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RESUMO 

O artigo possui duas partes bem definidas. Na primeira delas, apresenta a expressão 
“afterpop”, cunhada pelo escritor e crítico literário espanhol Eloy Fernández Porta (em 
2007). Na segunda, volta-se à canção “What’s the frequency, Kenneth?”, da banda norte-
americana R.E.M. Mais exatamente, o texto está interessado numa rede de relações e 
produtos culturais que se desenvolve em torno da música, uma rede que a contém, que a 
antecede, por um lado, e a transcende, por outro. Procuraremos evidenciar então a 
ocorrência de um curioso sistema cultural que, por hipótese, poderíamos definir como 
afterpop. 
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1. 

A expressão “afterpop”, cunhada pelo escritor e crítico literário espanhol Eloy 

Fernández Porta, em publicação recente (Fernández Porta, 2007; cf. também Fernández 

Porta, 2008), possui, pelo menos, dois sentidos bastante demarcados. Primeiro, refere à 

complexificação e ao reordenamento das estéticas pop, que não se deixariam mais entender 

– hoje, mais do que nunca – em função de noções como “popular” e “massivo”, dentre 

outras tantas estabilidades conceituais há muito vigentes – praticadas, pelo menos, desde as 

clássicas discussões de Umberto Eco em Apocalípticos e Integrados ([1968] 1993). O 

cenário cultural contemporâneo estaria povoado por formas e manifestações culturais muito 

mais complexas, sutis e difusas. A trama que hoje as define e que lhes permite existir seria 

muito mais cerrada. Como tal, torna-se mais difícil deslindá-la. Junto disso, a expressão 

“afterpop” designa também a necessidade de que, neste contexto, o crítico cultural (seja ele 

o crítico acadêmico ou o crítico profissional, seja o consumidor crítico ou o consumidor 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado na 
Universidade de Fortaleza (Unifor), em Fortaleza – CE, entre 03 e 07 de setembro de 2012. 
2 Jornalista (UFSM), Mestre em Ciências da Comunicação (UFRGS) e Doutor em Comunicação (Unisinos/RS). Professor 
e pesquisador junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos, em São Leopoldo – RS. 
Email: fabriciosilveira@terra.com.br. 
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como um crítico amateur) reconsidere o próprio papel, repense as relações fruitivas e 

avaliativas que estabelece com produtos assim definidos. 

Em nome do próprio ofício, Fernández Porta se interessa, sobretudo, pela figura do 

escritor e pela prática literária. Na Espanha contemporânea – ele se questiona –, qual a 

melhor maneira de nos relacionarmos com a “herança” da cultura pop e da cultura de 

consumo? Literalmente, a pergunta é apresentada assim: “que relación real mantiene un 

escritor con la cultura pop, y con qué palabras lo manifiesta”? (Fernández Porta, 2007, 

p.60). A questão, como vemos, possui largo alcance, permitindo-nos pensar também mais 

globalmente, inserindo aí práticas e particularidades locais, de nosso entorno mais imediato, 

se quisermos; serve ainda para que possamos extrapolá-la, refletindo para além das 

restrições à literatura, valendo-nos dos argumentos empregados, valendo-nos da abertura, 

do novo fôlego e do novo enquadramento dados ao debate para entendermos certas práticas 

musicais das quais agora tentamos dar conta, a partir do campo da Comunicação. 

Rapidamente, de forma talvez mais indicativa do que afirmativa, é o que procuraremos 

realizar aqui. 

Antes de avançarmos, contudo, vale apresentar melhor as idéias do autor. Embora 

pareça simples em sua formulação geral – a interrogação apresentada acima é, de fato, uma 

síntese temática confiável! –, os meandros da argumentação, as sutilezas percebidas e 

descritas, bem como as perspectivas e as noções conceituais trazidas à baila, exigem 

atenção e cuidado redobrados. Caso o conteúdo do debate pareça redundante e desgastado, 

cansativamente reincidente (aqui, a menção inicial a Umberto Eco não ocorre à toa!), a 

forma da argumentação e as saídas argumentativas, no entanto, merecem registro mais fino 

e acompanhamento mais aproximado. 

“Diez no-logos sobre literatura y pop”, o primeiro capítulo do livro3, inicia de forma 

quase bizarra – no mínimo, surpreendente. Fernández Porta refere-se à estampa de uma 

linha de camisetas muito comum, no final dos anos 1990, em Barcelona. Tais camisetas 

haviam se disseminado pela cidade, haviam se esparramado largamente pela paisagem 

urbana da capital catalã. Nelas, inescapavelmente, poderíamos ler: “POPISM. Pop will 

make us free”. 

Desse modo, Fernández Porta constrói uma ótima entrada, um ótimo gancho para a 

questão: caso o sujeito assim vestido seja um escritor, o que ele estará dizendo exatamente? 

                                                 
3 Há poucos meses, este mesmo capítulo foi publicado, como um artigo autônomo, pela revista de crítica 
cultural Serrote, de São Paulo. Cf. Fernández Porta, 2012. 
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Que tipo de relação com o repertório pop midiático das últimas décadas, subentendida aí a 

cultura do consumo, está sendo sugerida? Até que ponto pode-se confiar em tais indícios? 

