

Devitt  usa  o  Queen  Bees  como  estudo  de  caso  para  destacar  a  estética,

A  coleção  contém  18  ensaios  e  está  dividida  em  quatro  partes.

no  que  diz  respeito  à  interseccionalidade  de  sexualidade  e  raça,  etnia  e  nacionalidade.  

Isso  está  de  acordo  com  os  recentes  esforços  de  diversificação  dentro  do  queer

O  artigo  de  Callen  sobre  as  performances  negligenciadas  de  mulheres  afro-americanas

América  Latina  e  Israel.  A  Parte  3,  “Too  Close  for  Comfort”,  investiga  possibilidades  

homoeróticas  ainda  não  aparentes  e  tentação  com  a  sexualidade  queer  em

in  the  Music  of  Exile”,  por  exemplo,  Mario  Rey  usa  a  “dupla  narrativa

música  rap  misógina  e  heterossexista.

materiais  como  videoclipes,  filmes  e  shows  de  drags.  A  variedade  metodológica  

permite  um  escrutínio  refrescante  de  como  pessoas  de  vários  gêneros,  sexualidades,  

raças,  etnias,  nacionalidades  e  relacionamentos  com  a  música

parte,  “Glamorous  Excess”,  um  tanto  ambígua  “considera  como  o  princípio

A  estrela  cubano-americana  Albita  Rodr´ÿguez  dentro  da  cultura  do  exílio  cubano  e

entre  gênero  e  sexualidade.  Um  exemplo  notável  disso  é  o  de  Rachel  Devitt

comunidade  em  Miami.  Rey  explora  como  as  “narrativas  performáticas  de  Rodríguez  

refletem  a  dialética  dos  discursos  eróticos  e  nacionais,  desestabilizando

capítulo  “Girl  on  Girl:  Fat  Femmes,  Bio-Queens  e  Redefinindo  Drag”.

Estudos  hispânicos,  estudos  culturais,  estudos  de  gênero  e  estudos  de  música  popular.

Os  artigos  da  coleção  são  teoricamente  rigorosos,  particularmente

Outros  exemplos  de  abordagens  interseccionais  incluem  o  capítulo  de  Stephen  Amico  

sobre  a  subcultura  queer  da  música  Latino  House  na  cidade  de  Nova  York;  Jeffrey

estudos,  pois  considera  perspectivas  não-brancas,  não-europeus-americanas.  Dentro

e  imitadores  masculinos  entre  1800  e  a  Segunda  Guerra  Mundial;  e  Freya

A  Parte  1,  intitulada  “Performing  Lives,  Hidden  Histories”,  examina  “diferentes  

contextualizações  de  gênero,  geração,  comunidade,  raça  e  sexualidade” (xiv).

A  leitura  de  Jarman-Ivens  do  subtexto  e  desejos  homoeróticos  em

A  Parte  2,  “Queering  Boundaries”,  revela  histórias  ocultas  da  música  popular  em

Capítulo  8,  “Albita  Rodríguez:  Sexualidade,  Imagem  e  Construção  de  Gênero

as  imagens  públicas  e  a  música  de  figuras  icônicas  da  indústria  da  música.  O  último

de  gênero  e  etnia”  para  ler  as  músicas,  imagens  e  performances  de

A  maioria  dos  artigos  da  coleção  presta  muita  atenção  à  relação

(compositores,  artistas,  fãs,  celebridades,  imitadores  e  acadêmicos)

de  queering  pode  ser  teoricamente  flexível  em  muitas  situações” (xviii).  Este  arranjo  

de  artigos  não  parece  intuitivo,  embora  possa  dever  algo
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política  e  implicações  teóricas  em  performances  drag  de  femmes  biologicamente  
femininas.  Seu  arcabouço  teórico  resgata  a  difícil  relação  entre  sexo,  gênero  e  

sexualidade  e  aponta  um  viés  baseado  no  sexo  nos  estudos  das  performances  
drag.  “Se  drag  deve  implicar  um  cruzamento  com  o  'oposto'  da  identidade  
'verdadeira'  de  alguém,  então  essa  identidade  original,  essa  identidade  biológica  

