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INTRODUÇÃO 

 

 Resistindo ao formalismo acadêmico e à influência totalizante da cultura 

europeia sobre o povo híbrido das Américas, Kerouac busca produzir uma nova 

prosa poética, que chama de prosa espontânea, e que, antes de pressupor 

qualquer procedimento particular, visa a aliar vida e pensamento. Como fazer 

da vida e da arte faces de um mesmo empreendimento criador, mas sem deus, 

ou histórico, mas sem sujeito? E, questão não menos importante, como 

conviver num mundo tão disperso de suas relações, cujos abismos sociais 

quase intransponíveis impedem que se restaurem os laços de simpatia e, 

assim, se construam novos mundos no mundo? Só se leva tais reflexões à 

diante ao encarar a vida não mais como objeto do trabalho humano, sempre 

submetida a alguma força externa ou a uma causa interna ou anterior a ela. 

Também, nesse caso, o sentido de arte deve excluir o caráter monumental, 

elevado, que assume por tantos séculos, para posicionar-se ao lado da vida, 

em imediata conexão com os mais incalculáveis e menores acontecimentos. 

Antonin Artaud (2006) identifica um abismo entre a cultura e a civilização 

ocidentais, demonstrado em sua crítica ao drama burguês e narcísico, que 

tomava os teatros da Europa no começo do século XX, décadas após 

Nietzsche (2009) já haver expressado suas críticas à divisão metafísica entre o 

ser e o mundo. Problemática que não só visa uma teorização do idealismo das 

religiões e do racionalismo das ciências, que impedem a realização de outras 

formas mais atuais de expressão e de conteúdo, mas busca intervir 

pragmaticamente nas relações sociais, através de um novo gestus, outro 

conjunto de atitudes, linguísticas ou não.  

A poesia e a prosa modernas levam ao limite a experiência literária, ao 

torná-la uma busca pela singularidade linguística, pelo primado da expressão 

sobre o conteúdo. Não significa que o artista, como o asceta clássico, deva 

resistir aos conteúdos do mundo, mas encarnar um verdadeiro combate às 

mortes nele ancoradas, seu presente morto. O poeta é extemporâneo, como 

pensa Nietzsche (2011). Ou Whitman (2006), que visa sempre os poetas 

futuros, não por desprezo ao presente, mas para dar voz a um diálogo que é 
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extra temporal. Para Kerouac, a escrita parece ser, sobretudo, uma máquina de 

expressão. Seu tom festivo e até agressivo demonstra modos de rebelião 

contra o tempo “útil” da sociedade moderna, que tende a isolar os indivíduos de 

suas impressões próprias, adequando-os à subjugação de seus corpos pelo 

trabalho e seduzindo suas almas à contemplação e ao consumo de 

banalidades. A poesia em qualquer tempo se torna um sobressalto do tempo, 

uma festa ou uma guerra, visando liberar as puras sensações do corpo e da 

Terra, e minando os bloqueios, muros ou neuroses, que ameaçam qualquer 

possibilidade de sensação. 

 Jack Kerouac talvez tenha sido um dos escritores do século XX que 

mais obsessivamente buscou o “religamento” entre a ética e a estética, os 

modos de vida e os modos de expressão, visando refazer as relações entre 

literatura e vida social. Nietzsche e Whitman constam confessamente entre 

suas inspirações. O empreendimento continua sendo o de ultrapassar a velha 

separação entre ser e devir, que implica na negação das sensibilidades 

imediatas e dos usos do corpo e na padronização das práticas humanas 

segundo uma ordem que se pressupõe transcendente, alheia aos corpos e a 

suas práticas. Ao ascetismo acadêmico, Kerouac opõe a ordem ilimitada do 

dionisíaco, do acaso, dos encontros dos corpos tão imperscrutáveis ao 

raciocínio dialético. Ao moralismo cristão, Kerouac opõe um singular 

sincretismo, aliando um catolicismo não institucional, além de incursões 

budistas e pelo zen tibetano. Dentre os filósofos de inspiração nietzschiana do 

século XX, o pensamento de George Bataille (2011) talvez seja o que mais se 

aproxima do de Kerouac, por sua experiência disjuntiva com a religião, mas 

também ao trazer à tona o erotismo e suas implicações na escrita. Mas foi 

Gilles Deleuze (1996), filósofo francês da segunda metade do século XX, com 

forte inspiração no irracionalismo nietzschiano, quem dispôs grande atenção à 

escrita anglo-saxônica americana. Deleuze vê na literatura norte-americana a 

emergência de uma nova esperança, fora do sonho de totalidade imantado à 

tradição europeia. Kerouac quer pensar fora do euro centrismo filosófico, ou 

para além dos valores e sentidos dominantes no mundo capitalista. Há nessa 

renúncia a expressão de sua ação e de sua luta por um mundo mais simpático, 

por novos meios, que não visem um fim, nem recomponham uma origem, mas 
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formem-se autônomos e mais relacionáveis. Deleuze (1992) diz extrair muitos 

de seus conceitos dos afetos e perceptos da literatura, o que parece uma saída 

ambígua à polaridade histórica entre estética e lógica. Seus conceitos de linha 

de fuga e de agenciamento não cessam de transmutar-se a partir da obra de 

Kerouac, de Wolfe, de Fitzgerald, de Miller, que de algum modo estendem o 

legado de Whitman e sua uma poética nômade, sempre aberta aos novos 

encontros. Mas criam sua própria trilha, em que se desenham tanto as linhas 

afinadas por força de sua experimentação insistente, quanto os rastros das 

rodas de uma existência dinâmica e excessiva sobre o mundo. 

A perspectiva da diferença, que alia e reveza leituras literárias e 

filosóficas, também é cara a outro filósofo do século passado, como o franco-

magrebino Jacques Derrida (2004), que também é homenageado aqui, mesmo 

dispersamente, neste amálgama, e que por sua coragem também torna 

possível esta leitura de Kerouac. Deleuze e Derrida trazem modos e conceitos 

muito diferentes, porém as interseções são claras e compreendem, em suma: a 

preeminência da ética, e uma ética para além do humano, animalista e 

planetária (não sectária), o fato de serem filósofos que se arriscam para além 

dos limites instituídos ao filósofo, filósofos fora da filosofia, e seu entendimento 

de que a escrita é um processo em si mesmo indefinível e de impossível 

demarcação fronteiriça com relação a outras formas de pensamento. A escrita 

é em si uma hesitação, um insucesso do desejo humano de representação.  

A linguagem corta diagonalmente o pensamento, como escreve 

Nietzsche (1987). Um discurso traz apenas rastros ou fragmentos da 

complexidade que é o pensar. Falar é um processo de mutilação do desejo e 

do pensamento. A escrita literária é uma resistência à redundância da 

linguagem. Sua potência está em suportar os golpes de martelo do 

pensamento, que abrem fissuras mais ou menos profundas no real. Forma-se 

de linhas demolitivas: transvaloração em Nietzsche, desterritorialização, em 

Deleuze, desconstrução, em Derrida... Sempre um ato de desfazimento 

concebido como parte da criação. Mas as linhas construtivas extraem-se da 

ética espinosiana (ESPINOSA, 2009), e de sua noção de arte como produção 

de afetos e perceptos. O que a difere de outras formas do pensamento, como a 

filosofia e a ciência, produtoras, por sua vez e respectivamente, de conceitos e 
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de funções. A arte, assim como a literatura, deve estimular o poder do corpo de 

afetar e de ser afetado. Não há outra finalidade para a existência e para a arte, 

pensa Nietzsche (1987), que não esteja aliada a uma vontade de aumento da 

potência do corpo e, em consequência, dos encontros. O desejo do filósofo 

imiscui-se aos afetos da literatura e extrai dali matéria para a montagem de um 

novo ser.  

São incontáveis as permutações afetivo-conceituais já realizadas na 

dimensão livre do pensamento. A razão dessa preferência deleuziana por 

narrativas talvez se explique pela quase indiscernibilidade que esse pensador 

sente entre a prosa literária e a filosófica. São para ele o mesmo modo de 

fabulação. Conceito e personagem subsomem-se e fazem surgir o personagem 

conceitual, o atante tanto filosófico quanto literário. As citações literárias na 

obra deleuziana são quase sempre indiretas, fundem-se à tessitura do próprio 

texto. Sua relação com a literatura dá-se num processo de seleção e 

devoração das sintaxes narrativas ou versivas ao ponto de estas tornarem-se 

co-functivos imanentes à sua trama lógica. Deleuze, assim como Foucault 

(2000, p. 67), quer apagar a sombra histórica do autor, que se torna mais um 

entre todos os agentes literários, concorrendo com todas as demais condições 

para tornar possível o advento de um livro. As combinações são sempre novas, 

logo há sempre algo a ser relido de outro modo. O problema da interpretação 

está em limitar à consciência o trabalho de perceber, classificar e ordenar tais 

elementos, enquanto sua apreensão jamais se dá completamente, pois a obra 

vive um contínuo processo de (re) leitura, seu sentido nunca se dá 

previamente, é sempre um encontro ao acaso. Não há fórmula de leitura, 

apenas alguma preparação e muita atenção. Escrever está antes relacionado a 

um passeio por paisagens de vida ou de escrita. A fusão dos novos elementos 

(leitores, críticos...) é o que mantém a língua em variação, uma caminhada que 

não deve apelar ao conforto das paragens. Para Derrida (2004), a leitura 

confere vida nova ao texto, outra visibilidade, assegurando-lhe, assim, a 

sobrevivência. Mas uma citação nunca repete o mesmo. O que repete é o 

elemento diferencial, seu rastro. Fala-se através do espectro do outro, nunca 

de ou sobre ele, mas com sua sombra. A escrita para Derrida é por si só uma 

tradução do outro, sempre uma incerteza e um risco de confundi-lo. Logo, 
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qualquer vontade de verdade fica comprometida pelo processo falseador da 

escrita/tradução, esse duplo movimento, que ao mesmo tempo reconstitui e 

mutila o texto lido. Há um devir fragmentário cuja violência pressupõe-se da 

relação de alteridade que a faz emanar. A agressividade interpretativa está 

presente em toda a escrita, que faz retornar o outro, mas que é lido ao mesmo 

tempo em que se lê, reinterpretando-se, modificando-se. O interpretante e o 

texto se implicam duplamente a tal ponto que se tornam ambos já outros. A 

significância, para Derrida, cola-se a um movimento de dispersão do sentido, 

que faz do texto algo sempre por significar, um plano sempre aberto. As 

múltiplas fendas de um texto unem-se a um corpus incompleto, descontinuado. 