Pode-se levar a sério tais insinuações? Não se sugere aqui, nesta ocorrência prosaica, algum 

traço muito real do “espírito do tempo” (o nosso zeitgeist, sempre controverso e 

acidentado)? Não teríamos aí um tipo de sensibilidade cultural tipicamente contemporânea, 

tangível demais, facilmente reconhecível? 

A isca deixada ao leitor, logo no início do texto, é bastante apropriada: na avaliação 

do autor – aceitando-se então a alegoria da estampa da camiseta, freqüentemente vista, 

freqüentemente vestida –, há um modo muito particular de lidarmos com as referências pop, 

de nos movermos entre elas, atribuindo-lhes valor e lugar simbólicos provavelmente 

inéditos. Diríamos que se trata de um novo modo de percebê-las e experienciá-las – um 

modo deveras escorregadio, cravejado de tensões. São essas tensões, são essas (novas [!?]) 

dinâmicas valorativas que estão em causa. 

Um dos méritos de Fernández Porta está em evitar saídas fáceis e respostas simples. 

Para ele, não se trata de mera ironia moderna, por exemplo. Decididamente, está em jogo 

algo bem mais complexo do que uma piscadela de olhos ou um sorriso maroto de 

cumplicidade (que, ao surgirem, incontidos, prontamente desmascaram o sentido efetivo 

daquilo que está sendo dito). Numa oposição simétrica, poderíamos colocar a identificação 

literal com os dizeres estampados sob o corpo, a crença verdadeira naquilo que eles 

expressam. Mas também não se trata disto, diz o autor. Muito possivelmente, não estaremos 

diante de um fã declarado, mergulhado nos confortos prazerosos do pop, capaz de defendê-

los acaloradamente, caso fosse preciso; tampouco estaremos diante do crítico irônico 

travestido de fã. Por outro lado, a atitude também não é – convém reconhecer – a de um 

anti-fã típico, convicto, autocentrado, frankfurtianamente exigente. Ao vestir-se daquele 

modo, ao assumir aquele logo – “Pop will make us free” estampado no peito –, nosso 

hipotético escritor não se comporta nem como apocalíptico nem como integrado, muito 

menos como se estivesse num ponto eqüidistante, perfeitamente equilibrado entre ambos. 

Em meio a essas posições (ou possibilidades todas), parece estar operando um tipo 

novo de deslizamento do sentido, “una ironia inestable, manifiesta y local”, como diz 

Fernández Porta. Nesta via, não há uma adesão doutrinal ao pop, como se houvesse ali um 

manancial, um panteão inegável a ser saudado e perpetuado; mas também não há vergonha, 

não há incômodo ou recusa desta “tradição” recente. Entre um pólo e outro, a oscilação não 

é aquela, como vimos, de uma ironia óbvia, limitada, regulamentar. Trata-se, ao contrário, 
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de uma ironia ainda mais ambígua, pendular, que ocorre num outro nível semântico, cujo 

poder corrosivo é outro, mais difícil de ser identificado e descrito. Trata-se de uma ironia de 

segunda ordem, mais lateral, um tanto metalingüística, que ocorre em paralelo, quase junto 

ao viés irônico de primeira mão, mais direto e imediato, que acaba então emoldurado e 

paralisado. 

Mas existem ainda outros detalhes dignos de nota. O texto não é instigante apenas 

pelo debate de fundo que reproduz, pelas atitudes culturais que arrola. Além disso, vale 

repetir, há estratégias expositivas, há formulações conceituais que, sem dúvida, podem 

ganhar boa repercussão, podem ser muito úteis para pensarmos certas práticas e 

experiências (fruitivas, inclusive) dadas em torno da música pop na atualidade. 

Por exemplo: graduado em Humanidades na Universidade Pompeu Fabra, em 

Barcelona, Fernández Porta vincula-se à Literatura e à Crítica Literária, embora seja 

também professor de História do Cinema (na mesma UPF). Atuando, portanto (e formado, 

de algum modo), nos ares da Literatura Comparada, o autor assume uma atitude 

investigativa pouco comum na área da Comunicação em nosso país, principalmente, se 

pensarmos em termos da necessidade de definição do campo, de estipulação dos objetos 

empíricos preferenciais e de outros tantos imbróglios epistêmicos em que ainda nos 

enredamos. 

A Literatura, portanto, é sua base de operações. Para ele, no entanto, é preciso sair 

dela. Trata-se de partir da Literatura – sem, contudo, abandoná-la de vez –, “entrar en la 

cultura de masas a través de la prosa narrativa y salir de ella por medio de la música 

instrumental” (Fernández Porta, 2007, p.07). Trata-se de realizar um mergulho profundo, 

uma imersão de caráter vivencial ou existencial nas subculturas underground mais 

extremas, na cultura popular de massa, nas artes plásticas de vanguarda, na literatura 

espanhola contemporânea e no cinema de alta, média ou baixa estirpe (embora esses 

estratos culturais todos, popularizados por Umberto Eco, a partir das formulações originais 

de Dwight Mcdonald [ver, como já dissemos, Eco, 1993] estejam sendo permanentemente 

revistos, reescalonados, vazados e confundidos no correr da argumentação). Pretende-se 

evidenciar concomitâncias, construir laços transversais entre zonas ou campos expressivos 

(campos da produção cultural – ou sistemas midiáticos, enfim) que são normalmente muito 

fechados. 