baseada  no  sexo  torna-se  normalizada  e  imóvel,  negando  assim  a  validade  do  
gênero  auto-identificado  do  performer  e  o  poder  de  uma  a  performance  drag  tem  
em  questionar  a  'realidade'  do  gênero” (30).  Contrastando  com  o  estudo  de  caso  
de  Devitt  de  uma  prática  de  performance  popular  está  a  análise  de  Stan  Hawkins  
de  estrelas  pop  masculinas  publicamente  heterossexuais  nos  Estados  Unidos  e  
no  Reino  Unido.  Ele  é  rápido  em  apontar  como  a  significação  de  gênero  queer  
pode  ser  apropriada  por  estrelas  pop  que  não  se  identificam  com  a  política  
queer.  “Quando  estrelas  pop  emprestam  do  queer  chic,  sua  auto-identificação  
com  a  ambivalência  de  gênero  pode  ser  interpretada  como  nada  mais  do  que  
turismo  de  gênero...  indústria” (289).

Os  colaboradores  situam  suas  análises  em  contextos  sociais,  históricos  
ou  políticos  cuidadosamente  elaborados.  Por  exemplo,  em  sua  análise  de  
músicas  sobre  mortes  relacionadas  à  AIDS  por  artistas  não  tipicamente  
associados  à  defesa  dos  direitos  dos  gays,  Paul  Attinello  ilumina  a  tolerância  do  
público  liberal  para  homens  gays  e  pena  para  os  homens  gays  afetados  pelo  
HIV  durante  o  final  dos  anos  1980  e  início  dos  anos  1990 .  Sua  leitura  atenta  
também  revela  o  sentimento  de  “medo  e  desgosto”  por  homens  gays  encobertos  
pelo  ethos  da  tolerância.  Outros  estudos  de  caso  bem  contextualizados  por  
fatores  sociais  incluem:  o  capítulo  de  Anno  Mungen  sobre  representação  queer  
em  canções  de  cabaré  na  Alemanha  dos  anos  1920;  a  leitura  de  Vanessa  
Knights  da  significação  queer  da  história  transnacional  do  bolero  na  América  

Latina;  o  exame  de  Sarah  Kerton  da  representação  lésbica  do  grupo  pop  russo  
Tatu;  a  exploração  de  Sheila  Whiteley  da  imagem  queer  de  ícones  pop  no  Reino  
Unido  e  nos  Estados  Unidos  na  década  de  1970;  e  a  análise  de  Lloyd  Whitesell  
sobre  a  estética  do  glamour  nos  musicais  de  Hollywood  dos  anos  1930  aos  1950.

Queering  the  Popular  Pitch  adiciona  uma  textura  substancial  de  
queeridade  ao  registro  de  gênero  e  sexualidade  dentro  dos  estudos  de  música  
popular.  Ele  projeta  e  atende  ao  objetivo  pós-estruturalista  de  expor  a  fronteira  
permeável  entre  hetero  e  queer,  masculino  e  feminino,  gênero  e  sexualidade,  
produção  e  recepção,  significação  e  corporeidade,  e  o  underground  e  o  
upperground.  O  rigor  teórico  do  volume  contribui  para  a  compreensão  da  relação  
entre  música  pop,  identidade  e  sociedade.  Eu  o  recomendo  a  estudiosos  e  
estudantes  de  estudos  queer  e  estudos  musicais  que  desejam
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examinar,  questionar  ou  romper  as  normas  culturais,  sociais  e  musicais  que  giram  

em  torno  da  sexualidade.

Revisado  por  Nishant  Shah

As  formas  de  música  popular  são  um  dos  terrenos  mais  contestados  da  produção  

cultural.  Geralmente  reconhecidos  como  pertencentes  aos  domínios  da  cultura  ou  

subcultura  jovem,  eles  são  muitas  vezes  sumariamente  descartados  como  nada  mais  

do  que  modismos  ou  vilipendiados  como  exemplos  de  comoditização  crassa  que  

marcam  a  globalização  consumista.  Sociólogos,  analistas  culturais  e  antropólogos  

que  se  envolveram  com  a  música  popular  e  estudaram  os  padrões  de  comportamento  

dos  jovens  que  formam  a  maior  base  de  consumidores  para  tais  formas  glorificaram  

a  música  popular  como  rebelde,  underground,  subversiva  ou  (relutantemente)  política.  

