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Resumo 
 

O objetivo desta dissertação é discutir as atitudes dos protagonistas jovens da 

década de 1950, através dos romances The Catcher in the Rye (1951), de J.D. Salinger e 

On the Road (1957), de Jack Kerouac, tanto em relação aos seus contextos de 

publicação, quanto em relação à influência que suas leituras venham a ter tido nas 

gerações seguintes. 

Para tal, caracterizamos que Holden Caulfield (The Catcher in the Rye), Sal 

Paradise e Dean Moriarty (On the Road) são anti-heróis, em oposição ao modelo 

heroico construído na História estadunidense, através dos heróis trágicos e épicos 

clássicos e das reflexões sobre os discursos do Puritanismo, do Transcendentalismo e de 

desbravamento do Oeste. O herói estadunidense é um defensor das liberdades 

individuais, desde que estas não atrapalhem o sistema vigente; o anti-herói, contudo, 

confronta o sistema, consciente ou inconscientemente e, por isso pode ser reprimido. 

Por fim, investigaremos os traumas referentes à traição do Sonho Americano, 

contida nas promessas masculinas de estabilidade, que foram feitas às gerações 

posteriores à Segunda Guerra Mundial. Essa traição ocorreu a partir de eventos como a 

Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate e esses traumas fizeram com que o anti-

herói se reinventasse, tornando-se herói de si mesmo e agindo em favor dos próprios 

interesses, como o fazem Faunia Farley e Coleman Silk, personagens principais de The 

Human Stain (2000), de Philip Roth que, entendemos, simbolizam o novo rumo do anti-

herói na virada do século XX para o XXI. 

 

 

Palavras-chave: literatura estadunidense; anti-herói; pós-guerra; Sonho Americano; 

masculinidade. 
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Abstract 
 

The aim of this dissertation is to discuss the 1950s young protagonist in J.D. 

Salinger’s The Catcher in the Rye (1951) and Jack Kerouac’s On the Road (1957) both 

in relation to the context in which they were published and the way they might have 

influenced the generations that came after. 

 We  state that Holden Caulfield (The Catcher in the Rye), Sal Paradise and Dean 

Moriarty (On the Road) are antiheroes  as opposed to the heroic model built in the 

history of the United States through the influence of the classic epic and tragic heroes as 

well as through the influence of the Puritan, Transcendentalist and Frontier West 

discourses. The hero in the United States defends individual freedom as far as it does 

not interfere in the way the social system works; the antihero, however, confronts the 

system, consciously or unconsciously and because of that, he can be repressed. 

 Finally, we investigate the traumas related to the betrayal of the post-World War 

II American Dream of masculine stability. This betrayal occurred in events such as the 

Vietnam War and Watergate Scandal and these traumas made the anti-hero reinvent 

himself acting in favor of his own interests just like Faunia Farley and Coleman Silk, 

the main characters from Philip Roth’s The Human Stain (2000) who represent, as we 

argue, the new path chosen by the antihero at the end of the 20th century. 

 

Keywords: literature from The United States; antihero; postwar period; American 

Dream; masculinity. 
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Colonel Cargill, General Peckem's troubleshooter, was a 

forceful, ruddy man. Before the war he had been an 

alert, hard-hitting, aggressive marketing executive. He 

was a very bad marketing executive. Colonel Cargill was 

so awful a marketing executive that his services were 

much sought after by firms eager to establish losses for 

tax purposes. Throughout the civilized world, from 

Battery Park to Fulton Street, he was known as a 

dependable man for a fast tax write-off. His prices were 

high, for failure often did not come easily. He had to 

start at the top and work his way down, and with 

sympathetic friends in Washington, losing money was no 

simple matter. It took months of hard work and careful 

misplanning. A person misplaced, disorganized, 

miscalculated, overlooked everything and opened every 

loophole, and just when he thought he had it made, the 

government gave him a lake or a forest or an oilfield and 

spoiled everything. Even with such handicaps, Colonel 

Cargill could be relied on to run the most prosperous 

enterprise into the ground. He was a self-made man who 

owed his lack of success to nobody.  

Joseph Heller, Catch-221 

 

                                                        
1 HELLER, Catch-22, p. 27 



11 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 
Em seu importante livro sobre a figura anti-heroica nas obras europeias, o 

professor Victor Brombert constata que a literatura está 

 

abarrotada de personagens fracos, incompetentes, dessorados, 
humilhados, inseguros, ineptos, às vezes abjetos – quase sempre 
atacados de envergonhada e paralisante ironia, mas às vezes capazes 
de inesperada resistência e firmeza. Esses personagens não se ajustam 
aos modelos tradicionais de figuras heroicas; até se contrapõem a eles. 
Mas pode haver grande vigor nessa oposição. Implícita ou 
explicitamente lançam dúvidas sobre valores que vêm sendo aceitos 
ou que foram julgados inabaláveis.2 

 

Não podemos negar o fato de existir um quê de sedutor, uma fragrância forte e 

atrativa exalando desses personagens que, muitas vezes, estão longe de serem os 

bastiões das características mais louváveis que a sociedade nos impõe. O anti-herói lê a 

palavra nobreza, um dos adjetivos mais comuns aos atos de um ‘verdadeiro herói’, com 

outra lente, age da sua forma e, normalmente, não é de natureza má, como o sistema 

vigente de sua época tenta pintá-lo. Ele é uma figura que inspira temor, pois dá muito 

trabalho, sendo alguém que pensa de maneira distinta à que lhe é ensinada.  

Imaginemos, por um momento, como seria se montes e montes de pessoas 

questionassem os valores que foram doutrinadas a reproduzir? Essa capacidade, de 

poder espalhar consciência crítica como um vírus e de infectar os outros com uma visão 

                                                        
2 BROMBERT, Em louvor de anti-heróis, p. 14. 
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de mundo diferente da norma em curso é que torna o anti-herói um calo bastante 

incômodo nos sapatos dos poderosos. 

 O anti-herói é uma figura de coração revolucionário, cujo discurso, vez ou outra, 

encontra paredes importantes nas quais faz um eco que soa como música aos ouvidos do 

oprimido e, ao mesmo tempo, como ruído estridente aos ouvidos do opressor. Nosso 

intuito, neste trabalho, é mostrar o percurso do anti-herói da década de 1950, cujo 

alcance foi tão grande que as consequências de suas ações – ou da falta delas, em alguns 

casos – reverberam no século XXI.  

  Para traçar esse percurso, devemos retomar um pouco das matrizes históricas e 

culturais dos Estados Unidos, pois é nos pensamentos puritanos e transcendentalistas – e 

em seus subprodutos ao longo da história – que o código moral de individualismo do 

herói estadunidense é moldado. Teremos como material para nossa discussão o sermão 

“A Model of Christian Charity”, de John Winthrop, no qual a missão de servir de 

exemplo para o mundo, de ser uma “city upon a hill” é apresentada aos puritanos que 

desembarcariam do navio Arbella nas novas terras. Comentaremos, também, um pouco 

da história dos exploradores do Oeste dos Estados Unidos, área repleta de heróis 

independentes e empreendedores que, assim como o fez no início da colonização o 

falastrão capitão John Smith, encaram o desconhecido, o selvagem, a wilderness que 

antes era vista como aterrorizante para os puritanos. Veremos, também, como as 

influências dos ideais transcendentalistas – principalmente dos ensaios “Self-reliance”, 

de Ralph Waldo Emerson e “Civil Disobedience”, de Henry David Thoreau – deram ao 

sujeito estadunidense as capacidades de crítica e combate a uma sociedade e a um 

governo que podem tentar manipular e suprimir as vontades individuais.  Esses 

elementos da formação heroica farão parte de nossas reflexões no capítulo 1, “O 
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protagonismo na Terra da Liberdade” que, além disso, abordará um importante 

momento do século XX, a década de 1920, uma das épocas mais frutíferas do Sonho 

Americano, e cujo fim  foi marcado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, a 

qual se seguiu a Grande Depressão, na década de 1930, momento de dura recessão 

econômica que se contrapunha à abundância e consumismo da década anterior. 

 A elevação dos Estados Unidos ao patamar de potência econômica, como 

consequência da participação do país na Segunda Guerra Mundial, será o tema do 

capítulo 2, “Das certezas hipócritas à paralisia certeira: a jornada anti-heroica de Holden 

Caulfield” e Holden, protagonista do romance The Catcher in the Rye (1951), de J.D. 

Salinger é essencial para iniciarmos nossa análise sobre o protagonista jovem da década 

de 1950. Veremos como o olhar de Holden, capaz de identificar o que é ou não 

artificial, o que é ou não phony, nos indica uma plastificação da década imediatamente 

após a Segunda Guerra, sendo a grande marca desse período a vida perfeita nos suburbs 

de classe média e com empregos estáveis. Holden prevê uma ameaça à individualidade, 

mas sua imaturidade, sua vontade de não crescer faz com que ele não seja tão apto a 

lidar com esta situação. 

 A geração Beat será discutida no capítulo 3, “A estrada e o (anti-) protagonismo 

dos Beats: Sal Paradise e Dean Moriarty”, no qual mais dois anti-heróis jovens – os 

protagonistas de On The Road (1957) cujos nomes estão indicados no título do capítulo 

– nos mostram uma das soluções que o indivíduo busca para lidar com o apagamento do 

self pelo reforço do Sonho Americano na década de 1950. A narrativa de On The Road, 

de Jack Kerouac, nos traz a luz o anti-herói neopícaro estadunidense, cujas fontes são as 

narrativas picarescas espanholas dos séculos XVI e XVII – que discutiremos à luz das 

reflexões do professor Mario M. González, no livro A saga do anti-herói – e a busca 
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pela abundância do Oeste feita nos Estados Unidos durante os séculos XVII e XVIII. 

No entanto, cair na estrada, como fizeram os protagonistas de On The Road e como 

fizeram boa parte dos Beats é uma fuga e, logo, uma saída individual pra uma aflição 

coletiva. 

 O capítulo 4, “Medo e incerteza na contemporaneidade: quando os anti-heróis 

crescem de mãos atadas”, apresenta nossa conclusão, tendo como base as influências 

que as ações do jovem protagonista da década de 1950 tiveram no restante do século 

XX. A partir de uma análise do romance The Human Stain (2000), de Philip Roth, 

cotejado com alguns traumas que frustraram a promessas de progresso e de 

masculinidade feitas após a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra do Vietnã e o 

escândalo de Watergate (Cf. FALUDI, Domados), perceberemos que a inaptidão de 

combate à padronização do protagonista de The Catcher in the Rye e a fuga dessa 

padronização pelos protagonistas de On The Road, não acabaram, metamorfoseando-se 

nas ações de Coleman Silk e Faunia Farley, personagens principais de The Human 

Stain, que transformaram o anti-herói, na virada do século XX em um herói de si 

mesmo, que reinventa a própria identidade para lidar com os problemas pessoais e 

sociais. 

 Por último, alertamos que este trabalho não tem como intenção dar conta de um 

relato completo da história estadunidense, tendo sido selecionados para debate mais 

profundo apenas os fatos concernentes ao nosso recorte de pesquisa. Da mesma forma, 

também não pretendemos dar conta de todas as faces que os conceitos de herói e anti-

herói possam apresentar na literatura. Para ter uma noção mais abrangente desses 

tópicos, listamos na bibliografia uma série de trabalhos importantes – alguns, clássicos 
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de suas áreas; outros, nem tanto – que podem ajudar o pesquisador que esteja ansioso 

por uma noção mais global dos temas aqui discutidos. 
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CAPÍTULO 1 

O protagonismo na Terra da Liberdade 

 

 

 
“They're a rotten crowd,” I shouted across the lawn. “You're 

worth the whole damn bunch put together.” 

I’ve always been glad I said that. It was the only compliment I 

ever gave him, because I disapproved of him from beginning to 

end.3 

 

Nick Carraway, narrador e personagem de The Great Gatsby4 

 

 
 

O meio acadêmico, nos estudos de literatura, treina certos pesquisadores para 

reforçarem a ideia de cânone e para, a partir deste cânone, definir o que é superior e o 

que é inferior. Não que ‘meros mortais’ não doutrinados pela academia não saibam 

listar suas preferências e justificar, para si mesmos e para as pessoas a sua volta, o 

porquê de tal livro ou tal filme ser bom ou ruim, mas o que nos chama a atenção é que o 

‘bom’ dos grandes pesquisadores exclui sistematicamente o que Flávio Kothe chama de 

narrativa trivial (muito comum na literatura de massa), uma narrativa que se apresenta 

versátil no nível superficial de leitura, mas que, se analisada de maneira mais profunda, 

                                                        
3 “Eles são uma corja,” eu gritei do outro lado do lago “você vale todos eles juntos.” Eu sempre fiquei 
feliz por ter dito aquilo. Foi o único elogio que eu fiz a ele, pois eu discordei dele do começo ao fim. 
(tradução minha) 

4 FITZGERALD, “The Great Gatsby”, p. 160. 
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é caracterizada “pelo automatismo, pela repetição e pelos clichês, a nível de enredo, 

temário, personagens, valores e final.” 5   

A figura que é comum à boa parte dessas narrativas é a figura do herói, uma 

imagem de protagonismo que chama para si a identificação dos leitores/espectadores, 

por ser construído de maneira muito perfeita – e quase não humana. Os atos do herói o 

põem, ainda, em uma condição contraditória, pois ele torna-se um modelo a ser seguido 

que, de tão banhado em características louváveis, será quase sempre insuperável. 

Essa vontade de ter e de ser um herói não é uma exclusividade dos nossos 

tempos. A sede por protagonismo é algo velho e que em boa parte da antiguidade não 

foi possível, posto que o herói era o mito exemplar, espelho dos anseios da comunidade 

e tão nobre que tinha um status de divindade (lembremos que um dos significados da 

palavra heros, no grego, é semideus). O herói como figura de culto foi uma tradição que 

durou muito tempo, mas nos séculos XVIII e XIX, as noções românticas de 

protagonismo e de individualidade foram tomando contornos mais claros na literatura – 

lembremo-nos de Lukács6 que alcunhara o romance de epopeia burguesa – propiciando 

a existência de personagens com maior consciência de si como agentes modificadores e 

com a possibilidade de tomar as rédeas dos acontecimentos. 

Esta pequena explanação não tem intenção de dar conta de toda a tradição sobre 

o herói – o que não é nosso objetivo, pois este trabalho já foi feito por outros 

pesquisadores7 –, ela está aqui apenas para introduzir o assunto de nosso interesse: a 

                                                        
5 KOTHE, Herói, p. 69. 

6 Cf. LUKÁCS, A Teoria do Romance. 

7 Listamos, aqui, obras relevantes para uma pesquisa mais detalhada sobre o herói. São elas: Poética, de 
Aristóteles, na qual os conceitos de tragédia e de herói trágico são detalhados; História da Literatura 
Ocidental, de Otto Maria Capeaux, cujos primeiros capítulos trazem um mapeamento muito interessante 
sobre as influências gregas e latinas na literatura do Ocidente; o capítulo introdutório do livro Em louvor 
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formação da mentalidade heroica estadunidense8. Por mais que nos Estados Unidos a 

imagem de herói tenha características e complexidades próprias, é necessário entender 

um pouco do herói clássico, fonte de cujas águas o herói estadunidense não esquece de 

beber. 

 

1.1 – O herói clássico: breve comentário 

 

 O que seria o ‘clássico’ ao se mencionar a expressão herói clássico? Seria aquilo 

construído pelo cânone e, portanto, importante devido à intervenção política dos 

críticos? Ou, então, um herói que, por ser antigo, ganhou o nome de clássico – quando 

comparado a heróis que seriam mais recentes? Não podemos escapar, infelizmente, de 

afirmar o clássico como algo de destaque, algo que está acima dos outros que não são 

clássicos. Não que seja proibido definirmos para nós mesmos quais são os nossos gostos 

e reforço, aqui, que o problema é fazer disso uma verdade absoluta. 

 É nesse personagem clássico, para o qual a crítica muitas vezes dá o status de 

insuperável, que começaremos a coletar as características mais importantes de um ‘herói 

                                                                                                                                                                   
de anti-heróis, de Victor Brombert, em que o autor deixa bem claro a qual definição de herói os anti-
heróis que ele analisa se contrapõem; Os Ensaios “A teoria dos modos” e “A teoria dos mitos”, do livro 
Anatomia da crítica, de Northrop Frye, com atenção especial à parte que trata do modo da ficção trágica, 
no primeiro ensaio e aos mitos da tragédia e da estória romanesca, no segundo; indicamos, ainda, o ensaio 
“O autor e o herói”, presente no livro Estética da Criação Verbal, de Mikhail Bakhtin, no qual o filósofo 
russo disserta sobre as relações dialógicas entre autor e herói.  

8 Por questões políticas, o adjetivo pátrio referente aos Estados Unidos da América será, neste trabalho, 
estadunidense. Entendemos que existem mais de 30 países ao sul da fronteira dos Estados Unidos, 
fazendo com que seja muito injusto tomar um país inteiro por um continente. Também não podemos 
utilizar a expressão norte-americano, pois o México e o Canadá fazem parte dessa divisão do continente. 
Norte-Americanos são mexicanos, estadunidenses e canadenses, assim como americanos são todos os 
habitantes do continente América. Será mantida a expressão ‘americano’ apenas nas citações, para manter 
o sentido original buscado pelos autores citados e na expressão ‘Estudos Americanos’, por se tratar do 
nome de uma disciplina.  



19 

 

universal’, que é fundamental não apenas para entender a construção do mito do herói 

nos Estados Unidos, mas também, para uma série de outros heróis na cultura ocidental. 

 Ao pensarmos numa personagem com destaque na literatura, as imagens mais 

vivas são as dos heróis épicos e trágicos. É no estudo da tragédia e da epopeia, 

inclusive, que muitos críticos têm o seu primeiro contato formal – através de aulas de 

Teoria da Literatura, por exemplo – com representações e gêneros tidos como ‘maiores’, 

segundo a classificação aristotélica, na Poética. Quanto ao percurso que faz do herói 

épico o que ele é, Kothe afirma que 

 

a narrativa épica clássica, adotando o ponto de vista do herói trata de 
metamorfosear a negatividade em positividade e o herói épico tem, 
por isso, um percurso fundamentalmente mais elevado do que o do 
herói trágico, cujo percurso é o da queda.9 

 

 Contudo, ele não deixa de ressaltar a importância do herói trágico, pois 

“[q]uanto maior a sua desgraça [a do herói trágico], tanto maior a sua grandeza. A sua 

desgraça não é mera choradeira, mas duro aprendizado da ‘condição humana’, 

transcendendo a doutrinação que lhe é inerente.”10 

 Portanto, o que nos interessa, aqui, é essa condição apriorística que torna tanto o 

herói épico, quanto o herói trágico, fortalezas inabaláveis que, mesmo na queda, não 

perdem sua grandeza. Se a queda do herói trágico existe é porque ele é digno dela e, 

sendo a tragédia um gênero didático11, o público deveria aprender como se comportar 

                                                        
9 KOTHE, op. cit., p. 12. 

10 Ibidem,  p. 13. 

11 Para o historiador Jean-Pierre Vernant e para o mitólogo Pierre Vidal-Naquet, o surgimento e a 
popularização da tragédia, como gênero literário, deu-se por volta do século IV a.C., tendo o período de 
ouro do gênero não durado mais de 100 anos. Os dois argumentam que a tragédia preenchia um espaço 
social didático, pois confrontava o sistema judiciário de Estado, que estava em formação, com a lei dos 



20 

 

ou não com um exemplo digno de ensiná-lo. O herói na antiguidade é, portanto, 

aristocrático e altivo: qualquer fraqueza sua, na epopeia, será superada e dará a ele a 

grandeza que merece; quanto maior o tombo do herói trágico, mais se tem certeza da 

altura de sua queda, que só existe, pois, na tragédia, o destino do herói quase sempre é 

inevitável. 

 Outro exemplo de herói importante para nosso estudo é o herói cavaleiro ou, 

como aponta o estudioso canadense Northrop Frye, o herói da estória romanesca: 

 

A estória romanesca é, de todas as formas literárias, a mais próxima 
do sonho que realiza o desejo, e por essa razão desempenha, 
socialmente, um papel curiosamente paradoxal. Em todas as idades a 
classe social ou intelectual dominante tende a projetar seus ideais 
nalguma forma de estória romanesca, na qual os virtuosos heróis e as 
belas heroínas representam os ideais, e os vilões as ameaças à 
supremacia daqueles. Esse é o caráter geral das estórias romanescas 
sobre aventuras de cavalaria na Idade Média, da estória romanesca 
aristocrática no Renascimento, da estória romanesca burguesa desde o 
século dezoito, e da estória romanesca revolucionária na Rússia 
contemporânea.12 

 

Essa “projeção de ideais” da sociedade dominante, como veremos a seguir, deu-se em 

boa parte das ideologias que construíram a imagem heroica estadunidense e, em alguns 

casos, como o do Transcendentalismo, os ideais projetados não eram nem assim tão 

hegemônicos em seu momento mais prolífico. Além disso, há semelhança entre os 

percursos narrativos do herói romanesco e do herói estadunidense. Para Frye,  

 
 

                                                                                                                                                                   
deuses, que vigoravam em cada lar. Para tal, dão o exemplo da Antígona, de Sófocles, peça na qual a 
personagem homônima quer enterrar o irmão recém-morto – como manda a lei dos deuses –, mas não 
pode por uma proibição oficial do rei – representante da lei do Estado. (Cf. VERNANT & VIDAL-
NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga). 

12 FRYE, “Crítica arquetípica: teoria dos mitos”, p. 185. 
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a forma perfeita da estória romanesca é claramente a procura bem 
sucedida, é uma forma assim completa e tem três estádios principais: o 
estádio da jornada perigosa e das aventuras menores preliminares; a 
luta crucial, comumente algum tipo de batalha na qual o herói ou o seu 
adversário, ou ambos, devem morrer; e a exaltação do herói.13 

 

É possível adicionar às três etapas acima a ameaça ao estado de harmonia social 

pré-estabelecido e a apresentação do vilão, que culminaria no chamado do herói e, com 

essa adição, teremos uma fórmula que se aplicaria, por exemplo, a uma série de 

acontecimentos históricos do século XX nos Estados Unidos. Se pensarmos na Segunda 

Guerra Mundial, na Guerra Fria, na Guerra do Vietnã e, mais recentemente, nas 

invasões ao Afeganistão e ao Iraque, “a forma perfeita da estória romanesca” de Frye 

adapta-se com precisão a esses eventos. Em todos eles, teremos fascistas, comunistas ou 

terroristas – todos pintados com as tintas do não civilizado – apresentando-se de 

maneira antagônica.  Ao ameaçarem a tranquilidade da nação mais poderosa do mundo 

– que tomou para si a missão de servir de exemplo para o restante do planeta, como 

veremos a seguir –, foram combatidos em guerras – muitas delas sem sentido, como no 

caso do Vietnã – para que, a partir daí, houvesse a confirmação da superioridade dos 

Estados Unidos perante a barbárie do outro. 

 Estando agora expostos quais aspectos do dito herói clássico com os quais a 

construção heroica estadunidense dialoga, iremos nos debruçar sobre os elementos 

históricos e literários das matrizes culturais estadunidenses que moldaram essa figura de 

destaque, que possui a bravura do herói épico, a altivez e o orgulho desmedido do herói 

trágico e a marca do redentor do herói da estória romanesca. 

 

  

                                                        
13 Idem. 
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1.2 – A construção da mentalidade heroica nos Estados Unidos 

 

 A História dos Estados Unidos possui uma série de elementos que compõem o 

mosaico da imagem heroica no país. Uma boa parcela do que é esse herói deve-se a 

representações mais antigas, muitas delas, como vimos, provenientes dos primórdios da 

literatura ocidental, mas a quantidade de elementos intrínsecos ao desenrolar dos 

acontecimentos históricos estadunidenses não pode ser deixada de lado. 

 Não há, aqui, nenhuma pretensão de dar conta de um todo cronológico, posto 

que discutir de maneira minuciosa o que se passou desde os relatos dos primeiros 

colonos em Jamestown até os dias de hoje seria exagerado e não corresponderia ao 

recorte que nos propomos a fazer nesta pesquisa. 

 Sendo assim, é possível detectar três momentos cruciais, que serão discutidos 

com mais fôlego, de influência da história e da cultura estadunidense na formação do 

herói. São eles: a presença puritana, no início da colonização; a expansão para o Oeste, 

durante os séculos XVIII e XIX; o pensamento transcendentalista.  

 

1.2.1. A presença do Puritanismo 

 

 Os especialistas em Estudos Americanos, quando escrevem manuais 

introdutórios sobre o assunto, raramente conseguem fugir da discussão sobre o 

Puritanismo. A influência puritana na cultura estadunidense é tamanha, que (re)visitar o 

período de ouro dessas ideias é um exercício que não se apresenta como exclusivo a 

leigos. Em ensaio intitulado “The Puritan legacy”, em um de seus livros mais 
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importantes, From Puritanism to Postmodernism, os professores Malcolm Bradbury e 

Richard Ruland constatam que: 

 

A imaginação puritana, reconhecidamente, era central à natureza da 
escrita Americana. Um dos motivos para isso era o fato de que esta 
imaginação trouxe ao novo mundo não apenas o senso judaico de 
milagre e de promessa religiosa – o “Sonho Americano” que ainda é 
muito lembrado na literatura moderna, nada menos do que no famoso 
fim de O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, de 1925 –, mas a 
visão da tarefa e da natureza da escrita propriamente dita.14 (tradução 
minha) 

 

 Devemos adicionar que essa promessa religiosa e a tarefa de escrever, para os 

puritanos, caminhavam lado a lado e essa parcela do Sonho Americano, edificada pelo 

pensamento Protestante, é, sem dúvida, fundamental. Os puritanos acreditavam que 

tinham recebido de Deus a missão de prosperar e de levar Sua palavra às áreas menos 

civilizadas, criando, no novo continente, um local à imagem e semelhança dos Seus 

desígnios. Essa crença, conhecida como Destino Manifesto, criou uma das dicotomias 

mais importantes da história estadunidense: eu vs. outro. Era necessário para que os 

colonos tivessem uma visão altiva de si mesmos, nas novas terras, que a imagem do 

outro personificasse um inimigo que era, em muitas ocasiões, tido como demoníaco. 

Mais uma vez, vemos uma manobra muito próxima do que se tinha nas narrativas de 

cavalarias ou nas estórias romanescas, nas quais Frye afirma que o inimigo 

 

pode ser uma criatura humana comum, mas quanto mais próxima a 
estória romanesca estiver do mito, tanto mais os atributos da 

                                                        
14 RULAND & BRADBURY, “The Puritan Legacy”, p. 9. No original: The Puritan imagination, it was 
acknowledged, was central to the nature of American writing. One reason for this was that it brought to 
the New World not only a Judaic sense of wonder and millenarian promise – the “American dream” that 
is still recalled in so much modern literature, not least in the famous ending of F. Scott Fitzgerald’s The 
Great Gatsby in 1925 – but a vision of the task and nature of writing itself. 
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divindade aderirão ao herói e tanto mais o inimigo assumirá 
qualidades míticas demoníacas.15 

 

Por mais que a palavra herói não seja a mais apropriada para determinar o que 

eram os puritanos que chegavam ao novo continente, o caráter redentor heroico estava 

estruturalmente presente no discurso messiânico incutido em cada colono. O inimigo 

era, de fato, demoníaco e estava representado na imagem da wilderness. Fora de suas 

vilas, espaços tidos como desenvolvidos, a natureza era ameaçadora e era nas florestas 

que morava o diabo. Havia uma necessidade expressa de um antagonista, pois se Deus 

mostra sua grandeza perante Satanás, os servos de Deus mostrariam sua grandeza 

perante os servos do grande inimigo. Esse inimigo só mudou de nome com o tempo, 

mas sempre manteve uma característica marcante: era o outro não cristão. Primeiro 

foram os índios e depois as bruxas16 – no século XX, podemos falar de soviéticos e 

árabes – que ocuparam o posto do infiel. Era a missão do bom cristão manter-se longe 

desse corpo estranho. 