Nesta visada, o importante parece ser a possibilidade de trabalhar em trânsito, 

atravessando campos culturais distintos – em alguns momentos, até zelosos, resguardados 
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demais. Cruza-se assim através da literatura, da música, do cinema e da cultura urbana. A 

rigor, se nos prestássemos a um exame quantitativo mais exaustivo, veríamos que, de fato, 

não há, ao longo do livro, tanta discussão especificamente focada ou exclusivamente focada 

na literatura espanhola contemporânea. Antes, como vimos, a produção literária recente e a 

teoria literária (recente e/ou nem tão recente) constituem um lugar a partir do qual se pode 

olhar objetos e fenômenos culturais diversos, um lugar ao qual se pode também retornar, 

para construir fechamentos parciais, provisórios, ou do qual se pode extrair e transportar 

matrizes analíticas, construções teóricas já (mais ou menos) testadas, (mais ou menos) 

assentadas, para serem aplicadas ou usadas, posteriormente, noutro lugar, nos exercícios de 

interpretação de outros produtos culturais afins, com distintos graus de afinidade e 

correlação. Pode-se então pensar os produtos culturais – Fernández Porta dá motivos para 

isso – rebatendo-os uns nos outros, examinando o modo como se correspondem, as 

assonâncias, as recorrências, as afinidades eletivas, sondando e reconhecendo as tensões ou 

as relações estabelecidas entre eles. 

Neste sentido, em função das razões apresentadas, o autor pode ser aproximado (ou 

pode ser entendido como equiparável) às perspectivas atuais desenvolvidas no âmbito das 

teorias alemãs da mídia – que também derivam dos estudos literários, por sinal, e que vão 

mesmo construindo um espaço interdisciplinar muito promissor no que diz respeito ao 

campo da Comunicação. 

Nos últimos anos, alguns pesquisadores (Felinto, 2006; Müller, 2012) têm 

enfatizado a importância que autores como Hans Ulrich Gumbrecht, Siegfried Zielinski e 

Siegfried Schmidt – ligados ao chamado “media turn” alemão – teriam para uma 

compreensão mais abrangente dos processos comunicacionais e das materialidades da 

comunicação (o comunicacional, nesta seara, concebido como “fato tecnológico’). Uma das 

contribuições provenientes daí diz respeito à noção de intermedialidade, por exemplo. 

Ora, se compreendemos a intermedialidade4 “como a relação que se estabelece entre 

diversas mídias e diversos produtos midiáticos” ou então como a relação que estes produtos 

“estabelecem entre si, através de processos de adaptação, citação, hibridização, etc”, como 

faz Alberto Müller (2012, p.170), não é difícil reconhecermos Fernández Porta como 

                                                 
4 Conforme Müller, a noção de intermedialidade orienta à compreensão do “modo como as diferentes mídias 
(livro, cinema, tevê, rádio, internet, teatro, etc) tematizam umas às outras, ou se fundem e/ou se imbricam 
como mídias isoladas ou como sistemas midiáticos, através de processos de citação, adaptação e hibridação” 
(Müller, 2012, p.170). O autor fala ainda na existência de intermedialidade primária e intermedialidade 
secundária, como distintos níveis de complexidade e distintos âmbitos de análise das mídias (em si mesmas e 
nas relações mais amplas em que se inserem junto com outras). Cf. Müller, 2012. 
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alguém preocupado em perseguir e desfazer nexos intermediais. A cultura afterpop seria 

uma intrincada trama de referências e estilos, citações e contra-citações que precisariam ser 

lidas em diagonal. A teoria, a escrita e a observação literárias seriam os instrumentos 

básicos de trabalho. 

Conceitualmente, Afterpop. La literatura de la implosión mediática é um livro rico e 

heterodoxo. “Narrativa pós-moderna”, “efeito estético”, “retórica da ironia”, por exemplo, 

são marcos conceituais importantes e estruturais em determinados capítulos, em 

determinadas problematizações que faz. High, middle e low brow são também conceitos 

bastante presentes no modo como as discussões são feitas, embora não estejam explicitados 

nem sejam abordados diretamente. Por outro lado, há conceitos que o próprio autor 

formula. Afterpop, justamente, seria o primeiro deles, o mais pronunciado. Mas há outros. 

Há outras “perversões teóricas” que vão surgindo até como operadores instrumentais das 

discussões maiores: alta cultura pop, baixa cultura pop, pop denotativo ou expressivo, 

cultura pop de segunda geração, de terceira geração, etc. O curioso é que esses conceitos 

todos vão se revestindo sempre de alguma imprecisão – uma “imprecisão virtuosa”, 

diríamos –, na medida em que são continuadamente subdivididos e compostos em outras 

variações conceptuais, como também vão perdendo sentidos, tendo alguns de seus sentidos 

revistos, tendo parte de sua força explicativa anulada em função das comparações tecidas 

com outros objetos materiais e outros sistemas sígnicos que, permanentemente, vão sendo 

chamados à participação. 