Assim, não definimos um texto por sua integridade, mas pelo que se faz passar 

nos intervalos de uma paródia infinita. A filosofia derridiana figura-se antes 

como um coro do que como discurso. O jogo, a dança, o riso, a potência do 

falso, de que fala Nietzsche (2009), desresponsabiliza a seriedade 

testemunhal. A escrita filosófico-poética desatrela-se da vontade de verdade e 

de representação do real, para afirmar-se como pura poiesis, criação de si. O 

texto, encarado como singularidade, acha-se indivisível em gêneros, e se 

indispõe fortemente com os padrões conservados de constantes discursivas. A 

ponta de lança da crítica é a desconstrução textual, uma morte como condição 

à vida. A partir de Derrida, podemos dizer que não há nada fora do texto, pois é 

nele em que se anima um jogo de variações e combinações sintáticas, em que 

o leitor é também um agente produtor de sentido. Mesmo os silêncios, 

descontinuidades e rasuras sobre o texto participam desse jogo. A 

metalinguagem é inseparável de um entendimento mais amplo. Sinais e 

operadores discursivos, mais que meros acessórios linguísticos, possuem 

relevância tanto quanto palavras e proposições, ajudando a deslocar ou até 

apagar as referências. Não há comentário que se mantenha fiel ao texto 

original, mas sempre uma torsão ou um desvio para outro lugar. Escrever é 

exceder-se, engendrar uma terceira pessoa, como pensa Blanchot (2011), que 

é ao mesmo tempo relação de aproximação e de distância. O eu-outro, que 

Rimbaud menciona em sua carta a Paul Démeny, não cessa de minar os 

vínculos estruturais que sustentam o discurso majoritário branco. Nietzsche 

(2009) opõe à dor moral da humanidade uma alegria trágica, um saber-sofrer 

que prepara o além-do-homem talvez no coração de um devir feminino. A 
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poesia baudelairiana inclina-nos a uma economia vital que excede as restrições 

do utilitarismo humano, arrasta-nos para fora do senso comum, em que 

animalidade, musicalidade, embriaguez, angústia, erotismo não são objetos de 

depreciação, mas elementos vitais acolhidos à morada do pensamento. Nos 

dois casos de hibridismo filosófico-literário explicitados aqui, em Deleuze e em 

Derrida, assistimos simultaneamente a uma ode à vida e a uma elegia da 

morte, colocando-se mais uma vez a promessa de um porvir sempre 

inatingível. Uma aposta que não é menor no caso das obras de Kerouac que se 

colocam à análise neste texto.  

Não parece haver ainda uma crítica consistente dos livros de Jack 

Kerouac. Grande parte do que se considera como crítica não passa de 

fragmentos que se extraem de biografias sobre o escritor ou sobre a 

denominada “Geração Beat”. Há, por exemplo, no Brasil, uma notória 

concentração de estudos beat, como os empreendidos por Sergio Cohn, no 

Rio, ou por Claudio Willer, em São Paulo. Além de poetas e artistas inspirados 

nos beats, como Roberto Piva, Wally Salomão, Hélio Oiticica. A maior da 

biografia beat limita-se a detalhar viagens e casos passionais envolvendo os 

poetas, sem conectá-los à estética beat propriamente. Veem-se mais atentos 

ao comportamento beat, sua alma coletiva cunhada na rebeldia e na 

transgressão. Concentram-se basicamente sobre a intensa amizade entre pelo 

menos três dos principais escritores do movimento, Jack Kerouac, Allen 

Ginsberg e William Burroughs, suas situações de embriaguez e de orgia ao 

som veloz do bebop, e outras variações sobre os mesmos temas. Privilegiam o 

conteúdo de seus livros e, assim, desprezam a expressão escrita. 

Paradoxalmente, Ann Charters, a primeira biógrafa de Kerouac e única a 

acompanhá-lo de mais perto, parece fazer o caminho inverso. Mesmo ao 

inventariar e ordenar os fatos da vida de Kerouac, abre brechas à percepção 

crítica, tangendo uma série de questões mais propriamente ligadas ao estilo da 

prosa kerouaquiana. Assim como a crítica não deve negligenciar elementos 

biográficos de um escritor, o biógrafo pode atuar como verdadeiro crítico 

literário, atentando a movimentos de estilo. O livro de Ann Charters (1990), 

Kerouac – uma biografia, escrito em 1973, se sustenta nessa zona fronteiriça. 

É importante não apenas por seu pioneirismo, mas pela intimidade com o caso 
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– Kerouac e ela se conhecem no recital de Howl – e pela exaustão descritiva e 

narrativa – contém mais de 300 páginas de relato, nos quais ela mais do que 

tudo evoca a figura de Neal Cassidy, seu amigo delinquente, como inspiração 

não literária essencial à nova prosa desse escritor. Nos esboços aparentes nas 

cartas recebidos de Neal, Kerouac tem sua visão sobre uma escrita de 

esboços. “Nesses esboços, Jack sentia que melhorava a técnica com uma 

prática maior. Depois de quinze minutos, obtinha um capítulo louco e, no dia 

seguinte, quando tornava a lê-lo, era grande prosa.” (p. 134) O resultado 

parece ser um reflexo ainda mais luminoso de Cassidy, “projetando-lhe numa 

moldura tão grande e ampla quanto uma bela tela de cinema.” (idem, p. 119) A 

amizade entre Kerouac e Cassidy é, para Charter, sua maior usina produtiva. 

Cassidy foi um tipo de herói maldito para os romances. Kerouac, o instrutor 

literário, alia ao charme e à atitude expansiva de Neal um repertório de novas 

noções filosóficas e estéticas. Um bom casamento entre velocidade intuitiva e 

boa preparação. Com Os Subterrâneos (KEROUAC, 1984) Kerouac se 

aproxima ainda mais desse liame ético-estético. Mais uma vez usando um rolo 

de impressão em vez de laudas e produzindo na escrita o efeito de caminho 

sem volta, Kerouac narra o caso amoroso de algumas semanas entre Leo 

Percepied, alterego do autor, e Mardou Fox, uma mulher metade índia e 

metade negra, durante a plena efervescência do bebop em San Francisco.  Foi 

atendendo ao pedido de discrição de Alena, a garota negra que o inspirou a 

criar Mardou, que o contexto foi todo alterado. A relação entre eles ocorreu de 

fato em Nova York. North Beach, cenário do romance, é o fundo falso que 

permitiu que a história fosse publicada. Único romance erótico de Kerouac, e 

uma de suas poucas publicações não submetidas a correções editoriais, essa 

prosa surge de um único fôlego literário, mas que já dá margem a um fluxo 

variável e intenso, que transpõe a maioria de suas experimentações literárias. 

Mesmo que, para Charters, é com Mexico city blues (1957) que a 

experimentação bop chega a seu máximo. Nesse livro, é a atenção auditiva de 

Kerouac que se evidencia. Admirar o mundo através dos sons, captar 

frequências sonoras, colocá-las em sequência, sempre para frente, com o 

ritmo, a extensão melódica e os ciclos harmônicos tornando o devir bop da 

escrita ainda mais perceptível, ajuda-o a forjar algo ainda mais indefinível entre 

prosa, poesia, ficção, autobiografia, crítica social, delírio, descrição realista. 
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Poucos escritores desenvolvem tão propriamente sua escrita sobre um plano 

ao mesmo tempo diverso da literatura e análogo ao da música, transpondo ao 

final todas essas formas.   

Com relação à crítica mais insidiosamente literária, o ensaio da 

estudiosa beat Regina Weinreich (2013) é um dos poucos que acessam a 

musicalidade imanente à escrita de Kerouac. Num ensaio sobre a poética do 

haicai de Kerouac, ela dá grande ênfase à heterogenia como processo de 

criação poética do escritor. Assim como Ginsberg e Burroughs, ela o vê como 

reinventor das velhas fórmulas, um poeta combinador por excelência, mas sob 

sua majestosa visão desarranjadora dos dogmas. Em poesia ou em prosa, não 

há um método kerouaquiano, mas um processo e um procedimento difusos, 

experimentais e heterogenéticos. “O processo é a chave de sua procura por 

uma linguagem mais refinada.” (p. 14) A prosa espontânea e a técnica de 

esboços nos romances, que consistem numa espécie de justaposição de 

rascunhos antecipam, segundo a autora, o ritmo ainda mais quebrado que 

impulsionará sua poesia, já quase metamorfoseada num solo convulsivo de sax 

cujas variações e alcances bordeiam o impensável. Weinreich atenta ao 

Kerouac imitador, mas que “por vezes alcança uma profundidade e riqueza 

próxima à de seus modelos” (idem, p. 18). E observa uma tendência em seus 

versos e frases: sua escrita “revela um padrão similar de desenvolvimento: do 

convencional ao experimental” (ibidem, p. 26). O contrário de um formalista, 

“Kerouac se sentia livre, exercitando uma espécie de licença poética” (ibidem, 

p. 22). O ritmo, que antecede todo discurso e através do qual Octavio Paz 

(1982) define a poesia, faz com que, em toda sua obra, fiquem indefinidos os 

limites da música e da escrita. Também Eduardo Bueno, que prefacia, posfacia 

e traduz o livro On the Road (2015), se atenta tanto à pulsação acelerada das 

prosas de estrada, quanto à lentidão prosódica de outros textos mais 

meditativos. À imagem do escritor espontâneo, que escrevia em rolo de papel, 

com o objetivo de evitar retornos e reparações morais ou estéticas, associa-se 

a do profeta alucinado, em cuja “febre onívora de observação”, de que fala 

Ferlinghetti, emana luz singularizante sobre os acontecimentos sociais, 

históricos e mundiais. Comparando On the Road (2015) e Visões de Cody 

(2009), ele reitera a caráter simbiótico que essa literatura estabelece entre 
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sonoridade e escrita. O som é introduzido na prosa americana. As frases “se 

assemelham a longos poemas em prosa jogados, quase perdidos ou 

despedaçados, em meio à fluidez aquosa do texto.” (KEROUAC, 2015, p. 11). 