Um dos grandes responsáveis por institucionalizar o Destino Manifesto foi John 

Winthrop, famoso governador da Colônia de Massachusetts. Em seu célebre sermão “A 

Model of Christian Charity”, proferido aos futuros colonos a bordo do navio Arbella, 

Winthrop disse: “Devemos nos considerar uma cidade sobre a colina. Os olhos de todas 

                                                        
15 FRYE, op. cit., p. 186. 

16 Um dos episódios mais emblemáticos protagonizados pelos puritanos, que mostra com clareza um 
grande desespero em relação ao desconhecido, foi a caça às bruxas. A perseguição, que se iniciou por 
volta de 1692, foi fruto de uma suposta influência que Tituba, uma escrava de Barbados, teve sobre um 
grupo de garotas, fazendo com que os magistrados de Massachusetts pensassem que as meninas 
estivessem possuídas pelo demônio. A partir daí, uma pessoa era levada ao tribunal como bruxa – ou 
bruxo – se identificada como tal por outra pessoa e, uma vez constatada a presença de Satanás, o 
condenado tornava-se pária social. Esse caso é curioso por colocar o demônio dentro do espaço 
civilizado, retirando a figura antagonista da wilderness. (Cf. ERIKSON, Wayward Puritans) 
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as pessoas estão sobre nós.”17 (tradução minha). Ter o julgamento de todas as outras 

pessoas e o reconhecimento da inevitabilidade desse julgamento como algo destinado 

por Deus punha os futuros habitantes do novo mundo no mesmo patamar de grandeza 

dos heróis clássicos: seus êxitos seriam louváveis como os êxitos do herói épico; suas 

falhas seriam indeléveis, como as falhas do herói trágico.     

Esta é, também, uma situação em que os de fé dissidente aportavam em novas 

terras e tinham que mostrar para a opressora Europa que eles conseguiriam prosperar. 

Assim como os hebreus que deram um basta a sua escravidão no Egito, os puritanos 

deram um basta à submissão religiosa à Inglaterra. Está aí, de acordo com Crassnow e 

Haffenden, um exercício de tipologia que é “[u]ma resposta ao problema de 

incorporação das escrituras hebraicas ao novo cânone bíblico.” 18 (tradução minha). Para 

isso, 

 

[u]ma solução foi achada, pelo meio da qual ‘tipos’ – pessoas, locais, 
eventos, instituições – no Velho Testamento eram vistos como ‘anti-
tipos’ antecipados do Novo Testamento. (...) A tipologia foi estendida 
para incluir não apenas correspondências entre os Testamentos, mas 
também entre a história sagrada e a profana.19 (tradução minha). 
 

Assim como era preciso incorporar a tradição hebraica à Bíblia, também era importante 

incorporar a tradição bíblica ao dia-a-dia. A tipologia, portanto, foi a estratégia 

                                                        
17 WINTHROP, “A Model of Christian Charity”, p. 216. No original: For we must consider that we shall 
be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us. 

18 CRASNOW & HAFFENDEN, “New Founde Land”, p. 31. No original: a response to the problem of 
incorporating the Hebrew Scriptures to a new biblical canon.  
 
19 Idem. No original: A solution was found whereby ‘types’ – persons, places, events, institutions – in the 
Old Testament were seen as foreshadowing ‘antitypes’ in the New Testament. (…) Typology was 
extended to include not only correspondences between the Testaments but between sacred and secular 
history as well. 
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discursiva utilizada para a equiparação da história do povo hebreu com a dos colonos 

esperançosos do Arbella, pois “os escolhidos de Deus cruzaram o rio para entrar na 

Terra Prometida da qual escorriam leite e mel. O mais recente povo escolhido de 

Massachusetts estava prestes a cruzar o oceano para entrar na terra prometida entre os 

rios Merrimack e Charles.”20 (tradução minha). 

Outra prática curiosa era a escrita de diários, que demarcavam o quão importante 

era o fiel para si próprio. Por mais que a intenção inicial desses diários não fosse servir 

de leitura de herança e inspiração para as gerações futuras, qualquer pessoa que os lesse 

teria acesso à grandeza e à humildade – ou a busca por elas como forma de entrar no 

paraíso – de seus donos. Sobre isso, falam Bradbury e Ruland: 

 

Central para a vida do puritano era a questão da eleição individual e 
da danação, a procura por parte de cada homem dos trabalhos de 
Deus, a relação entre destino privado e propósito predestinado. Além 
da História e do sermão, havia o diário, o registro da vida individual 
(...). A experiência de cada dia poderia ser inspecionada a procura da 
indicação da vontade de Deus e de evidência de predestinação, então a 
história de vidas individuais ganhava corpo nas páginas de diários de 
maneira muito semelhante ao que faziam os historiadores com o 
registro de crises históricas e eventos públicos (...). Esse compromisso 
com a inspeção e consciência de si mesmo nos dá, nos muitos diários, 
um notável acesso à vida interior dos puritanos e aos seus julgamentos 
de si e da sociedade.21 (tradução minha). 

 

                                                        
20 BALDWIN, “City on the Hill”, p. 20. No original: The Chosen People of God crossed the river to enter 
the Promised Land flowing with milk and honey. The later-day Chosen People of Massachusetts were on 
the brink of crossing the ocean to find their new Israel between Merrimack and Charles. 

21 BRADBURY & RULAND, op. cit. p. 17. No original: Central to the Puritan's life was the question of 
individual election and damnation, the pursuit by each man of God's works, the relation of private destiny 
to predestined purpose. Besides the history and the sermon, there was the journal, the recording of the 
individual life (…). Each day's experiences could be scrutinized for indications of God's will and 
evidence of predestination, and so the story of individual lives grew in the pages of diaries and journals in 
much the way historians shaped their accounts of historical crises and public events (…).This 
commitment to self-scrutiny and conscience gives us, in the many journals, a remarkable access to the 
Puritans' inward life, their balance of self and society. 
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Por fim, os puritanos estabeleceram, na cultura estadunidense, as bases 

messiânicas do Destino Manifesto, assim como jogaram a carga negativa em tudo que 

não era cristão e chamaram essa alteridade de wilderness. Veremos, contudo, que, em 

outro momento da história, o outro foi conquistado e desbravado e que a floresta 

deixaria de ser o local do medo e a residência de Satanás para se tornar a esperança de 

progresso ainda não explorados, cuja bússola apontava para Oeste.                                                                                                                 

 

1.2.2. Uma jornada ao Oeste 

 

 Antes de apontarmos os elementos do tratamento quase mítico dado ao Oeste, 

nos Estados Unidos, devemos regressar bastante no tempo, até o momento em que foi 

escrito General History of Virginia, New England and Summer Isles (1624), por John 

Smith, que Bradbury e Ruland chamam de “o primeiro livro em inglês da América.”22 

Smith, que obteve reconhecimento nos últimos tempos por sua representação como par 

romântico da índia Pocahontas, em desenho animado homônimo dos estúdios Walt 

Disney, além de ser um importante cronista das primeiras vivências dos colonizadores 

que aportaram no novo continente com a Virginia Company23, escreveu esses relatos 

construindo a si mesmo de forma corajosa e empreendedora: 

 

Smith enfatiza cavalaria, aventura, intenção missionária e o potencial 
da rica plenitude Americana; ele também enfatiza praticidade, 
provação e o confronto perigoso com os índios. Ainda assim, a 
história de seu resgate pela honrada princesa índia Pocahontas – que 
Smith relatou de maneira mais exótica em sua Generall Historie of 

                                                        
22 RULAND & BRADBURY, op. cit. p. 8. 

23 Companhia estabelecida pelo rei inglês James I com função de colonizar as terras pertencentes à 
Inglaterra na América do Norte. (Cf. CRASSNOW & HAFFENDEN, “New Founde Land”).  
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Virginia, New England, and the Summer Isles (Londres, 1624) de à 
Virgínia e à América do Norte seu primeiro grande conto romântico 
em inglês, criando uma versão do selvagem nobre e com salvação que 
já estava marcado nas mentes europeias.24 (tradução minha). 
 

 
 Isso pode ser percebido, por exemplo, na passagem de General History of 

Virginia em que Smith enfrenta cerca de 200 nativos e sai vivo deste confronto: 

 

Smith, mal fazendo ideia do que aconteceria, foi pego nos pântanos, 
na nascente do rio, vinte milhas deserto adentro, teve seus dois 
homens mortos (como esperado) dormindo perto da canoa, enquanto 
ele próprio estava os seguindo à procura de comida e que, ao ver que 
estava cercado por 200 selvagens, ele matou dois, ainda se defendendo 
usando um selvagem seu guia, o qual prendeu no seu braço com sua 
jarreteira, usando-o como escudo, ainda assim, ele foi atingido na 
coxa de raspão, teve muitas flechas presas nas suas roupas, mas 
nenhum ferimento mais grave, até que finalmente eles o levaram 
como prisioneiro.25 (tradução minha) 

  

 O relato acima, matizado com o colorido do exagero, nos faz entender que Smith 

não é só autor do primeiro livro, mas, também, primeiro herói autoconstruído. 

Diferentemente do que se tem nas literaturas mais antigas e ditas clássicas, a literatura 

estadunidense é fruto de uma nação fundada num momento em que a ideia Ocidental de 

tradição já existia e há muito tempo. 

                                                        
24 RULAND & BRADBURY, op. cit., p. 7. No original: Smith emphasizes chivalry, adventure, 
missionary intention and the potentials of the rich American plenty; he also emphasizes practicaity, 
privation and dangerous conflict with the Indians. Still, the story of his rescue from danger by the virtuous 
Indian princess Pocahontas – he made it yet more exotic in his Generall Historie of Virginia, New 
England, and. the Summer Isles (London, 1624) gave Virginia and North America its first great romantic 
tale in English, creating a version of the Noble and Remediable Savage that prospered freely in the 
European mind. 
25 SMITH, “General History of Virginia, New England and Summer Isles”, p. 108-109. No original: 
Smith, little dreaming of that accident, being got to the marshes at the river’s head twenty miles in the 
desert, had his two men slain (as is supposed) sleeping by the canoe, while himself by following sought 
them victual, who finding he was beset with 200 savages, two of them he slew, still defending himself 
with the aid of a savage his guide, whom he bound to his arm with his garter and used as a buckler, yet he 
was shot in the thigh a little, and had man arrows that stuck in his clothes but no great hurt, till at last they 
took him prisoner. 



29 

 

 Smith é uma invenção, assim como muito do que culturalmente admite-se hoje 

como ‘tradição estadunidense’, mas, mesmo assim, dialogava com o passado e olhava a 

grande tradição cavaleiresca do herói europeu, não como linha de chegada, mas como 

ponto de partida: 

 

O problema da invenção da América ainda continuava; sem um 
passado indígena de força suficiente para sustentar uma tradição 
de raízes folclóricas ou uma língua distinta, ou para criar gêneros 
artísticos, apenas como um senso de missão, frequentemente 
combinado com um senso de privação cultural (...). Portanto, os 
americanos mitologizavam a Europa de maneira reversa: ela era o 
passado do futuro da América, era estática perante o seu dinamismo, 
mas era cultura para o espaço nu e democrático da América.26 
(tradução minha, grifos meus). 

 

O que deve chamar nossa atenção, contudo, é o fato de Smith ter inventado a si 

próprio e de ter sido, no início do século XVII um protótipo de self-made man – tão 

importante no século XX – cujas grandes características são a bravura, autoconfiança e 

empreendedorismo, seja para sair da lama e tentar virar um milionário – como, veremos 

a seguir, se deu, principalmente, na década de 1920 –, seja para acabar com seus 

inimigos, como fez Smith, não matando os dragões ou recuperando o Graal, como se 

tem na tradição de cavalaria da Europa, mas substituindo esses objetivos pela superação 

do desconhecido que era presente no novo mundo, reinventando o dragão e se 

inventando como seu matador. 

                                                        
26 BRADBURY & TEMPERLEY, “Introduction”, p. 7. No original: The problem of inventing America 
still continued; without an indigenous historical past of sufficient strength to sustain a rooted folk 
tradition or a distinct language, or to create distinct artistic genres, with only a sense of mission, often 
combined with a sense of cultural deprivation (…).Thus, Americans found themselves mythologizing 
Europe in reverse: as past to America’s future, as stasis to America’s dynamic movement, but as culture 
to America’s bare, democratic space. 



30 

 

 É o fruto ideológico desse sujeito criador de si próprio que vai explorar as vastas 

terras dos Estados Unidos rumo ao Oeste, superando o medo da tenebrosa wilderness e 

conquistando a natureza. A missão torna-se levar a linha da fronteira cada vez para mais 

longe do Leste e para que isso aconteça, o explorador vai enfrentar, durante viagens que 

duravam uma eternidade, animais selvagens, matas fechadas e nativos furiosos, pois, 

para continuar servindo de modelo, de “cidade sobre a colina”, era preciso que os 

Estados Unidos fossem territorialmente mais desenvolvidos que a Europa. 

 Quando se pensa no Oeste dos Estados Unidos, temos um estereótipo já 

consagrado pela literatura e pela grande mídia. Se esse estereótipo fosse um quadro, 

nele não faltariam elementos como tiroteios, caubóis, paisagens desérticas, cactos e 

cidades nas quais os xerifes se preocupavam com índios rebeldes e com ladrões de 

diligências. Esse é o Velho Oeste, inspirado na Febre do Ouro, presente em filmes como 

Três Homens em Conflito, de Sergio Leone, ou em romances como No Country for Old 

Man, de Cormac McCarthy. Eloína Prati dos Santos ainda adiciona que 

 

o faroeste cinematográfico é com certeza o maior propagador dos 
mitos do velho Oeste e ainda é tido como a expressão mais popular, e 
até mais perfeita, tanto do cinema hollywoodiano quanto do 
imaginário estadunidense. As paisagens selvagens entrecortadas por 
tênues marcas de civilização foram o cenário ideal para os mitos 
fundadores da cultura dos Estados Unidos.27 
 

O explorador do Oeste ou frontierman vale-se da imagem do homem empreendedor. 

Assim como o valente – ou o que pinta a si mesmo como valente – John Smith, ele 

encara o desconhecido e leva o avanço ao que, para os puritanos, era uma área de medo. 

Não achemos, no entanto, que havia uma nova cultura tipicamente do Oeste surgindo 

                                                        
27 SANTOS, “Faroeste”, p. 271 
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conforme a fronteira se expandia, pois, mesmo havendo uma série de influências 

próprias do desbravamento que foram incorporadas ao Oeste, os valores do Leste 

estavam lá, presentes, como nos mostram Burchell e Gray: 

 

Os homens e mulheres que foram à fronteira do Oeste levaram 
consigo novos preceitos culturais que eles rapidamente impuseram aos 
seus lares. A fronteira do Oeste deles não era um limbo isolado dos 
padrões nacionais de desenvolvimento: era, ao invés disso, uma área 
de mudança rápida conectada intimamente com a expansão nacional.28 
(tradução minha). 
 

 Uma vez mapeado e habitável, e, com o fim da fronteira, no Estado da 

Califórnia, era necessário fazer com que o Oeste ganhasse população. Já não havia mais 

o desconhecido, como no século XVIII, os combates épicos entre nativos e colonos 

tornaram-se cada vez mais raras com o transcorrer do século XIX e a Febre do Ouro29, 

último grande impulso explorador que fez do Oeste uma terra dos sonhos acabou em 

1855. Para atrair as pessoas para as novas áreas a Oeste, o governo dos Estados Unidos 

lançou o Homestead Act, em 1862, no qual um pedaço de até 160 acres de terras 

previamente demarcadas, era dado a qualquer homem, que fosse chefe de família e 

maior de 21 anos que quisesse ser dono delas. Era o início, como demonstra Santos, de 

um Oeste mais pacato, menos aventureiro, visto que 

 

                                                        
28 BURCHELL & GRAY, “The Frontier West”. P. 104. No original: The men and women who came to 
the Frontier West brought with them new cultural preconceptions which they hastened to impose to their 
new homes. Their Frontier West was no limbo outside the pattern of national development: it was rather 
an area of rapid change connected intimately with national expansion. 

29 A febre do ouro de 1949 foi um momento de intenso fluxo migratório para a Califórnia, devido a 
descoberta de uma quantidade muito grande de ouro. Iniciado em janeiro de 1848, a febre o ouro viu o 
ápice do deslocamento de pessoas em 1849 (daí a referência este ano), quando as notícias sobre a 
existência de ouro na Califórnia já estavam mais do que divulgadas. (Cf.HEIZER, The destruction of 
California Indians). 
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depois do término da Guerra Civil inicia-se a doação de terras a 
colonos, a partir do Homestead Act (1862) do incentivo à construção 
de uma ferrovia transcontinental. A estrada de ferro traz, enfim, a 
chamada “pacificação do Oeste”, possibilitando viagens de Nova 
York a São Francisco em sete dias, levando camponeses, artesãos, 
operários, transportando material de construção, escoando a produção 
da região para o leste. Ao final do século XIX havia cinco linhas 
transcontinentais e a travessia do continente deixara de ser uma 
aventura, o oeste torna-se mais acessível, mais integrado ao contexto 
nacional e converte-se em polo de atração para estadunidenses e 
estrangeiros.30 
 

Entretanto, cabe salientar que esse não foi o final feliz de uma aventura, na qual 

os heroicos frontiermen tiveram seus pedaços de terra garantidos para si e para as 

gerações vindouras, pois o Homestead Act não foi tão efetivo e Burchell e Gray 

apontam que houve quatro motivos para seu funcionamento não adequado31: O primeiro 

foi o alto custo de cultivo das terras que, mesmo sendo de graça, eram de manutenção 

cara; o segundo foi a falta de preparo para lidar com a terra por parte dos arrendatários, 

que não tinham a disposição adequada para viver com os fazendeiros; o terceiro motivo 

foi a grande parcela de terra que o governo reservou para outros projetos, como 

negociações com governos estaduais e prêmios a soldados, por exemplo, deixando 

grande parte das terras de melhor localização ociosa; por último, Burchell e Gray listam 

a baixa dos preços nos produtos agrícolas bem na época do Homestead Act, fazendo 

com que não houvesse equilíbrio das contas entre o que era gasto pra produzir e o lucro 

obtido com a produção. 

Estas últimas observações, entretanto, estão no reino da história mais fria e 

numérica e nada afetaram os frontiermen herdados pelo imaginário estadunidense, o 

explorador com influências ideológicas do desafio, assumido pelos primeiros colonos. 

                                                        
30SANTOS, op. cit., p. 271 

31 BURCHELL & GRAY, op.cit., p. 110-111. 
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Esse desafio não parou com o avanço da fronteira do Oeste, pois se os puritanos 

desafiaram a Europa por independência religiosa, e os exploradores desafiaram o 

desconhecido com o qual nem os puritanos tinham coragem de lidar, o século XIX 

reservaria, ainda, uma polêmica muito grande para uma doutrina, o Transcendentalismo, 

que desafiava a sociedade. 

 

1.2.3. O Transcendentalismo 

 

 O Transcendentalismo, grosso modo, refere-se a uma série de ideais filosóficos 

que se preocupavam com a pureza do indivíduo perante a ordem social, que tinha 

potencial para corromper esse indivíduo. Alguns nomes consagrados do movimento 

Transcendentalista são Ralph Waldo Emerson e, influenciado por Emerson, Henry 

David Thoreau. Em caráter explanatório,  

 

para Emerson, o Transcendentalismo olhava além de cada causa – 
abolição, abstinência, reforma – e procurava, como ele disse em seu 
ensaio “O Transcendentalista” (1842) “a conexão completa com a 
doutrina espiritual”. Os significados fundamentais do mundo, ele 
defendia, eram provenientes de “leis” espirituais que “transcendiam” 
todos os dogmas e instituições e vinham ao homem através de suas 
faculdades intuitivas. A divindade está dentro de cada um.32 
(tradução minha, grifos meus). 

 

É importante enfatizarmos essa sentença: a divindade está dentro de cada um, 

pois ela foi o mote de “Self-reliance” (1841), um dos ensaios mais importantes 

                                                        
32 BOLTLAND & LEE, “New England and the nation”, p. 74. No original: By Transcendentalism, 
Emerson looked behind anyone single cause – Abolition, Temperance, Reform – and sought to lay siege, 
as he said in his essay ‘The Transcendentalist’ (1842), to ‘the whole connection to spiritual doctrine.’ The 
world’s essential meanings, he held, derived from spiritual ‘laws’ which ‘transcended’ all received dogma 
and institutions, and came to men through their intuitive faculties. Godhead lay within. 
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publicados por Emerson e cuja influência sobre a formação do herói estadunidense será 

discutida. 

Emerson veio de uma família religiosa e, assim como seu pai, foi um sacerdote, 

formado por uma das escolas de ministros mais tradicionais dos Estados Unidos, a 

Harvard Divinity School. Assim como outro famoso sacerdote, Cotton Mather, ele 

iniciou sua carreira na Second Church of Boston, mas, desde seus primeiros sermões, 

Emerson destacava-se dos outros pastores por ferir a tradição puritana do plaine-style33: 

 

O Reverendo Ware [veterano de Emerson na igreja] alertou Emerson 
que o público estava perplexo com sua preferência por empregar os 
textos bíblicos como ilustrações metafóricas para dar corpo a suas 
lições espirituais ao invés de utilizá-los de maneira direta em sua 
pregação e, quanto a isso, Emerson respondeu que não acreditava em 
milagres.34 (tradução minha). 
 

O ceticismo do jovem sacerdote não se estendia só aos milagres. Um dos 

momentos fundamentais na formação ideológica de Emerson foi seu encontro com 

Thomas Carlyle, na Escócia. Foi a partir de Carlyle – com quem o jovem intelectual 

estadunidense já trocava cartas –, que Emerson começou a moldar seu pensamento 

sobre o indivíduo em relação ao coletivo; foi em sua interação com Carlyle que  

 

Emerson chegou a um entendimento da insistência kantiana na 
subjetividade intensa com o meio de alcançar sabedoria e a um 
entendimento da ênfase de Kant na mutualidade da razão e da 

                                                        
33 Para a oratória puritana, o que interessava era a comunicação direta da mensagem de Deus, sem 
ornamentos e sem a possibilidade de múltiplas interpretações por parte dos receptores. O que era 
priorizando, portanto, era um estilo mais plano (playne-style), em oposição a uma linguagem mais 
literária e metafórica.  (Cf. MORRIS, “Plainness and Paradox: Colonial Tensions in the Early New 
England Religious Lyric”). 
 
34 BALDWIN, “Self-Reliance”, p. 63. No original: Reverend Ware cautioned Emerson that audiences 
were perplexed by his preference for employing biblical texts as metaphorical illustrations to substantiate 
his spiritual lessons rather than preaching explicitly from them, to which Emerson responded he did not 
believe in miracles. 
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percepção sensorial. Na primeira carta que ele escreveu para Carlyle, 
em 1834, Emerson notou que o “quem fala a verdade” tinha que ser, 
acima de tudo, “um pensador”.35 (tradução minha) 
 
 

Ser acima de tudo um pensador, manter a originalidade: está aí muito do 

pensamento transcendentalista contido em “Self-reliance”. O culto à individualidade dos 

transcendentalistas guardava suas peculiaridades, se comparado às ideias puritanas ou às 

características dos frontiermen, por alguns motivos. 

Primeiramente, não havia nada, nenhuma missão pré-estabelecida por Deus, nem 

uma necessidade tipológica como estratégia discursiva. Recordemo-nos, mais uma vez, 

que a divindade de cada um estava dentro de si, o que fazia com que um pensador 

original seguisse os próprios instintos, ao invés de, meramente, reproduzir ideias 

alheias. Não havia o senso de conformidade puritano, que tinha como objetivo final uma 

sociedade modelo. “Nenhuma lei pode ser sagrada para mim a não ser aquela da minha 

natureza (…) a única coisa certa é o que me constitui, a única coisa errada é o 

contrário”36 (tradução minha), afirmava Emerson, afastando qualquer possibilidade de 

conformismo. Um indivíduo self-reliant questionaria, também, as práticas religiosas: 

“Em todos os lugares eu sou impedido de encontrar Deus no meu irmão, pois ele fechou 

as portas do próprio templo e recita fábulas que são principalmente de seu irmão ou do 

Deus de seu irmão.”37 (tradução minha). 

                                                        
35 Ibidem, p. 65. No original: Emerson arrived at an understanding of the Kantian insistence on intense 
subjectivity as the means to achieve wisdom, and Kant’s emphasis on the mutuality of reason and sense 
perception. In the very first letter he wrote to Carlyle, 1834, Emerson noted that the “truth-speaker” had 
to be above all a ‘thinker’. 

36 EMERSON, “Self-reliance”, .p. 497. No Original: No law can be sacred to me but that of my nature 
(…) the only right is what is after my constitution, the only wrong is what is against it. 

37 Ibidem, p. 507. No original: Everywhere I am hindered of meeting God in my brother, because he has 
shut his own temple doors, and recites fables merely of his brother's, or his brother's God. 
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Em segundo lugar, por mais que a valorização da natureza, preconizada pelos 

transcendentalistas, seja um elemento de aproximação entre eles e os exploradores do 

Oeste – que tinham que obter um conhecimento de terras inóspitas para poder avançar 

em sua tarefa de desbravamento – o caráter individual do trato com a natureza se 

apresenta como o grande contraste. A natureza não deveria ser domesticada em favor do 

progresso social, mas vista como importante elemento de interação, no qual Deus 

também era achado pelo indivíduo. Outro aspecto relevante que aproxima o explorador 

do Oeste dos ideais transcendentalistas era o valor dado ao sujeito intuitivo, mas com 

uma diferença importante: a intuição do frontierman objetivava, no fim das contas, a 

estabilidade – reconhecimento como explorador, novas terras, ouro – algo que o 

Transcendentalismo não tematizava, pois, de acordo com Emerson, “a estabilidade boba 

era o duende de mentes pequenas.”38 (tradução minha). 

A obra emersoniana inspirou, ainda, uma série de outros intelectuais em sua 

época, dos quais um, Henry David Thoreau, é destaque, pois, assim como Emerson, 

seus escritos configuram-se como importante ingrediente na mistura ideológica de 

formação do herói – e, quando radicalizados – do anti-herói estadunidense. 

Thoreau escreveu Civil Disobedience em 1849, ano seguinte àquele em que 

passou uma noite na cadeia por não pagar seus impostos, ato de protesto pacífico em 

relação à Guerra Mexicano-Americana e à situação de escravidão nos Estados Unidos. 

Por ser pacífica, a desobediência civil inspiraria as ações de uma série de líderes do 

século XX, como Martin Luther King Jr. e Gandhi, por exemplo. A presença 

transcendentalista no pensamento de Thoreau está na forma como ele desenvolve as 

tensões entre cidadãos e legislação, ao questionar se “o cidadão, por algum momento, 

                                                        
38 Ibidem, p .499. No original: A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. 
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mesmo que minimamente entregou sua consciência ao legislador? Por que cada homem 

tem uma consciência? Acho que deveríamos ser homens primeiro para, daí nos 

sujeitarmos a alguém.”39 (tradução minha). 

 A desconfiança quanto ao governo e a crença no individualismo exacerbado que 

é construída no texto de Thoreau são as marcas de um senso de ética que deve respeitar 

o que é certo e não o que é imposto, ou seja, o que é justo de ser sempre superior ao que 

é a lei: 

 

Se a injustiça é parte necessária da fricção da máquina do governo, 
deixe-a ir, deixe-a; provavelmente ela ficará mais fraca – 
provavelmente a máquina se cansará. Se a injustiça tem uma mola, ou 
uma corda, ou uma manivela exclusivamente para si, então talvez 
você possa considerar se a solução não seria pior do que o mal; mas se 
ela é de tal natureza que requer que você seja o agente da injustiça 
com o outro, eu digo, não cumpra a lei. Deixe sua vida ser uma fricção 
na direção contrária para parar a máquina.40 (tradução minha). 
 

 Thoreau acusa qualquer pessoa que aceite passivamente o que lhe é imposto 

pelas autoridades de cúmplice dessas mesmas autoridades e reforça que o indivíduo 

pode achar, de inúmeras maneiras, mecanismos para enfrentar o sistema, seja não 

cumprindo obrigações tributárias, seja, como fez também o próprio Thoreau, 

escondendo escravos em sua casa como retaliação ao Fugitive Slave Act de 185041. 

                                                        
39 THOREAU, “Civil Disobedience”, p. 86. No original: Must the citizen ever for a moment, or in the 
least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience, then? I think we 
should be men first, and subjects afterward. 

40 Ibidem, p. 92. No original: If the injustice is part of the necessary friction of the machine of 
government, let it go, let it go; perchance it will wear smooth - certainly the machine will wear out. If the 
injustice has a spring, or a pulley, or a rope, or a crank, exclusively for itself, then perhaps you may 
consider whether the remedy will not be worse than the evil; but if it is of such a nature that it requires 
you to be the agent of injustice to another, then, I say, break the law. Let your life be a counter friction to 
stop the machine. 