O método de Fernández Porta é o do name-dropping. O faro é o do cool-hunter. Ou 

seja: os materiais abordados no livro, basicamente, dizem respeito à literatura espanhola 

(sem uma atenção declarada à literatura catalã) e à baixa cultura pop das duas últimas 

décadas – neste quesito, os objetos trazidos à discussão são, paradoxalmente, tão 

improváveis quanto conhecidos, tão desafiadores quanto pouco tratados. Vejamos alguns 

deles: a série cinematográfica Faces of Death, o cinema white-trash norte-americano de 

Todd Solondz, o pós-rock de bandas como Mogwai e Tortoise, fanzines como o espanhol 

Mondo Brutto, a poesia beat de William Burroughs, a sound poetry, a ambient music de 

Brian Eno e o avant-garde jazz de John Zorn, Napalm Death, J.G. Ballard, David Foster 

Wallace, etc, etc. A lista é enorme. O critério de inclusão é um só: mutações subculturais 

nascidas na convergência entre o pop avant la lettre e a alta literatura contemporânea. 

De todo modo, o que mais chama atenção é mesmo a noção de afterpop. Para 

Fernández Porta, o conceito não indica uma falência completa ou uma superação histórica 
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do pop. Portanto, não quer suplantá-lo. No entanto, reclama o reconhecimento de seus 

novos traços distintivos. Hoje, diz ele (Fernández Porta, 2007), o pop deve ser pensado sem 

o pano de fundo da cultura massiva – teríamos um público segmentado, dividido em nichos; 

além disso, um público especializado, um público que se define e se une, sobretudo, por 

suas diferenças – logo, por heterogeneidade, não mais por homogeneidade. Noutro nível, 

teríamos um público que é mais exigente e possui uma auto-consciência da cultura de 

consumo que o distingue do antigo público pop. Esta é a dita “ironia inestável”, sobre a 

qual falávamos ao início. “El espectador-naíf-adolescente que imaginaron, cada qual por su 

lado, Theodor Adorno y la directora del Super Pop, es un fantasma de sí mismo: un resto de 

una época felizmente superada”, completa Fernández Porta (2008, p.09). 

Outro ponto refere à suposta frivolidade do objeto pop, visto tradicionalmente como 

algo simplório, pueril, esquematizado, padronizado, voltado ao entretenimento puro e 

simples. Hoje, tais objetos podem conter contra-cultura, crítica cultural, militância política, 

cultura trash, desinformação, desfaçatez, teorização implícita, hipotexto, índole 

declaradamente subversiva (e subversão, aqui, de todo tipo, subversão social e/ou de 

gênero). 

Por fim, há um terceiro traço distintivo que diz respeito mais diretamente às mídias 

e aos circuitos midiáticos nos quais esta produção escorre. Para ele, o pop também não 

estaria mais vinculado ou, pelo menos, não estaria mais inextrincavelmente associado às 

mídias massivas tradicionais, mas às metamídias, às micromídias e às mídias de nicho5. “A 

su vez” – complementa –, 

 

el efecto de los medios de comunicación masivos queda relativizado por el auge 
de los metamedios interactivos y el broadcast yourself, que hacen posible una 
proyección catódica o digital del sujeto, elevándolo al rango de espectador 
privilegiado, estrella instantânea o – mejor aún – director de un sistema de 
transmisión unipersonal pero omnipresente (Fernández Porta, 2008, p.09). 

 

Este é o cenário afterpop: um pop sem popularidade e sem espontaneismo, sem as 

mídias de massa e desprovido de ingenuidade; um pop recursivo, nostálgico e crítico, 

sorrateiramente ácido, sorrateiramente disseminado. Muito pouco poppy. No entanto, para 

que possamos compreendê-lo melhor, para pintarmos, com maior nitidez, o quadro de 

                                                 
5 Conforme Sarah Thornton (1996), teríamos três tipos de mídias: as mídias de massa (tevês abertas, rádios 
AM e FM, jornais e revistas de grande circulação), as mídias de nicho (tevês por assinatura, canais 
segmentados, etc) e as micromídias, que são meios de baixa circulação (tais como fanzines, folhetos e rádios 
livres). Lev Manovich, por sua vez, trabalha com a idéia de que o computador seria uma metamídia. Cf. 
Manovich, 2009. 
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proposições centrais do autor, como nos propomos aqui, vale examinar uma ocorrência 

muito específica, um emblema, um mistério exemplar, senão fundador, da cultura afterpop. 

 

2. 

Insólito, paranóico ou irônico? É difícil sabermos ao certo como definir, sem falsas 

medidas, sem adaptações ou modulações, o artigo “The Frequency: solving the riddle of the 

Dan Rather beating”, escrito por Paul Limbert Allman, em dezembro de 2001. Primeiro, 

porque todos os termos arrolados acima parecem servir – o leitor distraído, mais ou menos 

desinteressado, encontraria neles um resguardo fácil (porém, muito empobrecedor). 

Segundo, porque este texto, publicado na revista Harper’s Magazine, apesar da impressão 

farsesca que provoca, de saída, relata fatos e acontecimentos verídicos – supostamente 

verídicos, ao menos –, alguns deles contando com fontes fidedignas, de invejada 

credibilidade, amparados em atestações e registros oficiais, inclusive. Embora faça ilações 

ao final, embora deixe no ar uma série de suspeitas e suposições questionáveis, o autor 

produz, em síntese, uma boa crônica jornalística – como tal, marcada por um certo 

comprometimento formal com os fatos. Tanto que Allman efetivamente desenrolou, ao 

longo de anos, um processo investigativo considerável, confrontando fontes, checando 

informações e cruzando dados diversos – realmente, um investimento de monta. Mesmo 

assim, terminada a leitura, o que nos resta é a mais pura incredulidade diante dos 

misteriosos acontecimentos narrados – os insondáveis desígnios do destino... 