De  um  lado  estão  os  proponentes  da  “alta  arte”  que  consideram  a  música  popular,  

especialmente  o  rock  'n'  roll  que  segue  as  marés  da  trindade  profana  do  sexo,  drogas  

e  violência,  como  anti-intelectual,  ou  um  opção."  Do  outro  estão  os  cruzados  da  arte  

popular,  que  em  um  tom  levemente  apologético,  defendem  a  música  popular,  

atribuindo-lhe  corajosamente  poderes  de  negociação  política,  práticas  subculturais  e  

uma  visão  da  psique  da  juventude.  Uma  terceira  abordagem  lentamente  emergente  

sugere  dramaticamente  –  mesmo  que  as  discussões  continuem  sobre  como  lidar  

com  a  música  popular  –  que  estamos  testemunhando  a  morte  da  cultura  jovem  e  o  

fim  da  história,  e  que  o  pós-modernismo  não  ficará  com  essas  categorias  ambíguas  

e  mal  definidas. .

Huq,  Rupa.  Além  da  subcultura:  pop,  juventude  e  identidade  em  um  mundo  pós-

colonial.  Londres:  Routledge,  2006

Centro  para  o  Estudo  da  Cultura  e  Sociedade,  Bangalore,  Índia

Todas  essas  formulações  têm  problemas  inerentes.  Os  puristas  que  se  

treinam  para  ignorar  essa  forma  cultural  não  conseguem  ver  as  conexões  entre  

impulsos  econômicos,  formação  de  identidade,  circuitos  de  migração  e  a  maneira  

como  os  circuitos  de  consumo  e  distribuição  moldam  a  própria  textualidade  da  

produção  cultural.  Os  estudiosos  e  ativistas  que  reivindicam  a  música  popular  –  

estabelecendo-a  como  um  local  de  trabalho  sério  e  acadêmico  –  muitas  vezes  

acabam  atendendo  à  música,  às  práticas,  à  parafernália  e  às  formações  relacionadas,  

em  vez  de  se  envolver  com  o  próprio  texto  e  a  forma,  ou  a  estética  e  a  política  do  

texto  musical.  Os  pós-modernistas  que  desmascaram  a  resistência  política  e  os  

fenômenos  subculturais  na  retórica  lógica  de  que  a  cultura  está  em  toda  parte  e,  

portanto,  tudo  é  cultura,  acabam  apenas  reforçando  a  necessidade  de  revisitar  

categorias  mais  antigas  e
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observar  as  crises  que  eles  produzem  no  mundo  em  que  vivemos.  Além  da  

subcultura  de  Rupa  Huq  aborda  o  mundo  da  música  popular  para  fornecer  uma  

teoria  sincrética  da  música  na  virada  do  milênio,  esperando  resolver  as  

contradições  que  limitam  a  música  popular  como  ela  é  situado  dentro  do  trabalho  
acadêmico.

Em  uma  visão  histórica  de  diferentes  estudiosos  influentes  da  música  popular,  

ela  demonstra  como  o  gênero  foi  variado  com  questões  de  gênero,  sexualidade,  

raça,  etnia  e  classe  desde  o  período  pós-guerra  até  o  início  do  século  XXI.  Ela  

situa  a  música  popular  no  contexto  de  outros  fenômenos  juvenis  globalizados  

para  reconsiderar  o  que  significa  rotular  algo  como  subcultural.  Olhando  para  

determinados  gêneros  de  música  que  se  desenvolveram  nas  comunidades  

“asiáticas”  no  Reino  Unido,  ela  começa  com  uma  tentativa  de  ir  além  dos  “falsos  

binários  de  criança/adulto  para  pensar  em  'juventude',  além  de  centro/margens,  

colonizador/  colonizado  etc.” (41).