41 Lei de 1850 que dava permissão às autoridades para prenderem qualquer pessoa suspeita de ser um 
escravo fugitivo e permitia, também que fosse dada voz de prisão e multa de mil dólares às pessoas 
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 Como mencionei anteriormente, a essência da desobediência civil pode 

pertencer tanto ao herói quanto ao anti-herói e isso se dá no que tange o confronto 

entre justiça e lei. O herói percebe o que é justo e se guia por isso, ora sendo de acordo 

com a lei, ora não o sendo. Se pensarmos no herói estadunidense e no fato de ele beber 

da fonte do herói clássico, sendo, como este, espelho dos anseios sociais, perceberemos 

que, nos Estados Unidos, a desobediência civil faz com que o herói procure modificar as 

injustiças do sistema. O herói nunca é contra a existência de um sistema de regras, 

opondo-se, apenas, às regras vigentes quando estas são autoritárias O herói 

estadunidense é, portanto, um paladino das liberdades dentro do sistema quando este é 

justo para todos.  

O próprio Thoreau – cujas ideias são reivindicadas por grande parte dos 

anarquistas – não se opunha à existência de um governo, ele apenas achava que o 

indivíduo não deveria mais apoiar o poder público quando este se comportava de forma 

injusta: “De fato, não é a tarefa de um homem dedicar-se à erradicação de algo errado, 

mesmo o erro sendo gigantesco, (...) mas é sua tarefa, pelo menos, ter suas mãos 

limpas.”42 (tradução minha). 

Um dos lados negativos da desobediência civil – que é o normalmente atribuído 

ao anti-herói – é justamente a ameaça ao sistema. Não importa o quão justa uma ideia 

seja, ela sempre será rechaçada se a unidade do sistema for maculada. No caso dos 

Estados Unidos, onde o individualismo apresentou à população as soluções 

                                                                                                                                                                   
acusadas de dar abrigo a escravos fugitivos.  (Cf. FRANKLIN & SCHWENINGER, Runaway Slaves: 
Rebels on the Plantation). 

42 THOREAU, op. cit., p. 90-91. No original: It is not a man's duty, as a matter of course, to devote 
himself to the eradication of any, even the most enormous wrong, (…) but it is his duty, at least, to wash 
his hands of it. 



39 

 

meritocráticas e capitalistas para os problemas do cotidiano, a desobediência civil só é 

aceita enquanto for domesticada. 

A luta a favor dos direitos civis, nas décadas de 1950 e 1960, expressa um pouco 

do que foi mencionado acima. A demora do governo em ceder aos apelos dos 

manifestantes relaciona-se ao fato de que parte dos protestos das minorias deu-se no 

contexto da Guerra Fria. A perfeição capitalista perante o mundo deveria se manter na 

comparação com o socialismo e, enquanto foi possível não ceder direitos para mostrar a 

desigualdade, isso foi feito e, mesmo quando uma medida legal foi tomada em favor dos 

oprimidos, a Lei dos Direitos Civis (1964), ela nada mais foi do que um cala-boca 

jurídico sem mudanças estruturais. 

Essas mudanças estruturais para uma sociedade mais igualitária, inclusive, são 

impossíveis dentro do capitalismo, que estimula a competição e eleva o esforço 

individual a um patamar quase divino. Contudo, algumas migalhas de participatividade 

são dadas por dentro do sistema e o próprio Thoreau acusa isso em sua opinião sobre o 

voto que, no fim, acaba sendo apenas um poder falso: 

  

Todo voto é um tipo de jogo, como damas ou gamão, com um leve 
toque de moral, um jogo com certo e errado, com questionamentos 
morais; e o ato de apostar naturalmente acompanha esse jogo. O 
caráter dos eleitores não está em risco. Eu uso meu voto, talvez, do 
jeito que acho certo; mas eu não estou vitalmente preocupado que o 
certo deveria prevalecer. (...) Sua obrigação, portanto, nunca excede a 
conveniência.43 (tradução minha). 

 

                                                        
43 Ibidem, p. 89. No original: All voting is a sort of gaming, like checkers or back gammon, with a slight 
moral tinge to it, a playing with right and wrong, with moral questions; and betting naturally accompanies 
it. The character of the voters is not staked. I cast my vote, perchance, as I think right; but I am not vitally 
concerned that that right should prevail. (…)Its obligation, therefore, never exceeds that of expediency. 
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 Até agora, fizemos um mapeamento de influências culturais, históricas e 

políticas relevantes para entender o que é o herói estadunidense e, retomando-as, 

podemos tirar algumas conclusões preliminares. Primeiramente, este herói deve ser 

protagonista, isto é, deve buscar reconhecimento pelos seus atos, deve servir de 

exemplo e ser, assim como os puritanos pretendiam, equivalente a uma cidade sobre a 

colina. Tão importante quanto o papel de destaque em suas ações está o caráter 

empreendedor do herói, que deve ser um explorador individual, que tateia o mundo e 

que sabe lidar com o desconhecido, assim como o fizeram John Smith e os exploradores 

do Oeste, tendo estes seu maior ícone em Daniel Boone44, que se tornou personagem 

recorrente nas dime novels45do século XIX. Além disso, o herói deve contestar de 

alguma forma o sistema vigente. Sua individualidade deve estar acima de qualquer 

governo. Contudo, essa característica é ideologicamente manipulada para que herói 

conteste apenas modelos tirânicos de governo. O herói estadunidense padrão é, enfim, 

um paladino das liberdades individuais e de um sistema de aparência justa, no qual 

todos os cidadãos e cidadãs terão seu direito à meritocracia garantido. 

 A morada do anti-herói estadunidense do século XX está na contestação do 

modelo apresentado acima. O anti-herói do segundo pós-guerra, como veremos, surgirá 

em um momento de falta de individualidade, uma época pós-crise, na qual a retomada 

                                                        
44 Daniel Boone (1734-1820) foi um dos mais famosos exploradores do Oeste, elevado ao patamar de 
herói por sua bravura na exploração da wilderness e por sua luta contra os nativos do Kentucky para que a 
área se tornasse habitável. Sua coragem e senso empreendedor lhe renderam uma série de representações 
na cultura popular do século XIX, nas dime-novels e no século XX, na aclamada série de televisão Daniel 
Boone, na qual o ator Fess Parker interpretava seu papel. 

45 Dime novels eram romances baratos com o preço aproximado de 10 cents (a dime), precursores das 
revistas pulp e que foram muito populares durante a segunda metade do século XIX nos Estados Unidos. 
Boa parte dos temas das dime novels era aventura, muitas vezes baseda no mito já estabilizado do herói 
do Oeste. O explorador Daniel Boone figurava como um importante protagonista desse tipo de ficção. 
(Cf. COX, The Dime Novel Companion: A Source Book) 
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da superioridade econômica aconteceu às custas de alguns sacrifícios do indivíduo, 

como liberdade de ação e de opinião – vide os beats e toda a contracultura que eles 

influenciaram. 

 Essa crise, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, 

ocorreu depois de uma das décadas de ouro da do século XX, na qual o progresso e a 

sensação de ascender socialmente eram propagados aos quatro ventos. Veremos, então, 

como a década de 1920 foi a década da aquisição de bens, ajudando a construir o 

conceito de Sonho Americano, cujo detentor era o self-made man, homem que 

canalizava o espírito do herói estadunidense para o consumo; veremos, também, como 

após a Grande Depressão que se seguiu à quebra da Bolsa, houve uma série de 

tentativas de retomada nostálgica desse período. 

 

1.3 – From rags to riches and from riches to rags 

 

 O fato de a década de 1920 ter sido um período ímpar no consumo de bens tem 

grandes relações com a maneira como os discursos em voga, na virada do século XIX 

para o século XX, canalizavam o potencial do individuo. Já não havia mais áreas 

inóspitas a serem desbravadas e o self-made man era aquele comprava a ideia de ser 

parte de uma classe média consumidora. Ser um modelo para todos, naquele momento, 

era prosperar economicamente e, como observam Fear e McNeil, há um deslocamento 

sem precedentes para o espaço da cidade, pois “o ano de 1920 marcou o momento 
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simbólico quando 50% dos americanos eram, de acordo com o censo, urbanos e não 

rurais.”46 (tradução minha). Ainda para Fear e McNeil,  

 

[n]ão havia guerra para ser lutada e nem crise para ser superada. A 
singularidade dos anos 1920 está no fato de eles serem uma década 
pós-guerra, economicamente esperançosa quando os americanos 
enfrentavam a onda do mundo moderno sem distrações.47 (tradução 
minha) 

 

 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, cujos fronts físicos foram no continente 

europeu, os Estados Unidos tinham um caminho aberto para se desenvolverem. As 

raízes do consumismo desenfreado, entretanto, não estavam, apenas, relacionadas ao 

fato de o país não ter sido afetado territorialmente pela Grande Guerra. Já circulavam, 

desde as últimas décadas do século XIX, os livros de Horatio Alger Jr., que contavam 

histórias de meninos pobres, sem perspectivas, que andavam com criminosos, mas que, 

por opção própria, decidiram trabalhar duro, seguir um ‘bom rumo’ na vida e ascender à 

classe média.  

Ragged Dick, o pequeno engraxate, protagonista que dá nome ao romance mais 

famoso de Alger, publicado em 1868, é um exemplo de como há sempre um caminho 

mais domesticado para ser seguido e, uma vez que Alger era um autor bem popular em 

sua época, inúmeras pessoas das classes mais baixas liam seus romances e embarcavam, 

sem qualquer questionamento, no navio ideológico da ascensão social. A forma como a 

narrativa de Alger era construída criava a impressão de salvação tentando mostrar, da 

                                                        
46 FEAR & MCNEIL, “The Twenties”, p. 205. No original: The year of 1920 marked the symbolic 
moment when 50 per cent of Americans were found by the census to be urban rather than rural. 

47 Ibidem, p. 196. No original: There was no war to be fought, no depression to be beaten. The singularity 
of the Twenties lies in the fact that it was a post-war, economically hopeful decade, when Americans 
confronted the onrush of the modern world with no distractions. 
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forma mais dickensiana possível, que a sociedade era corrupta e que cabia ao indivíduo 

escolher se cederia ou não à sujeira do mundo: 

 

Nosso herói de retalho não era um menino modelo em todos os 
aspectos. Ele falava palavrão algumas vezes, pregava peças aqui e ali 
em garotos não sofisticados do interior ou dava direções erradas a 
velhos cavalheiros honestos não acostumados à cidade.48 (tradução 
minha) 

  

No trecho acima, de Ragged Dick, mesmo o narrador confirmando o fato de 

Dick não ser um menino modelo, listando, ainda, alguns de seus maus atos, ele dá 

chance de mudança de hábitos ao seu protagonista que, algumas dezenas de páginas 

depois, decidiu aprender a se comportar como cavalheiro por escolha própria: “‘Eu não 

estou acostumado à sociedade refinada,’ disse Dick. ‘Eu não vou saber como me 

comportar.’ ‘Então eu poderia te mostrar. Você não vai ser um engraxate a vida 

toda.’”49 (tradução minha). 

As histórias de Horatio Alger adicionam um ingrediente importante no conceito 

de Sonho Americano, ideologia que, segundo E. Ray Canterbery é 

 

uma mistura da crença newtoniana em um universo beneficente e 
conjunto com as versões americanas do Puritanismo com o 
Calvinismo, que tolerava e encorajava a acumulação de riqueza como 
forma de fazer o trabalho de Deus.50 (tradução minha) 

 

                                                        
48 ALGER JR, Ragged Dick, p. 42. No original: Our ragged hero wasn't a model boy in all respects. I am 
afraid he swore sometimes, and now and then he played tricks upon unsophisticated boys from the 
country or gave a wrong direction to honest old gentlemen unused to the city. 

49 Ibidem, p. 72. No original: ‘I ain't used to genteel society,’ said Dick. ‘I shouldn't know how to 
behave.’ Then I could show you. You won't be a boot-black all your life, you know.’ 

50 CANTERBERY, ““Thorstein Veblen and The Great Gatsby”, p. 297. No original: a blend of 
Newtonian belief in a beneficent, finely tuned universe and the American versions of Calvinism and 
Puritanism, which condoned and encouraged the accumulation of wealth as a way of doing God’s work. 
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 Está definido, então, o sonho que cada pessoa deve perseguir: ser alguém 

melhor, prosperar, mudar de patamar financeiro... Tudo isso seria perfeito, se o Sonho 

Americano não tivesse suas contradições, sendo uma delas a constatação de que uma 

pessoa pobre que enriqueceu continua sendo pobre de berço. 

 Recordemos aqui, que os anos 20 foram a era da escalada social e, portanto, 

deveria existir algum mecanismo por parte das elites para impedir que um pobretão – 

ainda que de ‘alma nobre’ – se equiparasse a fortunas obtidas por laços de sangue e 

tradição. Qual seria essa tática, então? 

 Nada mais simples do que reforçar a existência da própria tradição, deixando 

claro que nascidos de sangue azul são sempre mais valiosos do que o suor do trabalho 

árduo, loteria ou qualquer elemento que compunham o cenário from rags to riches51, 

que Alger tanto ajudara a popularizar. Está lançada, portanto, a oposição old money vs. 

new money. 

 Um dos romances daquele momento que melhor retrataram essa dicotomia foi 

The Great Gatsby (1925), obra-prima de F. Scott Fitzgerald. Ronald Berman, em um 

artigo sobre a presença dos anos 1920 em The Great Gatsby, aponta a contribuição das 

histórias de Horatio Alger no imaginário da época de Fitzgerald: 

 

As histórias de Horatio Alger sobre começar pobre e acabar rico 
estavam na mente de Fitzgerald. Elas são menos inocentes do que 
parecem. Uma de suas mensagens principais é que ficar rico é mais 
fácil que ser aceitado. Os heróis da classe trabalhadora de Alger, em 
livros como Sink or Swim (1870) ou Strong And Steady (1871) devem 
lutar por seu sucesso. O dinheiro não é o problema: a ordem social 
está contra eles, normalmente personificada pelo filho de um homem 
rico que entende que quando meninos pobres vencem na vida, 

                                                        
51 Dos retalhos à riqueza, em português. 
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meninos ricos têm menos espaço para respirar.52 (tradução minha, 
grifos meus) 

  

Os meninos pobres que, assim como Gatsby, estavam se construindo como 

novos ricos, faziam isso tendo como objetivo a aquisição de bens que antes não estariam 

sequer em seus pensamentos, como rádios, aspiradores de pó, ferros elétricos e 

torradeiras. Além disso, o acesso ao automóvel, uma das grandes e caras provas de 

sofisticação da época, criava novos objetivos de compra, uma nova linha de chegada. 

Contudo, repetimos, dinheiro não é sobrenome e existe um código, uma etiqueta 

que só os de berço tradicional entendiam. Passava por esse código, por exemplo, coisas 

bobas como não usar um terno rosa, como Gatsby fez, ou não se guiar por revistas de 

decorações de casas, como Gatsby provavelmente fez, juntamente com boa parte da 

classe média da época. Era um código que não tinha nada de relevante, mas que servia, 

exclusivamente, para assinalar àqueles de fortuna recente; serviu para que, no final de 

proporções trágicas do romance, Daisy fizesse a opção por Buchanan, sendo cúmplice 

silenciosa da morte de seu amante. 

Jay Gatsby era um romântico, provavelmente um dos últimos que sinceramente 

o foram na literatura estadunidense do século XX. Seu romantismo fez com que ele 

valesse pela corja do old money toda, como seu fiel escudeiro e narrador do romance, 

Nick Carraway, afirmou antes da morte de seu amigo. 

A morte de Gatsby seria um prenúncio da crise que viria em 1929? Falar isso de 

maneira direta em sem reflexão faz até com que esta ideia pareça sem sentido, mas 
                                                        
52 BERMAN, “The Great Gatsby and the Twenties”, p. 80. No original: The Horatio Alger stories about 
starting poor and ending rich were very much on Fitzgerald’s mind. They are less innocent than they 
seem. One of their principal messages is that getting rich is easier than being accepted. Alger’s working-
class heroes in books like Sink or Swim (1870) or Strong And Steady (1871) must fight for their success. 
Money is not the problem: the social order is against them, usually personified by a rich man’s son who 
understands that when poor boys rise, rich boys have less space to breathe in. 
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lembremos que o romântico Gatsby ascendeu socialmente para conquistar sua amada 

Daisy. Ele tinha um sonho e, para ele, este sonho só seria possível se ele pudesse se 

mostrar capaz de ser um aristocrata para ela. Assim como Gatsby, muitos cidadãos dos 

Estados Unidos tinham, provavelmente, suas narrativas pessoais e seus desejos 

atrelados à mudança de suas situações financeiras. Para abastecer o sonho de milhões de 

cidadãos, era necessário produzir carros e utensílios domésticos em larga escala e dar 

crédito, muito crédito para que esses objetos fossem comprados. Em algum momento, 

essa balança seria desequilibrada e foi num mês de outubro de 1929, que os Estados 

Unidos viveram os efeitos catastróficos da superprodução. A Bolsa de Valores de Nova 

Iorque quebrou, muitas empresas faliram, muita gente perdeu o emprego e milhões de 

Gatsbies morreram vítimas de seu sonho, tentando alcançar suas Daisies. 

A Grande Depressão tornou-se o novo Oeste a ser explorado, o desemprego e o 

aperto econômico estavam equiparados aos selvagens que tantos exploradores tiveram 

que matar para conseguir a expansão. A Quebra da Bolsa e a revelação de que aquele 

capital circulante durante a década de 1920 nada mais era do que fictício fez com que 

houvesse um retrocesso tremendo. 

O homem estadunidense já estava domesticado, já não precisava mais ser o herói 

e sua única demonstração de nobreza era tentar viver uma boa vida, ser chefe de família, 

consumir as novas tecnologias, mover-se dos retalhos aos milhões – ou achar que se 

movia dessa forma. A década de 1930 colocaria em pauta, novamente, a população 

pensando sobre a sociedade, uma discussão política para qual a década anterior não deu 

espaço. Eventualmente, a Depressão seria superada, como veremos a seguir, mas uma 

geração nascida nessa crise traria a tona novas formas de enxergar o mundo. 
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CAPÍTULO 2 

Das certezas hipócritas à paralisia certeira: a jornada anti-heroica de 

Holden Caulfield 

 

 

 

There's a boy who fogs his world and now he's getting lazy 
There's no motivation and frustration makes him crazy 
He makes a plan to take a stand but always ends up sitting. 
Someone help him up or he's gonna end up quitting53 

 

 

“Who Wrote Holden Caulfield?”, Green Day, 1992 

 

 

 

Em 1951, é publicada pela primeira vez, em capa dura, uma edição de The 

Catcher in the Rye, do escritor J.D. Salinger, que viria a ser um dos livros mais 

consumidos dos Estados Unidos da América durante a década de 1950. Antes disso, o 

romance havia sido veiculado em uma versão reduzida apenas por jornal, entre os anos 

de 1943 e 1944, mas foi a partir do seu debut no mundo hardcover que essa obra-prima 

passou a ter uma projeção mais densa, inclusive para dentro dos muros da academia. O 

enredo, bastante simples ao ser pensado de maneira linear, nos carrega para dentro dos 

pensamentos e anseios de Holden Caulfield, um jovem de 16 anos de idade que, em 

                                                        
53 Há um menino que enevoa o próprio mundo e agora está ficando preguiçoso/ Não há motivação e a 
frustração o está deixando louco/Ele planeja tomar uma atitude, mas sempre acaba se sentando/Alguém o 
ajude, se não ele acabará desistindo. (tradução minha) 
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tese, não teria qualquer motivo para reclamar da vida, pois vem de uma família com 

ótimas condições financeiras e estuda em um internato bastante caro e de muita 

qualidade. 

Se pensássemos nisso, e somente nisso, teríamos na nossa frente apenas mais um 

adolescente com futuro brilhante pela frente e seria, também, desnecessário escrever um 

romance sobre tal pessoa. O que marcou a história de Holden e fez com que ele se 

tornasse um ícone tão forte para os jovens de seu tempo foi o fato de ele apresentar uma 

série de inquietações acerca não só da própria vida, como, também, acerca do 

comportamento dos adultos e da hipocrisia na qual estes estão envoltos. 

As páginas iniciais do romance de Salinger nos apresentam um jovem cujo 

comportamento é bem diferente do esperado de alguém com tantas possibilidades de 

‘crescer na vida’. Temos um Holden que, além de ter um desempenho escolar bastante 

abaixo da média e de ser reprovado em quase todas as matérias, é expulso do internato 

de Pencey, tendo que voltar para casa para encarar seus pais e receber mais uma 'lição 

de moral'. 

Como já havia sido expulso de outros dois internatos antes e, ao saber que o 

momento de estar frente a frente com a autoridade repreensiva dos pais seria inevitável, 

Holden tenta adiá-lo ao máximo, indo embora de Pencey três dias antes do previsto para 

ficar em um hotel. 

Os eventos da narrativa dizem respeito aos dias que antecederam o retorno de 

Holden a casa de seus pais, pouco antes do Natal, e têm como pontos relevantes não 

apenas situações nas quais Holden entra em contato com experiências novas para ele 

(como se deu no caso de seu encontro frustrado com uma prostituta) como também 

detalhes sobre suas relações familiares – o irmão maior escritor, a irmã menor, a qual 
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ele admira bastante, e os pais, que ele considera grandes símbolos da artificialidade do 

mundo adulto. 

Ao ser o protagonista e narrador de um romance no qual suas ações não 

representam o que a sociedade espera dele, temos, na figura de Holden, características 

possíveis de serem destacadas como anti-heroicas, como cinismo e imaturidade. 

Sabemos, no entanto, que o anti-herói não é nenhuma novidade nos Estados Unidos, 

seja na cultura canônica – como, por exemplo, no aclamado romance The Great Gatsby, 

F.S. Fitzgerald –, seja na literatura e na cultura de massa – representada pela estética 

noir, inaugurada na literatura com o romance The Maltese Falcon, de Dashiell Hammet 

no fim da década de 1920 e cuja influência se estendeu por boa parte da escrita e do 

cinema das décadas subsequentes. 

Sendo assim, ao não representar, aparentemente, nada de inovador, qual seria a 

contribuição de The Catcher in the Rye para o melhor entendimento da cultura 

estadunidense? A resposta a esse questionamento não é tão simples, por mais que seu 

ponto de partida seja bastante claro, uma vez que a narrativa de Holden possui duas 

características, sobre as quais nos debruçaremos, que a dotam de uma importância 

peculiar: The Catcher in the Rye tem como pano de fundo os anos imediatamente após a 

Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que Holden possui o local de fala, as 

expectativas da juventude, um grupo de bastante relevância para esse momento 

histórico. 

Não devemos dizer que o que apresentaremos sobre a juventude é de caráter 

geral. Referimo-nos a um grupo bastante específico, posto que Holden é um jovem, 

branco e de classe média alta e os rumos desta história poderiam ser diferente se outro 

contexto social fosse considerado. 
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2.1. Os cintos apertados na década de 1930 

 

No ano de 1945, o mundo vê o fim da Segunda Guerra Mundial, um dos 

conflitos mais arrasadores da história, que abalou, majoritariamente, a Europa. Por mais 

que o solo estadunidense não tenha sido vítima dos ataques mais violentos – à exceção 

do território da base militar de Pearl Harbour, em 1941 – o envolvimento dos Estados 

Unidos da América no confronto representou um divisor de águas histórico para esta 

nação que, a partir daquele momento, caminharia com extrema velocidade para o posto 

de mais desenvolvida economicamente. 

 

2.1.1. Os duros anos da Depressão 

 

O contexto sócio-histórico que precedeu a Segunda Guerra está longe de ser um 

dos mais seguros que a ‘cidade sobre a colina’ já viu. Foi uma época de recuperação 

financeira e de passos quase que arrastados em termos de manutenção econômica, 

devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929. Foram os anos 

conhecidos como a Depressão, no qual o presidente Franklin Delano Roosevelt pôs em 

prática o pacote do New Deal, e foi o momento no qual as ideologias meritocráticas do 

capitalismo foram postas em cheque, uma vez que o homem comum, que se construiu 

através do próprio esforço durante os tempos de ouro da década de 1920, percebeu que 

sua fortuna, seus bens e sua ascensão social nada mais eram do que mentiras apoiadas 

no capital fantasma e especulativo das ações da bolsa. De acordo com Bradbury e 

Temperley, um duplo medo tomava conta do imaginário popular dos Estados Unidos: 
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Uma das emoções dominantes era o medo – medo dos outros e medo 
de perder coisas, este último encorajando um desejo por aquisições e 
por segurança. Ambos os medos estão por detrás da importância dada 
ao lar e à vida privada. (...) Também bastante presente era o medo da 
culpa e da vergonha pessoais, normalmente trazidas pela humilhação 
do desemprego. (tradução minha)54 

 

O self-made man teve que se reinventar, mas isso está longe de ter sido fácil. 

Para além de uma total descrença em uma recuperação a curto prazo, pois aqueles eram 

tempos de cintos apertados, não havia, na época, também, a crença em uma recuperação 

a longo prazo, posto que o futuro punha-se não só nebuloso em termos do que se 

esperar, mas apresentava, também, um grande senso de conformação com os passos 

medíocres que as vacas magras da recessão impunham aos cidadãos. 

A literatura apresenta alguns exemplos de como esse período foi devastador, 

sendo o marcadamente rural sul dos Estados Unidos a área na qual esse tipo de 

questionamento tomou os contornos mais desesperançosos, nas representações literárias 

de Carson McCullers, por exemplo. Em The Heart Is A Lonely Hunter, seu romance de 

estreia, a autora apresentou personagens que não conseguiam arrancar de si o limo que 

as mantinha fixadas às poucas oportunidades que a década de 1930 lhes dava, 

destacando como a crise era mais grave no Sul, devido a sua economia mais atrasada. 

Em uma das passagens mais fortes, nos capítulos finais do romance, o sonho da menina 

de 14 anos, Mick Kelly, de ser uma grande musicista, é posto por água abaixo, quando 

ela é obrigada a trabalhar para ajudar a quitar a dívida que sua família fez para pagar o 

tratamento hospitalar de uma garota atingida acidentalmente por uma arma disparada 

pelo filho mais novo da família. Seu talento se diluiu na dura realidade dos problemas 
                                                        
54 BRADBURY & TEMPERLEY, “War and Cold War”, p. 241. No original: One of the dominant 
emotions was fear – fear of the others and fear of losing things, the latter instilling a desire for acquisition 
and for security. Both fears lay behind the affirmation of home and private life. (…) Also prevalent was a 
fear of personal guilt and shame, usually brought about by the humiliation of unemployment.  
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materiais e até sua personalidade – marcada por seu jeito próprio de se vestir e agir, de 

uma maneira mais masculina do que o esperado – é alterada, pois ela se torna mais 

feminina e, finalmente, se amulhera, conformando-se com o que dela é esperado. 

Num ambiente mais urbano, podemos citar o exemplo do já mencionado The 

Maltese Falcon, no qual o protagonista, o detetive Sam Spade, não segue a ética dos 

detetives mais tradicionais e não faz da função de investigar mistérios algo diletante, 

mas, antes disso, o seu ganha-pão, tendo que se envolver com os criminosos mais sujos 

para contar os trocados no fim do mês. Ser detetive, para Spade, não é um dom ou algo 

que faz para manter a ordem. É uma função que, antes de tudo, se põe como o que se dá 

para fazer para ganhar dinheiro, um verdadeiro ‘bico’, como se diz na linguagem 

popular. Spade representa, assim, o homem que vê nas poucas oportunidades que a vida 

lhe dá pequenas formas de sobrevivência e joga de acordo com as regras da escassez 

imposta pela recessão econômica. 

Com a chegada da década de 1940 e com a guerra e a destruição física do 

continente europeu sendo veiculadas nos mais diversos meios de comunicação, vemos a 

ascensão dos Estados Unidos de um país afundado em seu próprio marasmo para um 

país importante no cenário mundial. Os impactos destrutivos da guerra chegaram de 

forma surpreendente, a partir do choque que fora o ataque à base militar de Pearl 

Harbour pelos japoneses. Contudo, isso não significou nenhum tipo de falta de 

preparação por parte do governo para lidar com os tempos de guerra, que foram muito 

além da emblemática ofensiva atômica às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, 

em agosto de 1945: 

  

Em novembro de 1939, ele (Roosevelt) cancelou o embargo às armas 
autorizando operações de “cash and carry” para os países em guerra e 
em março de 1941 o Congresso aprovou seu Programa Lend-Lease, 
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que permitiu ao presidente fornecer armas aos países cuja defesa era 
considerada vital aos interesses dos Estados Unidos. (tradução 
minha)55 

 
Percebemos, portanto, que o papel de fornecedor de armas e munições foi 

crucial para a recuperação do país que, durante os anos de confronto, teve na indústria 

bélica sua principal fonte de renda, chegando, segundo Bradbury e Temperley56, a 

triplicar a produção nesse setor. No entanto, não devemos enxergar a atuação 

estadunidense na guerra como a de mero membro dos bastidores do confronto. 