Para Bueno, o estilo desses livros se desenvolvem principalmente a partir de 

uma escolha prosódica que, em Kerouac, compreende a superioridade do 

discurso falado e do som das ruas sobre a tradição literária. As justaposições, 

ou modo parentético, como chama o tradutor de On the Road, e sua 

composição sempre em estado de continuação, são também agentes que 

Bueno alia à prosódia bop. “A descrição minuciosa dos desvãos de sua 

memória o forçava a escrever frases que, cada vez mais, abandonavam 

(quando não implodiam) a ordem natural de sintaxe” (idem, p. 17). Suas 

descrições e reminiscências repletas de adjetivos, interpolados por parênteses 

que passam a durar todo um parágrafo, impedindo a finalização dos períodos, 

“a não ser após várias páginas de reminiscência e desvios de rota 

aparentemente delirantes.” (ibidem) Ao evocar a relação de profunda 

intimidade entre os sons e as palavras, presente em praticamente toda a 

escrita de Kerouac, que “tentava fazer com que suas frases soassem com um 

solo de sax de Charlie Parker, ao som da qual escrevera a primeira versão do 

livro” (ibidem), dá-se a entender a necessidade espontaneísta de sua obra. 

Como no jazz, as frases devem dar saltos variáveis segundo a força do tema 

que as mantém soando, não se submetendo a medidas rígidas que não fazem 

sequer conter sua expansão. 

 Em 2012, a parceria entre as editoras de duas revistas francesas, Select 

e Trois, e a ocasião do lançamento do filme On the Road, de Walter Salles, em 

Cannes, criam condições à publicação de uma edição especial, com ensaios 

sobre a vida e a obra de Kerouac, além de entrevistas e reportagens 

relacionadas à montagem cinematográfica e fotografias de manuscritos 

originais. Alguns desses ensaios, relacionados ao livro On the Road, reúnem 

uma série de considerações sobre estilo e linguagem em Kerouac, que vale 

serem comentados aqui. Isaure Pisani-Ferry escreve sobre “a gênese tortuosa 

de On the Road”, implicada no fato de ser ainda o segundo romance de 

Kerouac. Para ela, Kerouac atravessa sua obra hesitando entre modelos de 

narrativa, “entre um estilo a la Dostoievski ou outro mais realista” (PISANI-
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FERRI, 2012, p. 57). E admite que sua produção vai além do espontaneísmo 

que tanto lhe atribuem, mas que desaparece ao se deparar com uma 

engenharia profunda emergindo de seus escritos, por menos sistematizantes 

que pareçam. On the Road não é, como se interpreta comumente, um rolo de 

papel estendido ao acaso dos encontros, uma estrada em fluxo contínuo. Mas 

um livro repleto de processos meta-ficcionais, de esforços de edição, de 

revisão e de adaptação, de mudanças no procedimento assim como na 

geografia e nos estados da alma. Se o livro On the Road começa a ser 

rascunhado em 1949, seu reconhecimento veio bem tardiamente. As várias 

“protoversões” do livro deslocam-no do imediatismo almejado. Por forças 

externas, muitas vezes. Como na publicação de 1957, em que o editor exige o 

enquadramento do romance sob as “normas legais da decência”, até tornar-se, 

enfim, publicável. Tortuosa gênese, como define a ensaísta.  

 Já o ensaio de Gladys Marivat para a mesma revista expõe a recepção 

crítica e pública do romance On the Road. Para ela, tanto crítica quanto público 

tomaram rotas inadequadas ao ler esse livro. Em relação à crítica, os “maus 

desvios” se dão, principalmente, por impor-lhe vistas conservadoras. O primeiro 

crítico de On the Road, Gilbert Millstein, que consagra o romance tornando-o 

célebre, não passa de um acaso da crítica da época. Segundo Marivat, 

Millstein substitui momentaneamente o cronista Orville Prescott, cronista 

notoriamente conservador que nem se dá ao trabalho de ler a obra antes de 

condená-la. Os escritos posteriores de Prescott só dão a ver sua reação à 

linhagem emocional e popular do romance, em detrimento da racionalidade e 

do elitismo exigidos por ele. Com relação à recepção do público, a rota 

inadequada consiste em associá-lo a uma espécie de papa da geração beat, e 

envolvê-lo em assuntos predominantemente sociológicos. Kerouac fica 

condicionado à imagem do revolucionário contra cultural referenciado pelos 

hippies e mochileiros da geração vindoura. Para Marivat, a estrada 

kerouaquiana vai para além das abstrações míticas construídas ao seu redor e 

das projeções sociais que traçam a partir dele. Kerouac ocupa-se antes com a 

expressão literária, para fazer devir a “forma selvagem” da linguagem. Em On 

the Road e a tradição do grande romance americano, Marivat refere a obra 

mais celebrada de Kerouac ao desejo de ruptura que escritores antes dele 

desenvolvem com relação à tradição romanesca europeia. Assim como para 
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Mark Twain (2005), morto décadas antes, a atitude resistente mediante teorias 

e formas literárias produzidas no continente europeu engrossa o coro à 

rebeldia contra o domínio avassalador da multiplicidade cultural americana 

preexistente às grandes expedições empreendidas principalmente pelos países 

da Europa. A influência de Thomas Wolfe (1929) e de Twain acentua essa 

sensação, também compartilhada por eles, de “instabilidade identitária”, de 

estrangeirismo em sua própria terra. Mas acima de tudo, dá-lhe meios para 

produzir suas mais singulares visões das paisagens e dos povos americanos. É 

o próprio Kerouac quem diz que Wolfe o faz ver a América como um poema. 

Tanto Pisane-Ferry como Marivat determinam o momento em que Kerouac se 

libera formalmente de suas influências e se apropria de um estilo próprio. “Será 

necessário encontrar Neal Cassidy – encarnação do mito do Oeste e dos 

homens que juntaram as grandes planícies, as rochosas, o deserto e o 

pacífico” (MARIVAT, 2012, p. 65). O herói de Kerouac, encarnado no 

personagem Dean Moriarty em On the Road, ou no Cody Pomeray de Visões 

de Cody, fá-lo conhecer um novo modo de vida e uma nova poiesis, marco 

que, em sua vida, passa a determinar o início de uma vida na estrada e com a 

literatura. É na relação entre deslocamento e autoconhecimento que as autoras 

assistem a insurgência do olhar kerouaquiano, tão instável e ambivalente 

quanto as suas disposições geográficas. Mas é somente num outro ensaio para 

a mesma seleção crítica, escrito por Clémentine Gallot, que fica clara a 

ambivalência narrativa produzida por On the Road ao sustentar-se 

permanentemente entre as categorias de verdadeiro e de falso, assim como a 

ambivalência ética, demonstrada em sua “pluralidade de olhar sobre as 

minorias, envolvendo desde idealização, instrumentalização, até indiferença.” 

(GALLOT, 2012, p. 71) Mesmo buscando tornar o mundo menos branco, o 

engajamento político e ético é mínimo na obra de Jack Kerouac. Mesmo as 

referências às relações orgásticas e homoeróticas, envolvendo Neal, Ginsberg 

e ele, aparecem sublimadas romanticamente nos livros, evitando qualquer 

comprometimento com a questão.  A destituição da heteronormatividade 

desejada pelos beats mantêm-se, segundo Gallot, sob a égide masculina, 

conspirando em certo grau com o puritanismo que nos anos pós-guerra talvez 

não dispusesse de muitos contrapontos explícitos.  O feminismo beat ficou ao 

encargo das autoras, Diane di Prima, Hettie Jones, Joyce Johnson, Joan 
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Vollmer que, para Gallot, “sobreviveram aos escritores fracassados” para 

tornarem-se, agora, “as únicas, ou quase, a controlar a palavra beat.” (idem). 

 Um estudo de 2014, de Sara de Sá Jones, da Universidade do Porto, 

ambiciona um tratamento mais filosófico de On the Road. Relaciona o vínculo 

entre escrita e estrada em Kerouac a um trabalho de metaficção, processo de 

novas descobertas modais, inspirado pelo existencialismo religioso de 

Kierkegaard. A escrita do “meio”, em progresso contínuo, procede por 

encontros não somente com heróis e musas, mas também com demônios e 

fantasmas. Um jogo de oposições metafísicas é facilmente flagrado na escrita 

de Kerouac. Mas diferentemente das soluções dialéticas, encara-se e aceita-se 

a tensão constante e insuperável, produzindo uma existência sempre na corda 

bamba, tão melancólica quanto sagrada. Dean Moriarty é ao mesmo tempo a 

sombra ou fantasma ficcional, que rege o estilo narrativo com suas velocidades 

e curvas. A aproximação filosófica proposta parte principalmente da ideia 

kierkegaardiana de que a vida do poeta principia com sua luta pela existência. 