Ela  começa  olhando  para  as  categorias  de  “juventude”  e  “cultura”  para  

ver  como  cada  uma  é  construída  em  uma  dada  instância  sociotemporal  e  

econoespacial.  A  primeira  seção  do  livro  traça  as  principais  transformações  que  

ocorreram  no  pensamento  acadêmico  e  na  escrita  sobre  a  cultura  jovem  na  era  

do  pós-guerra  dentro  do  quadro  de  mudanças  nas  circunstâncias  sociais  e  

políticas.  Com  base  em  grande  parte  na  Escola  de  Birmingham  e  no  trabalho  

que  saiu  do  Centro  de  Estudos  Culturais  Contemporâneos  (CCCS),  Huq  ilustra  

os  problemas  com  a  teoria  sendo  proposta  à  custa  de  evidências  empíricas.  Ela  

critica  a  ênfase  exagerada  nos  textos  dessas  produções  populares  e  faz  um  

chamado  para  revisitar  o  material  e  as  práticas  vivenciadas  que  as  associações  

culturais  juvenis  de  música  popular  trazem  à  tona.  Ela  faz  perguntas  incisivas  

sobre  a  cultura  jovem  e  a  música  popular  para  ilustrar  como  na  virada  do  século,  

na  era  da  globalização  acelerada,  há  a  necessidade  de  introjetar  a  música  

popular  nas  “discussões  de  uma  sociologia  do  risco,  considerações  de  

globalização  e  pós-colonialismo  ” (5).

Huq,  em  vez  disso,  oferece  “além  da  subcultura” (em  oposição  à  pós-subcultura)  

como  um  espaço  para  analisar  e  se  envolver  com  o  gênero  muito  negligenciado  

da  música  pop.  Especialmente  com  o  advento  do  ciberespaço  digital  e  das  redes  

de  pirataria  e  compartilhamento,  há  um  novo  contexto  no  qual  as  músicas,  muitas  

vezes  contidas  em  pequenos  bolsões  geográficos,  viajam  para  formar  novas  

comunidades  imaginadas  que  não  podem  mais  ser  estudadas  pelas  abordagens  

tradicionais  da  música. .  Huq  conclui  a  primeira  seção  do  livro  analisando  algumas  

das  abordagens  ao  estudo  da  música  pop  para  mostrar  como  a  música  pode  ser  

vista  “para  articular  hibridismos  locais  em  contextos  globais...  e  os  fluxos  globais  

da  cultura  popular” (59).
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A  promessa  teórica  que  Huq  faz  na  primeira  seção  do  livro  se  concretiza  

na  segunda  seção,  ao  analisar  os  textos,  contextos,  performances,  consumo,  

circulação  e  exibição  da  música  na  contemporaneidade.  Tratando  a  música  

popular  como  um  local  de  expressão  cultural  e  reconhecendo  o  papel  que  a  

dinâmica  econômica  desempenha  na  formação  e  transmissão  da  música,  Huq  

apresenta  um  argumento  poderoso  e  convincente  sobre  como  é  necessário  

revisitar  as  noções  de  juventude,  cultura,  música  e

Na  segunda  metade  do  livro,  Huq  apresenta  uma  série  de  estudos  de  

caso  sobre  vários  gêneros  musicais  –  bhangra,  rai,  rave/club,  hip-hop/rap,  world  

music  e  grunge  –  enquanto  tenta  articular  como  as  culturas  que  consumir  tal  

música  ultrapassaram  o  rótulo  “subcultural”.  Em  seu  papel  de  insider  (Huq  

costumava  ser  uma  DJ  profissional)  e  seu  envolvimento  como  estudioso,  Huq  

nos  dá  um  passeio  fascinante,  traçando  a  história,  surgimento  e  evolução  de  

vários  gêneros  e  artistas  que  foram  tocados  desajeitadamente  como  música  

popular  ou  world  music  na  virada  do  milênio.  Citando  exemplos  de  Talvin  Singh  a  

Cheb  Khaled  e  de  The  Asian  Dub  Foundation  a  Peter  Gabriel,  ela  demonstra  

como  a  categoria  complexa  e  ambígua  de  música  do  mundo  que  presidiu  as  

paradas  pop  de  nossos  tempos  precisa  ser  abordada  para  fazer  perguntas  sobre  

a  globalização  das  culturas ,  apropriação  mainstream  da  música  minoritária  e  o  

papel  das  representações  da  mídia  e  dos  guardiões  do  marketing  que  promovem  

e  exibem  a  música  de  maneiras  específicas.