Aproximadamente 322.000 soldados foram mortos e quase o dobro disso foi ferido em 

combate57, uma quantidade de vítimas que, mesmo sendo bem inferior à europeia, foi 

bastante impactante e uma das grandes responsáveis por criar uma geração 

ideologicamente abastecida com o combustível do pleno patriotismo e heroísmo bélicos 

que permearam todo o discurso da superioridade capitalista durante os anos da Guerra 

Fria. 

 

2.1.2 Retornando do front físico e ingressando no front ideológico58 

 

                                                        
55Idem, p. 241. No original: In November 1939, he (Roosevelt) repealed the arms embargo, by 
authorizing ‘cash and carry’ exports to belligerents, and in March1941 Congress approved his Lend-
Lease Bill, which allowed the President to supply arms to countries whose defense was deemed vital to 
American interests. 

56 Ibidem, p. 247. 

57 Ibidem, p. 248. 

58 A partir deste momento da leitura, que analisaremos de maneira mais detalhada os protagonistas anti-
heróis dos romances de nosso recorte, devemos mencionar que a trajetória que será trabalhada é a do 
babyboomer, isto é, aquela pessoa nascida entre o período imediatamente após à Segunda Guerra Mundial 
e meados da década de 1960. Foram os babyboomers os grandes traídos pelo Sonho Americano e são eles 
que, em diferentes fases da vida, moldaram o anti-conformmismo tão comum à sociedade estadunidense. 
(Cf. WILLET, The Pinch). 
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Esse patriotismo, a propósito, foi possível graças ao tratamento cheio de regalias 

recebido pelos mais de 12 milhões de soldados que retornavam do campo de batalha. 

Podemos citar, como exemplos de privilégios que esses veteranos de guerra tiveram, a 

facilitação para adquirir empréstimos para compra de imóveis ou para montar negócios, 

além de subsídios educacionais bastante generosos, o suficiente para que, no período de 

uma geração, se criasse uma nova elite intelectual, forjada pelas experiências e pela 

ideologia militar e fruto de um ensino superior quase que integralmente bancado pelo 

Estado.  

O fim da guerra também criou uma nova demanda industrial e uma crença mais 

palpável na recuperação econômica do país. Era necessário não só suprir as 

necessidades de incorporar os recém-retornados heróis ao mercado de trabalho, mas 

também, reabastecer o país de produtos e serviços cuja produção havia sido suspensa ou 

diminuída em detrimento da indústria armamentista durante os anos de confronto. 

O fato de a guerra nomeada como ‘mundial’ ter sido basicamente europeia foi de 

grande relevância ao pensarmos o avanço dos Estados Unidos durante as décadas de 

1950 e 1960 que, se comparado ao das nações do velho continente, cujos danos físicos e 

estruturais foram mais intensos, teremos números chocantes: 

 

O contraste agudo entre a prosperidade americana e a pobreza 
europeia era claro; os Estados Unidos foram a única nação a sair da 
guerra com sua planta intacta e com a economia fortalecida. Em 1949, 
a renda per capita dos Estados Unidos era o dobro da Grã-Bretanha, 
três vezes a da França, cinco vezes a da Alemanha e sete vezes a da 
Rússia. Com apenas 6% da população mundial, os Estados Unidos 
consumiam 40% da energia do mundo, tinham 60% dos veículos 
motorizados, 70% dos telefones, 80% dos refrigeradores e quase 100% 
dos aparelhos de televisão. Os americanos, que tinham sonhado 
durante a depressão em recapturar a prosperidade dos anos 1920, 
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estavam, por volta de 1950, com uma renda per capita 44% maior do 
que aquela de 1929. (tradução minha)59 

 
Em termos de formação do senso crítico da época, devemos destacar, também, o 

giro à direita dado por uma série de intelectuais que viam, durante os duros anos da 

Depressão na década de 1930, uma saída para os problemas da humanidade no 

Socialismo. Agora, com a economia mais do que recuperada, o importante era a defesa 

da soberania nacional, principalmente devido ao embate social e ideológico que se 

colocava no choque entre o capitalismo e o Socialismo durante os anos da Guerra Fria. 

Nesse ambiente bastante próspero, no qual as coisas dando certo eram a regra, 

temos em The Catcher In The Rye uma típica narrativa anti-heroica, na qual uma 

personagem está sob os holofotes, conta sua própria história, está na contramão das 

expectativas e é ciente disso. O que o Holden rebelde tem a contribuir com o quadro da 

época na qual famílias perfeitas germinavam nos impecáveis suburbs do país? Qual é a 

real dimensão do monstro que Holden tanto combate? 

 Por mais que essas indagações pareçam ser polêmicas, elas são o reflexo de um 

comportamento não tão incomum para os jovens, mas que, ainda assim, expressa uma 

desconfortável derrota perante a frieza e a rigidez com que o futuro era tratado. Para que 

a nação se desenvolvesse, era preciso que a população se conformasse com um script 

quase engessado de comportamento. O fio condutor meritocrático, que havia sido 

                                                        
59Ibidem, p. 252. No original: The stark contrast between American affluence and European poverty was 
clear; America was the only nation to emerge from the war with her plant intact and her economy 
strengthened. In 1949, American per capita income was double that of Britain, three times that of France, 
five times that of Germany and seven times that of Russia. With only six per cent of world’s population, 
America consumed 40 per cent of the world’s energy, had 60 per cent of the motor vehicles, 70 per cent 
of the telephones, 80 per cent of the refrigerators and nearly 100 per cent of the television sets. 
Americans, who had dreamt throughout the Depression of recapturing the prosperity of the Twenties, 
found themselves by 1950 with a per capita income 44 per cent above that of 1929. 
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cortado durante os anos 30, estava revestido por todo o impacto gerado pelo milagre 

econômico do envolvimento estadunidense na Segunda Guerra Mundial. 

 Neste roteiro de crescer, prosperar e criar condições para que as gerações 

seguintes também o fizessem, havia um sacrifício do indivíduo – self – que deveria ser 

um espelho de certa coletividade ‘Americana’ Mais uma vez, o homem comum era self-

made e self-reliant, mas, em tempos de desenvolvimento tanto econômico quanto 

armamentista e de disputa global contra a ‘ameaça comunista’ desenvolver a nação era 

se misturar aos outros num mar quase indefinido de uma classe média gigantesca e 

indistinta, que dava pouquíssimo espaço para que se pensasse de maneira diferente. Isso 

fora notado, por exemplo, no período de ‘caça às bruxas’ feita pelo senador 

Republicano Joseph McCarthy que, durante parte dos anos de 1950, perseguia uma série 

de intelectuais de esquerda e muitos apenas tidos ou apontados como de esquerda de 

maneira muito semelhante ao que se deu na caça às bruxas do fim do século XVII60. 

 A crítica a esses valores fica clara em The Catcher In The Rye, mesmo que o 

envolvimento de seu protagonista seja discutível no nível da subversão deles, pois, 

como veremos a seguir, as atitudes de Holden são marcadas por certo grau de omissão.  

O romance ficou marcado como um dos relatos com os quais a juventude da época mais 

se identificava, pois, no fundo, os jovens sabiam que tentar subverter as regras pré-

definidas do jogo da vida poderia acarretar em uma falha gigantesca, falha essa que 

Holden carrega ao longo de The Catcher In The Rye, que, curiosamente, está sendo 

revisitada de um local no qual ele faz tratamento psicológico, isto é, ele se prepara para 

entrar nos eixos ou, como ele mesmo confessa no último capítulo, se prepara para se 

aplicar de verdade nos estudos, que ele retomará no outono. Essa aparente derrota e 

                                                        
60 Cf. nota 16. 
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conformidade denuncia algo que, por mais que seja de simples entendimento, parece 

nunca deixar de estar em voga: a divisão entre público e privado era bastante marcada e 

o que se fazia na vida pública era exatamente o rótulo que se recebia da sociedade, eram 

os feitos pelos quais ou se era a bruxa caçada ou uma pessoa prestigiada. 

 Enquanto figura anti-heroica, Holden nos ajuda a enxergar um pouco mais essa 

situação, mas ainda não temos respondidas as perguntas feitas um pouco acima sobre o 

porquê da perfeição aparente da vida desse jovem não fazer com que ele simplesmente 

se conforme e se torne um grande homem aos olhos do mundo, para que seu 

comportamento público siga padrões aceitáveis. 

 Essas respostas só poderão ser construídas ao pensarmos as características que 

fazem de Holden um anti-herói e ao investigarmos a arena na qual ele grita contra a 

hipocrisia do mundo dos adultos. 

 

2.2. Meu mundo são meus pensamentos: a criança interior encolhe-se 

 

 O perigo de silenciamento, que caminha lado a lado com a visão de pária social 

que comportamentos anormais podem trazer ao transgressor, é determinante na hora de 

se fazer a escolha entre o par perceber/modificar e o par perceber/conformar-se. 

 Tendo isso em mente, fica mais fácil para notarmos o porquê das atitudes de 

Holden assumirem um duplo movimento, no qual ele dá destaque ao quão superficiais 

as pessoas a sua volta são, sem promover, contudo, nenhuma mudança real do mundo 

que o cerca, tendo como final um certo grau de acomodação por parte do próprio 

Holden, como nos mostra o fato de a história ser narrada de um centro de recuperação. 
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2.2.1. Mundo adulto: inimigo paradoxal 

 

 A forma como Holden age é, por si só, bastante curiosa. Como grande parte das 

personagens de destaque, sua ação e sua crítica são solitárias e a grande batalha contra o 

que ele acha errado é uma batalha que também é só dele. Ele tenta bater de frente com 

os valores de uma nação que, como dito anteriormente, começava a se reerguer 

economicamente, devido à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, e cujos 

habitantes estavam ideologicamente unidos, fosse pelos sentimentos positivos de franca 

recuperação, fosse pelo medo ainda presente que o período sombrio da década de 1930 

deixou nos corações e mentes dos cidadãos. Um dos fatores que determinam a 

existência de um herói, desde a épica, é o fato de ele atender um chamado, algo que faça 

a sua presença necessária para combater um elemento que perturbe a harmonia de certo 

corpo social. Sendo assim, para ser enquadrada como uma figura heroica, uma pessoa 

deve, para além do chamado de missão, reunir um conjunto de qualidades que o 

ressaltem não pelo que ele é, mas enquanto modelo e espelho dos melhores valores 

cultivados pela sociedade. Com o passar dos séculos, a forma do herói foi mudando e as 

marcas individuais foram aparecendo mais e mais, porém, o poder de combate aos 

males de uma sociedade, que essa figura apresentava, fazia com que ela ainda 

espelhasse as expectativas. Em seu estudo sobre a figura do anti-herói na literatura dos 

séculos XIX e XX, o professor Victor Brombert resume o que é o herói da seguinte 

maneira: 

 

A palavra herói, como nos lembra Bernard Knox, parece ter tido em 
Homero o sentido geral de “nobre”, mas no quinto século a.C. o culto 
dos heróis se tornara uma espécie de fenômeno religioso. Heróis eram 
homenageados e reverenciados. Eram associados a uma era mítica em 
que se dizia que homens e deuses entraram em íntimo contato. (...) 
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Heróis são desafiadoramente comprometidos com a honra e com o 
orgulho.61 
 

 Relembremos, aqui, que o papel que assume o anti-herói é o da inversão, muitas 

vezes irônica, da centralidade do herói clássico, graças a uma perda dessa aura de 

nobreza ou dos valores nobres e de um desvio muito grande das atitudes que traziam 

honra e orgulho a esses heróis. Ora, se um herói é uma imagem central, quase que um 

substituto humano das influências divinas, salvador da comunidade ou alguém em quem 

essa comunidade tem referência por seus atos, tendo, portanto, grande influência sobre o 

mundo no qual ele vive, o anti-herói guarda, ainda, traços de centralidade, sendo figura 

principal das narrativas, mas suas atitudes são, ao contrário do que se percebe no herói 

clássico, preponderantemente marcadas por conflitos individuais, que, em alguns casos, 

como em The Catcher in The Rye, concentram-se na falta de adaptação da personagem 

principal ao modo de funcionamento da sociedade, algo que um protagonista herói mais 

tradicional não apresentaria. 

 Se pensarmos em Holden e na sua infantilidade, veremos que seus conflitos com 

o mundo adulto são percebidos apenas por quem acompanha as linhas do romance, pois, 

desde a sua decisão de voltar dias antes para não ter que pensar no embate com a 

possível raiva dos pais, percebemos que Holden privilegia uma postura escapista, 

sempre evitando tomar atitudes mais contundentes, algo que podemos detectar em 

alguns de seus comentários cínicos e mentirosos, como quando ele encontra no trem a 

mãe de Ernest Morrow, um de seus colegas de internato: 

 

Na verdade, custou um bocado até o pessoal todo conhecer o Ernie. 
Ele é um sujeito engraçado. Um sujeito estranho, de certo modo – a 

                                                        
61 BROMBERT, Em Louvor de anti-herois, p. 15. 
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senhora compreende? Por exemplo, a primeira vez que eu encontrei 
com ele. Nessa primeira vez pensei que ele era um sujeito meio 
metido a besta. Foi o que eu pensei. Mas ele não é, não. O caso é que 
ele tem uma personalidade muito original, e a gente custa um pouco a 
conhecer ele bem.62         
 

 Holden diz isso à senhora Morrow, mesmo tendo, momentos antes, pensado em 

Ernest como “sem dúvida o maior sacana a já ter passado pelo Pencey”63. Falar a 

verdade, mesmo que ela seja desagradável – um dos comprometimentos do herói 

tradicional – é uma característica moral que Holden não possui, pois se contasse para a 

mãe de seu colega o que realmente achava dele, Holden teria que assumir a 

consequência desse ato, expondo sua opinião e defendendo-a, algo que, por mais 

simples que pareça, exige certo grau de amadurecimento. 

 É em não assumir o peso de encarar compromissos adultos que podemos 

dissecar os modos não heroicos de Holden, que existem devido a um paradoxo gerado 

pelos conflitos internos do próprio narrador/personagem. O caso acima descrito nos 

mostra que é escolha de Holden dizer não à verdade. Não entendamos, no entanto, essa 

negação como semelhante àquela do Bartleby de Melville64, que “prefere não fazer” seu 

trabalho enquanto forma de protesto, para abalar uma estrutura já enferrujada de 

maneira consciente. Os dois personagens, Bartleby e Holden, anti-heróis de seus 

tempos, possuem a semelhança de serem contrários ao que o sistema impõe, mas 

enquanto a personagem da novela de Melville se afasta do que é considerado o herói no 

                                                        
62SALINGER, O apanhador no campo de centeio, p. 60.  

63 Ibidem, p. 58. 

64MELVILLE, Herman. Bartebly, o escriturário: uma história de Wall Street, novela na qual temos 
narrada a história de um protagonista homônimo, funcionário de um setor burocrático que, 
repentinamente, passa a responder o seu chefe que “prefere não fazer” seu trabalho, gerando não só um 
desconforto e estranhamento enormes para seus colegas burocratas, como também para o leitor que passa 
a questionar o peso das atitudes de Bartleby perante um tipo de serviço que aliena o ser humano de si 
mesmo. 



61 

 

senso comum por contestar o sistema, contrariando-o, ao subverter lógicas hierárquicas, 

o protesto de Holden dá-se por uma inadaptação estrutural, pois ele aproxima-se de um 

momento na vida no qual o mundo espera que ele se torne o que menos gosta. 

O “não” de Holden é fruto de suas incertezas, de suas inexperiências e de não 

saber como entrar no mundo adulto, pois, paradoxalmente, tornar-se adulto pode 

significar tornar-se aquilo que ele tanto combate, um ‘phony’65, algo que é bastante 

confuso para o próprio Holden e que marca suas atitudes do início ao fim do romance 

ou, como nos dá a entender Alan Nadel (2009): 

 

Se, como foi amplamente notado, O Apanhador no Campo de Centeio 
deve muito às Aventuras de Huckleberry Finn, ela reescreve esse 
clássico dos Estados Unidos num mundo onde a ubiquidade de uma 
sociedade governada por regras não deixa nenhum rio por onde 
escapar e nenhum território ao Oeste. O território é mental e não 
físico e o Huck de Salinger passa toda sua jornada em busca das 
margens de sua sanidade. (tradução minha, grifos meus)66 
 

 A busca pelas “margens da sanidade” em um “território mental” não só nos 

indica que Salinger tentou retratar alguém inocente, introspectivo e psicologicamente 

abalado, como também nos dá elementos para afirmarmos que a postura não padrão de 

Holden é condizente com o local de onde emanam seus anseios, pois, como alguém 

jovem e que insiste em não crescer ele entra em contradição com a imagem de 

                                                        
65 Na tradução do romance indicada nas referências, phony é traduzido por ‘fajuto’. Contudo, por ser uma 
expressão de difícil tradução e para tentar manter a ideia original com o mínimo de interferências, farei 
referência a essa palavra em inglês entre aspas simples. 

66 NADEL, “Rhetoric, Sanity, and the Cold War: The Significance of Holden Caulfield’s Testimony”, p. 
5. No original: If, as has been widely noted, The Catcher in the Rye owes much to Adventures of 
Huckleberry Finn, it rewrites that classic American text in a world where the ubiquity of rule-governed 
society leaves no river on which to flee, no western territory for which to light out. The territory is 
mental, not physical, and Salinger’s Huck spends his whole flight searching for raft and river, that is, for 
the margins of his sanity. 



62 

 

progresso e desenvolvimento que os Estados Unidos projetavam para o restante do 

mundo. 

 Uma vez que, como vimos, o heroico é o espelho da sociedade, algo dotado de 

bastante prestígio, podemos pensar na década de 1950 como o período no qual o 

renascimento dos Estados Unidos como grande potência mundial deu-se através da 

força de seus cidadãos. Mais uma vez, como é hábito na História estadunidense, 

problemas coletivos são contornados, ao menos ideologicamente, por saídas individuais 

e cada cidadão é considerado valoroso e confiável por fazer a sua parte, isto é, por ser 

mais um que se somará a milhões de outros que darão seu sangue pelo crescimento do 

país; por ser uma individualidade que, somada a outras individualidades, compõe a 

grande dança do ‘cada um faz a sua parte’. 

 ‘Fazer a própria parte’ significa agir sem apresentar questionamentos e ser um 

cidadão padrão, cuja plena maturidade é alcançada na vida adulta, período no qual, 

supostamente, uma pessoa tem mais condições de contribuir não só como mão de obra 

braçal, mas também como mão de obra intelectual. Portanto, o roteiro social prevê a 

transição da juventude para a maturidade, o que nos dá a possibilidade de, a nível 

estrutural, estabelecer a oposição entre heroísmo e anti-heroísmo com base na oposição 

entre mundo jovem e mundo adulto.  

 Não afirmamos aqui, contudo, que todo adulto é um herói, mas a rotulação 

enquanto alguém digno de confiança, típica do herói, era percebida, pelo conjunto da 

sociedade, na apreciação das características adultas. Ao não fazer a passagem para o 

mundo adulto, portanto, o jovem ainda não poderia ter as características que o fariam 

socialmente pleno. A imagem de rebeldia, protesto e teimosia, típica do fulgor da 

juventude, deveria ser apagada e dar lugar à conformação adulta. 
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 Portanto, ser anti-herói não significa ser jovem, não podemos pôr um sinal de 

igualdade entre as duas coisas. Contudo, ao fazer como Holden e insistir em cultivar as 

características imaturas da juventude quando o tempo de abandoná-las chega, existe 

uma quebra na dinâmica das individualidades em prol do coletivo e esse corpo estranho 

deve ser reprimido, seja sendo mandado para um internato ou para um sanatório, como 

no caso de Holden, ou, pela força policial, como no caso de muitos jovens que 

protestaram pelos Direitos Civis e contra a Guerra do Vietnã, cuja indignação 

desaguava em ações concretas que feriam o sistema. 

 Sabemos, no entanto, que Holden não pretendia nada de tão concreto, tanto que 

o que há de mais firme em suas intenções, como comentaremos adiante, não passa de 

um sonho de ser o apanhador no campo de centeio, aquele que impedirá as crianças de 

caírem no abismo, sensação de queda esta que o próprio Holden não quer experimentar, 

pois, por mais que não esteja claro pelas palavras do narrador, conseguimos perceber, 

pelo desenrolar dos acontecimentos, que o fundo desse precipício são os perigos do 

mundo adulto.  

Muito da inação de Holden no mundo real é fruto de uma ação interior 

elaborada. Os conflitos que ele apresenta dão-se em sua própria mente e isso não é 

acidental; sendo assim, devemos, agora, refletir sobre as contradições que a 

introspecção excessiva de Holden traz ao romance, após termos discutido a juventude, 

primeiro pilar do comportamento anti-heroico do narrador, principalmente ao 

pensarmos em Holden como potencial adulto, de quem será exigido um grau de 

extroversão incompatível com sua conduta imatura. 

 

2.2.2. Quando a palavra ‘Depressão’ passa a se escrever com letra minúscula 
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Não dá para falar de inadequação em The Catcher In The Rye sem revermos a 

passagem na qual temos a explicação para o título do livro, no capítulo 22. Próximo da 

narrativa, temos Holden retornando escondido para seu apartamento e conversando com 

sua irmã Phoebe, de 10 anos, que, mesmo sendo mais nova, tem atitudes bem maduras – 

mais maduras que as do próprio Holden. Nesse encontro, Holden tenta explicar para 

Phoebe o porquê de ele ter sido expulso de tantos internatos e enumera uma série de 

coisas que ele odeia. Phoebe, por sua vez, responde que o irmão não gosta de nada e o 

desafia a se lembrar de algo que ele goste de verdade. Holden faz um grande esforço 

para se lembrar de um sentimento verdadeiro de aprovação até que, por fim, ele diz que 

gosta de Allie, seu irmão falecido. Phoebe não fica satisfeita com a resposta e expõe o 

fato de que Holden sempre utiliza coisas intangíveis em seus argumentos, até que 

Holden, tentando mudar o assunto, menciona uma das imagens mais vívidas em sua 

mente, baseada no verso “If67 a body catch a body comin’ through the rye”68,  que é 

parte da letra de uma “canção famosa”69: 

 

Fico imaginando uma porção de garotinhos brincando de alguma coisa 
num baita campo de centeio e tudo70. Milhares de garotinhos e 
ninguém por perto – quer dizer, ninguém grande – a não ser eu. E eu 
fico na beirada de um precipício maluco. Sabe o quê eu tenho de 
fazer? Tenho que agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer 

                                                        
67 No original, ‘if’, é grafado ‘gin’, conforme a variação dialetal daquela época. 

68 BURNS, Robert. “Comin’ Thro the rye”. In: http://www.poetryfoundation.org/poem/173057 (acesso 
em 17/02/2013).  

69 No original: Comin thro' the rye, poor body,/ Comin thro' the rye,/She draigl't a' her petticoatie/Comin 
thro' the rye./Oh Jenny 's a' weet poor body/Jenny 's seldom dry,/ She draigl't a' her petticoatie /Comin 
thro' the rye./Gin a body meet a body/Comin thro' the rye,/Gin a body kiss a body —/Need a body cry./Oh 
Jenny 's a' weet, &c./Gin a body meet a body/ Comin thro' the glen;/Gin a body kiss a body —/Need the 
warld ken!/Oh Jenny 's a' weet, &c. 

70 Uma tradução mais adequada para ‘and all’, a meu ver, seria ‘e tal’ e não ‘e tudo’. 
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dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde está indo, eu tenho 
que aparecer de algum canto e agarrar o garoto. Só isso que eu ia 
fazer o dia todo ia ser só o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei 
que é maluquice, mas é a única coisa que eu queria fazer. Sei que é 
maluquice.71 
 

 O que Holden não sabia é que sua inspiração vinha dos versos de “Comin’ Thro 

the rye” do poeta escocês Robert Burns e, na verdade, lê-se “If a body meet a body 

comin’ through the rye”. Essa passagem nos dá margem para uma das interpretações 

mais famosas do romance, na qual, segundo a estudiosa da obra de Salinger, Pamela 

Steinile: 

Embora ele deseje impedir a queda dos outros, Holden não consegue 
impedir a própria queda – na verdade, “o apanhador no campo de 
centeio” é uma fantasia. O mundo da inocência infantil pode até existir 
na sociedade adulta, mas o processo inevitável de amadurecimento vai 
fazer com que todas as crianças tornem-se adultos participantes do 
mundo real, queiram elas ou não. (tradução minha)72 

 
 Temos aqui, portanto, mais um exemplo de como ideias opositivas referentes à 

entrada no mundo adulto se manifestam. Ao salvar as crianças do precipício, Holden 

seria um herói e, consequentemente, ao impedir que milhares de outros meninos e 

meninas tornem-se adultos artificiais, a utopia de Holden – um mundo no qual ‘phonies’ 

não existem – seria realizada. Devemos reforçar que isso só é possível, pois Holden já 

está com sua inocência infantil quase que rompida, como podemos ler em “quer dizer, 

                                                        
71SALINGER, op. cit., p. 168. No original: I keep picturing all these little kids playing some game in this 
big field of rye and all. Thousands of little kids and nobody’s around – nobody big, I mean – except me. 
And I’m standing on the edge of some crazy cliff. What do I have to do, I have to catch everybody if they 
start to go over the cliff – I mean, if they are running and they don’t look where they are going I have to 
come out from somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be the catcher in the rye and 
all. I know it’s crazy but that’s the only thing I’d really like to be. I know it’s crazy.  (SALINGER, The 
Catcher in the Rye, p.p. 224-225) 

72 STEINILE, “The Catcher in the Rye as a postwar American Fable”, p. 97. No original: Although he 
wishes to prevent the fall of others, Holden cannot “catch” himself from his own fall – indeed, the 
“catcher in the rye” itself is a fantasy. The world of childhood innocence may exist outside of adult 
society but the inescapable process of maturity will eventually find all children becoming adult “insiders,” 
participants in the larger social context, willing or not. 
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ninguém grande – a não ser eu”. Ele consegue enxergar os malefícios de crescer e é essa 

experiência de ser uma criança quase adulta, que brota fertilizada por um grito surdo de 

seu mundo interior sendo devassado, que faz com que Holden consiga posicionar-se 

como o apanhador de criancinhas e salvador dos inocentes. 

 Voltemos, no entanto, a nossa oposição: pode o anti-heroico e inadaptado 

Holden Caulfield ser o herói que impedirá o fim da inocência dos outros? Devemos 

responder que sim, posto que, uma vez sendo o herói um construto social, sua 

contraparte também o será. Se o heroico e o anti-heroico são questões de ponto de vista, 

a incoerência de Holden perante o mundo faz todo sentido para ele e, somente para ele. 

Chamar a atenção para o fato de o heroísmo ser apenas uma questão de perspectiva foi 

uma grande contribuição dada por The Catcher In The Rye. Podemos resumir a questão 

do heroico enquanto ponto de vista pela leitura do mito do Adão Americano, como faz 

Steinile, quando reforça que: 

 

Nesse sentido, o desejo de Holden de continuar fora do alcance das 
influências corruptoras da sociedade adulta é consistente, outra vez, 
com o mito do Adão Americano. O grande heroísmo do personagem 
Adão está em sua capacidade de participar e melhorar a sociedade 
mesmo sustentando sua inocência apriorística, um paradoxo que 
requer muito talento por parte do escritor para que o leitor tenha 
credibilidade na história. (tradução minha)73 
 

Steinile baseia-se nos escritos de R.W.B. Lewis sobre o Adão Americano, uma 

figura relevante na formação da mentalidade nacional dos Estados Unidos e cuja 

principal característica era a manutenção de uma moral inabalável e incorruptível acima 

                                                        
73Ibidem, p. 97-98. No original: In this sense, Holden’s wish to remain “outside” the corrupting influences 
of adult society is again consistent with the mythos of the American Adam. The very heroism of the 
Adamic character rests on his ability to participate in and improve upon “society” even as he manages to 
sustain the moral certitude of his a priori innocence, a paradoxical stance that requires no small amount 
of skill on the part of the writer to maintain reader credibility. 
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de tudo. Holden aproximar-se-ia, portanto, deste Adão, ao não se deixar macular pela 

artificialidade adulta e ao impedir que outras crianças o façam, ele conseguiria que a 

sociedade obtivesse avanços de forma justa e, assim como ele, também imaculada. 