Numa noite de outubro de 1986, mais exatamente em 04 de outubro de 1986 – como 

consta nos autos do processo, como foi noticiado nos jornais da época – o jornalista Dan 

Rather atravessava a Park Avenue, em Manhattan, após jantar com um amigo. Àquela 

altura, Rather já era nacionalmente conhecido como âncora do telejornal noturno da rede 

CBS (o CBS Evening News). Naquela etapa da carreira, Rather já desfrutava da reputação 

que vinha construindo, a reputação de um jornalista aguerrido, muito bem informado, 

imparcial e ciente das dinâmicas sociais e dos interesses políticos em jogo nos bastidores da 

vida americana – reputação com a qual iria notabilizar-se e iria encerrar a carreira, 

aposentando-se em março de 20056. 

                                                 
6 Na verdade, houve um rompimento não muito amigável entre Rather e a CBS. Em setembro de 2004, Rather 
e sua equipe produziram uma série de reportagens contrárias ao presidente George W. Bush, criticando-o por 
não ter cumprido regularmente o serviço militar. Em seguida, apurou-se que os documentos em que estavam 
apoiados não eram autênticos – no mínimo, eram de procedência duvidosa. A Rede retratou-se e os colegas de 
Rather foram demitidos. A ele, restou resignar-se e acelerar o processo de sua aposentadoria, após 24 anos 
como âncora e homem forte do jornalismo da emissora. No total, Rather trabalhou junto à CBS por 43 anos. O 
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Porém, enquanto voltava para casa, sozinho, à noite, algo muito estranho ocorreu, 

fixando-o como protagonista de um dos maiores mitos urbanos da cidade de Nova York, 

quiçá, daquele país inteiro. Subitamente, dois homens na casa dos trinta anos, com cerca de 

1,80 cada um (“eles tinham os cabelos castanhos e usavam bigodes”, foi a descrição 

confiada à Polícia), surgem na sua frente e o interpelam: 

– Kenneth, what’s the frequency? 

Sem entender muito bem o que se passava, sem nem mesmo reconhecer aqueles dois 

sujeitos, Rather responde: 

– You have the wrong guy... 

Não satisfeitos, aqueles estranhos passam a atacá-lo violentamente, desferindo-lhe 

vários socos e golpes enquanto repetiam, com insistência, a pergunta enigmática: “– What’s 

the frequency, Kenneth?”; “– What’s the frequency?”. Após alguns minutos, mal 

conseguindo defender-se, atônito, Rather é então abandonado, é deixado para trás pelos dois 

desconhecidos, que fogem imediatamente do local. 

O fato é que durante muito tempo ficamos sem saber quem eram aquelas pessoas, 

muito menos quais foram as reais motivações por trás do ataque. Um assalto? Não, não foi 

um assalto. O relógio, a carteira, o dinheiro, os documentos não haviam sido levados. 

Rather teria sido confundido? Improvável, devido à notoriedade midiática que ele já havia 

adquirido, a celebridade na qual se transformara. “Freqüência”? Sobre quê “freqüência” 

estavam falando? Teria algo a ver com as faixas de freqüência do espectro televisivo? Seria 

aquilo algum tipo de gíria ou alguma mensagem cifrada? E, sobretudo, quem era 

“Kenneth”? Quem, diabos, era mesmo “Kenneth”? 

Evidentemente, a pergunta nunca calou. No dia seguinte, Rather relatou o episódio, 

em rede nacional. Chegou até a esboçar uma investigação mais séria a respeito. Para isso, 

ausentou-se do trabalho por alguns dias. Tudo em vão. Pouca coisa poderia ser esclarecida. 

“What’s the frequency, Kenneth?” tornou-se uma expressão idiomática, uma pilhéria ou 

algo do gênero, empregada para indicar uma pessoa ou uma situação confusas. 

O artigo de Allman, em 2001, reconstrói e investiga o incidente7. Porém, o que o faz 

um texto incômodo (entre o insólito, o paranóico e o irônico – talvez um pouco disso tudo) 

é sua tese de fundo: o escritor norte-americano Donald Barthelme teria algo a ver, direta ou 
                                                                                                                                                     
episódio que culminou em sua saída ficou conhecido como “RatherGate”. Hoje, o jornalista segue à frente do 
programa Dan Rather Reports, no canal a cabo HDNet. 
7 Todas as informações apresentadas aqui foram obtidas nos textos de Fernández Porta (2007) e Paul Limbert 
Allman (2001). Muitas delas foram conferidas junto ao Wikipédia (wikipedia.org) e a outros sites, tais como 
http://www.axs.tv/programs/danrather. 
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indiretamente, com o ocorrido, poderia ter inclusive “produzido” e premeditado as 

agressões. Detalhe: Barthelme faleceu em 1989. 