Com  seu  aparato  teórico  instalado,  Huq  inicia  uma  metodologia  que  

incorpora  a  etnografia,  uma  leitura  atenta  das  representações  midiáticas,  

experiências  em  diferentes  espaços  de  produção  e  consumo  musical  e  uma  

análise  do  contexto  no  qual  emergem  diferentes  formas.  Huq  demonstra  com  

sucesso,  enquanto  navega  por  um  mundo  diverso  da  música  contemporânea,  

como  um  padrão  pode  ser  identificado  nessas  variadas  formas  musicais  que  as  

marcam  como  cultura  jovem.  Embora  essas  formas  musicais  minoritárias  sejam  

muitas  vezes  imaginadas  como  contidas  em  certas  comunidades,  áreas  

geográficas  ou  compartimentos  linguísticos,  Huq  desvenda  a  mecânica  pela  qual  

elas  atravessam  essas  falsas  fronteiras  para  emergir  como  uma  voz  de  

identidades  juvenis  móveis,  fluidas  e  globalizadas.  Flexionando  o  texto  musical  

com  noções  de  gênero  e  raça,  etnia  e  autenticidade,  nação  e  cor,  idioma  e  classe,  

Huq  fornece  uma  visão  fascinante  de  como  a  música  como  uma  mercadoria  

cultural  se  torna  um  local  para  acessar  as  transições  que  estamos  fazendo  em  

um  plano  rapidamente  plano.  mundo  tenente.  Huq  situa  essas  músicas  no  

contexto  de  mantras  de  marketing,  shows  de  mídia,  importações  transnacionais  

e  intercâmbio  cultural  para  ver  como  elas  são  uma  “parte  fundamental  da  cultura  

jovem  contemporânea  pós-colonial,  diaspórica  e  atual” (89).
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reforça  a  ideia  de  que  as  formas  populares  de  expressão  cultural  não  são  simplesmente

comunidade  e  nacionalismo  no  contexto  de  uma  globalização  cultural  e  econômica.  A  obra  

de  Huq  surge  em  um  momento  em  que  virou  moda

mercadorias  mediadas  por  meios  de  comunicação  de  massa  ou  plataformas  tecnologizadas,  mas  são

as  mudanças  que  a  globalização  traz.  Beyond  Subcultures  promete

abraçar  o  pós-modernismo  e  anunciar,  muitas  vezes  em  termos  surpreendentes,  a  morte,

tornar-se  um  dos  textos  seminais  que  nos  ajudam  a  explorar  os  domínios  das  expressões  

culturais  populares  (não  apenas  confinadas  à  música)  e  nos  envolver  com  elas

sintomático  de  uma  transição  mais  ampla  nas  experiências  materiais  e  vividas  de  uma  grande

em  um  dinamismo  reflexivo,  em  vez  de  descartá-los  como  subculturais  ou

o  fim,  ou  a  perda  de  diferentes  categorias.  No  entanto,  Huq  ilustra  como,

demografia  ao  redor  do  globo.  Seu  trabalho  infunde  o  terreno  muitas  vezes  negligenciado

subcultura,  à  medida  que  mudam  no  mundo  experimental  em  que  vivemos.

em  vez  de  tocar  a  morte  de  formas  ou  conceitos,  é  mais  proveitoso  rastrear  como  eles  

evoluíram,  mudaram  e  muitas  vezes  se  reconfiguraram  com

de  formas  culturais  populares  com  uma  política  de  identidade  engajada  e  matizada,

anti-intelectual.
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