Devemos observar, no entanto, que o século XX não nos permite a existência 

oficial desse Adão Americano. Se o interpretarmos como um mito fundador, ele será 

bastante compatível com a necessidade dos recém-chegados colonos de se firmarem 

como moralmente exemplares, como a cidade sobre a colina. Contudo, houve um 

deslocamento do polo moral para o polo das finanças e a influência cultural dos Estados 

Unidos sobre o restante do mundo só se dá na condição de país economicamente 

desenvolvido. Uma vez que a insistência de Holden em não se tornar adulto vai na 

direção contrária do avanço econômico e, por conseguinte, cultural, ele é um Adão 

solitário, anacrônico e incompreendido. 

Isso tudo se dá, também, pela excessividade lírica de Holden, que está marcada 

em seu sonho de ser o apanhador no campo de centeio. Sua inspiração é um poema – o 

lirismo em sua forma mais famosa – e o fato de ser uma leitura errada é bastante 

relevante, pois, nos versos de Burns, temos a história de uma moça que, após ter suas 

roupas molhadas pela chuva, encontra-se com outra pessoa e a beija em um campo de 

centeio. O poema questiona se há algo errado nisso e nos leva a entender que o tema 

principal é o sexo casual. Ao não se lembrar do verso original e inventar outro, Holden 

bloqueia de sua mente a imagem de sexo casual, algo habitual no mundo dos adultos, 

por mais que Phoebe – sempre mais madura que Holden – lembre seu irmão de que o 

verso que o inspirou não é bem esse que ele disse.  

A mente de Holden é um cofre e seu mundo é construído pelos próprios 

pensamentos; ao se trancafiar em si, há uma aproximação do narrador/protagonista da 
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figura da personagem do romance de desilusão do século XIX, cuja importância é 

gigantesca para entendermos personagens que, assim como Holden, atribuem mais 

valor ao que se passa em suas próprias mentes. Em A Teoria do Romance, um de seus 

estudos mais famosos, o teórico Georg Lukács detalhou a personagem do romance de 

desilusão da seguinte forma: 

 

Para o romance do século XIX, outro tipo de relação necessariamente 
inadequada entre alma e realidade tornou-se mais importante: a 
inadequação que nasce do fato de a alma ser mais ampla e mais vasta 
que os destinos que a vida lhe é capaz de oferecer. A diferença 
estrutural e decisiva que daí resulta é que não se trata aqui de um a 
priori abstrato em relação à vida, o qual deseja realizar-se em ações e 
cujos conflitos com o mundo exterior rendem a fábula, mas sim de 
uma realidade puramente interior, repleta de conteúdo e mais ou 
menos perfeita em si mesma, que entra em disputa com a realidade 
exterior, tem uma vida própria, rica e dinâmica (...).74 

 

Mais uma vez, agora nos valendo da definição proposta por Lukács, é possível 

discutir como os anseios de menino de Holden estão atrelados à forma como ele lida 

com sua interioridade em comparação aos perigos do mundo real. Os pensamentos de 

Holden são líricos, inocentes, e a linguagem exagerada e repleta de expressões 

informais são mecanismos de defesa contra a inevitável invasão do mundo adulto, 

contra o movimento quase de estupro feito a sua inocência. Ser rebelde nada mais é do 

que o seu sentar-se em posição fetal perante o resto do mundo, é a não existência de 

nenhuma ação concreta e real que, curiosamente, só existe no campo das ideias, algo 

essencialmente ligado ao comportamento das personagens citadas por Lukács, que não 

fazem nada em relação às injustiças do mundo, mas que traçam planos de como fazê-lo 

em suas mentes. 

                                                        
74 LUKÁCS, A teoria do romance, p. 117-118. 
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 Se considerarmos que Lukács propôs um mapeamento das características do 

personagem de um romance a cuja tipologia ele atribui o adjetivo “desilusão”, podemos 

refletir sobre a consequência dos aspectos que tornariam Holden alguém desiludido. Já 

mapeamos duas dessas características, que são a quebra da inocência e, portanto, a 

inexistência de uma individualidade perante os modos sociais, típicos da contravoz 

jovem. A partir daí, podemos dizer que esse silêncio, típico da adequação, é responsável 

por atitudes depressivas da protagonista, cujo destino, como nós sabemos, foi o 

tratamento em uma casa de recuperação para pessoas com problemas mentais. Quanto a 

esse fato, podemos fazer mais algumas observações sobre o signo que essa “depressão” 

de Holden, cujo tratamento nada mais é do que uma tentativa de tornar dócil novamente 

– no sentido foucaultiano estrito – um corpo rebelde. Ao fazer isso, há um 

deslocamento do peso da depressão que, nos anos de 1930, escrevia-se com maiúscula – 

Depressão – e referia-se às constrições econômicas sofridas por toda a nação. Agora, o 

sentido negativo transfere-se ao indivíduo, uma vez que, para se recuperarem e serem 

potência, os Estados Unidos devem tirar de si a responsabilidade de lidar com atitudes 

individuais problemáticas como a de Holden. 

 Pensando no desfecho do romance, temos um Holden já dócil, recuperado e com 

possibilidades de refletir sobre tudo que aconteceu e de contar sua história. Seria essa a 

domesticação do anti-herói e um desfecho socialmente aceitável? Creio que não, pois o 

projeto da narrativa de Holden é a de um despertar da consciência anti-heroica dos 

jovens. Ao lerem e se identificarem com o protagonista de Salinger, meninos e meninas 

de muitos lugares saberão que não existe essa figura que os impedirá de cair no 

precipício da maturidade e que qualquer atitude contra as incoerências do mundo adulto 

só é possível se esse mundo adulto for encarado. Ao terem acesso ao todo acontecido a 
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Holden, os leitores adquirem o distanciamento crítico necessário para não seguirem os 

mesmos passos do narrador e sabem que existem duas opções, que são a conformação e 

a ação, e que cabe a eles decidir qual escolher. 

 Devemos mencionar, contudo, que o olhar para si não é a única forma de escapar 

à realidade e de não se adaptar. Como veremos em outro momento, há a opção de “cair 

na estrada”, como fizeram os Beats no fim dos anos 1940 e durante os anos de 1950, 

com não menos anti-heroísmo. 
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CAPÍTULO 3 

A estrada e o (anti-) protagonismo dos Beats: Sal Paradise e Dean 

Moriarty 

 
 
 
‘If I take your parable right’, said he, sinking no little of his 
churlishness, ‘the meaning is, that one cannot enjoy life with 
gusto unless he renounce the too-sober view of life. But since the 
too-sober view is, doubtless, nearer true than the too-drunken; I, 
who rate truth, though cold water, above untruth, though Tokay, 
will stick to my earthen jug.’75 
 

MELLVILLE, Herman. The Confidence-man.76 
 
 

 
Quando pensamos em autores da geração Beat, é quase automático abrirmos um 

quadro de pessoas reunidas em um ambiente repleto de drogas, jazz, sexo, 

espontaneidade e que tinham na liberdade proporcionada pela estrada o seu principal 

objetivo de vida. Pensamos, ainda, em jovens que, diferentemente do filantropo em The 

Confidence-man, citado em nossa epígrafe, não têm qualquer dúvida em “renunciar a 

uma visão mais sóbria da vida” para tirar do mundo o melhor que pode ser dado por ele. 

Não devemos, no entanto, encarar os Beats, como muitos faziam na década de 

1950, como um bando de vagabundos, arruaceiros e drogados, bem no estilo dos 

personagens de James Dean (em Juventude transviada) ou de Marlon Brando (em O 

                                                        
75 ‘Se eu entendi direito a sua parábola’, ele disse, não disfarçando nem um pouco de sua grosseria, ‘ela 
quer dizer que ninguém pode aproveitar a vida plenamente exceto se essa pessoa renunciar a uma visão 
muito sóbria da vida. Só que como a visão mais sóbria é mais próxima da verdade do que a visão mais 
embriagada; eu, que valorizo a verdade, embora ela seja água gelada e não valorizo a mentira, embora ela 
seja Tokay, ficarei com meu jarro de argila. (tradução minha)  

76 MELVILLE, Herman. The Confidence-man. London: Penguin, p. 87. 
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selvagem) ou como pessoas que, vez ou outra, escreviam alguma coisa sem qualidade 

sobre suas experiências.  

Tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista histórico, os 

escritores dessa geração, cujo projeto estético era marcado por uma enorme falta de 

adaptação à plasticidade da vida supostamente perfeita do pós-guerra, ganharam 

importância, sendo peças quase fundamentais no quebra-cabeça dos Estudos 

Americanos.  

Hoje, autores como Jack Kerouac e Allen Ginsberg constam em quase qualquer 

lista de leitura em escolas nos Estados Unidos, não são vistos de maneira vergonhosa no 

meio universitário e tiveram uma influência quase endeusada no imaginário da 

contracultura estadunidense, tendo, certamente, ajudado a vender, como nas palavras de 

William Burroughs na contracapa de On The Road, “um trilhão de Levis e um milhão 

de máquinas de café espresso, além de ter mandado um número incontável de jovens 

para a estrada (tradução minha).”77 

Nosso objetivo, aqui, é investigar como a imagem da geração Beat causou 

grande estranhamento, ganhando a cena underground dos padronizados anos do milagre 

econômico dos Estados Unidos. Faremos isso através da análise das duas figuras 

centrais do romance On the Road, de Jack Kerouac – o narrador Sal Paradise e seu 

‘guru’ e companheiro de loucuras Dean Moriarty. Pretendemos, também, discutir como 

o ato de cair na estrada, marca do comportamento anti-heroico dos Beats, trava um forte 

diálogo com a tradição picaresca e que essa filiação (além de outras filiações, como o 

                                                        
77 Citação encontrada na contracapa da seguinte edição: KEROUACK, Jack. On the Road [1957]. 
London: Penguin, 2011. Destaquei apenas uma parte do que foi escrito por Burroughs. No original, sem 
cortes, lemos: “On The Road sold a trillion Levis and a million espresso machines. It also sent countless 
kids on the road. The alienation, the restlessness, the dissatisfaction were already there waiting when 
Kerouac pointed out the road.” 
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Transcendentalismo, o jazz, etc.) faz com que o projeto estético da prosa Beat seja 

marcado por excessos, tanto na linguagem, quanto na constituição das personagens. Por 

fim, analisaremos como, mesmo sendo uma voz de protesto, a rebeldia Beat perdeu-se 

em seus objetivos e que, mesmo sendo jovens mais ativos, por exemplo, que o Holden 

Caulfield de Salinger, os Beats tiveram seu estilo cooptado pelas normas que eles 

achavam tão nocivas. 

Antes de seguir os passos mencionados acima, contudo, será necessário 

elucidarmos, ainda que brevemente, como surgiram os Beats, suas principais influências 

e como eles se popularizaram. 

 

3.1 – A cena Beat se forma: confluências e influências 

 

 Muito se discute sobre a origem do termo Beat, mas a versão mais reiterada por 

estudiosos78 é a de que o próprio Jack Kerouac o utilizara pela primeira vez em meados 

da década de 1940 e de que ele foi popularizado, depois, quando John Cellon Holmes 

escreveu um artigo intitulado “This is the Beat Generation” na New York Times 

Magazine, em 195279. Entretanto, não foi essa formalidade que marcou o encontro entre 

três dos maiores nomes Beats – Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs80 – 

que passaram a fazer parte da mesma roda de amigos em 1944. 

                                                        
78 Cf RUSSEL, The pocket essential: The Beat Generation, p. 10 e BUENO & GOÉS, O que é Geração 
Beat, p. 6. 

79 HOLMES, John C. “The Beat Generation”. (novembro de 1952).  In: 
http://www.litkicks.com/Texts/ThisIsBeatGen.html. (Acesso em 03/08/2013) 

80 Além desses três autores, o círculo Beat era composto por um grande número de outros intelectuais e 
escritores, como, por exemplo, o poeta negro Bob Kaufman, muito pouco estudado. Contudo, a título de 
recorte do objeto, nossas referências literárias mais gerais sobre a geração Beat (uma vez que nosso foco 
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 Mesmo com certa defasagem de idade entre eles – Burroughs era oito anos mais 

velho que Kerouac e doze anos mais velho que Ginsberg –, os três amigos possuíam em 

comum o fato de, em algum momento, terem passado pela universidade, se formando 

(Burroughs) ou não (Kerouac e  Ginsberg). Esse passado acadêmico dá certo corpo às 

leituras do grupo, das quais podemos destacar autores como William Blake, Herman 

Melville, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Jack London e Thomas Wolfe, por 

exemplo. Isso nos ajuda a inferir que, mesmo sendo a produção Beat algo que prime 

pela espontaneidade e pelo experimentalismo com a forma, os autores tinham noção da 

forma que eles estavam subvertendo. 

 É importante destacarmos também que grande parte dos autores do círculo Beat 

– e Jack Kerouac é o maior exemplo disso – não era tão querida ou requisitada pelo 

mercado editorial. On the Road, escrito em de 1951, só seria publicado em 1957. O 

estilo Beat contrastava fortemente com a dita literatura de ‘qualidade’ da época, posto 

que a grande crítica acompanhava o refluxo conservador e de direita que estava no bojo 

da propaganda ideológica que punha os Estados Unidos como a grande potência 

mundial no embate com a União Soviética e o comunismo. 

Sendo assim, em seus primeiros passos, os Beats eram grandes ignorados, mas 

que, curiosamente, viam seus escritos como instrumento de mudança literária, como 

aponta Christopher Gair: 

 

Reforço o ponto até o qual os membros da geração Beat – desde os 
primeiros passos – se viram como artistas sérios imersos em material 
canônico e vanguardista e tentando revolucionar a literatura dos 

                                                                                                                                                                   
principal é o romance On the Road, de Kerouac) serão concentradas nesses três autores, devido ao fato de 
terem sido os Beats mais conhecidos. 
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Estados Unidos, mesmo numa época na qual pouco de seu trabalho 
tinha sido publicado fora de revistas menores em faculdades. 81 
 

 A dinâmica gerada pelo fracasso desse projeto mais ‘vanguardista’ e pela 

tentativa de mudar a literatura é uma das grandes responsáveis por fazer da estrada – 

oposição clara aos muros da universidade – algo bastante presente, principalmente na 

prosa Beat. Uma vez que a crítica e a academia teimavam em não reconhecer o poder 

transformador desses artistas, não lhes restava mais nada a não ser valorizar o mundo 

real, palpável e multifacetado: uma experiência que só o deslocamento frenético poderia 

proporcionar. 

 Não esqueçamos, porém, que, além de ‘batida’, Beat também pode significar 

‘beatificar’, o que faz com que tenhamos que considerar um projeto mais espiritualizado 

dessa literatura, principalmente na poesia. Isso se deve à forte vinculação que a obra de 

Allen Ginsberg, por exemplo, tinha com William Blake e com os transcendentalistas. 

 Da influência de Blake, podemos perceber o radicalismo artístico e a visão mais 

liberal quanto aos direitos e à sexualidade; já da influência dos transcendentalistas, 

temos a crítica à confiança exagerada no conhecimento formal e à falta de 

independência do indivíduo perante as regras, além do marcante senso de não 

conformismo. 

 Também havia certo grau de espiritualidade na prosa de Kerouac, o que 

comentaremos com mais detalhes a seguir, mas cabe citar aqui, ainda que seja longa, a 

nota de pé de página do poema “Howl”, que traz com bastante precisão dois elementos 

                                                        
81GAIR, C. The Beat Generation: a beginner’s guide. p.26.  No original: “I stress the extent to which – 
from the very start – the Beat Generation saw themselves as serious artists, immersed in canonical and 
avant-garde materials and attempting a revolution in American literature, even at a time when little of 
their work had been published outside small college magazines.” 
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fundamentais: na literatura Beat há uma constante presentificação do mundo, isto é, as 

coisas são feitas hoje e a vida se constrói pelo presente; há, também, um mosaico de 

vozes e referências, cujas peças são a experiência e a vivência do artista: 

 

Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! 
Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! Santo! 

O mundo é santo! A alma é santa! A pele é santa! O nariz é 
santo! A língua e o caralho e a mão e o cu são santos! 

Tudo é santo! Todos são santos! Todo lugar é santo! Todo dia 
é eternidade! Todo mundo é um anjo! 

O vagabundo é tão santo quanto o serafim! O louco é tão 
santo quanto você minha alma é santa! 

A máquina de escrever é santa o poema é santo a voz é santa 
os ouvintes são santos o êxtase é santo! 

Santo Peter santo Allen santo Solomon santo Lucien santo 
Kerouac santo Huncke santo Burroughs santo Cassady santos os 
mendigos desconhecidos sofredores e fodidos santos os horrendos 
anjos humanos! 

Santa minha mãe no asilo de loucos! Santos os caralhos dos 
vovôs de Kansas! 

Santo o saxofone que geme! Santo o apocalipse bop! Santos a 
banda de jazz marijuana hipsters paz & droga & sonhos! 

Santa a solidão dos arranha-céus e calçamentos! Santas as 
cafeterias cheias de milhões! Santo o misterioso rio de lágrimas sob as 
ruas! 

Santo o solitário Jagarnata! Santo o enorme cordeiro da classe 
média! Santos os pastores loucos da rebelião! Quem saca que Los 
Angeles é Los Angeles! 

Santa Nova York! Santa San Francisco Santa Peoria & Seattle 
Santa Paris Santo Tânger Santa Moscou Santa Istambul! 

Santo o tempo na eternidade santa a eternidade no tempo 
santos os despertadores no espaço santa a quarta dimensão santa a 
quinta internacional santo o anjo em Moloch! 

Santo o mar santo o deserto santa a ferrovia santa a 
locomotiva santas as visões santas as alucinações santos os milagres 
santo o globo ocular santo o abismo! 

Santo perdão! Misericórdia! Caridade! Fé! Santo! Nossos! 
corpos! sofrendo! magnanimidade! 

Santa a sobrenatural extra brilhante inteligente bondade da 
alma!82 

                                                        
82 GINSBERG, A. Howl, Kadish e outros poemas. p.42-43.  
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Devemos reforçar, aqui, a existência de certa nostalgia típica dos Beats, que tem 

um tom mais ativista em Ginsberg, “santa a quinta internacional”, indicando uma 

frustração com a não presença das massas nas ruas como se tinha nos tempos de 

protestos das Internacionais Comunistas83, mas não menos político em Kerouac, cujos 

narradores 

 

[...] olham com nostalgia para um momento de inocência, de não 
conhecimento dos horrores que eles acreditam enfrentar o mundo 
moderno, mas só conseguem fazer isso como compensação simbólica 
pelo fato de os Estados Unidos terem lançado a bomba atômica, 
estarem vivendo a década de 1950 de plástico’ e de terem criado o que 
seus narradores perceberam como ‘a geração analfabeta dos anos de 
1960’. (tradução minha)84 
 

 Notamos, portanto, assim como em The Catcher in the Rye, um agudo senso 

crítico, mas, diferentemente de Holden, as personagens de Kerouac, mais articuladas, 

não chamavam seus inimigos de ‘fajuto’ ou artificial, mas de ‘década de cinquenta de 

plástico’, isto é, uma sociedade moldada pela efemeridade do consumismo. 

 Outra forte influência sofrida pela estética Beat era o jazz, graças ao poder de 

improviso de alguns músicos, que tocavam sem partitura ou seguindo qualquer tipo de 

padrão musical ou, por outro ponto de vista, seguindo o padrão musical do 

                                                        
83 O termo Internacional Comunista refere-se a grupos de partidos políticos ou sindicatos que se 
organizavam para defender o Socialismo internacionalmente. A Primeira Internacional foi fundada por 
Marx e Engels, a Segunda continuou o trabalho da Primeira após a sua Dissolução. A Terceira 
Internacional foi fundada por Lenin em 1919 e a Quarta Internacional por Trotsky em 1938 (cf. SAGRA, 
Alicia. A Internacional.)  

84  GAIR, op.cit., p.78.  No original: Look back to an age of innocence, of not knowing the  horrors of that 
they believe confront the modern world, but can only do so as a kind of symbolic compensation that 
America has unleashed the atom bomb, is living through the ‘Plastic Fifties’ and has  bred what his 
narrators perceive as the illiterate generation of the 1960’s. 



78 

 

signifyin(g)85. Essa mudança repentina das notas no jazz era notável na escrita de 

Kerouac. Em On the Road, acompanhamos as opiniões e pensamentos de Sal Paradise 

sem qualquer conforto. Sal atravessa o país de costa a costa por oito vezes durante o 

romance, muitas vezes sem lugares certos para ficar ou empregos fixos. Assim como na 

música de saxofonistas como Charlie ‘Bird’ Parker, onde em cada segundo de execução 

sempre havia uma surpresa, cada passo tomado por Paradise na narrativa não pode ser 

calculado. O ritmo era o da batida do Bebop86, futuro e presente se confundiam e não 

havia como calcular o amanhã, pois ele poderia ser qualquer uma das notas na escala. 

Esse senso de ‘deixar-se levar’ pode ser percebido na seguinte digressão feita pelo 

narrador Sal Paradise em sua primeira viagem pelo país: 

 

Acordei com o sol rubro do fim de tarde e aquele foi um momento 
marcante em minha vida, o mais bizarro de todos, quando não soube 
quem eu era – estava longe de casa, assombrado e fatigado pela 
viagem, num quarto de hotel barato que nunca vira antes, ouvindo o 
silvo das locomotivas, e o ranger das velhas madeiras do hotel, e 
passos ressoando no andar de cima, e todos aqueles sons 
melancólicos, e olhei para o teto rachado e por quinze estranhos 
segundos não soube quem eu era. Não fiquei apavorado; eu 
simplesmente era outra pessoa, um estranho, e toda minha existência 
era uma vida mal-assombrada, a vida de um fantasma. Eu estava na 
metade da América, meio caminho andado entre o Leste da minha 
juventude e o Oeste do meu futuro, e é provável que tenha sido 
exatamente por isso que tudo se passou bem ali, naquele entardecer 
dourado e insólito.87 
 

                                                        
85 Em The Signifying Monkey, Henry Louis Gate Jr define a prática do signifyin(g) como uma revisão de 
padrões dentro do cânone negro. Nesta esteira, em termos de música, Gena Dagel Caponi, aplica o 
sygnifyin(g) como um jogo de reverência e irreverência em relação a algo pré-estabelecido. (Cf. GATES 
JR, The Sygnifying monkey: a theory of African-American literary criticism e CAPONI, Signifyin(G), 
Sanctifyin', & Slam Dunking: A Reader in African American Expressive Culture). 

86 Entende-se por Bebop um estilo no jazz que traz uma série de improvisações complexas, com vistas a 
testar os limites dos músicos. O Bebop era tanto uma forma de protesto contra o padrão das bandas mais 
populares quanto uma saída arranjada para manter músicos menos talentosos fora dos palcos. (Cf. GAIR, 
op.cit.) 
 
87KEROUAC, J. On the Road: pé na estrada, p 35-36 
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O “Oeste do meu futuro” destaca uma corrida do ouro ideológica, na qual o 

Leste – tendo Nova Iorque, coração financeiro dos Estados Unidos, como símbolo 

máximo – já não é mais suficiente para satisfazer os desejos dos jovens que se 

‘plastificam’ nos anos de 1940 e de 1950 e que, como os Beats, se indignam perante a 

falta de respostas que a engessada sociedade estadunidense dá para rompantes mais 

originais. O “trust thyself”88 de Emerson é impraticável nos suburbs perfeitos. Não se 

pode ser você mesmo no ciclo do nascer-crescer-consumir-educar para consumir-

morrer. 

Esse desejo por originalidade está no bojo de um fenômeno de dupla função, que 

Russel chama de ‘Renascimento do Maneiro’89. Segundo o crítico, as décadas de 1940 e 

de 1950 marcaram um dos primeiros momentos na cultura ocidental nos quais a 

literatura, a música e o cinema tornaram-se ‘maneiros’ e iam na direção contrária do 

mundo adulto de trabalho, dinheiro e responsabilidades. 

Esse momento opõe-se, ainda, a meu ver, às loucuras da chamada Geração 

Perdida da década de 1920, pois para esta, por maiores que fossem as extravagâncias, 

era importante seguir os padrões e ascender socialmente. Vale lembrar que grande parte 

dos grandes nomes da Geração Perdida, como T.S. Elliot e F. Scott Fitzgerald, por 

exemplo, foram oriundos das classes média e alta, e tinham em Paris o seu local de 

exílio e isolamento, desfrutando das boas coisas que o dinheiro proporcionava a eles.  

Como não interessava – e ainda não interessa – ao sistema ter cabeças que 

refletiam sobre ele criticamente, pois isso poderia por em risco o crescimento da nação, 

a perseguição aos ideais Beat deu-se de duas formas: por constrangimento moral, pois 
                                                        
88 “Confie em si mesmo”, em português. Para Emerson, confiar em si mesmo é um dos passos para se 
tornar um pensador independente e deixar de ser um mero reprodutor das práticas sociais. 

89 Rebirth of the cool, no original (Cf. RUSSEL, op. cit., p. 7) 
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não podemos esquecer que os anos de 1950 foram marcados pelo Macarthismo90, e 

ideologicamente, ao fazer com que, a partir dos últimos anos da década, os controversos 

Beats fossem engolidos pela dinâmica de mercado e virassem beatniks.  

 

3.1.1. De como surgiram os beatniks: o sistema se apropria da rebeldia 

 

 Ao pensar no termo beatnik, a primeira referência que nos salta aos olhos é a que 

os pesquisadores André Bueno e Fred Góes fazem ao termo em seu livro O que é 

geração Beat (1984): 

 

A metáfora resultante da fusão de Beat com Sputnik não poderia ser 
mais precisa, já que os poetas e escritores Beats eram, de fato, 
verdadeiros foguetes, inquietos, ligados, criativos, absolutamente em 
contraste com a pasmaceira e a caretice da década de 50 americana.91  

 

 Nada mais justo para definir a geração que caiu na estrada e não se adaptou, mas 

devemos ressaltar que o surgimento do termo beatnik tem um quê de oportunismo 

mercadológico. Alcunhar alguém de beatnik, como podemos deduzir, está na esteira do 

que representaria uma ameaça, pois se trata de uma aproximação com o grande inimigo 

ideológico da época, o comunismo da União Soviética. O lançamento do Sputnik foi, 

naquela época, uma das grandes demonstrações de que, tecnologicamente, os soviéticos 

poderiam pôr-se em pé de igualdade com os Estados Unidos, ameaçando, portanto, a 

                                                        
90 Período que durou do fim da década de 1940 até meados da década seguinte, em que houve uma 
intensa perseguição política a pessoas que tivessem alguma relação com comunistas ou apresentassem 
algum comportamento de esquerda. Os critérios para essa perseguição eram tão soltos e paranoicos que, 
em dado momento, pessoas eram incluídas nas listas de comunistas só por terem sido denunciadas. (Cf. 
TEMPERLEY & BRADBURY, “War and Cold War”., p. 254-255) 

91 BUENO & GOÉS, op. cit., p.6. 
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hegemonia na corrida do espaço e, consequentemente, fazendo frente como referência 

de desenvolvimento para o restante do mundo.  

 O chefe do FBI na época, o controverso J. Edgar Hoover, listou, em uma 

convenção do Partido Republicano, os comunistas e beatniks como os grandes desafios 

que confrontavam a nação92. Por mais que o modo de vida Beat constituísse algo que se 

desviava do esperado, esse tipo de pensamento estava mais ligado a um clima de 

paranoia e de caça às bruxas – lembremo-nos do Macarthismo mais uma vez – do que a 

uma real ameaça aos Estados Unidos. Contudo, reforçamos, era importante, para a 

manutenção do status quo, não dar nenhuma brecha ideológica pautada em qualquer 

dúvida acerca da soberania da nação.  

Como forma de se proteger contra ‘esses rebeldes não produtivos e não inseridos 

em postos de trabalho’ o mercado cooptou o beatnik, num processo que fez do 

‘maneiro’ um nicho comercial para jovens de vinte e poucos anos, desde a indústria da 

moda, passando pela televisão e indo até a venda de livros. 