Sofrimento e angústia no caminho determinam curvaturas essenciais às rotas. 

A fé na ultrapassagem desses afetos não cessa de ser uma afirmação cega do 

mundo. Fé de Sal Paradise/Jack Kerouac em um modelo vivo, como Dean 

Moriarty/Neal Cassidy, símbolo de robustez e alegria, que visa um estado de 

alma para além da passividade histórica, da perda de identidade e da diluição 

do ego que enodoam a mente humana. Kerouac persegue um pensamento que 

excede a consciência individual. Busca um antídoto à própria consciência. 

Drogas, viagens, escrita, apresentam-se como armas para um combate e uma 

fuga muito específicos, visando o máximo de liberação criativa do corpo e da 

mente, uma fluência antes de tudo rítmica. Há para Jones uma 

metaficcionalidade essencial a toda obra kerouaquiana, compreendida nesses 

deslocamentos para fora de tudo que se quer definir como biografia e como 

ficção. E a diferença é ético-estética: as relações e suas regulações adquirem 

nova velocidade com a modernização tecnológica. Um hiperfluxo vai 

desenvolver uma sintaxe violenta, que atropela os sinais, provocando um 

verdadeiro surto da linguagem, “A prosa de Jack Kerouac é ainda mais nervosa 

e desorganizada que a de seus antecessores, visto que a urgência do bebop, 

invenção da contracultura, é uma de suas maiores apropriações.” (JONES, 

2014, p. 72) Henry Miller, em seu prefácio de Os Subterrâneos (KEROUAC, 



13 
 

1984, p. 7-14), atenta à maestria de Kerouac em lidar com a modernização da 

linguagem, em levá-la ao limite do incomunicável. Não é à toa que os períodos 

mais criativos de Kerouac compreendem os intervalos entre suas 

peregrinações e o tempo que antecede sua celebrização, quando é forçado a 

se constituir como gérmen a uma escrita por vir. A resposta de Kerouac a isso 

parece ter sido seu precário e melancólico fim após se fazer ouvir e passar, 

como um arauto ante os desastres humanos. “Não tem nada limpo, nada 

saudável, nada promissor nessa nossa era de maravilhas – só o cantá-la.” 

(idem, p. 16) A impossibilidade da forma definitiva é a questão de estilo que 

sempre se apresenta como uma obsessão para Kerouac. Para ele, apenas em 

Big Sur (1985), sua última obra, é que alcança a perfeição de seus projetos 

estéticos. Mas a realidade é que sua insatisfação o coloca em perpétuo trânsito 

entre os modelos, jamais assumindo algum como definitivo. Migra do 

visionarismo inspirado em Yeats, em Rimbaud e em Blake a poéticas do 

cotidiano, como as que permeiam a poesia de Whitman e a prosa de Thomas 

Wolfe, e daí à prosa espontânea, inspirada nas cartas recebidas de Neal 

Cassidy e no manifesto surrealista. Vai desde a reflexão budista à transgressão 

mística, do grande romance ao haicai. Seu primeiro livro editado, Cidade 

Pequena, Cidade Grande (2008), é a própria expressão da influência wolfeana 

mas que o condena ao passadismo estético, mesmo que desde aí já se 

prefigure a vocação por uma escrita local, pessoal e autobiográfica que deve se 

estender por toda sua obra. Mas o trabalho estético parece sempre submeter o 

autobiográfico. Ora acentua, ora suaviza os tons característicos dos mesmos 

personagens em diferentes livros. Alguns deles reaparecem distorcidos, outros, 

ainda mais enfatizados, como o caso de Dean Moriarty, em On the Road, ainda 

mais elevado à condição heroica ao se tornar Cody Pomeray de Visões de 

Cody. Ambos inspirados em Neal Cassidy, mas que não passam de sua figura 

idealizada transposta à mitologia urbana inventada por Jack Kerouac.  

Os capítulos seguintes deste texto dedicam-se principalmente à leitura 

de três livros de Kerouac, que são os que mais parecem dar vistas à 

metaficcionalidade de sua obra e tornar mais perceptíveis suas 

experimentações estéticas. On the Road, Os subterrâneos e Visões de Cody 

são livros escritos anteriormente à sua celebrização como rei dos beats, evento 

que, talvez, possa tê-lo forçado a conformar seu experimentalismo linguístico a 
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processos de recodificação, seja por adequação ao mercado ou por restrições 

morais. As citações de fragmentos extraídos desses livros encontram-se 

conforme as traduções feitas, respectivamente, por Eduardo Bueno, Paulo 

Henriques Britto e Guilherme da Silva Braga. Apesar do fato de que nenhuma 

tradução deve parecer fiel ao texto original, mas refazê-lo, ou transcriá-lo, como 

exige Haroldo de Campos, sempre haverá escolhas adversas às do tradutor. 

Neste caso, opta-se, para além das divergências na escolha de vocábulos ou 

de formações sintáticas, pelo acolhimento das versões desses tradutores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1 ESCAPAR 

 

1.1 Ao projeto 

 

On the Road é uma série de processos de fuga. A mobilidade de seus 

personagens e suas velocidades remetem a modos de passar pelo mundo 

mas, ao mesmo tempo, de escapar a seu domínio, a seu ordenamento. Sal 

Paradise, o narrador-personagem, é movido para fora do regime familiar e 

burguês graças a uma paixão pelo ilimitado no corpo e na escrita, para além do 

limite que se dá a vida moral. Fugir para relacionar escrita, corpo e mundo de 

uma nova maneira, com outros corpos. Em PIC (2008), é a solidão do narrador 

que o impulsiona, um menino negro do Sul dos Estados Unidos que, ao perder 

seu avô, se vê lançado à estrada e chega à Nova Iorque com o irmão, 

consumido de fascínio pelo novo. Sal passa por muitas cidades, atravessa os 

estados norte-americanos, vai para o México, ou mantém-se no mesmo lugar, 

mas não deixa de mover-se intensamente. Um ser que foge não deixa de 

encontrar ou ao menos buscar outro. Sal busca um afeto que se confunde com 

o modo de ser de Dean Moriarty, um rapaz vivido nas ruas das grandes 

cidades e que ele julga liberto das convenções sociais, um desviante iluminado, 

vivendo sob as precárias condições de vida, mas movendo-se sempre à frente 

dessas condições. O pensamento para Sal é coextensivo à amizade com 

Dean. Dean é o agente revolucionário que lhe falta, canal de rasgamento e de 

exposição da interioridade adquirida com os costumes católicos. Juntos eles 

conservam, em meio à provisoriedade dos encontros nas grandes cidades, 

uma amizade cuja passionalidade Sal busca traduzir para a escrita. Escrever é, 

talvez, seu modo de refazer essa duração criadora, interrompida pelo 

ressentimento desenvolvido por Sal por ter sido abandonado no México por 

Dean, e por certo recalque moral, já que não nunca concretiza sua libertação 

da moral católica, mesmo diante das muitas formas de liberdade que se dão a 

ver. 
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A fuga é sempre intensiva, mesmo quando se estende por vastos 

territórios. Porque a fuga é um processo que convoca à atenção múltipla e à 

espreita. Fugimos dos credores com a mesma presteza que das neuroses. Em 

O Livro dos Sonhos (2001), são as sensações e as ideias que distam o 

narrador de uma triste e infecunda materialidade. Kerouac, antes de se deixar 

endurecer pelo alcoolismo, é um grande exemplo de nomadismo e 

experimentação na literatura. Seu movimento reveza entre os fluxos da estrada 

e os fluxos da literatura. A estrada-livro de Jack Kerouac, quiasma indissolúvel, 

escapa à restrição dos olhares críticos que se sucederam à sua publicação, 

que tendem a reconhecer na obra apenas um testemunho infértil de sua vida. 

Foca-se muito na vida de Kerouac, e são poucos que o leram com uma 

atenção voltada à sua sintaxe, a seu estilo. Os críticos ainda inferiorizam a obra 

de Kerouac, reduzindo-a ao mero reflexo da verdade biográfica, talvez pelo 

interesse mundial gerado pelo gestuário beat. No Brasil, as obras de Kerouac 

são lidas quase sempre ao lado de outros escritores da geração. Um olhar 

singularizante e que exceda o limite do binarismo entre ficção e testemunho, a 

vontade de verdade que Nietzsche contempla como a efetuação do espírito 

decadente sobre o pensamento, com relação a seus livros nos parece urgente, 

pois só assim faz ver um modo de escrever distinta e inseparavelmente dos 

modos de vida de Kerouac. Fugindo à finalidade direta do autor, os livros-

estrada de Kerouac, como On The Road, Os Subterrâneos, Visões de Cody, 

criam novos cursos afluentes e inconcluíveis. Como em George Bataille (1989), 

a reticência torna-se um caminho sem volta, uma passagem. Ao mesmo tempo, 

uma desistência e uma insistência em continuar. O projeto ou trajeto, que se 

impõem como pressupostos às vivências e às viagens, apenas estão à espera 

da sagrada traição pelo acontecimento, o que é absolutamente inesperável. As 

caronas de Sal Paradise o arremessam de volta e o Oeste fica cada vez mais 

distante. Escrever torna-se, para ele, um modo de acolher essa traição.  