Conforme as apurações de Allman, Barthelme e Rather teriam se conhecido no 

começo de suas carreiras: ambos eram jornalistas, ambos haviam se formado e começaram 

a trabalhar na cidade de Houston – no Texas, no final dos anos 1950. Muito provavelmente, 

naquele contexto, no meio jornalístico de uma cidade pequena, teriam se conhecido. Ao 

menos teriam ouvido falar um do outro. Além disso, o mais espantoso de tudo é que Allman 

menciona diversas narrativas curtas, assinadas por Barthelme, em que proliferam 

personagens que podem estar fazendo alusão à figura de Rahter; do mesmo modo, 

mostram-se várias situações que parecem remeter ao episódio em que Rather se envolveu, 

em 1986. “Kenneth”, no caso, é um personagem reincidente, ora retratado como um amigo 

(em “Can we talk”), ora como uma figura distante e pretensiosa (em “The indian uprising”). 

Mas as coincidências não páram aí: noutro texto, intitulado “Kierkegaard unfair to 

Schlegel”, “What’s the frequency?” são as palavras pronunciadas por um dos personagens. 

“The emerald”, outro conto, desenvolve-se em torno de um jornalista manipulador e 

prepotente (“an editor-imperator”) chamado Mr.Lather. Mr. Lather? Exato: Mr. Lather. Mas 

o que é isto: tão somente acaso? Ou seria uma declaração pública de culpa, num registro 

velado? 

Seja como for, os irmãos de Barthelme recusaram-se a comentar as suspeitas de 

Allman. Até mesmo porque, em 1997, o jornal Daily News já havia publicado uma matéria 

atribuindo as agressões sofridas por Dan Rather a William Tager, o assassino confesso de 

um técnico da NBC. Tager assumiu as acusações – o que foi referendado também por uma 

junta de psicólogos forenses e pela acareação com Rather, o próprio. Para Allman, no 

entanto, o mistério continuava sem respostas satisfatórias. Quem era o comparsa de Tager? 

Por que ele havia sido esquecido? E os textos de Barthelme, não diziam nada? Poderíamos 

acreditar na confissão de Tager – que foi definido por um dos psicólogos como 

“mentalmente incompetente”, que era chamado de “Loony Toons” por seus amigos? 

Poderíamos confiar na memória de Dan Rather, reconhecendo-o, mais de dez anos depois? 

Poderíamos confiar integralmente na primeira versão do fato, dada à Polícia, e depois 

repetida, com novas ênfases, com ansiedade e perplexidade encenada diante de milhões de 

telespectadores? 

Não sabemos. Provavelmente, jamais teremos as respostas para essas questões. 

Sabemos apenas que a expressão “What’s the frequency, Kenneth?” pode ser hoje 
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encontrada em diversos produtos da cultura pop contemporânea (da música à literatura, do 

cinema às HQs). Por um lado, tornou-se uma senha, um código de comunicação, um bem-

humorado aceno fático. Por outro lado, é um atrator estranho, que vai se reproduzindo em 

distintas formas culturais, em distintos regimes midiáticos, unificando-os, aproximando-os, 

de algum modo. Como tal, não espanta que Fernández Porta tenha acompanhado seus 

fluxos e suas flutuações. Para ele, observador literário da (sub)cultura pop contemporânea, 

faz todo sentido perseguir a trajetória deste “referente pop a lo largo de sus cambios, 

trasposiciones y préstanos” (Fernández Porta, 2007, p.239). 

A literatura pós-moderna de Donald Barthelme (bem como a literatura de Paul 

Limbert Allman – não podemos mesmo esquecer que Allman também é um escritor de 

ficção!), é somente um nódulo nesta rede de referências. Outra dessas aparições deu-se num 

capítulo da HQ Como Luva de Veludo Moldada em Ferro, de Daniel Clowes (2002). 

As histórias que integram Como Luva de Veludo... foram publicadas entre 1989 e 

1993, na revista underground Eigthball. Clowes é considerado por muitos um dos melhores 

expoentes dos quadrinhos alternativos nos Estados Unidos, um digno representante da 

linhagem e do estilo de Robert Crumb. Quando se fala nele, David Lynch, Kafka, os beats, 

o surrealismo e o cinema noir são logo invocados para definir seu traço característico e o 

modo como representa a sociedade norte-americana. 

Como Luva de Veludo... gira em torno de Clay, um jovem que acredita ter visto uma 

ex-namorada num snuff movie. Ao longo da série, enquanto procura descobrir o paradeiro 

da moça, Clay vai se deparando com vários personagens, todos eles muito estranhos, todos 

marcados por algum tipo de obsessão terrível (algumas, de fato, inconfessáveis). A frase – 

“What’s the frequency, Kenneth?” – é pronunciada por Billings, um estudioso-freak 

interessado unicamente em teorias de conspiração e sociedades secretas. O rosto de Clay, 

quando ouve a pergunta, é o rosto de alguém em pânico, preso num profundo terror. Aquela 

interrogação – “qual a frequência?” – parece solicitar ali uma hermenêutica infindável, 

paranóica, vocacionada ao fracasso, que só irá nos fazer voltar ao estágio do qual partimos 

(um estágio de surpresa, desconhecimento, incredulidade e pavor). 