 

A mistura feita por Caen93 entre Beat e Sputnik teve o efeito óbvio de 
ligar a Geração Beat com os inimigos da Guerra Fria e encorajou uma 
geração mais antiga a suspeitar de um movimento que procurou 
subverter seus filhos adolescentes. Ironicamente, contudo, os beatniks 
logo começaram a ocupar inúmeras outras posições na cultura 
popular. A ideia de Caen, de que o beatnik era um preguiçoso, foi 
rapidamente utilizada em outro lugar: a caricatura do homem tocando 
bongo e com bigode e cavanhaque, que usava boina e vestia camisetas 
apertadas ou casaco com gola alta tornou-se o material principal para 
cartunistas, enquanto o beatnik absurdamente avesso ao trabalho 
Maynard G. Krebs (interpretado por Bob Denver) era essencial para o 
sucesso da série de TV The Many Loves of Dobie Gillis (1959-63) e 

                                                        
92 GAIR, op.cit., p.121 

93 Herb Caen foi a primeira pessoa a utilizar o termo beatnik, em um artigo escrito em The San Francisco 
Chronicle, em abril de 1958. (Cf. GAIR, op.cit., p. 121) 
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provavelmente moldou muito das impressões dos americanos (sic) 
sobre a vida Beat. 94 
 

 Um evento sintomático de como a essência Beat estava tomando contornos não 

desejados foi a maneira como Jack Kerouac, antes recluso e com poucos livros em 

circulação, tornou-se uma celebridade instantânea após a publicação de On the Road, 

passando a ser assediado por vários jornalistas. 

 Podemos afirmar, em suma, que em algum momento, toda a liberdade criativa e 

de estilo de vida que os jovens Kerouac, Ginsberg, Burroughs e tantos outros tiveram 

durante os primeiros momentos em que esse círculo se reuniu passou a receber uma 

vigilância especial. Uma vez que os jovens não poderiam ser controlados em seus 

deslocamentos pelo mundo, que fossem controlados pelas dinâmicas comerciais: foi aí 

que o subterrâneo se confundiu com o mainstream; que cair na estrada deixou de ser um 

projeto ideológico e passou a ser ‘turismo antropológico’ de garotos mimados das 

classes média e alta; que ser beatnik, infelizmente, tornou-se mais um item nas 

prateleiras... 

 Seria algo bastante descuidado e impreciso, no entanto, afirmarmos que a 

transformação dos Beats em beatniks descartou a importância que esse grupo de autores 

teve, principalmente no trabalho com a linguagem e na criação de imagens típicas da 

juventude e dos comportamentos contestadores de padrão, trazendo uma mudança de 

                                                        
94 GAIR, op.cit, p.121-122.No original: “Caen’s conflation of Beat and Sputnik had the obvious effect of 
linking the Beat Generation with Cold War enemies and encouraged an older generation to be suspicious 
of a movement that sought to subvert their teenage children. Ironically, however, the beatnik soon came 
to occupy a range of other positions in popular culture. Caen’s idea that the beatnik was an idler was 
rapidly picked up elsewhere: the caricature of bongo-playing, goatee bearded men in berets and hooped 
T-shirts or turtleneck sweaters became a mainstay of cartoonists, while the quintessential work-shy 
beatnik Maynard G. Krebs (played by Bob Denver) was integral to the success of the television sitcom 
The Many Loves of Dobie Gillis (1959–63) and probably shaped many Americans’ impressions of Beat 
life.” 
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ponto de vista no que circulava como literatura na época. Ainda assim, devemos prestar 

muita atenção no ato de ‘ser engolido pelo sistema’, típico mecanismo de defesa da 

sociedade estadunidense. 

Devemos ressaltar, ainda, que essa mercantilização do estilo Beat foi uma forma 

de controle, na vida real, de comportamentos excessivos e descontrolados, que, no 

entanto, como veremos a seguir, podem ser percebidos textualmente no romance On the 

Road, como recursos estilísticos, criação de imagens e memória de uma geração. 

  

3.2 – A estrada e a linguagem: imagens e ritmo do excesso 

 

 Ao considerarmos a linguagem Beat, devemos partir da seguinte afirmação: 

“tudo que é excessivo é insignificante”. Essa frase, que é título de um artigo de Camille 

Marc Dumoulié, nos é cara para percebermos algo muito relevante. Segundo a própria 

autora, o excesso é “o sinal de um afeto que demanda um significante adequado, sem 

nunca atingi-lo, pois esse significante, na essência, falta”95 ou seja, o excesso é algo 

que, por mais que possa ser vislumbrado, nunca pode ser alcançado, em um ciclo que se 

alimenta. Sempre faltará vocabulário para definir a imagem excessiva, pois está na 

essência desta extrapolar o signo linguístico. 

 Ser insignificante (in-significante ou não significante) é dar um passo além da 

significação, algo que não implica em anulação de significado, mas em significar de 

maneira diferente. Essa diferença se dá de duas formas e uma está de mãos dadas com a 

outra. Devemos analisar como o texto se diferencia de outros textos em relação à 

                                                        
95 DUMOULIÉ, C. “Tudo que é excessivo é insignificante”. p.14 
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linguagem e, também, devemos considerar sua significação social, isto é, como ele está 

inserido em seu meio e como ele é recebido. 

 Tanto uma forma como a outra, em On the Road, tem a estrada como figura 

determinante. Em termos de linguagem, a estrada dita o ritmo das falas e da vivência 

das personagens; já em termos sociais, a estrada é o contraponto mais forte à 

domesticidade dos suburbs, algo que pode ser percebido claramente na passagem 

abaixo: 

 

Eu estava passando um Natal tranquilo no interior, como pude 
perceber quando entrei novamente na casa e vi a árvore de Natal, os 
presentes, senti o cheiro do peru assado e escutei a conversa dos 
parentes, mas agora, a excitação havia tomado conta de mim outra 
vez, e esse formigamento se chamava Dean Moriarty; e lá estava eu, 
saltando para outra intrépida cavalgada pela estrada.96 

 

São a estrada e Dean Moriarty, o homem responsável por levar Sal a cair na 

estrada, que se colocam como as grandes forças que movimentam todos os 

acontecimentos. Todas as relações são transitórias, passageiras. Em cada lugar que 

param, Sal e Dean possuem um círculo de amigos diferente e com hábitos diferentes, o 

que traz à tona múltiplas faces, histórias e personagens, que são mais elementos que 

contribuem para a extrapolação do significado, pois nem sempre o narrador dispõe de 

tempo para fechar as pequenas narrativas de cada personagem que passa pelo seu 

caminho. 

A linguagem move-se na velocidade da experiência. Ela é fluida, rápida e 

imprevisível. Isso era parte do projeto estético da geração Beat, cujas observações sobre 

o mundo se dão graças às suas experiências, sejam elas conhecimento das ruas ou 

                                                        
96 KEROUAC, op. cit., p. 149.  
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conhecimento acadêmico, sem qualquer hierarquia entre eles. Basta lembrar que 

Ginsberg pôs o canônico Walt Whitman em um banal supermercado na Califórnia97. 

 Novamente me referindo ao texto de Dumoulié (p. 14), “o excesso alimenta o 

excesso e sua repetição apenas o exacerba”, o que nos faz compreender que o excesso 

na representação das imagens dá-se como vagões se puxando em um trem, só que, ao 

invés dos trilhos serem lineares, a estrada de ferro é tão torta como a improvisação do 

bebop: 

 
Mas nessa época, eles dançavam pelas ruas como piões frenéticos e eu 
me arrastava na mesma direção como tenho feito toda minha vida, 
sempre rastejando atrás de pessoas que me interessam, pois, para mim, 
pessoas mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos 
para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo 
tempo agora, aqueles nunca bocejam e jamais falam chavões, mas 
queimam, queimam, queimam, como fabulosos fogos de artifício, 
explodindo como constelações em cujo centro fervilhante – pop! – 
pode-se ver um brilho azul e intenso até que todos “aaaaaaah!” 98 
 

Aí temos a qualidade que fez com que Sal Paradise corresse atrás de Dean 

Moriarty, a loucura. Podemos considerar a loucura como um desvio da norma por 

excelência, algo que, como construção social, serviu historicamente para rotular pessoas 

que se contrapunham às regras, retirar a validade dos argumentos das mesmas. 

 Nessa passagem, eles – Moriarty e Carlo Marx, outro personagem – ‘queimam 

como fogos de artifício’, numa celebração à falta de controle que a estrada é 

responsável por gerar. Não há loucos na estrada que, assim como os que se aventuram 

por ela, é marginal. Na estrada, a loucura é regra, como nos mostra essa imagem festiva, 

que se contrapõe, certamente, ao caráter mais contido e rígido do pós-guerra. 

                                                        
97 GINSBERG, op. cit., p.44-46. 

98KEROUAC, J., op. cit., p 24-25 



86 

 

É na estrada que é possível, como mencionou Foucault em sua Microfísica do 

poder, que “o grande jogo da história seja de quem se apoderar das regras, de quem 

tomar o lugar daqueles que as utilizam, de quem se disfarçar para pervertê-las, utilizá-

las ao inverso e voltá-las contra aqueles que as tinham imposto.”99 Não existe, na 

estrada, o controle das instituições típicas da cidade, como família, polícia, escolas ou 

hospitais, por exemplo, o que faz com que os olhares e comentários com juízo de valor 

acerca do comportamento das personagens só aconteçam, na maioria das vezes, quando 

as mesmas estão ou no ambiente urbano, ou no doméstico. 

Mesmo sendo a loucura, em On the Road, algo próximo à confusão, existe uma 

consciência acerca dela, por parte do narrador. Ser louco, portanto, é bater o pé perante 

uma sociedade na qual a perfeição sempre deixará um vácuo no que tange à 

individualidade, criando máquinas de “bocejar e falar chavões”. A loucura é uma forma 

de protesto, o problema é de quem não a entende, pois os loucos – no sentido de pessoas 

que apresentam posições contrárias aos padrões vigentes –, esses sim, têm certeza do 

que fazem e do porquê de sua própria confusão: 

 

Lucille jamais me compreenderia; gosto de muitas coisas e me 
confundo inteiro e fico todo enrolado correndo de uma estrela cadente 
para outra até desistir. Assim é a noite, e é isso o que ela faz com 
você, eu não tinha nada para oferecer para ninguém, a não ser minha 
própria confusão. 100 

 

 Nessa passagem, Sal refere-se a Lucille, uma das muitas moças com quem se 

relaciona no decorrer da narrativa, e afirma que ela não conseguiria compreender seu 

                                                        
99 FOUCAULT, M., Microfísica do poder, p. 25. 

100 KEROUAC, op. cit., p. 160-161. 
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ímpeto de correr de um lado para outro do país. A já conhecida instabilidade toma para 

si mais uma imagem que contribui para o excesso na construção do romance, a noite. É 

ela, segundo o próprio Sal Paradise, a responsável por que ele goste de muitas coisas 

desconexas, é ela que o torna indeciso e é ela, também, a oposição ao dia. O dia é o 

período produtivo, de contribuir ativamente para o progresso da nação; à noite, contudo, 

é quando as coisas tornam-se mais vivas, espontâneas, emocionantes e sem 

compromisso. É na noite que a mesmice do dia não é vista. A escuridão noturna cria 

novas possibilidades de relação que são menos mecânicas, pois as pessoas responsáveis 

pela mentalidade engessada estão dormindo, por pertencerem ao dia.  A noite é o 

símbolo de toda uma existência underground e esse submundo é libertador, pois é onde 

as máscaras da artificialidade são menos presentes. 

 É imprescindível que não nos esqueçamos do elemento biográfico do romance. 

Kerouac escreveu baseado nas próprias experiências. Sal Paradise e Dean Moriarty 

foram inspirados, na verdade, no próprio Kerouac e no escritor Neal Cassidy, 

respectivamente. São narradas as aventuras vividas na estrada pelos dois. Outros 

escritores e membros do círculo Beat, como Allen Ginsberg (Carlo Marx), William 

Burroughs (Old Bull Lee), John Cellon Holmes (John Saybrook), ou Herbert Huncke 

(Elmer Hassel) também inspiraram personagens. O romance retrata a geração Beat na 

ótica de alguém que a viveu intensamente. Sendo assim, temos no processo de criação 

de On the Road, uma ideia de como o ritmo do excesso era ditado ou, como põe 

Howard Cunnel: 

 

On the Road é o começo do processo através do qual Kerouac 
desmantela e replica, de um modo radical, aquilo que aprendeu como 
escritor de ficção, o que permite que ele possa, como escreve John 
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Holmes, “liberar toda sua extensão de consciência e fixa-la na 
página”.101  

 

Se o excesso é a instabilidade para o dia e estabilidade para a noite, recordemos 

o mito por detrás da criação de On the Road, no qual “Kerouac estava sob forte efeito de 

benzedrina e o escreveu de uma tirada, em três semanas, em um rolo de papel de 

teletipo, sem nenhuma pontuação”102, e imaginemos, também, as noites que não foram 

viradas nesse processo e quantas noites antes dessas três semanas não foram vividas ‘na 

estrada’ para que o romance tomasse corpo. 

 Precisamos afirmar, aqui, a título de esclarecimento, que a presença de um 

vocabulário menos contido e de imagens de ruptura não pode ser confundida com um 

projeto de ação direta das pessoas para mudar a sociedade. Estar nas ruas, protestando, é 

diferente de estar na estrada, fugindo e fazendo descobertas. Em On the Road há crítica 

e não mudança e, como destaca Penny Vlagopoulos, não era a intenção dos Beats, de 

On the Road ou do próprio Kerouac influenciar outras gerações, por mais que eles o 

tenham feito:  

 

Em seu ensaio mais cáustico, “Depois de mim, o Dilúvio”, escrito ao 
final da vida com o intuito de mostrar sua falta de alinhamento tanto 
com a ‘geração hippie do paz e amor’, quanto com os ‘altos escalões 
da sociedade americana’, ele determina que ‘irá retornar aos alienados 
radicais, que compreensivelmente estão alienados e ainda mais 
enojados com o atual cenário’, porque, embora ao seu ponto de vista 
eles fossem hipócritas e contraproducentes, as pessoas que faziam 
parte da ‘paralização neurológica da busca incessante pelo dinheiro’ 
eram piores.103  

                                                        
101 CUNNEL, Howard. “Rápido desta vez: Jack Kerouac e a escritura de On the Road”, p. 17. 

102 Ibidem, p. 11. 

103 VLAGOPOULOS, Penny. “Reescrevendo a América: a nação de ‘monstros subterrâneos’ de 
Kerouac”, p. 73. 
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Nesse sentido, quando se sabe o que não se quer, mas não se tem certeza do que 

se quer, a estrada é um dos poucos elementos de recorrência estrutural em On the Road, 

desde o seu processo de criação. Seria mais honesto para os Beats serem criticados e 

esquecidos, tentando achar algo diferente, do que reforçar comportamentos mecânicos. 

Portanto, podemos aproximar On the Road, e a maneira como seus protagonistas 

enxergam a vida, dos transcendentalistas. Retomando Ralph Waldo Emerson, em Self-

Reliance, é mais importante ser original e pensar de maneira livre, do que ser um mero 

reprodutor ideológico. O próprio Emerson reforça em seu ensaio que viajar – ato central 

em On the Road – só é algo válido para o descobrimento de si e para a própria formação 

como ser humano e, certamente, Sal, Dean e todo aquele círculo que formava a geração 

que causaria um incômodo nas artes e no modo de vida não viajavam de costa a costa 

para tirar fotos e guardar memórias de turista.  

 A estrada tem a noite como sua companheira e as duas são imagens que se 

opõem ao dia, à cidade, aos postos de trabalho e à ‘caretice’ dos anos que se seguiram à 

Segunda Guerra Mundial e é a estrada, também, que liga a narrativa do romance de 

Kerouac a uma tradição de escrita muito mais antiga do que a própria existência de Sal, 

Dean, Kerouac, dos Beats ou dos Estados Unidos, que é a personagem picaresca, que, 

desde o século XVI, já sabia jogar e manipular a seu favor as regras do jogo de 

aparências da sociedade. 

 

3.3 – On The Road e a picaresca: uma influência anti-heroica 
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 De maneira resumida, o pícaro é uma figura que está na margem, anda na 

direção contrária da mais tradicional e se vale de todos os meios, lícitos ou ilícitos, para 

ascender socialmente. Podemos notar algumas dessas características nos 

comportamentos de Sal e Dean, o que nos faz pensar se existe, ou não, alguma 

influência do romance picaresco em On the Road. Outro elemento relevante que 

aproxima o romance de Kerouac das narrativas picarescas é a importância dada ao 

deslocamento e o papel da estrada na construção da história contada. No entanto, parece 

um pouco estranho falar da presença do romance picaresco em On the Road, pois, para 

além de haver um distanciamento temporal e espacial muito grande entre a década de 

1950 e os séculos XVI e XVII – era de ouro da picaresca – Sal e Dean são homens e 

brancos em um momento histórico em que isso era a norma e, portanto, não haveria 

uma característica mais clara que os marginalizasse. Contudo, devemos reforçar que 

Jack Kerouac veio de berço franco-canadense, que seus pais vieram para os Estados 

Unidos buscando melhores oportunidades de emprego e que ele, de acordo com Penny 

Vlagopoulos: 

 

Cresceu falando joual, um dialeto da classe trabalhadora franco-
canadense e ao longo de sua carreira como romancista, se considerou 
mais confortável com o joual do que com o inglês, que não falou até 
os seis anos.104 

 

 A condição de outsider do autor, aqui, é evidente e, por mais que seja perigoso 

fazer uma análise meramente autobiográfica, como já dissemos, esse ‘estar fora’ é, 

também uma característica de Sal, cujo nome completo é Salvatore Paradise e que 

possui uma tia com posturas bem maternais. Utilizar esses fatos para supor que Sal seja 

                                                        
104 Ibidem, p. 76. 
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descendente de italianos, por exemplo, não se reduz a um exercício de especulação, mas 

a uma materialização do background do autor em seu alter-ego. Howard Cunnel (p. 32) 

observa que as versões anteriores de On the Road tinham, no lugar da tia, a mãe de 

Kerouac e a identificação de Kerouac com o seu passado – lembremos que ele só 

aprendeu a falar inglês aos seis anos de idade – o põe, a princípio, como alguém 

estranho à cultura estadunidense. 

 E Dean Moriarty – inspirado em Neal Cassidy? As passagens por reformatório 

conectam pessoa e personagem, mas também necessitamos ir além das histórias de vida 

e analisar suas escolhas pessoais e é só assim que descobriremos o que liga Dean e/a 

Sal: os dois são marginais por escolha. Existe um desacordo das duas personagens com 

os padrões de certo e errado da sociedade e com a forma como a arte e as relações 

humanas sucumbiam facilmente a uma dinâmica de consumo. 

 O pícaro, como dissemos, não tentava dar-se bem da forma mais comum. Sua 

existência, portanto, era atrelada, primordialmente, a um instinto de sobrevivência, 

posto que o lugar da picaresca é aquele no qual o pícaro joga com as regras da 

sociedade e tenta utilizá-las  a seu favor, pois, do contrário, o pícaro será engolido por 

ser diferente. Em On the Road, essa subversão dá-se reafirmando o lado de fora, 

pegando a estrada, seguindo em frente e sem rumo, mas colecionando experiências e 

comportamentos que só quem está na contramão das rotinas impostas possui. Para 

deixarmos mais clara essa aproximação entre o romance de Kerouac e a tradição 

picaresca, apresentaremos, aqui, brevemente, o enredo de On The Road para, então, 

falarmos sobre o anti-herói pícaro. 

 Já nas primeiras linhas, somos apresentados a Sal Paradise, narrador e 

protagonista, que nos mostra todo o seu fascínio por Dean Moriarty, o outro 
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protagonista da narrativa. Dean é um homem jovem, instável e que nunca consegue 

manter-se em um emprego por muito tempo, por exemplo. O que atrai Sal na figura de 

Dean é o seu desapego às coisas que, normalmente, outras pessoas não conseguiriam 

largar, como casa, trabalho ou família. 

 O romance apresenta aproximadamente três anos da vida dos protagonistas que, 

durante esse período, viajam pelo país de ponta a ponta por oito vezes e passam, 

também, pelo México. É claro que tudo isso se dá regado de excessos em sexo, álcool, 

drogas e jazz. 

 Como eventos que marcaram essas viagens, podemos destacar o período em que 

Sal foi vigia noturno, tendo que desempenhar uma função de controle, e sua inaptidão 

gigantesca, tanto em reprimir, quanto em se fixar em uma profissão. Também devemos 

mencionar os diversos casos amorosos da dupla, como as duas esposas de Dean – 

Marylou e Camille –, ou Terry e Lucille, com quem Sal se relacionou. 

 A busca por um ‘oeste’ imaginário é constante e esse ponto de referência, esse 

locus quase mítico, onde seria achada a destruição das convenções sociais, pousa sobre 

várias cidades, desde São Francisco até a Cidade do México. 

 No fim das contas, Sal se casa com Laura, uma moça que ele acha ser a ideal e 

Dean continua vivendo as loucuras de pular de cidade em cidade, o que põe um aparente 

ponto final nas relações da dupla. 

 Tendo isso em mente, como será que os deslocamentos de Sal e Dean dialogam 

com a imagem do pícaro? Devemos nos lembrar, pautados no professor Mario M. 

González (1995), que a tradição dos estudos sobre a personagem picaresca define o 

pícaro como: 
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um caso típico de anomia e desvio social estimulados pela existência 
de uma etapa de expansão social, durante a qual diminuíra a exclusão 
dos pobres em relação ao acesso aos bens – a Renascença –, à qual se 
segue uma crise que fecha violentamente esse acesso – o Barroco. A 
anomia teria ainda, na Espanha, o incentivo dos numerosos exemplos 
de ascensão, à margem dos caminhos normais, promovidos pela 
conquista e colonização da América e pelo “revolvedor” efeito do 
dinheiro na península, e, em ambos os casos, por um comportamento 
inovador e  pouco escrupuloso com os meios.105  

 

 Obviamente que o pícaro ao qual González refere-se é aquele da Espanha, típico 

dos séculos XVI e XVII, mas, como ele mesmo faz questão de destacar, ao citar o 

italiano Alberto del Monte: 

 

é necessário distinguir género picaresco de gusto picaresco: o 
primeiro seria facilmente identificável em alguns romances; o segundo 
é mais ou menos reconhecível numa ilimitada multidão de obras 
pertencentes às mais diversas índoles. Dessa maneira, elimina-se a 
ociosa polêmica sobre quais obras pertencem à picaresca, polêmica 
ocasionada pela ideia de gênero como abstração.106  

  

Nossa análise pauta-se no que seria esse gusto picaresco, ou seja, não falamos, aqui, de 

uma ressurreição da picaresca ou de um transporte sem quaisquer filtros históricos e 

temporais do pícaro clássico para o século XX.  

Desta definição, é possível destacarmos, também, a dinâmica acesso/falta de 

acesso aos bens, assim como a ascensão por vias não tão comuns. Uma vez que a 

recuperação econômica durante a Segunda Guerra fez dos Estados Unidos um país 

próspero, após a dura recessão econômica dos anos de 1930, há uma inversão no quadro 

proposto por González, pois, nos Estados Unidos, a crise é seguida pela fartura. Isso nos 
                                                        
105 GONZÁLEZ, M. A saga do anti-herói. Estudo sobre o romance picaresco clássico espanhol e 
algumas de suas correspondências na literatura brasileira, p. 70-71. 

106 Ibidem. p. 223-224. 
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faz perceber que a influência da picaresca na cultura estadunidense – e por 

consequência em On the Road – vai além do aspecto econômico e atinge a busca por um 

eu – self – livre, original e que tenta afrouxar as amarras ideológicas impostas pela 

ordem vigente. 

 Há, portanto, um paradoxo pertencente à mentalidade dos Estados Unidos e que 

não poderíamos deixar de destacar, que é o embate entre o ‘destino’ de ser o modelo 

para o mundo ou ser a ‘cidade sobre a colina’ – pensamento que vem desde os primeiros 

textos escritos pelos colonizadores puritanos – e as manifestações de individualidade – 

bastante reforçadas ideologicamente pelos transcendentalistas107. 

 É muito difícil achar a medida certa entre os dois ingredientes dessa receita, e o 

neopícaro estadunidense é o herói, ou melhor, o anti-herói forjado nas tensões entre os 

anseios do indivíduo e as imposições da vida em comunidade. Essa tensão é o 

combustível das viagens dos anti-heróis Sal e Dean e ela não é novidade, pois, antes 

deles outros anti-heróis construídos pelo deslocamento já existiam. 

 Como exemplo, temos o já mencionado The Confidence-man (1857), de Herman 

Melville. O que reforçaremos, no entanto, não é a falta de coragem do já referido 

filantropo, mas o tipo de golpe do qual ele e outros personagens do livro são alvo, assim 

como o papel fundamental exercido pelo romance, que é um dos primeiros a por em 

destaque a temática da personagem sem lugar fixo e que sobrevive aplicando pequenos 

golpes ou cometendo pequenos delitos, comportamentos que podiam ser observados 

com bastante frequência na década de 1950. 

  The Confidence-man se passa em um barco chamado Fidèle, que navega pelo rio 

Mississippi. Nessa viagem, alguns personagens, construídos em cima de tipos 

                                                        
107 Cf. capítulo 1, p. 32-40 
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representando vícios e virtudes, são abordados por uma pessoa que utiliza contos do 

vigário para ludibriar suas vítimas e conseguir dinheiro. Esses golpes variam desde a 

negociação de ações em empresas falidas até a venda de remédios que prometem curar 

todas as doenças. A natureza desses confidence-men – nome utilizado para designar 

quem aplica esse tipo de golpe – é parecida com a do pícaro espanhol e dos golpes que 

eles aplicam para conseguir dinheiro e comida. 

  Algo bem semelhante é feito por Sal, nas inúmeras vezes em que pediu dinheiro 

a sua tia, sempre prometendo que tal incômodo nunca mais aconteceria ou, então, pelo 

próprio Dean, que, a partir da relação íntima que estabelece com Sal, pede dinheiro a 

este sem quase nunca devolver – pois a única vez que fez isso, foi apenas para não 

quebrar os laços de confiança e ter como repetir o processo.  

 Já no século XX, em 1953, na mesma década em que On the Road foi publicado, 

temos o romance As aventuras de Augie March, de Saul Bellow. Ao protagonista desse 

romance, homônimo ao título, sempre são apresentadas formas de conseguir prosperar e 

ter uma vida confortável – muitas delas sem explicação, sendo, inclusive, bem próximas 

a clichês da literatura do século XIX, como adoção ou casamento com pessoas ricas – 

mas Augie nunca aproveita essas chances efetivamente, seja por não vê-las, seja por não 

querer fazê-lo. 

A falta de vontade de ter um final feliz, típico de narrativas mais fechadas, que 

Augie mostra, é uma das características desse anti-herói neopícaro estadunidense, cuja 

existência depende de andar na corda bamba dos limites entre as próprias vontades e a 

vida coletiva, entre resistir ao consumismo selvagem do capitalismo ou ceder a ele. 

Nunca se faz uma coisa ou outra, pois o anti-herói mistura todas, sendo ora mais bravo, 

desafiando o sistema, ora mais covarde, adaptando-se. 
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 Após essas observações, não seria errado nos valermos da definição de narrativa 

picaresca cunhada por González e aplicá-la ao anti-herói pícaro dos Estados Unidos 

com apenas algumas ressalvas. Para o crítico, a picaresca é: 

 

a pseudo-autobiografia de um anti-herói, definido como marginal à 
sociedade, o qual narra suas aventuras, que, por sua vez, são a síntese 
crítica de um processo de tentativa de ascensão social pela trapaça e 
representam uma sátira da sociedade contemporânea do pícaro, seu 
protagonista.108  
 

Quase tudo se encaixa a On the Road: a pseudo-autobiografia e a sátira à 

sociedade estão no romance de Kerouac. A única observação que fazemos é a de que, 

no caso do anti-herói neopícaro, a ascensão social seria um dos elementos presentes na 

crítica e não a tentativa de criticar em si, pois o que é tentado de fato por ele é equilibrar 

individuo e sociedade, mas nunca alcança sucesso. 

 Essa jornada sempre será fracassada, pois, enquanto corpo sólido e com hábitos 

e moral prescritiva definidos, uma sociedade como a dos Estados Unidos nunca abrirá 

suas defesas por completo e sempre terá um antídoto pronto para combater o veneno das 

diferenças mais incômodas, o que nos leva a concluir que apontar incoerências sem 

propor mudanças, por mais que seja um primeiro passo importante, será sempre um ato 

em vão, vide o que aconteceu depois com os hippies, na década de 1960, que nada mais 

são do que uma sobra ideológica gerada pelo controle de mercado feito à cultura, 

literatura e estilo de vida dos Beats.  