 Mas são raros os escritos sobre Kerouac que se enveredam de fato por 

seu tecido literário. Uma preocupação quanto à veracidade dos acontecimentos 

narrados ou dos atributos dos personagens com relação às pessoas que 

permearam de fato as vivências de Kerouac, que obviamente se encontram 

dissolvidas em seus livros, mas jamais representadas, parecem distrair a 
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percepção de seus leitores, e evidenciar em sua escrita o elemento mais 

redundante e pouco importante: sua função designativa. O estilo, a 

luminosidade da obra de Kerouac parece intocável pela crítica literária, que 

ainda muito dificilmente digere sua ingestão canônica. E muito possivelmente 

reagindo à sua aversão explícita ao academicismo, diluída pela quase extensa 

obra desse escritor que, paradoxalmente, torna-o uma referência contra 

cultural, um modelo beat, e força-o a encarar mais uma dentre as contramãos 

de seu projeto “espiritual”: sua celebrização como Rei dos beats. Kerouac 

torna-se famoso por sua “sinceridade” aos fatos vividos num tempo particular, 

como Ginsberg lhe atribui. É cada vez mais evidente que a obra de Kerouac 

permanece quase intocada, inaudita em meio a tanta tagarelice jurídica.  

E seus livros são multiplicidades abertas. Dão eixo às mais variadas 

questões éticas e estéticas, que jamais repousam em respostas definitivas. 

Não é possível subtrair uma totalidade da obra. Mas perceber a importância de 

determinadas questões, que reaparecem e sempre inconcluidamente, e levá-

las a outro lugar, como por exemplo a este texto sobre literatura e combate. 

Assim como em On the Road Sal Moriarty idealiza sua ida ao Oeste, visando 

fluxos sem corte, puro deslizamento até São Francisco, o escritor também 

idealiza uma obra final, seu silenciamento mortuário. As antecipações mentais 

dos eventos concorrem com os pressupostos literários e filosóficos. As 

verdades assombram as atitudes. Mas a literatura torna-se o meio de tornar 

perceptível a profunda imprecisão de tudo. As questões na escrita sempre 

virtual da literatura colocam-se independentemente dos projetos, que atuam 

como um agente estabilizante que, como os outros, dispõem-se ou não às 

torções do acaso. E o gesto do viajante, assim como o do escritor, mostra-se 

como infinito refazimento dos projetos de viagem e de escrita, mais ou menos 

abertos ao outro, mais ou menos sensíveis a novas expressividades.  

Sal identifica-se com o “desânimo” do barítono, “erguendo-se de uma 

masmorra sob o gemido das pedras”, da ópera Fidélio, que assiste a convite de 

seus anfitriões em Denver, “intelectuais” por quem sente alguma simpatia, 

principalmente por afinidades intelectuais, mas essencialmente pelas 

comodidades que esse encontro lhe oferece. Enfim, torna-se um dependente 

financeiro dos anfitriões de Denver, até mesmo cúmplice da hostilidade que 



18 
 

expressam por seus amigos “delinquentes”, remarcando ainda mais os limites 

entre o seu mundo e o de Sal. Não aceitam Dean Moriarty, aquele que, 

opostamente a tal atitude, Sal perseguirá quase obsessivamente durante a 

maioria de suas viagens, nem Carlo Marx (cômica homenagem ao filósofo 

prussiano Karl Marx), seu íntimo amigo e, ao mesmo tempo, o intruso que lhe 

rouba a presença “sagrada” de Dean. Sal e Dean formam uma relação de 

amizade, um companheirismo que os ajuda a atravessar as mais duras 

situações, sempre nutrida por aprendizagens filosóficas e artísticas. Carlo e 

Dean configuram outro tipo de relação, mais confessional e mais erótica, 

percorrendo a nudez do discurso e do corpo em debates e orgias ininterruptos 

pelas madrugadas. É pelo fato de Sal se ressentir das descontinuidades na 

relação com seu amigo, e torná-lo um fantasma reenviado perpetuamente às 

alturas de sua idealização para depois ser mais uma vez rebatido sobre sua 

efetividade, ou seja, por ciúme, que ele escreve seu testemunho ficcional. Por 

isso Sal repete a fala do barítono: “Que desânimo!” como quem exclama “Que 

extraordinário!”. Porque é o desastre de seu encontro com Dean que o move, 

como um chamado para fora de si mesmo. “Ouvi os sons da locomotiva de 

Denver e Rio Grande uivando no rumo das montanhas. Quis seguir ainda mais 

longe atrás de minha estrela.” (KEROUAC, 2015, p. 81) Quando encontra o 

limite continental, nas divisas com o Oceano Pacífico, e julga esgotadas suas 

possibilidades, ele decide frustradamente retornar para a Costa Leste. Mas no 

caminho de volta, numa estação rodoviária, encontra Terry, uma camponesa 

mexicana. Durante a viagem que coincide seus trajetos, seu objetivo é seduzi-

la e atraí-la ao estabelecimento de suas novas metas. Traído seu projeto de 

viagem, ele inicia outro. Mas novamente o projeto mostra-se insustentável em 

sua efetividade. Sal não cessa de abandonar seus projetos, e esse gesto é, 

talvez, seu movimento mais vigoroso. Livra-o de viver sob a projeção de sua 

interioridade sobre os lugares por onde passa e de sua reação ainda 

amedrontada frente à vastidão de caminhos que se abrem à sua vista. Ele é 

levado por Terry a trabalhar com seu irmão, Rickey, na venda e no transporte 

de esterco para as fazendas. Passam dias de total insucesso nas vendas. Mas 

diante das condições desfavoráveis, Rickey, como quem busca nunca se 

conformar, adia sempre mais uma vez a realização de seu projeto de vendas. 

“Nada foi concluído. O que havia para se concluir? ‘Mañana’, disse Rickey, 
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‘Mañana, homem, nós desdobraremos essa; toma outra cerveja, vamo nessa, 

vamo nessa!’”. (idem, p. 122) A sensação de desastre e a percepção de 

adiamento parece forçá-lo a um pensamento mais profundo e radical de 

existência, para além do projeto: a visão do encontrar...  

 

 

1.2 À forma 

 

São as rupturas amorosa (o divórcio) e familiar (o falecimento do pai) 

que, para Sal Moriarty, disparam-no sobre a estrada. Mas como a “deixa” de 

um músico, gesto quase imperceptível no jazz, que modula as frases e faz 

passar a voz principal de um instrumento para outro, as experiências do 

divórcio e da orfandade paterna precisam de um modo de passagem. Por mais 

pesado que pareça o salto de estreia para fora, ainda carregado dos afetos 

sedentários, como a decepção ante um projeto frustrado ou a antecipação 

mecânica dos eventos, é ainda nele que se expressa a aposta do novo, a 

ultrapassagem de si mesmo. Dean Moriarty surge para Sal como uma luz a 

suas potencialidades escondidas, e como limiar da experiência de mudar a si 

mesmo. A atitude extra moral, a alegria espontânea, a paixão pela música, o 

erotismo amoral e inconsequente, a sede de conhecimento, a robustez e 

flexibilidade ante as situações mais problemáticas... 

 Sua devoção se frustra porque não é abstrata o bastante e se individua 

na forma idealizada a que passa a designar com o nome Dean Moriarty. On the 

Road é um fluxo de pensamento, mas ao mesmo tempo constitui um povoado 

de situações singulares locais que o desaceleram. A desaceleração se 

confunde com a memória fixa que Sal reproduz por onde passa, quando 

gravemente fixa seus pontos reflexivos. “Eu penso em Dean Moriarty” (ibidem, 

p. 372), frase que se repete nas últimas linhas do livro, remarca esses pontos, 

e conclui o livro nostalgicamente, ainda visando um horizonte ao mesmo tempo 

futuro e perdido. Os livros de Kerouac costumam, para além de opor fluxo e 

corte, colocá-los em jogo. Expor suas armas, mas também suas pequenas 
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tiranias. Diferente da coerência subjetiva de que muitos romancistas dotam 

seus narradores-personagens, os eus kerouaquianos, Sal Paradise em On the 

Road, Leo Percepied, em Os Subterrâneos, Duluoz em Visões de Cody, são 

consistências antes de indivíduos, não se formalizam em sujeitos da própria 

história, nem mesmo como efeitos dos acontecimentos que os atravessam. 

Enquanto escreve, Kerouac ainda está experimentando os acontecimentos que 

narra e o forçam a pensar de outro jeito. Enquanto narram, os narradores-

personagens estão entre um passado supostamente vivido e o ato do 

pensamento, que não é cronológico, mas está sempre escapando ao passado 

e ao presente e fundindo-se desordenadamente. 

 Dean Moriarty é para Sal o outro ilimitado, seu amado e, ao mesmo 

tempo, seu principal traidor. O livro de Kerouac não deve der reduzido ao 

testemunho. Antes de um testemunho, faz um tributo a uma visão da 

velocidade do corpo e do pensamento. E busca produzir com a escrita uma 

experimentação que se atribui antes aos corpos. Sal forja uma máquina de 

escrita para acompanhar Dean Moriarty, o corpo convulso, a energia incontível. 

Como numa invocação, a vinda de Dean ao texto leva a sintaxe a uma 

velocidade outra, ao deslizamento mais preciso. O corpo de Dean sob o 

encargo da condução e da manobra dos carros, os saltos de um carro a outro, 

emergem textualmente como acelerações sintáticas. São incontáveis as 

situações narrativas violentamente invadidas e contagiadas pelo signo Dean 

Moriarty que, mesmo fixado na mitologia de Sal Paradise, não se deixa 

codificar. Dá, antes, saltos sintáticos no texto, permitindo-o escapar à 

gramaticalidade opressora. Dean é para Sal o oposto de um acadêmico, de um 

burocrata, de um burguês, de um padre, focos e canais para o mesmo mundo 

que ele não visa manter, e por isso torna-se sua mais nova promessa de fora, 

seu livro-estrada.  