Para Fernández Porta (2007, p.240), Como Luva de Veludo... reúne aspectos de um 

thriller  investigativo, temáticas subculturais (seitas, filmagens amadoras hiperviolentas, 

tatuagens reveladoras) e formas expressivas pulp, ao estilo da antiga revista MAD. No 

entanto, chama atenção, sobretudo, que tenha incorporado o enigma de Rather, 

alimentando-o, beneficiando-se dele, mimetizando-o, sutilmente, em sua própria trama, e 
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contribuindo até para instalá-lo no imaginário contra-cultural (ou subcultural) das duas 

últimas décadas. 

Pouco mais tarde, em 1994, “What’s the frequency, Kenneth?” aparece como o 

título da primeira música do álbum Monster (EUA, Warner), o nono álbum de estúdio da 

banda norte-americana R.E.M. Inicialmente, o que se destaca é o riff  de guitarra de Peter 

Buck, sugerindo a retomada do som de garagem, da crueza sonora que havia se perdido no 

álbum anterior (Automatic for the People [EUA, Warner, 1992], identificado por baladas 

radiofônicas como “Drive”, “Everybody Hurts” e o mega-hit “Man in the Moon”). 

Com a anuência de Michael Stipe, o cantor e letrista do grupo, Buck admitiu tratar-

se de uma homenagem a Rather. O próprio Stipe, em algum momento, também havia 

comentado o incidente8. Dá-se assim uma óbvia chave de leitura, sugere-se muito 

claramente as intenções do trabalho: recuperar e acentuar os vínculos com uma tradição do 

underground norte-americano (que remontaria a Crumb e, mais recentemente, a Clowes, 

dentre outros). 

“La canción de R.E.M.”, fala Fernández Porta (207, p.241), “es, de hecho, un caso 

representativo, en vertiente comercial, de un calculado retorno al sonido rock que el grupo 

propone a lo largo del disco, y que lo distancia de las incursiones anteriores en un cierto 

pop-con-contenido para las masas”. A letra da canção, porém, substitui o clima surreal e 

perverso dos quadrinhos de Clowes por um punhado de frases, mais ou menos soltas, que 

dão a idéia (até certo ponto, banal) de mera desorientação ou confusão mental. 

O próprio videoclipe de “What’s the frequency, Kenneth?”, adota procedimentos 

formais que reforçam os aspectos que destacamos: 1. os músicos tocam numa garagem9 

(como nos velhos [e precários] tempos!); 2. Stipe aparece, quase sempre, fora de quadro ou 

muito mal-enquadrado. Às vezes, sequer podemos ver seu rosto, embora seu corpo todo 

esteja à mostra. Na verdade, quase todos os enquadramentos são muito inusuais. A 

iluminação é excessiva, parece estourar diante de nossos olhos. Os movimentos de câmera 

são bruscos, anormais, parecem desordenados e não-intencionais. Simula-se, com todo o 

                                                 
8 À época do lançamento do álbum, indagado a respeito da canção e do fato que a inspirara, Michael Stipe 
teria dito: “It remains the premier unsolved American surrealist act of the 20th century. It's a 
misunderstanding that was scarily random, media hyped and just plain bizarre”. Cf. 
www.ask.yahoo.com/20010619.html ou http://nightbirdsfountain.blogspot.com.br/2006/06/whats-frequency-
kenneth-couple-of-days.html. 
9 Há uma cena intrigante: filmada pelas costas, num contracampo, revela-se que a banda está num galpão 
vazio. Diante dos músicos, há uma enorme paisagem bucólica – parece ser uma praia ou um cenário natural 
assemelhado. Esta paisagem é uma tela, uma imagem reproduzida, que está afixada no teto e nas paredes 
laterais, estendendo-se na frente de todos. As luzes que rebatem sobre os músicos vêm dali, vêm detrás (ou de 
dentro) daquela tela. 
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cuidado – ainda dentro dos requintes de uma estética publicitária, com certos acentos 

fashion até –, uma apologia irônica do “erro técnico”. 

Desse modo, formula-se então uma dúvida essencial: estamos dentro ou fora, 

estamos aquém ou além do pop? Estamos no mesmo compasso ou noutro? E como defini-

lo? Afterpop? “Pues la canción habla en una frecuencia ilocalizable entre estos dos 

receptores” – o primeiro, o público médio de rock, acostumado às sonoridades ruidosas; o 

segundo, o outro público [“esa figura de la alteridad del gusto!”] –, nas palavras de 

Fernández Porta (2007, p.241), “reclamando del primero una cierta ironia ilustrada – ‘mira 

cómo los R.E.M. se ríen de los giros típicos de single’ – y del segundo uma mera rendición 

al riff  chulapo”10. 

Mesmo assim, sem cindir-se, apesar das tensões com as quais se constitui, a música 

do R.E.M. ainda mantém algo do episódio originário de Rather – algo que está lá, viçoso, 

que continua, depois, na passagem Barthelme-Allman, num jogo de remessas indecidíveis 

entre ficção e real, e transcorre também, mais pulsante do que nunca, na alucinada narrativa 

visual de Clowes: a retórica do alarmismo, dos efeitos sem causa, dos realismos 

imprevistos. Em suma: o inefável, como diz Fernández Porta (2007, p.241). O inefável 

como um lastro, num reenquadramento vertiginoso de distintos produtos e distintos critérios 

de aceitabilidade cultural e julgamento estético. 