Por mais que tivessem suas pautas e seus anseios, os hippies não tinham como 

projeto político mudar a sociedade a partir de agitação e propaganda do que achavam 

                                                        
108 GONZÁLEZ, M. op. cit., p. 263. 
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para a população. Agir sob a égide do ‘paz e amor’ só funcionava para criar pequenos 

núcleos, quase utópicos, onde viviam isolados e onde os hippies cultivavam suas 

preocupações com o meio ambiente, contra a bomba atômica e com a revolução sexual, 

criando, como objetivo final, um tipo de mundo perfeito, que servia só para eles. 

 

 O lado mais triste da posição política de negar o mainstream como faziam os 

Beats é o de que, por vias do escapismo, essa negação será um ato no qual o fracasso 

tem um peso muito maior. Não podemos fechar os olhos e dizer que On the Road não 

chocou o mundo a sua volta, muito pelo contrário, mas é certo que, por mais que 

andassem nas margens do consumismo capitalista, Sal e Dean participavam dele. 

 Tudo na estrada transformava-se em mercadoria: hotéis, carros, comida, 

mulheres. Não é por não estar nas cidades, o olho do furacão do consumo, que as 

personagens do romance não cediam a essa dinâmica, sendo que, em muitos casos, elas 

até a reproduziam, como na ida de Sal e Dean ao México: 

 

Contemplávamos o nosso maravilhoso dinheiro mexicano que nunca 
terminava e brincávamos com ele, olhando para os lados e sorrindo 
para todos. Atrás de nós se derramava a América inteira, e tudo aquilo 
que Dean e eu sabíamos sobre a vida, e sobre a vida na estrada. 
Finalmente havíamos descoberto a terra mágica que ficava no fim da 
estrada e ainda não conseguíamos sequer imaginar a dimensão dessa 
magia.109 
 

 Todas as alegrias de terem encontrado, por fim, a recompensa no fim da estrada, 

o ‘oeste’ imaginário a que tanto almejavam, só são efetivas, pois Dean e Sal acharam 

um lugar onde eles se tornam figuras mais poderosas, pois ao trocarem seus dólares pelo 

dinheiro mexicano, menos valorizado, eles conseguem equilibrar a balança das escolhas 
                                                        
109KEROUAC, op. cit., p. 334  
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individuais, que, pelo que podemos perceber ao longo do romance, tem pouquíssimas 

chances de ser revertida onde de fato ela causa maior desequilíbrio, que é no centro do 

poder, nos Estados Unidos. 

 É só depois de chegarem a um país mais pobre que o pote de ouro no fim do 

arco-íris finalmente dá as caras, o que nos faz enxergar que On the Road apresenta 

muito mais uma luta por aceitação do que por subversão. O caráter subversivo do 

romance e das atitudes das personagens está relacionado apenas ao efeito receptivo da 

obra, sendo mais uma questão de estranhamento do que de uma intenção de balançar os 

alicerces do sistema. 

 Reforçamos, aqui, que não é nosso intuito dizer que On the Road possuía esse 

propósito. O próprio Kerouac queria provocar uma mudança na literatura, alcunhando 

a si mesmo de um artista de vanguarda. Só não podemos nos esquecer de que o velho 

clichê de que toda vanguarda vira peça de museu se aplica aqui. On the Road tornou-se 

um dos livros mais vendidos em sua época e ainda é muito vendido hoje. Além disso, o 

romance inspirou movimentos de contracultura posteriores com os quais o próprio 

Kerouac não concordava. 

 A liberdade que se nota em On the Road, assim como a liberdade da geração 

Beat, é algo controlado, a partir de uma falsa ilusão de democracia, imposta pelo 

capitalismo. A liberdade de expressão, por exemplo, só é válida se apresentar múltiplas 

visões sobre o que é a regra, deixando exceções e vozes diferentes nas margens. No fim 

das contas, há uma apelação para o consenso e, se existe um choque de opiniões, é 

hábito que cada lado desse embate saia respeitando o outro ponto, sem tentar convencer 

a outra pessoa de que ela pode estar equivocada.  
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 Esse é o remédio utilizado pela sociedade estadunidense a nível ideológico para 

combater o que não lhe agrada. É possível que, se os Beats fossem produto de outro 

momento histórico – no qual não houvesse um clima de paranoia tão grande –, eles 

simplesmente seriam respeitados em sua diferença, mas não o foram. Foram taxados 

oficialmente como inimigos por Hoover e só foram mais bem vistos quando viraram 

algo à venda. 

 Podemos afirmar também, a partir de seus anti-heróis, que Jack Kerouac não se 

propunha a dar um passo além em suas críticas, tanto que, para Sal e Dean, o oeste era 

onde eles deslocavam-se do lado mais fraco e iam ao mais forte, ficando a estrada e 

todo o conhecimento sobre ela para trás. O fim da história, todos sabemos: Sal se casa e, 

assim como seu coirmão Augie March, faz o que dele é esperado. 

A década de 1950 gerou vozes dissonantes, mas impotentes, que enxergavam os 

problemas dos Estados Unidos, mas os tomavam de maneira individual. É essa imagem 

cooptada que educou as gerações futuras para discernir certo e errado, mas não para agir 

sobre o que é errado e tentar mudá-lo de fato. Nasce o câncer da inabilidade de 

transformar as coisas coletivamente, por ação direta, que espalharia seu tecido morto até 

os dias de hoje.  
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CAPÍTULO 4 

Medo e incerteza na contemporaneidade: quando os anti-heróis 

crescem de mãos atadas 

 
 
 
Two roads diverged in a wood, and I-- 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference.110 
 

 
Robert Frost, “The Road Not Taken”111 

 
 
 
 

  

A Segunda Guerra Mundial e os anos que a seguiram representaram uma virada 

na maneira como o mundo encarava os Estados Unidos e a década de 1950 foi o 

momento no qual essa virada apresentou-se de maneira mais aguda, devido aos grandes 

avanços no aspecto econômico, que puseram os Estados Unidos como potência perante 

o restante do globo. Já no aspecto cultural, houve uma proliferação de comportamentos 

de protesto que, como bem sabemos, conseguiram ser contidos (vide a cooptação 

mercadológica dos Beats, que viraram produtos, quando tornados beatniks)112. 

Contudo, mesmo sendo controlada, a rebeldia dos anos 1950 produziu, na 

literatura, uma série de personagens anti-heróis, como Holden Caulfield, Sal Paradise, 

Dean Moriarty e Augie March, cujas atitudes e críticas, por vezes de maneira cômica, 
                                                        
110a estrada se dividiu naquele bosque – e eu/ fui pela que menos escolhida pareceu,/e foi o que me fez 
toda a diferença. (tradução minha) 

111 FROST, “The Road Not Taken”, p. 1096. 

112 Cf. Capítulo 3, p. 78-81. 
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por outras mais seriamente, influenciaram uma geração inteira que caiu na estrada, 

tateou o mundo e não teve medo de apontar todas as incoerências e artificialidades que 

percebiam. Devemos lembrar que, na década seguinte, floresceriam os hippies e toda 

uma variedade de manifestações de contracultura que foram fundamentais para o 

entendimento do período. 

Tendo esse pano de fundo em mente, nos propomos a discutir como a rebeldia 

da década de 1950 tornou-se, gradativamente, apatia durante as décadas seguintes. Por 

que será que as inquietações dos jovens do Pós-Guerra viraram, aos poucos, medo e 

incerteza durante as décadas finais do século XX e início do século XXI? 

Questionaremos, também, como, na literatura do fim do século XX, mais 

especificamente em The Human Stain (2000), de Philip Roth, as personagens principais 

do romance, Coleman Silk e Faunia Farley, conseguem retomar o caminho do anti-herói 

em meio à paralisia do politicamente correto e da falsa ética, que foram frutos de 

traumas históricos como o Vietnã e Watergate. 

 

4.1 – A História amarra as mãos da cidade sobre a colina 

 

 Se pudermos destacar algum evento como grande marca do início dos anos de 

1960, uma boa escolha seria o mandato de J.F. Kennedy, cujo fim, sabemos pelos livros 

de história, foi trágico. Kennedy, eleito em 1960, chegaria ao poder para dar seguimento 

à onda de otimismo que tomara a nação mais poderosa do globo na década anterior. 

Pautado nas experiências dos governantes que o precederam, ele sabia que o caminho 

mais tranquilo para dirigir os Estados Unidos era aquele no qual cidadãos e cidadãs 

eram instigados a deixar de ver a si próprios e suas necessidades e pensar no todo do 
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país, apagando os problemas individuais, mas contraditoriamente, somando múltiplas 

individualidades em prol do coletivo: se cada um fizer a sua parte, tudo dará certo. O 

que ajuda a confirmar esse ponto de vista é o emblemático discurso inaugural de seu 

mandato, no qual Kennedy pede: “Companheiros cidadãos do mundo, não perguntem o 

que a América fará por vocês, mas o que juntos podemos fazer pela liberdade do 

homem.”113 

 Contudo, em um início de tarde de 22 de novembro de 1963, dois tiros 

repentinos puseram fim à vida do então presidente, que desfilava em carro aberto na 

cidade de Dallas durante sua campanha para a reeleição. Não foi só Kennedy que 

morreu, pois o assassinato do presidente significou, também, uma morte simbólica de 

toda a estabilidade obtida nos anos anteriores. Sendo assim, podemos considerar esse 

evento como uma virada na mentalidade da população que, dessa vez, abandonaria suas 

casas, não só para cair na estrada em uma jornada de descoberta pessoal, mas também 

para ir às ruas em atos políticos importantes, durante os anos da presidência do sucessor 

de Kennedy, Lyndon B. Johnson. 

 

4.1.1. Contracultura: faca de dois gumes 

 

A imagem do hippie, e tudo o que ela representou em termos de atitude e modo 

de vida, já está, de certa forma, cristalizada no inconsciente de muitas pessoas. Para 

além do mercado da moda, que se valeu dos hippies para incorporar às prateleiras os 

saiões, brincos de flores e toda uma linha de roupas que ‘transpiram paz e amor’, 

quando chamamos alguém de hippie, essa pessoa pode interpretar o ato como sinônimo 

                                                        
113 KENNEDY, J. “Discurso de posse do presidente John Fitzgerald Kennedy.” 
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de desprendimento, liberdade, pelo lado positivo, ou de improdutividade, pelo lado 

negativo. 

Essa reação ambígua está relacionada ao fato de os movimentos de protesto que 

assolaram os Estados Unidos na década de 1960 terem sido dúbios, inclusive, para 

quem viveu a época, ou, como põem muito bem Snowman e Bradbury: 

 

A contracultura, então, incluía um elemento ‘soft’ e um elemento ‘hard’, 
pessoas que procuravam por soluções no Zen Budismo e outras que olhavam 
em direção às armas; hippies que falavam de amor e revolucionários que 
falavam da tomada da sociedade; alguns que eram ‘excitados’ pela 
suavidade dos Beatles e outros que preferiam o som progressivo dos Rolling 
Stones. (tradução minha)114 
 

Por mais que, após fazer essa distinção entre os dois grupos, os autores tentem indicar a 

espontaneidade como algo positivo que os liga, destacando o seu radicalismo, 

imaginação e expressividade, esse caráter espontâneo nada mais é do que um reforço 

dos comportamentos vistos durante a década de 1950, de saídas individuais para 

questões sociais. 

 Pela primeira vez, em muito tempo, as pautas políticas estavam lá, saltando aos 

olhos de quem quisesse vê-las, e as vozes de protesto estavam divididas. Mesmo a ala 

‘hard’ ou mais politizada tinha suas diferenças em termos de métodos, como os Panteras 

Negras e os Young Lords115, por exemplo, que eram símbolo de esforço na luta contra o 

racismo, mas que não enxergavam que o fim real das opressões só poderia ser obtido 
                                                        
114 SNOWMAN & BRADBURY, “The Sixties and The Seventies”, p. 280. No original: “The counter-
culture thus included a ‘soft’ and a ‘hard’ element, people who looked for Zen Buddhism for solutions 
and others who looked at the direction of the gun; hippies who talked of love and revolutionaries who 
spoke of the overthrow of society; some who were ‘turned on’ by the gentleness of the Beatles and others 
who preferred the progressive snarl of the Rolling Stones.” 

115 Os Young Lords foram um grupo nacionalista porto-riquenho (menos estudados que os Panteras 
Negras), cuja influência era notada em várias cidades dos Estados Unidos, com destaque para Chicago e 
Nova Iorque. (Cf. GONZÁLEZ, Harvest of Empire). 
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com mudanças estruturais e sociais sérias que iriam muito além das questões específicas 

dos negros. Os ativistas comprometidos dos direitos civis isolavam-se cada vez mais em 

‘guetos’ e só pensavam nas especificidades que atingiam a minoria de que eram parte 

(negros pensavam nos negros, chicanos nos chicanos, homossexuais nos homossexuais 

e um longo etc.). 

 Ainda assim, as decisões políticas dos ‘hards’ tinham um objetivo social claro, 

que era livrar as minorias das opressões. Não podemos dizer, contudo, que os ditos 

‘softs’ não possuíam consciência política nenhuma, uma vez que eles foram 

importantes, como veremos a seguir, em protestos como os contra a Guerra do Vietnã, 

por exemplo, mas devemos deixar claro, aqui, que a presença dos hippies era muito 

maior e melhor percebida quando atrelada às discussões sobre liberdades do corpo 

humano e experiências psicodélicas, além de ser muito mais associada a festivais de 

música como Woodstock116 do que às passeatas nas ruas.  

 Um dos fatores que contribui para o caráter confuso das vozes da contracultura 

da década de 1960 é a grande influência do Transcendentalismo que, em alguns casos, 

misturava-se com ideologias de esquerda e com ideologias anarquistas. Nos ‘hards’, 

podemos notar um pouco da Civil Disobedience de Thoreau, nas resistências pacíficas 

dos sit-ins117 dos negros no início da década. Já a presença da esquerda/anarquismo – 

                                                        
116 Festival de música realizado entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969. Woodstock é conhecido como o 
momento mais emblemático da era hippie, não só pela seleção musical, como também pela abrangência 
do evento, que ficou maior do que o planejado, tornando-se um evento gratuito, quando mais de 500000 
pessoas quebraram as cercas e entraram no local dos shows. Para maiores informações, recomendamos o 
estudo de Hodkinson e Deicke, intitulado Youth Cultures Scenes, Subcultures and Tribes, publicado em 
2007. Há, também, uma página wikia dedicada ao festival, no endereço 
http://woodstock.wikia.com/wiki/Main_Page. 

117 Sit-ins eram protestos pacíficos, nos quais os negros sentavam-se em lugares ou vagas proibidos a eles, 
por políticas segregacionistas, em locais públicos ou estabelecimentos comerciais e recusavam-se a 
levantar. (Cf. HAMPTON & FAYER, Voices of Freedom: An Oral History of the Civil Rights Movement 
from the 1950s through the 1980s). 
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ainda que com problemas interpretativos – é notável na ação direta e de confronto, 

muitas vezes desnecessário, com a repressão policial, que era o que acontecia nas ruas. 

Já os ‘softs’, assim como Whitman em sua “Song of Myself”, cantavam e 

celebravam a si mesmos e entravam em comunhão com Deus ou qualquer coisa superior 

a partir da interação dos seus corpos com a natureza, além de testarem a natureza e os 

limites de seus corpos e mentes pela utilização de drogas naturais e sintéticas. 

O que chama à atenção é que, em um momento de tamanha efervescência 

política, um tipo de insatisfação que não se notava desde a Depressão nos anos 1930, 

não só a inação ‘paz e amor’ como também a ação de grupos organizados não 

culminaram em uma mudança social mais profunda. As ideologias das quais esses 

grupos bebiam faziam com que eles tivessem proposições individuais e etapistas – 

primeiro resolver os problemas de direitos civis para depois abraçar as reivindicações 

mais globais – como norte de suas ações. 

Os jovens dos anos 1960, portanto, ainda mantiveram a leitura social crítica e o 

isolamento escapista, as duas principais características dos jovens da década anterior, 

mas a diferença de métodos dos dois grupos discutidos acima propiciou uma facilitação 

na leitura de suas ações por parte dos governantes e, assim como se deu em 1950, 

defender-se da rebeldia prejudicial ao sistema foi o caminho mais fácil para não alterar 

o status quo, e manter a impressão de crescimento econômico que o país obtivera desde 

a Segunda Guerra Mundial. 

A tática de barrar os ‘softs’ era, assim como aconteceu com os Beats, torná-los 

algo a ser consumido, um estilo de vida controlado, colocando-os nas lojas, 

massificando seu estilo musical, criando personagens caricatos como nos filmes The 

Trip (1967) e Busca alucinada (1968) e fazendo com que eles enxergassem cada vez 
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mais a esfera das experiências individuais do que a contribuição social que teriam se 

fossem mais politizados. 

Já com os ‘hards’, a estratégia adotada não foi tão sutil. Para além do movimento 

nas ruas ter sido reprimido violentamente pela força policial, como aponta Lazerow118, 

houve, ainda, a promulgação da Lei dos Direitos Civis de 1964, cujo surgimento 

preenche um duplo papel: um, mais óbvio, de conquista do movimento; outro, contudo, 

responsável por acalmar os ânimos e retirar os militantes das ruas que, mesmo sendo de 

grupos minoritários distintos, estavam nas ruas pautando suas reivindicações quase que 

simultaneamente. 

Devemos lembrar que a década de 1960 não só viu o florescimento do 

movimento dos negros. Chicanos, feministas e homossexuais, por exemplo, estavam, 

também, organizando suas passeatas. A Lei dos Direitos Civis serviu para que as 

minorias fizessem a experiência com a solução legalista. Obviamente, que as causas de 

cada um desses grupos não deixaram de ser pautadas, assim como eles não deixaram de 

ir às ruas, mas isso se daria, daquele momento em diante, de maneira mais espaçada, 

com um ou outro momento de maior intensidade. 

Não foram só os direitos civis que causaram a erupção política do vulcão 

estadunidense. Veremos, a seguir, as consequências da entrada da nação mais poderosa 

do mundo na Guerra do Vietnã. 

  

4.1.2. Vietnã: a ereção que falhou 

 

                                                        
118 LAZEROW, “1960-1974”, p. 90. 
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 As crianças crescidas nos Estados Unidos no final da década de 1940 e início da 

década de 1950 foram criadas para enxergar o mundo de uma maneira diferente da 

geração anterior. Eles eram os filhos de uma guerra vitoriosa, que retirou uma nação da 

draga econômica dos anos 1930 e jogou a economia estadunidense na lista das primeiras 

do mundo. Era um momento de sonhos, como aponta Susan Faludi, ainda um pouco 

incompreensível:  

 

Os pais daquele tempo quase sempre pareciam figuras remotas, tão irreais 
como os pais perfeitos da televisão, embora a intenção não fosse essa. Eram 
apenas pais da era pós-guerra, vivendo em suburbs recém-construídos, com 
esposas e filhos que mal conheciam, com empregos novos em novos 
“campi” corporativos situados a quilômetros de suas casas novas com 
laterais de alumínio. Se a vida do pai do pós-guerra era novidade demais 
para ele mesmo compreender, como explicar para o filho?119 

  

 Podemos, ainda, comentar como esse era um momento masculino, pois boa parte 

dos avanços obtidos pelas mulheres ao serem inseridas no mercado de trabalho se 

perdeu quando os homens voltaram do front ou das academias militares e para ter seus 

empregos reestabelecidos. 

 A década de 1950 foi muito importante para a manutenção do ideal patriarcal de 

família, com os homens, cabeças da casa, ganhando dinheiro, e as mulheres, donas de 

casa, cuidando do espaço doméstico. Uma vez que os homens não poderiam mais 

exercer sua masculinidade com armas na mão, eles deveriam tornar-se machos-alfa na 

batalha da rotina, ou, como diria Faludi, “as esposas que trabalharam durante a guerra 

agora eram donas de casa acenando nas plataformas das estações de trem para os 

maridos que partiam, não para o front, mas para seus escritórios.”120 Os inimigos, agora, 

                                                        
119 FALUDI, Domados: como a cultura traiu o homem americano, p. 15. 

120 Ibidem, p. 38. 
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eram moldados ideologicamente – os comunistas tão temidos durante a Guerra Fria – 

mas esse aparente marasmo seria quebrado com o início da intervenção dos Estados 

Unidos no Vietnã. 

 A participação da então mais poderosa nação do globo nos confrontos do Vietnã 

foi discreta em seus primeiros movimentos, em meados da década de 1950, apenas com 

envio de dinheiro e armas por parte do presidente Dwight Eisenhower para o Vietnã do 

Sul, na luta contra a ameaça comunista, mas foi durante os mandatos de Kennedy e de 

Johnson que a entrada dos Estados Unidos ocorreu com envio de tropas. 

 O desenrolar maniqueísta – capitalismo ‘good cop’, socialismo ‘bad cop’ – dos 

eventos do período da Guerra Fria fez com que os Estados Unidos se intrometessem em 

qualquer problema político do mundo no qual eles vissem a União Soviética como 

antagonista. Não foi diferente na Guerra do Vietnã. O envio de armas citado acima 

aconteceu apenas pelo apoio dos Estados ditos comunistas ao Vietnã do Norte em sua 

luta por independência. Era uma guerra de inimigos formais, uma guerra sem conteúdo, 

tanto que o protesto contra a presença estadunidense no país do sudeste asiático foi um 

dos muitos que compuseram o mosaico político do período. Damos destaque ao 

fenômeno do Verão do Amor121, de 1967, marcado por inúmeros festivais de músicas, 

mas cujo pontapé inicial foram atos anti-guerra, no qual muitos hippies demonstraram 

                                                        
121 Verão do Amor é o nome dado a um fenômeno social e cultural, iniciado em 15 de abril de 1967 com 
uma passeata de mais de 200 mil pessoas. Durante aquele ano, milhares de jovens foram às ruas sob a 
bandeira da paz e do amor protestar contra a Guerra do Vietnã. O Verão do Amor foi um dos fenômenos 
que ajudou na popularização da contracultura, pois ele não foi só um ato político, mas também um 
propagador cultural, através de uma série de festivais de música, como o Monterey Pop Festival, na 
Califórnia, do incentivo às experiências sensórias com uso de drogas e com o incentivo do amor livre. O 
fim das férias de Verão e o retorno de muitos jovens a suas faculdades foi um dos pontos que marcaram o 
fim desse período. (Cf. HAMPTON & FAYER. Voices of Freedom: An Oral History of the Civil Rights 
Movement from the 1950s through the 1980s.) 
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uma consciência política muito importante, estendendo suas bandeiras de paz e amor e 

pedindo o fim daquele confronto sem motivo aparente. 

 Ainda que esvaziada de propósito, o que ocorria no Vietnã era uma guerra, assim 

como a que os pais dos jovens daquela época tinham lutado. Uma guerra, algo que, 

ideologicamente, fora incutido em toda aquela geração como o primeiro passo para o 

sucesso, pois se os pais têm, agora, uma vida estável, isso se deve ao fato de terem sido 

heróis bélicos, receberem pensão do governo e uma série de subsídios das forças 

armadas para desenvolverem suas vidas. 

 Estaria aí uma repetição da narrativa anterior? A história provaria o contrário, 

pois os confrontos muitas vezes sem qualquer objetivo, com destaque para o massacre 

de My Lai122, não representaram, como nos ajuda a detectar Faludi, frutos heroicos 

semelhantes aos que os pais dos jovens soldados tiveram: 

 

Então o garoto voltou para casa (...) para a doméstica continuação de uma 
guerrilha. Agora a aldeia disputada era a sua, a aldeia que ele pensava estar 
defendendo. Foi saudado no seu retorno por mulheres que não lhe jogavam 
beijos, pelo contrário, foram hostis e indiferentes aos seus esforços. Estas 
mulheres não largaram seus empregos quando ele chegou. Muitas não 
quiseram, ou então aceitaram, ressentidas, depender novamente dele, pois 
enquanto os homens estavam longe tentando provar sua virilidade libertando 
um povo “oprimido” ou combatendo a guarda nacional, suas esposas e 
namoradas decidiram ser livres. A amada que o homem se imaginava 
sustentando e protegendo quase sempre estava se virando muito bem 
sozinha, e não apreciou os esforços dele para afirmar sua autoridade. Na 
verdade, agora às vezes a esposa via o marido como opressor.123 

 

                                                        
122 O Massacre de My Lai foi um dos episódios mais sangrentos da Guerra do Vietnã, no qual soldados 
estadunidenses invadiram a vila de Son My, no Vietnã do Sul, mataram mais de 300 pessoas e 
protagonizaram cenas de estupro coletivo com as mulheres sobreviventes do local. (Cf. FALUDI, 
Domados: como a cultura traiu o homem americano). 

123 FALUDI, op. cit., p. 40-41. 
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 A frustração do sonho de sucesso não se deu só a nível pessoal; devemos deixar 

claro, aqui, que a Guerra do Vietnã foi, pelo seu esvaziamento de sentido, um confronto 

tão conturbado para os Estados Unidos que o incontável número de veteranos mutilados 

e com trauma pós-guerra fez desse episódio algo difícil de digerir até os dias de hoje, 

um confronto sem vencedores e bastante negativo para a nação a nível interno. 

 Um exemplo de como o Vietnã foi negativamente marcante para o homem 

estadunidense é o personagem Les Farley, de The Human Stain, romance que 

comentaremos com mais fôlego em outro momento. Ainda assim, cabe aqui a referência 

a Les, cujo trauma foi tão grande que lhe rendeu problemas em lidar com pessoas com 

feições asiáticas, por exemplo. Em uma passagem do livro, Les tenta, sem sucesso, fazer 

uma refeição num restaurante chinês e quase agride fisicamente o dono do 

estabelecimento. Contudo, o destaque maior que damos é para a explicação dada pelo 

personagem sobre os efeitos do Vietnã para os veteranos: 

 

E aí eu contei pra essa afro-americana [uma psicóloga] e ela entendeu o que 
era. Porque ela tinha o tal do mestrado, ela me explicou tudo que estava 
acontecendo no meu subconsciente e que era a mesma coisa que estava 
acontecendo no subconsciente de milhares e milhares de caras. O 
subconsciente. Não tem como você controlar. É que nem o governo. Ele 
é o governo. É igualzinho ao governo. Ele obriga você a fazer o que não 
quer fazer. Milhares e milhares de caras se casando e eles estão cheios 
de raiva ressentimento no subconsciente por causa do Vietnã. (grifos 
meus)124 

 

 O homem criado para ser perfeito agora não tinha para onde correr e não tinha 

Beats ou hippies para ser o seu oposto. O subconsciente, que é igual ao governo, obriga 

o soldado do Vietnã a silenciar suas experiências. Em toda a sua deformidade de corpos 

e espírito, o veterano do Vietnã era o desvio da norma, que esperou na glória do retorno 

                                                        
124 ROTH, A Marca Humana, p. 446-447. 
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para casa o ápice de sua masculinidade, mas foi apenas uma frustração, uma ereção que 

falhou. 

 Ter só esse episódio sob os holofotes dessa análise já poderia ser o suficiente 

para apontar elementos da paralisia social que atingiu a nação nos anos seguintes, mas a 

sociedade estadunidense sofreu outros golpes tão duros quanto o Vietnã...  

 

4.1.3. Watergate: mentindo para a nação 

 

 O fim da Guerra do Vietnã se deu muito depois de seus primeiros passos – no 

meado dos anos 1950. O confronto foi encerrado oficialmente em 1975, para ser mais 

específico, com a retirada das tropas estadunidenses do sudeste asiático. Essa 

negociação não se deu sob a batuta de Kennedy ou Johnson, mas com a nação sob os 

cuidados de Richard Nixon, um conservador Republicano linha dura e que punha fim a 

quase uma década de mandatos Democratas. 

 Para além de ter tido uma duração incômoda o confronto no Vietnã foi sucedido 

por mais um episódio marcante, outra ferida indelével: O caso Watergate. Esse foi um 

episódio de espionagem com envolvimento direto do presidente e invasão e gravação, a 

pedido do mesmo, dos escritórios do Partido Democrático no complexo de Watergate, 

em Washington. 