O maior garagista do mundo, capaz de dar marcha à ré a sessenta por 
hora num corredor exíguo e estreito, parar rente à parede, saltar do 
carro, correr entre os para-choques, pular para dentro de outro, 
manobrá-lo a oitenta por hora num espaço minúsculo, bater a porta com 
tanta força que o carro ainda balança enquanto ele sai voando em 
direção à cabina de controle como um atleta na pista, arranja um novo 
tíquete para um recém-chegado e, enquanto o motorista ainda está 
saindo do carro, pula literalmente sobre ele, liga o motor com a porta 
entreaberta e sai cantando os pneus em direção ao lugar disponível 
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mais próximo, manobra outra vez, trava bruscamente, salta fora, inicia 
outra corrida entre os para-choques, trabalhando assim oito horas por 
noite sem parar, no rush dos fins de tarde ou nas horas de pique na 
saída dos teatros, vestindo calças velhas sujas de graxa, uma jaqueta 
rota forrada de pele e sapatos gastos com a sola descosturada. (ibidem, 
p. 25-26) 

Também em Os Subterrâneos, os planos e tempos narrativos se cortam 

e se interpenetram convulsivamente por meio de apenas dois sinais de 

pontuação, os parênteses e os travessões, que funcionam ora conectiva ora 

disjuntivamente. Determinadas situações de fala estão em letra maiúscula, 

arrastando a discurso indireto até o plano da escrita/leitura, na fronteira entre o 

ilocutório e o performativo. “- uma coisa que me faz pirar tanto que eu quase 

chego a gritar, EU TAMBÉM TENHO A MINHA ESSÊNCIA E ESSA ESSÊNCIA 

É RECONHECIMENTO MENTAL.” (idem, 1984, p. 67) On the Road, concebido 

antes desse livro, já apresenta, sob uma suposta sequência cronológica dos 

eventos e das viagens, um subterrâneo magmático de pensamentos, que fluem 

indiferentes às demarcações sequenciais e territoriais, e arremessam a escrita 

para fora de seu eixo, desprendendo-a de suas possíveis coordenações.  

 

 

1.3 Ao clichê acadêmico 

 

 “A comunicação vem sempre cedo demais ou tarde demais, e a 

conversação está sempre em excesso, com relação a criar.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1992, p. 41). A opinião, ou “generalidade vazia”, que Deleuze e 

Guattari atribuem ao tipo de filósofos sempre dispostos a intermináveis 

discussões temáticas, mas que nunca conversam entre si, e àquele que se dá 

o direito de “criticar sem criar” (idem, p. 42), é o que pensamos dar, mesmo 

insuficientemente, corpo ao conceito de clichê. Sal Paradise é um escritor que 

busca fugir de um regime de hábitos para não corresponder a uma série de 

clichês pelo caminho. Busca uma expressão própria, que só um signo não 

linguístico, não literário, o puro movimento de Dean Moriarty, parece inspirar. É 

por ser irrepetível que Dean não é influência literária. Ao mesmo tempo, 
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Kerouac quer se desnudar das influências, livrar-se dos fantasmas de Thomas 

Wolfe (1929), de Jack London (2007), que assombram seu primeiro romance, 

Cidade Pequena, Cidade Grande (2008).  Porque percebe e perece ao saber 

que sua escrita é clichê, pois se apropria das formas de outro escritor, busca 

falar como outro.  Mas como não falar como Dean Moriarty, seu personagem 

ideal, que Kerouac passa a amar talvez mais que a Neal Cassidy, sua 

inspiração concreta? Acompanhando-o, falando com ele, ou abandonando seu 

possível abandono. A escolha do narrador é pela repulsa quase inconsciente 

de seu amor pela desordem a que o outro o conduz. Ao mesmo tempo, é pela 

recusa do ordenamento que se reproduz inocuamente ao seu redor. Escrever é 

continuar-se indecidível.  

 O clichê é uma forma de tornar tudo comunicável. Pode-se falar de tudo 

com um mínimo de ferramentas linguísticas. Mas falas que só afirmam a 

vacuidade de sentido de onde se fala. O lugar do clichê é um querer falar 

inesgotável, mas um excesso de fala que dá voz a uma profunda carência de 

sentido. Ele interrompe o pensamento do fora para ceder aos deveres da 

consciência. O codificado no clichê é a necessidade replicante da interioridade, 

que segreda apenas superficialmente a função de exclusão do outro e de 

apreensão ordenadora de formas outras, diferenças vitais que irrompem sobre 

a vida e sobre o discurso. As descontinuidades ou a má mistura entre os 

corpos assistem assimetricamente ao silenciamento forçoso da linguagem. Sal 

não conecta imediatamente as linhas do discurso ao seu desejo, mas busca 

conexões que acaba em algum momento cruzando-os. Aos encontros 

antecedem-se e seguem-se muitos desencontros. Se a viagem é 

conceitualmente um lançamento subjetivo para novos encontros, ao que não se 

pode mais reconhecer como mesmo, também é dispor-se a viver perigos e 

mortes. Com Montana Slim, por exemplo, que conhece durante a carona que 

considera a superior de todas, tem um encontro que, apesar de silencioso e 

pouco articulado sobre a carroceria de um caminhão, mostra-se a experiência 

mais vívida e “digna” de ser escrita. Contrastando com seus “intelectuais”, 

como Roland Major, Tim Gray ou Ray Rawlins, que o recebem em Denver, 

conserva uma conversação quase sempre irônica, já que eles parecem ainda 

mais fixos ao clichê que ele, presos ao mundo fechado de uma aristocracia 
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perdida. São os novos “Hemingways”, mas soberbos demais para um diálogo 

com um velho pescador, ou com um louco, com Carlo Marx, ou com o profeta 

delinquente, seu amado Dean Moriarty. 

Senti uma espécie de conspiração no ar, e esta conspiração 
confrontava dois grupos da gangue: Chad King, Tim Gray e 
Roland Major, junto com os Rawlins, basicamente dispostos a 
ignorar Dean Moriarty e Carlo Marx. Eu estava bem no meio 
deste curioso confronto. (KEROUAC, 2015, p 60)  

Sal está ante dois mundos, que apenas aparentemente se opõem, já 

que é a diferença dos mundos que o constitui na errância. O mundo teórico de 

Columbia e os clichês acadêmicos daqueles “caras metidos a artistas 

espalhados por toda a América” (idem, p. 63) de um lado, o mundo subterrâneo 

e noturno das convivências nas áreas urbanas e a língua experimental das 

ruas, das gangues, dos músicos de jazz. Mantém-se sempre entre os dois 

lados, indecidível. Mas é essa a tensão que move os narradores-personagem 

dos romances de Kerouac. Estar ao lado do guerreiro nômade (Dean), criador 

de si e de seus próprios meios de vida, e do homem de Estado, perpetuador de 

padrões gramaticais e morais, o ser das instituições, produto da universidade, 

da família, da escola, do comércio, mundos onde o escritor esteve de fato 

imerso e de que apenas provisoriamente, enquanto viaja, é que consegue se 

liberar. Seus livros são a expressão de sua busca por refazer-se fora dessas 

condições habituais. Mas essa contradição que o preserva entre a 

impetuosidade e a prudência doméstica é algo que se mantém inapaziguável.  

O aspecto decadente do narrador-personagem de On the Road é sua 

obsessão pelo passado, que o faz sempre querer retornar a um ponto anterior 

ou inicial, seja à sua terra natal, Lowell, onde viveu a infância, seja à tutela 

materna, dependência econômica a que a vida do escritor ficará condicionada 

até seu fim. A invocação repetida do nome de Dean, da ideia transgressora que 

ele desperta, ao final do livro responde a uma distância quase intransponível 

que se impõe entre eles. O ressentimento de Sal Paradise, a interiorização do 

sofrimento cuja causa ele atribui a seu amigo e, ao mesmo tempo, principal 

traidor, amplia ainda mais o vão que os separa. Mas a indecidibilidade apenas 

aparentemente tem fim com o rompimento da amizade entre eles. Na ausência 

de Dean e na presença de seus amigos ilustres e sociáveis é essa ausência 
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quem mais lhe fala. Com Roland Major, por exemplo, as conversas parecem 

nunca engrenar. “‘Você já leu As Verdes Colinas da África? É o melhor de 

Hemingway.’ Desejamos sorte um ao outro. Nos encontraríamos em Frisco.” 

(ibidem, p. 81) Com Dean, parecem fazer malabarismo com as palavras. 

A inteligência de Dean era muito mais brilhante, formal e completa, sem 
nada daquela intelectualidade tediosa. E a ‘criminalidade’ dele não era 
algo enfadonho ou escarnecedor, mas uma vibrante e positiva explosão 
de alegria americana, era o Oeste, o vento do Oeste, um cântico às 
planícies, algo novo, há muito profetizado, vindo de longe (ele só 
roubava carros para dar umas voltas). Além disso, todos os meus 
amigos nova-iorquinos estavam numa viagem baixo-astral, naquele 
pesadelo negativista de combater o sistema, citando suas tediosas 
razões literárias, psicanalíticas e políticas, enquanto Dean 
simplesmente mergulhava nessa mesma sociedade, faminto de pão e 
amor. (ibidem, p. 27)  

 Dean é uma língua e uma população por vir, algo “há muito profetizado”, 

mas ainda hostilizado em seu próprio tempo. Sua conversa com Marylou, 

quando chegam à Nova York - “Temos que entrar na dança rapidinho, do 

contrário a gente fica aí, numa flutuante (...)” (ibidem, p. 21) -, expõe sua ânsia 

pelo futuro, o valor profético e extemporâneo de suas ideias, e ao mesmo 

tempo uma repulsa do presente, o tedioso presente, rebatendo sempre sobre 

os mesmos ponteiros. Em meio às razões tediosas, ao clichê generalizado, Sal 

vê desprender-se um pensamento novo, que “mergulha” nas experiências, 

“faminto” pela novidade e aberto quase eroticamente às mais heterogêneas 

formas de pensamento. A aposta literária de Kerouac não está tão distante da 

aposta filosófica de Nietzsche. O além do homem é a busca de uma forma 

outra já fora do homem. Como interpreta Deleuze (2005, p. 140), é aquele que 

libera a vida dentro do próprio homem, em proveito de outra forma. A Dean, 

tendo sido abandonado pela mãe, vivido nas ruas desde menino, maltratado 

pelo irmão, acompanhado as desventuras do pai alcoólatra, apartado da 

economia dos centros urbanos, dos regimes de posse e de hereditariedade de 

posse, só resta o fora como ilimitado campo de relações no qual ele 

“simplesmente” mergulha. “‘Tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra escrever! 