Mas o círculo ainda não está fechado. Há uma outra carta a jogar sobre a mesa: 

Vivendo no Limite (Bringing Out the Dead, Touchstone & Paramount Pictures), filme 

dirigido por Martin Scorsese, lançado no final de 1999. Frank Pierce (vivido por Nicholas 

Cage) é um paramédico que passa as noites a bordo de uma ambulância, atendendo as 

piores chamadas possíveis (tentativas frustradas de suicídio, acidentes terríveis, bebedeiras 

homéricas, homicídios, overdoses...) em zonas mal-freqüentadas de Nova York. Pouco a 

pouco, Pierce passa a ser assombrado por visões daqueles que não conseguiu ou não pôde 

salvar. Com o passar dos meses, vai se descobrindo também muito parecido com as pessoas 

que tenta atender, dia após dia, noite após noite. Percebe então que precisa mudar de vida, 

vencer o stress em que está mergulhado e recuperar a sanidade mental. O fato de ter 

conhecido Mary Burke, uma ex-junkie (interpretada por Patrícia Arquette), o auxilia na 

tentativa de superar a exaustão, a frustração e seus demônios pessoais. 

                                                 
10 “Chulapo” quer dizer algo chulo, vulgar. Na gíria, indica certo linguajar e certos hábitos encontrados em 
bairros pobres da periferia de Madrid. 
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Vivendo no Limite, apesar da boa repercussão de público e de crítica, não é 

necessariamente um filme maior na filmografia do diretor de Taxi Driver (1976). Fernández 

Porta, por exemplo, o entende como um filme de transição, comercial mas honrado, que 

“renuncia a las tramas de fondo y se apoya en personajes de estirpe neorrealista aunque con 

un marcado elemento cômico, ofreciendo este tipo de visión ambiental y documentalista de 

los bajos fondos que los críticos de misa diária suelen llamar ‘honrada’” (Fernández Porta, 

2007, p.242). 

Boa parte desta suposta “honradez” – conforme as expectativas e os preceitos 

afterpop, bem entendido – estaria associada à exposição (mesmo caricatural) do bas fond 

novaiorquino (o consumo de crack aparece ali, um pouco encoberto, é verdade), à 

vinculação com a literatura (afinal o filme é baseado na novela homônima de Joe Connelly) 

e, mais organicamente, com a trilha sonora (da qual participam, entre vários outros, Jane’s 

Addiction, Martha Reeves and the Vandellas, The Clash e The Who). 

“What’s the frequency, Kenneth?” é ouvida logo no início de filme, como se tivesse 

ganhado ali uma tradução, um contexto referencial – um sentido, enfim. Pierce e seu 

companheiro de jornada naquela noite, Larry (John Goodman), estão dentro do veículo, 

estacionados. Estão conversando. Melhor dizendo, estão quase dormindo. De repente, soa o 

sistema de rádiocomunicação, remetendo-os imediatamente a um novo atendimento, a um 

novo ponto na cidade, a uma nova injeção de adrenalina. Enquanto anotam o endereço e as 

orientações necessárias para seguirem em frente, rumo ao próximo atendimento, o 

espectador ouve o riff  da guitarra de Peter Buck, seguido da voz de Michael Stipe entoando 

o código secreto. E agora, qual será a freqüência? 

Martin Scorsese fez uma interpretação quase literal da canção, deu-lhe um conteúdo 

objetivo. Para Fernández Porta (2007, p.244), “la canción de R.E.M. es un homenaje, con 

valor artístico supuesto, que tiene el valor de resituar a una obra independiente en el 

imaginário visible; en cambio, su inserción en la obra de Scorsese (que és la más cercana a 

la figura del clásico) solo puede ser percibida como un descenso momentâneo del nivel de 

la obra”. É como se o mistério (ou o princípio da incerteza) houvesse sido esvaziado. Como 

se tudo estivesse agora claro demais. A frase tornou-se, enfim, uma legenda, foi amarrada 

coerentemente numa cena. Mas para onde foi o enigma? Perdeu-se neste reescalonamento 

não-euclidiano, em algum lugar entre a lenda urbana e o filme de Hollywood? 

Talvez sim. Talvez não. Possivelmente não. Uma resposta mais precisa irá depender 

de muitas coisas: dependerá do tempo e da força com que a Esfinge (o mantra, a pergunta 
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incômoda, como quisermos agora chamá-la) irá ressurgir ou irá retornar dos mortos, 

dependerá daqueles que virão junto (dizendo-o assim para aproveitarmos o título original 

do filme de Scorsese, Bringing Out of Dead), dependerá do arranjo específico da situação 

(re)criada. 

Se há credibilidade suficiente em torno da noção de afterpop, ela só pode residir 

nisto: na possibilidade de entendermos a cultura contemporânea (e os objetos que nela 

circulam) como um sistema de deslizamentos e empréstimos, um sistema de citações 

cruzadas, onde noções como alto e baixo são permanentemente revistas e invalidadas, 

reinstituídas, revistas e invalidadas... Talvez o pop contenha, em germe, sua própria 

superação e sua transcendência. Não é mesmo, Kenneth? 
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