 Por mais que os fatos só tenham sido expostos gradativamente, com destaque 

para o famoso informante Garganta Profunda, que revelou todas as minúcias do 

esquema, era inadmissível que tamanho escândalo de corrupção tivesse as mãos do 

homem eleito para ser o paladino da ética, o presidente da nação que deveria servir de 

exemplo para o mundo por seus aspectos positivos e não pelos negativos. Sobre o caso, 
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comentam Snowman e Bradbury: “Para muitos Americanos, um voto em Nixon era um 

voto no retorno à ética puritana de trabalho duro e honesto, na parcimônia, no não 

intervencionismo na economia e no respeito pelos pais e pelos idosos.” (tradução 

minha). 125 E continuam, apontando a falha de Nixon em manter essa aparência: 

 

Foi Watergate – basicamente o nome de um complexo de edifícios em 
Washington do qual fazia parte a sede do Comitê Nacional dos Democratas 
cujos escritórios foram roubados em uma noite em Junho de 1972 – que se 
tornou o símbolo da fraude e da ilegalidade política que marcou a Casa 
Branca de Nixon; Watergate que deu aos anos do meio da década de 1970 a 
sua tonalidade política; Watergate que, em 1974, causou a primeira renúncia 
presidencial da História dos Estados Unidos e daria à década de 1970 uma 
tonalidade própria. (tradução minha)126 

 

 O grande problema, podemos inferir, foi a mentira para a nação. Qualquer 

indicativo econômico expressivo daquele momento, qualquer progresso obtido e 

qualquer resultado positivo do governo Nixon127 foram obscurecidos por tamanha falta 

de comprometimento com a confiança depositada por milhões de cidadãos e cidadãs. 

 Os ecos de Watergate ainda ressoaram por muito tempo nas paredes da História, 

como se deu com o Caso Clinton, na década de 1990, que comentaremos a seguir, a 
                                                        
125 SNOWMAN & BRADBURY, op. cit., p. 285. No original: “To many Americans, a vote for Nixon 
was a vote for a return to the Puritan ethic of hard and honest work, of thrift, of laissez-faire of economy 
and respect for parents and elders.” 

126 Idem. No original: “It was Watergate – nearly the name of a building complex in Washington which 
housed the headquarters of the Democratic National Committee whose offices were burgled one night in 
June 1972 – that became the symbol of the political chicanery and illegality for which the Nixon White 
House came to stand; Watergate that gave the mid-1970s its political colouring; Watergate that, in 1974, 
brought about the first presidential abdication in American history: and Watergate that was to give the 
Seventies a political colouring all its own. 
 
127 Estudos como o de Snowman & Bradbury apontam números que respaldam o bom momento 
econômico durante o governo de Nixon. Como exemplo do que o autor mencionm, podemos citar o 
crescimento do Produto Interno Bruto, dos ganhos individuais e dos investimentos em poupança. 
Contudo, devemos reforçar que esses números não representam muito se comprados ao impacto que o 
escândalo de Watergate teve, tanto que o impacto do evento na economia foi sentido duramente, com o 
aumento da inflação, desvalorização do dólar e perda do poder de compra. (Cf. SNOWMAN & 
BRADBURY, “The Sixties and The Seventies”). 
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partir da leitura de The Human Stain, cujas personagens apresentam tanto o imobilismo 

gerado pelas feridas culturais da segunda metade do Século XX, quanto a solução – 

ainda que controversa – para esse imobilismo. 

  

4.2 – A marca da paralisia é a mais humana de todas128 

 

O contexto da publicação de The Human Stain merece destaque, por trazer 

consigo várias complexidades e incertezas peculiares da virada de século. Esse 

romance, publicado em 2000, indica para o leitor, sem muitos rodeios, onde estão os 

frutos malditos da árvore plantada ao longo da segunda metade do século XX, as 

consequências das promessas da Segunda Guerra Mundial, do fracasso no Vietnã, de 

Watergate e das saídas individuais para problemas coletivos, escolha tão comum dos 

anti-heróis da década de 1950 e da juventude de 1960 e 1970. 

O romance narra a vida de Coleman Silk, homem de 71 anos, professor de 

Letras Clássicas da Faculdade Athena, ex-reitor do mesmo estabelecimento e que, por 

ter se referido a dois alunos ausentes de suas aulas como spooks – palavra que significa 

tanto ‘fantasma’ quanto ‘negro’, de maneira pejorativa – foi processado e obrigado a se 
                                                        
128 Entendemos que a discussão sobre a década de 1980 e sobre a política do governo Ronald Reagan é 
muito importante para um entendimento mais preciso da História dos Estados Unidos no século XX. No 
entanto, a título de recorte do nosso trabalho, não abordaremos esse período, pois nosso foco é o 
nascimento do anti-herói a partir da destruição de padrões éticos construídos do segundo pós-guerra até o 
fim da década de 1970. Ainda assim, registramos, mesmo que brevemente, como a tentativa de Reagan de 
recuperar a atmosfera da década de 1950 a partir de medidas conhecidas como Reaganomics (termo 
popularizado pelo apresentador estadunidense Paul Harvey, cuja principal característica foi um forte não 
intervencionismo do governo na economia) reafirmam o período imediatamente após a Segunda Guerra 
Mundial como o apogeu econômico e social dos Estados Unidos. (Cf. RIBUFFO, “1974-1988”). Um 
filme que demonstra com clareza essa ‘cinquentização’ da década de 1980 é o clássico do horror 
Poltergeist (1982), dirigido por Tobe Hooper, no qual se vê a representação de um suburb com casas 
iguais umas às outras, todas vendidas pelo personagem Steven Freeling, um corretor de imóveis 
responsável pela maior fatia das vendas da empresa e que é considerado um empregado modelo (outro 
termo muito utilizado nos anos 1950 e ressuscitado com força nos anos 1980) por seu chefe.   
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aposentar. O incidente ganha tons de coincidência, pois os dois alunos aos quais Silk 

tinha se referido eram, de fato, negros, algo impossível de ele ter imaginado, uma vez 

que nunca os tinha visto. 

Depois de sua aposentadoria forçada, Silk conhece e se torna amigo de Nathan 

Zuckerman, narrador da história e famoso alter-ego de Philip Roth em seu mundo 

ficcional. Também devemos mencionar que ele começa um relacionamento 

amoroso/sexual com Faunia Farley, mulher de 34 anos, faxineira, analfabeta, e ex-

esposa de Les Farley, um homem com manias de perseguição que tenta fazer um 

inferno a vida de Faunia assim como a de seus amantes. 

Daí por diante, a história é narrada por Zuckerman que, fazendo as vezes de 

autor, sendo um legítimo autor secundário129 no conceito bakhtiniano, escreve tendo 

como base as lacunas do passado de Coleman, tentando impor um controle a uma 

história que, como veremos, já estava sem controle há muito tempo. 

 

4.2.1. Politicamente correto: ecos de Watergate 

 

 O episódio que move o enredo do romance The Human Stain, como mencionado 

acima, é uma confusão relativa à utilização da palavra spooks em um contexto 

aparentemente racista. O que transformou esse incidente em algo muito maior foi a 

denúncia feita por uma das alunas afetadas a Delphine Roux, professora responsável 

pelo setor ao qual Coleman era vinculado.  

                                                        
129 Bakhtin, em Estética da Criação Verbal (p. 390-391), define o autor secundário como natura creata 
quae creat, isto é, uma natureza criada com poder de criação, em oposição ao autor primário, que seria 
natura non creata quae creat, ou seja, uma natureza não criada com poder de criação. O autor secundário 
seria, portanto uma imagem, uma representação figurativa do autor primário, conceito que se aplica a 
Zuckerman, criado por Roth e com poder de criação dentro dos limites de The Human Stain. 
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O envolvimento de Delphine, filtrado por um manual hipócrita de ‘regras de 

certo e errado’, não ocorreu só no caso da aposentadoria forçada de Coleman, podendo 

ser visto, também, nas atitudes da professora sobre o relacionamento entre Faunia e Silk 

e, para este, Roux enviou uma carta, na qual se lia “todo mundo sabe que você está 

explorando sexualmente uma mulher maltratada e analfabeta com a metade da sua 

idade”130, com intenção de ser anônima, mas que foi descoberta por Coleman sem 

muitas dificuldades.  

 Todo o excesso desses episódios tem relação com os princípios éticos dos anos 

1990, que tinham o politicamente correto como princípio. Ser politicamente correto, 

quando parte dos discursos das minorias, serve para protegê-las de potenciais ataques do 

discurso hegemônico. Contudo, uma utilização sem filtro dessa prática e, 

principalmente, uma correção política reproduzida mecanicamente e esvaziada de 

sentido deixa de servir aos propósitos das minorias e passa a ser manipulada conforme 

interesses particulares que, no caso do romance, dizem respeito a uma disputa pessoal 

entre Delphine e Coleman. 

 Não queremos dizer, aqui, que o politicamente correto é uma arena na qual tudo 

vale e que as minorias se utilizam delas para criar suas próprias ‘ditaduras’. Não 

acreditamos na existência de termos como ‘ditadura gay’ ou ‘feminazismo’, bastante 

usados por uma ala mais conservadora. No entanto, não podemos fechar os olhos para o 

fato de que o politicamente correto é, por muitas vezes, utilizado por pessoas que o 

reproduzem cegamente sem refletir sobre ele, aplicando termos como machismo, 

racismo e homofobia, mesmo quando eles não são pertinentes. 

                                                        
130 ROTH, op. cit., p. 55. 
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 Essa utilização, queremos deixar claro, não se dá, majoritariamente, por parte 

dos oprimidos, mas por parte do setor opressor, ao incutir na mente das pessoas que as 

minorias vão sempre ter uma postura ofensiva e tachar de preconceituoso todos que se 

oponham a elas. 

 Esse radicalismo, nos Estados Unidos, se deve muito às marcas deixadas pelo 

escândalo de Watergate na década de 1970. Depois que a confiança da nação foi traída 

por quem menos se esperava, era necessário, didaticamente, que um exemplo fosse dado 

a partir do outro extremo, isto é, o combate à corrupção era feito com grandes doses de 

ética que, depois de anos e anos, foram desembocar na dinâmica do ‘don’t ask, don’t 

tell’131 – núcleo da falsa ética e do falso politicamente correto. 

 O Caso Clinton ou Escândalo Lewinsky132, detalhado nas páginas de The Human 

Stain, foi um dos exemplos de como o cenário político estadunidense da década de 1990 

foi pintado com as tintas do exagero de uma herança de medo, proveniente de 

Watergate. O relacionamento afetivo-sexual do presidente Bill Clinton com a estagiária 

Monica Lewinsky foi, certamente, um choque para a população, mas que, stricto sensu, 

dizia respeito apenas à vida pessoal dos envolvidos. Contudo, o que aconteceu entre os 

                                                        
131 Um equivalente para essa expressão em português, pode ser “quem procura, acha”. Don’t ask, don’t 
tell foi uma política aplicada oficialmente nas forças armadas dos Estados Unidos da América entre os 
anos de 1993 e 2011 que consistia em não discriminar oficiais homossexuais e bissexuais, desde que eles 
não expusessem sua orientação sexual abertamente. Para maiores informações sobre o assunto, 
recomendamos a página “Don’t ask, don’t tell, don’t pursue” (http://dont.law.stanford.edu/), que possui 
uma rica discussão acerca das políticas dos Estados Unidos sobre diversidade sexual nas forças armadas, 
desde o fim da Primeira Guerra Mundial.   

132 O episódio alcunhado de Caso Clinton ou de Escândalo Lewinsky diz respeito ao envolvimento 
extraconjugal do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, com sua estagiária, Monica Lewinsky, 
durante os anos de 1995 e 1997. O caso tornou-se público após Linda Tripp, secretária da presidência, ter 
gravado suas conversas com Lewinsky ao telefone e levado o conteúdo dessas conversas à mídia. Esse 
desvio de conduta quase rendeu um impeachment a Clinton, que só não foi destituído de seu cargo devido 
à diferença de um voto a seu favor no julgamento do caso no Senado. (Cf. GILLON, “1988-2000”.) 
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dois se deu na Casa Branca, no Salão Oval, o que fez com que público e particular se 

misturassem. 

 Se informações grampeadas dos escritórios de um partido adversário foram 

responsáveis por Nixon protagonizar a primeira renúncia presidencial da história, o 

Caso Clinton foi quase responsável pelo primeiro impeachment dos Estados Unidos. 

 O jovem das décadas de 1950, 1960 e 1970, hoje já maduro, não deixou de fazer 

como no seu período, como um bom Holden Caulfield, e apontar o que achava 

incoerente. Contudo, educado por sua inércia, escapismo, visão individualista e por uma 

prática de ‘don’t ask, don’t tell’, herança da traição presidencial de Watergate, nada fez 

ele quanto ao caso, apenas comentou e recriminou. O phony, agora, não é mais a 

conduta adulta em si, mas a falta de adaptação dos adultos para agir conforme os 

ditames do politicamente correto. Os jovens que cresceram ouvindo mundos e fundos 

sobre liberdade sexual e sobre a ‘caretice’ de relacionamentos sérios, agora 

recriminavam o affaire do presidente.  A grande falha é, portanto, não saber dançar 

conforme os tons da política do esconde-esconde; o grande pesar é o fato de que 

amadurecer é adaptar-se. 

 Philip Roth exemplifica o que foi dito acima na abertura do terceiro capítulo de 

The Human Stain, no qual o protagonista ouve o comentário de três homens num parque 

sobre o caso Clinton: 

  

Se o Clinton tivesse enrabado essa mulher, ela era bem capaz de ter ficado 
de bico calado. O Bill Clinton não é esse machão todo que dizem que ele é. 
Se ele vira a estagiária de bruços lá no Salão Oval e enfia no cu dela, nada 
disso acontecia.133 

 

                                                        
133 ROTH, op. cit., p.189. 
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Esses homens que, segundo o próprio Coleman, são “três sujeitos jovens, 

contratados depois que ele saiu”134, que estavam comentando as últimas notícias do 

Caso Clinton antes de “voltarem para suas casas, suas esposas e seus filhos”135, têm, 

possivelmente, idade para ter acompanhado boa parte dos protestos e das loucuras da 

geração de 1960, para ter visto os escândalos de 1970 e para ter lido136 os anti-heróis de 

1950.  

Entretanto, a postura desse grupo reunido na praça é completamente diferente das 

posturas das gerações citadas acima, pois ela mostra um grau de conformidade muito 

grande, por parte do grupo, com o ideal de vida proposto – são casados e com emprego 

–, e uma adaptação de proporções iguais à falsa ética, pois, no fundo, o comentário feito 

por eles recrimina a ação do presidente, cujo lado problemático teria sido contornado se 

o ato praticado fosse de sexo anal e não de sexo oral. Podemos notar, ainda, que não há 

uma celebração das transgressões, como no caso dos Beats ou dos hippies. 

Outra voz que reproduz os problemas do discurso ético dos anos 1990 é Ernestine 

que, depois do funeral de seu irmão, Coleman, confidencia a Zuckerman sua frustração. 

“Será que agora a gente tem que ficar em pânico antes de pronunciar cada palavra?”137 

Essa frase, proferida em um momento de desabafo quanto ao fato de a série de 

eventos que culminaram na morte de Coleman ter começado com um incidente tão fácil 

de ser explicado, dá o resumo do jogo de interesses por trás de cada palavra proferida, 
                                                        
134 Ibidem, p. 195. 

135 Ibidem, p. 195. 

136 Não entendamos leitura, aqui, como o ato de ler um livro, mas como a assimilação e reprodução que 
uma imagem literária pode ter na cultura e no imaginário coletivo. Portanto, não afirmamos que os 
homens descritos na cena em questão leram On The Road ou The Catcher in the Rye, mas as figuras de 
Holden Caulfield e da geração Beat eram, com grande probabilidade, parte do discurso da juventude de 
“três homens jovens e casados” do fim dos anos 1990. 

137 ROTH, op. cit., p. 414. 
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de como você pode ser confundido com algo que você não é. O que veremos depois, 

contudo, é que Coleman não era tão inocente quanto parecia, mas até chegarmos lá, é 

importante comentar como a ética travestida de disputa de poder – ou o contrário? – têm 

representações no livro, como perceberemos no episódio da morte de Coleman e Faunia. 

Os dois sofrem um acidente de carro que, de acordo com a interferência e a 

parcialidade do ponto de vista do narrador Zuckerman, é, supostamente, causado por 

Les Farley, ex-marido de Faunia. Nunca fica claro se Les é ou não o culpado, pois 

quando Zuckerman tem a oportunidade de arrancar a ‘verdade’ de Les, no fim do 

romance, a conversa entre os dois não dá em nada. O que ficou de concreto, na verdade, 

foi a versão contada como oficial, de que Coleman estaria distraído com Faunia 

praticando sexo oral nele e teria, por isso, perdido o controle do veículo. Essa versão foi 

aceita pela comunidade de Athena imediatamente, pois assim Coleman, já pária naquele 

ambiente há muito tempo pelo caso de racismo, teria o fim perfeito ao morrer com sua 

amante mais 30 anos mais jovem que ele. 

Já Delphine Roux teve seu bolo decorado com a cereja do politicamente correto 

na vitória contra seu adversário. Ela conseguiu atribuir a Coleman a culpa de um 

desastre que poria fim a sua carreira. A jovem professora escreveu um perfil de homem 

ideal para postar em um site de relacionamentos que, por acidente, foi enviado para 

todos os membros do Departamento do qual ela fazia parte. Depois de uma madrugada 

desesperada, ela abre seu escritório pela manhã, espalha papéis e tira as coisas do lugar 

e chama a segurança do prédio para dizer que tinha sido Coleman a pessoa a fazer isso.  

Por mais que o segurança afirme para Delphine que Coleman tinha morrido, o que 

inviabilizaria a história, para o restante do corpo docente da faculdade, assim como para 

o restante da comunidade de Athena, é mais cômodo encerrar o caso por aí. 
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Não é necessário ir mais fundo, procurar mais pistas ou dar um fechamento 

verídico à história – coisa que Zuckerman tenta fazer desesperadamente – basta achar 

um bode expiatório que, nesse caso, é Coleman e, junto com ele, Faunia. A verdade é 

apenas algo acessório, o que importa é achar alguém para levar a culpa. 

Se, no Pós-Guerra, os anti-heróis criticavam o que havia de errado, seriam os anti-

heróis, na década de 1990, vítimas tragicômicas, como Coleman e Faunia? Ou 

hipócritas, assim como os rapazes sentados na praça? Será que a educação em meio a 

tanta paralisia e feridas históricas, só dá como opção elaborar soluções sobre o que o 

presidente deveria ter feito para escapar ileso, afirmando o fato de que contestar já não é 

mais o caminho e de que a adaptar-se às regras do jogo é sobreviver?  

Já não é mais possível cair na estrada, como fizeram Sal Paradise e Dean 

Moriarty, nem se perder pela cidade, como fez Holden Caulfield. A subversão está em 

saber qual é o erro e em bolar formas de não ser pego ou, então de tirar a culpa dos 

próprios ombros. 

Essa paralisia é a marca mais humana de todas e um reflexo de feridas que não se 

fecharam; uma marca que vem no bojo de traições históricas e que, a bem da verdade, é 

muito maior do que picuinhas entre professores universitários, que relacionamentos 

entre pessoas de idades díspares, que palavras colocadas em contextos errados ou que a 

mancha de esperma no vestido de Lewinsky... 

 

4.2.2. Eu escolho o meu caminho: Coleman Silk e Faunia Farley 

 

 Por mais que o caso de Coleman tenha parecido apenas uma fatalidade ou um 

mal entendido, ele não foi. Ao investigarmos o passado do protagonista de The Human 



121 

 

Stain, descobriremos que ele não é judeu como sempre afirmou ser, que sua família é 

negra – diferentemente do que o fenótipo de Coleman indica – e que todos os 

privilégios dos quais gozou tinham sido provenientes de uma manobra de passabilidade 

racial. 

 Qual a conotação política e o preço que se paga por abandonar o passado e por 

remodelar a identidade? E como isso contribui para dar à história de Coleman contornos 

anti-heroicos? 

 O que Coleman fez foi uma escolha. Devemos reforçar isso, pois o caráter 

pessoal e individual da ação do protagonista é o mais importante aqui. Por ter nascido 

negro, Coleman sofreu todas as pressões do racismo que, principalmente em sua época 

de juventude – décadas de 1940 e 1950 – eram muito grandes, devido a políticas 

segregacionistas de caráter oficial. Não devemos negar que isso, por si só, seria um 

motivo para desestabilizar qualquer pessoa e com Coleman não seria diferente. Há os 

problemas raciais, que podem ser percebidos, por exemplo, no término do 

relacionamento de Coleman com Steena – uma namorada da juventude –, no qual a 

jovem, após conhecer a família Silk, confidencia a Coleman, desesperadamente no 

caminho de volta pra casa, que seria impossível continuar ao lado dele. De mãos dadas 

com o racismo, há uma questão social, pois Coleman foi chamado de nigger138 ao tentar 

comprar um cachorro-quente em Howard, uma universidade majoritariamente composta 

por alunos negros. 

 O episódio de Howard, juntamente com a rejeição de Steena, indica a 

necessidade que Coleman sentia de esconder sua identidade como negro para não sofrer 

com o peso da discriminação. Retornemos, brevemente, ao histórico de mobilizações 

                                                        
138 Palavra que designa ‘negro’ com conotação inferiorizadora.  
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daquela época e a como a pauta racial estava na ordem do dia. Será que Coleman não 

poderia ter lutado junto com os outros negros a favor da igualdade? Walter, irmão de 

Silk, é um modelo de engajamento, como Ernestine aponta em sua conversa com 

Zuckerman, sendo uma pessoa politizada e uma das “mais ativas na luta pela integração 

das escolas”139, nunca abandonando seus princípios. 

 No entanto, a fuga de Coleman e o medo do limbo do rebaixamento social, que o 

fazem rejeitar suas origens e construir um novo self, representam um elo entre o 

personagem de The Human Stain e as práticas anti-heroicas dos Beats, por exemplo. 

Coleman foge, não encara de frente a dura realidade da situação difícil que vem com ele 

desde seu nascimento e tem na sua escolha algo semelhante a uma estrada ideológica, 

uma fuga para um oeste que, diferentemente do oeste representado em On The Road, 

não propicia caminho de volta. Para Zuckerman, Coleman  

 

conseguiu derrotar o sistema. Depois disso, ele conseguiu: nunca mais viveu 
fora da cidade murada que á a convenção. Ou melhor, vivia ao mesmo tempo 
totalmente dentro dela e, em segredo, totalmente fora, isolado – essa foi a 
plenitude daquela vida específica, do eu que ele havia criado para si 
próprio.140  
 

 Viver na ambiguidade de estar fora e dentro das regras foi uma decisão 

consciente e o sistema não foi tão derrotado quanto Zuckerman acha. O sistema foi 

enganado, ludibriado momentaneamente, mas esperou o momento certo para dar o 

troco, ficou grávido de uma história cujo parto foi o apagamento identitário e o filho, 

uma nova narrativa, na qual foram trocados a certeza de uma realidade dura pelo medo e 

a incerteza de uma mentira que sempre fará o passado confrontar o futuro: 

                                                        
139 ROTH, op. cit., p. 408. 

140 Ibidem, p. 422 
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Escrever sobre si próprio é expor-se e ocultar-se ao mesmo tempo, mas no 
seu caso [caso de Coleman] você teria de ocultar-se a cada instante, e 
portanto seria impossível. Seu livro era sua vida – e a sua arte? Depois que 
você tomou sua decisão, sua arte era ser branco. Era ser, como diz o seu 
irmão, “mais branco que os brancos”. Foi esse o seu singular ato de 
invenção: a cada dia você despertava para ser aquilo em que tratara de se 
transformar.141 
 

Escolher no que se transformar também foi o que fez Faunia que, de maneira 

similar a seu amante, se reinventou para se defender, tornando-se invisível. Sua arma? O 

analfabetismo. Descobrimos, mais uma vez por Zuckerman, ao fim da narrativa, que 

Faunia não era analfabeta como dava a entender, pois possuía um diário: 

 

Ela se impõe até mesmo o analfabetismo. Assume esse estigma 
voluntariamente. Não, entretanto para se infantilizar, para apresentar-se 
como uma criança dependente, mas sim com a intenção oposta: para por em 
relevo o eu bárbaro que é apropriado a este mundo. Não rejeitando o saber 
por ser uma forma de convencionalismo, mas afirmando um saber mais forte 
e mais prévio. Ela não tem nada contra a leitura em si – só que fingir não 
saber ler lhe parece apropriado. Dá um tempero adicional às coisas. Ela tem 
um gosto insaciável por essas toxinas: por tudo aquilo que as pessoas não 
devem ser, demonstrar, dizer, pensar, porém são e demonstram, e dizem, e 
pensam, querendo ou não.142 

 

Essa tática teve suas consequências, pois, ao se negar a entrar em contato com a 

cultura letrada, ela filtrava a qual parte do mundo teria acesso e, também, qual parte do 

mundo teria acesso a ela. 

Tão escapista como Coleman, Faunia tinha objetivos diferentes do professor, 

que buscou uma nova identidade para gozar amplamente dos privilégios de não ser 

negro. Faunia, com todo seu espírito livre, escolhia o que era um privilégio para ela, 

                                                        
141 Ibidem, p. 434. 

142 Ibidem, p. 376-377. 
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escolheu ser uma faxineira e vestir o que seria para o conjunto da sociedade a máscara 

do fracasso. 

 Se analisarmos o passado da personagem, isso faz todo sentido: violentada 

durante a infância, casada com um desequilibrado veterano da Guerra do Vietnã, dois 

filhos mortos durante um incêndio... Uma lista de eventos com grande peso psicológico 

para ela. 

 O que une Coleman e Faunia é a capacidade de moldar a incerteza, de moldar o 

destino a seu favor. “É a raiva que nivela tudo”143, ela confessa para Silk enquanto 

dança para ele. Raiva do quê? De uma traição: a traição que o mundo fez a eles e que só 

pode ser combatida vencendo pelo próprio esforço.  

Já não é possível olhar para o lado e achar vozes de protesto. Ninguém vai 

segurar na sua mão para dividir uma causa justa. O que se nota é apenas hipocrisia, 

como a dos rapazes que comentaram o escândalo Clinton no parque. Não existe 

ninguém do seu lado com uma narrativa semelhante e, quando isso acontece – como o 

fato de Coleman ser tão parecido com Faunia –, percebemos que é um mal necessário 

para fugir da marca mais humana de todas: a marca da paralisia. Paralisia essa que é 

imposta cotidianamente, mas que só o anti-herói sabe superar. Só o anti-herói consegue 

desfazer os nós das convenções sociais e, sendo assim, Coleman e Faunia retomaram o 

modo de agir dos anti-heróis do Pós-Guerra e fugiram. Contudo, eles aplicaram esse 

plano com uma maturidade peculiar, tecendo sua própria narrativa e confrontando- a 

com o mundo, buscando não um Oeste idealizado, com ouro de tolo e uma estrada 

infinita, como fizeram Sal e Dean em On the Road, por exemplo, mas um Oeste real, no 

qual eles controlavam a estrada e o fluxo das coisas. 

                                                        
143 Ibidem, p. 297. 
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Seria o anti-herói o oposto do herói e, portanto, seu antagonista? Uma vez que, 

pela definição clássica, o herói é um ser cheio de virtudes, que atende a um chamado 

específico para restabelecer a harmonia a uma comunidade em perigo, vemos que o 

anti-herói não tem nenhuma dessas características. Tomemos como ponto de partida a 

definição de anti-herói em um dicionário de termos literários: “Um ‘não herói’ ou a 

antítese do herói à moda antiga que era capaz de feitos heroicos, confiante, forte, 

valente e criativo.” 144 

 Há uma incoerência, pensamos, ao aplicar essa definição ao anti-herói forjado 

pelas contradições da sociedade estadunidense, pois esse “herói à moda antiga” não 

teria sua antítese, mas seu reflexo espelhado nos anti-heróis analisados até então. O 

herói age em prol da comunidade, mas, narcisista, recebe o reconhecimento de seus atos 

heroicos e perpetua seu próprio nome. Já o anti-herói também age individualmente, 

buscando muito mais o autoconhecimento do que o reconhecimento: uma herança do 

Transcendentalismo. As provações ainda existem, mas ninguém, além do próprio anti-

herói, vê as vantagens dessa jornada. O anti-herói estadunidense do século XX, 

portanto, é o herói de si mesmo. Ele combate o corpo estranho à sociedade retirando a si 

próprio daquele convívio, reestabelecendo sua própria harmonia e socorrendo os 

fantasmas de suas próprias inquietações. 

 

 

 
                                                        
144 CUDDON, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, p. 42-43. No original:” A 
‘non-hero’ or the antithesis of a hero of the old-fashioned kind who was capable of heroic deeds, who was 
dashing, strong, brave and resourceful.” No original: “A ‘non-hero’ or the antithesis of a hero of the old-
fashioned kind who was capable of heroic deeds, who was dashing, strong, brave and resourceful.” 
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