Como ao menos começar a por tudo isso no papel sem desvios repressivos, 

sem se enrolar todo nessas inibições literárias e temores gramaticais...’” 

(ibidem, p. 23) Essa questão com qual Dean intervêm num instante de escrita 

de Sal parece determinante ao processo de criação de vários entre os livros de 
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Kerouac. E em Os Subterrâneos talvez ele a tenha levado às últimas 

consequências. 

 Seguindo a sugestão de Nietzsche (1992), em Para Além do Bem e do 

Mal, para quem sempre houve um liame secreto entre a ciência e a moral, 

enquanto a arte teria se mantido autônoma, podemos pensar, talvez, que as 

convenções, a solenidade, o formalismo acadêmico não cessa de ser a 

expressão de uma conspiração reacionária. É a mesma moral dos salões 

sociais, que Nietzsche chama de espírito gregário, ou os signos mundanos que 

Deleuze (2006) extrai da obra de Proust (2001), emergindo no espírito 

científico. Por exemplo, Roland Major, amigo acadêmico de Sal, “falava assim 

com Dean: ‘Moriarty, que história é essa que escutei, que você anda dormindo 

com três garotas ao mesmo tempo?’ Dean se ajeitou no tapete e disse: ‘É isso 

mesmo’ (...)” (KEROUAC, 2015, p. 69) Ou após assistir à ópera Fidélio em 

Central City, o encontro de Sal com Denver D. Doll, com sua “entonação 

oficial”, torna claro esse abismo entre a arte e o “mundanismo” vazio que a 

rodeia, buscando implicá-la em seu ordenamento obsessivo. “‘Agora o próximo 

passo é conhecer os integrantes do elenco’, prosseguiu ele (...)” (idem, p. 76). 

Mas Sal, diferentemente de Dean, que despreza tais superficialidades, 

responde a ela, mantém-se dependente de suas facilidades, partilhando, 

assim, de signos que nada dizem, de encontros que nada encontram. Correndo 

os bares, após a ópera, reassiste a isso ao perceber D. Doll em suas idas e 

vindas. 

Denver D Doll, impaciente, de óculos, apertava todas as mãos, 
dizendo: “Boa tarde, como vai você?”. Quando a meia-noite 
chegou ele ainda dizia: “Boa tarde, como vai?”. Em determinado 
momento, o vi saindo com uma autoridade. Em seguida, 
retornou com uma mulher de meia-idade, no minuto seguinte 
estava conversando com uma dupla de lanterninhas, no meio da 
rua. Um minuto depois já estava apertando minha mão sem me 
reconhecer, dizendo: “Feliz ano novo, meu garoto”. Ele não 
estava bêbado de álcool, apenas embriagado daquilo que 
realmente gostava: multidões fervilhantes. Todos o conheciam 
“Feliz ano novo” anunciava, e às vezes “Feliz Natal”. Disse isso à 
noite inteira. No Natal ele desejava Feliz Páscoa. (ibidem, p. 78) 
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Talvez os cortes nas amizades de Sal dependam direção para onde 

penda sua indecisão entre os mundos polarizados que o concebem, que de 

alguma forma sempre o faz tender a algum tipo de conservadorismo. Há 

instantes de confissão em On the Road em que ele quer justificar aspectos 

rígidos de sua alma. Por exemplo, ele chega a ser violentamente homofóbico 

no banheiro de um bar, mesmo cultivando uma paixão secreta pelo amigo 

Dean Moriarty.  Em O Livro dos Sonhos, a questão moral é uma das que mais 

atormenta o narrador Jack. Os delírios paranoicos descritos em alguns sonhos 

parecem sempre à espera de um castigo ou de um olho vigilante, traduzindo 

uma espécie de culpa sexual que o acompanha. Para além dos livros, Kerouac 

morre soluçando, entre os tragos de vinho licoroso, os mesmos valores rígidos 

de família e de propriedade, que já houvera rejeitado e combatido. Em Big Sur, 

uma de suas últimas obras, já se percebe um misto de paranoia e confusão 

decorrente do excesso de bebida, mesmo em meio a fascinantes visões 

paisagísticas e à apreciação dos momentos com seus amigos. Mas em On the 

Road, como em Visões de Cody e em Os Subterrâneos, a experimentação, 

ainda germinal, não está ainda formalizada numa “carreira” literária, 

institucionalizada numa espécie de “escola” beat, ou recodificada pelo budismo 

tardio do autor. Aqueles textos parecem reunir um máximo de forças possíveis, 

mesmo sem um destino para elas.   

On The Road é, para Kerouac, a superação de sua influência wolfiana, 

de que está impregnado seu primeiro livro publicado, e mais volumoso 

romance, Cidade pequena, cidade grande. Thomas Wolfe (1929), em Look 

Homeward, Angel, seu primeiro livro, já opta por escapar à polaridade entre 

autobiografia e ficção. O livro começa com um curto texto, que é diretamente 

dirigido ao leitor, chamado To the reader, e visa prepará-lo para algo novo, 

diferente dos métodos dualistas de escrita, que se limitam a investir ou 

somente na representação do real, ou em abstrações que o repelem. O 

procedimento escolhido por Wolfe e que ele quer tornar claro em suas 

primeiras frases tem a ver com a relação de descontinuidade entre fato e 

ficção. Todos os livros se encontram para além dos fatos, sobrevivem aos 

fatos. Mas não deixa de haver uma relação nessa não relação entre a escrita e 

a experiência vivida. Só que ela não é simétrica, e mantém-se indecidível entre 
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essa distância. Pois não se chega a uma resposta definitiva, apenas a um jogo 

contínuo entre esses termos. Como Derrida (2004), ao falar de Blanchot e sua 

narrativa O Instante de minha morte, para quem tanto a ficção como o sério, a 

veracidade jurídica são noções duplamente problemáticas e “desconcertantes”. 

A problematização que Wolfe media ante um possível leitor não o desvia dessa 

dificuldade, mas busca dramatizar o jogo indecidível entre fato e ficcionalidade, 

inseri-los um sobre o outro. Mas tal decisão excluiria algo que para Wolfe é 

inegável e a que não se pode escapar, o fato de que nós tudo o que há é a 

soma de todos os momentos, de todas as vivências Um procedimento seletivo 

e combinativo, um trabalho sobre o vivido, é o que afasta a escrita do puro 

testemunho, mas a aproxima de uma espécie de soma das vivências. E o que 

ele chama de propósito, seu princípio seletivo, que atravessa todo esse jogo de 

proximidades e distâncias, é sua necessidade de extrair do vivido aquilo que 

ele julga indispensável a todos os homens. Há algo que escapa ao dualismo, 

movendo o pensamento para outras direções. Nietzsche (2011), talvez, a isso 

remete ao conceber sua vontade de potência. Para Wolfe (1929), é tudo aquilo 

que sobrevive ao rancor e às amargas intenções.   

 Essa intensidade buscada fora do mimetismo fará parte do 

empreendimento kerouaquiano. Mas em Cidade pequena, cidade grande é o 

mimetismo formal que impede que algo novo aconteça. Desviando dos 

pressupostos de conteúdo, Kerouac ainda se apega a pressupostos de 

expressão. Ainda visa “a quimera do ‘Grande Romance Americano’” 

(KEROUAC, 2008, p. 10), ao invés da voz própria, como aponta Douglas 

Brinkley, em sua introdução ao prefácio do primeiro livro de Kerouac. Kerouac 

parece narrar a trajetória da família Martin na imaginária cidadezinha de 

Galloway como os tradicionais romances ingleses, opondo seu herói, Peter 

Martin, ao mundo que o desafia às evoluções e involuções apenas individuais. 

Diferente de seus outros livros, a maioria em primeira pessoa, o discurso na 

terceira pessoa parece ampliar demais a distância das formas de expressão 

das formas de conteúdo, enunciação e enunciado. Nenhuma intimidade entre 

elas talvez tenha gerado um clichê da forma, a forma vazia da forma, que mais 

nada de novo pode extrair do vivido senão recolocá-lo novamente sob um 

senso comum. É por ir além do clichê, explorar velocidades e combinações 
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ainda inexperienciadas, lançar-se intensamente sobre as matérias do 

pensamento selecionadas, que On the Road pode ser lido como obra-prima de 

Kerouac. Ali ele realmente parece transpirar sensações de sua própria vida, 

mas sem se importar tanto com o juízo ou a veracidade dos fatos, ou com o 

excesso de formalismo gerado por sua angústia ante a tradição que o precede. 

Em Os Subterrâneos, Leo Percepied fala da clareza mental que os livros de 

Wolfe lhe provocam desde os 19 anos. Mas é outra clareza que o despertará 

depois, dessa vez por suas próprias lentes. 

 

 

1.4 Ao clichê turístico 

 

 On The Road e Visões de Cody são os livros mais propriamente de 

viagens de Kerouac. É onde o nomadismo explícito é levado ao máximo limite. 

Também são livros mais abrangentes quanto ao alcance geográfico e cultural, 

circunscrevendo-se por grande parte do território dos Estados Unidos, 

atravessando a fronteira com o México, e chegando até o México. Outros livros, 

como PIC (2008), Satori em Paris (2010), Os Subterrâneos (1984), apesar de 

realizarem relações nômades nos mesmos lugares, permanências inconstantes 

em Nova Iorque, em Paris ou em São Francisco, já expõem algum nível de 

intimidade, o gérmen de uma comunidade possível, a interioridade que um 

viajante procura evitar em suas passagens. Os Subterrâneos, por exemplo, é 

como se denomina um grupo de amigos poetas na São Francisco da metade 

do século XX. Tendências no modo de se vestir e de se comportar ganham 

cada vez mais definições e réplicas. Talvez ali venham a reconhecer (sem 

poder atestar) a primeira expressão de um modismo hipster. “Eles estão por 

dentro das coisas mas não são esnobes.” (KEROUAC, 1984, p. 19) Descreve-

os Adam Moorad, personagem que costuma ser atribuído a Allen Ginsberg e 

cunhador do nome “Subterrâneos”, que remete a uma situação fronteiriça não 

mais entre o que é culto e o que é inculto, mas entre cultura e sociedade, entre 
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o pensamento e a vida, e que se estende numa espécie de guerrilha 

comportamental e literária visando aproximar tais margens desencontradas.  

“São inteligentes mas não são cafonas, são intelectuais paca e sabem 

tudo sobre Ezra Pound mas não são pretensiosos e não vivem falando nisso.” 

(ibidem). Ou não querem fazer disso um clichê, uma repetição e uma 

generalidade vazias. “São muito discretos, são bem do gênero Jesus Cristo.” 

(ibidem). Discrição e santidade aparecem como atributos codependentes. A 

poesia ou a poiesis, a criação, expressão da santidade, se dá, através dessa 

ótica, quando a linguagem é discreta, ou menor, pois só assim escapa à 

tagarelice dos clichês. “Tanto trabalho, tanto a escrever”... Essa expressão não 

porta nenhum lamento, nenhum cansaço. Remetendo à voz excitada de Dean 

Moriarty, quem a pronuncia, ela se torna uma força a mais, um estímulo do 

menos neurótico dos personagens de Kerouac e, quem sabe, dos personagens 

ocidentais. Mas em Os Subterrâneos temos ainda uma realidade nova-iorquina 

transposta para a Califórnia, um oeste recodificado pelo leste. Os eventos que 

supostamente inspiram esse livro se passam em Nova Iorque, que por motivos 

talvez dedutíveis seja substituída por São Francisco, a cidade do bebop, da 

efervescência cultural, das festas, dos dispêndios... Um lado outro do sonho 

americano.  

Enquanto em Os Subterrâneos assistimos à expressão de um 

nomadismo intensivo, uma viagem imóvel, Nova Iorque em São Francisco, o 

leste no oeste, em Visões de Cody, escrito em dois anos, começado enquanto 

On The Road é escrito e finalizado antes da publicação de seu best-seller, e 

On the Road, que apesar de supostamente ter sido escrito em três anos, passa 

por uma série de “adequações” editoriais até ser, enfim , lançado, expressam o 

nomadismo extensivo que em caso algum pode se confundir com o clichê 

turístico. Outro aspecto do clichê, além da tagarelice vazia, é promover a 

mobilização vazia. Anda-se, anda-se, anda-se... para nada. Ou então para 

continuar falando, espreitar novos ouvintes à mesma ladainha. As passagens 

de Sal Paradise ou de Dean Moriarty por cidades ou povoados pelo caminho 

deixam de ser turísticas, distanciadas, limitadas a um roteiro programado, 

modificadas para não dar margens ao menor risco, ao abrirem-se e acolherem, 

por sua vez, os anfitriões de cada parada, ao acolherem o risco. Em uma das 
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paradas entre as caronas, em North Platte, por exemplo, Sal é sensível à 

radical mudança geográfica entre uma e outra região percorrida, antes de 

percebê-la visualmente – apenas saindo de North Platte que ele vê as 

pradarias que as divisam – pela diferença no afeto recebido dos locais e na 

arquitetura “retilínea” da cidade. Foge à observação anestésica do turismo 

oficial, por meio de um sentimento exterior a si, algo “no ar”. A simbiose ou 

simpatia se dá por vias a se construírem, por conexões a serem feitas, não por 

sulcos já cavados pela clichetização turística.  

Homens altos e taciturnos nos observavam passar, plantados em frente 
a pequenos edifícios de fachada falsa; na rua principal se alinhavam 
uns chalés retilíneos e empertigados. Além de cada rua melancólica se 
descortinavam vistas imensas das planícies Senti algo estranho no ar 
de North Platte, eu não sabia bem o que era. (idem, 2015, p. 47) 

 São duas diferentes atitudes de viagem que compõem o livro. A 

primeira, antes de Sal lançar-se ao acaso das caronas, e sob o fantasma do 

projeto ou roteiro de viagem, e outra, decorrente de uma “visão”, ou 

acontecimento sinestético que se dá ao vento do lago Michigan e ao “som 

noturno” do be-bop, que o dispara rumo ao Oeste, promove a inversão cardinal 

que toma o Oeste como verdadeiro Leste. Enquanto se rebate entre as 

mesmas fronteiras – o roteiro de viagem o mantém preso à Nova Iorque – e 

reage a isso, sua experiência de viagem não passa de um projeto.  “‘Que 

merda estou fazendo aqui em cima?’, xinguei implorando por Chicago.” 

(ibidem, p. 30). Os pressupostos de viagem tomam o lugar das preparações, 

assim como suas reações o deixam ainda mais imobilizado. “Meus sapatos, 

que perfeito idiota que eu sou, eram umas alpargatas mexicanas de corda 

trançada, absolutamente impróprias para a cruel noite chuvosa da América” 

(ibidem). Seu niilismo no início da viagem evolui como na genealogia 

nietzschiana. Um ressentimento (a culpa é do outro, dos acidentes geológicos, 

dos fenômenos naturais...) que se aprofunda numa má consciência (a culpa é 

definitivamente minha).  

(...) e eu simplesmente puto comigo mesmo, lamentando todo o dinheiro 
que tinha gasto para pegar o rumo do Oeste, e que, na verdade, tinha 
tentado fazer durante o dia e noite inteira, indo para cima e para baixo, 
para o norte e para o sul, como uma coisa que não engrena. (ibidem, p. 
31) 
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 O que supera a perspectiva sedentária da viagem é sua abertura 

sensível às singularidades que coabitam os espaços atravessados. É quando 

ele se põe no jogo das relações imanentes que começa sua experiência de 

viagem e de escrita. “O que é que eu teria a te dizer a não ser que você tem 

que pegar essa onda com a mesma fissura com que um viciado se droga?” 

(ibidem, p. 22), replica Sal à questão de Dean sobre como escrever. Mas é com 

Dean que Sal busca apreender as atitudes de fugir e de viajar, ir para fora. 

Dean lhe ensina a exterioridade. “(...) devo me vestir, enfiar as calças e cair na 

vida, quer dizer, na vida do mundo, pelas ruas e o que mais acontecer” (ibidem) 

É uma visão múltipla e ao mesmo tempo conjuntiva o que o arranca de suas 

pseudo-raízes. “(...) pensei nos meus amigos espalhados de um canto a outro 

da nação e em como na verdade viviam dentro dos limites de um único e 

imenso quintal (...)” (ibidem, p. 32). Se o que move Sal Paradise para fora são 

as rupturas familiares, o que o leva ao Oeste é uma visão para além do limite 

familiar, do limite político ou do continental, uma geovisão, como uma lança 

arremessada ao futuro. “E pela primeira vez na minha vida, na tarde seguinte, 

segui para o Oeste.” (ibidem). 

 “A Terra, ela é suficiente para mim, / Não desejo as constelações mais 

próximas (...)” (WHITMAN, 2006, p. 60) Os momentos de maior intimidade com 

a paisagem parecem remeter à poesia de Whitman, escrita um século antes. A 

sinestesia, simultaneidade dos sentidos, e a simbiose, simultaneidade dos 

seres, promovem a clara distinção entre uma relação ecológica e um 

humanismo que submete a paisagem e os outros seres às utilidades humanas. 

Apesar do abismo temporal que os dista, é sensível tanto no eu-lírico de Flores 

de Relva (2006) e no narrador de On the Road, a tonalidade afirmativa seja dos 

lugares e dos afetos como que dialogam provisoriamente, seja de novos 

possíveis à vida terrena. O unionismo, conceito de Whitman, em Specimen 

Days, se diz de encontros que se dão para além dos limites espaço-temporais, 

numa espécie de dialogismo mundial não mais exclusivamente simultâneo. A 

expressão que os irmana é inseparável de uma convulsividade linguística. 

Convulsão sem confusão, pois um experimento deste precisa dispor de uma 

atenção rigorosa. E é esse o instante em que vida e literatura, ética e estética 
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se fundem, quando a velocidade de movimentos sísmicos ou os tremores 

corpóreos atravessam a linguagem. 

Whitman e Kerouac se saúdam, mesmo não havendo se relacionado de 

maneira alguma. Pois a saudação é que os antecede, e sua força restabelece 

na realidade novas proximidades. São ritmos e velocidades o que faz 

comungar seus escritos, que são a pura visão de um mundo retalhado. Ambos 

cantam uma mesma América por vir, enquanto processo efetivo de unificação 

dos estados, de possibilidade de diálogo entre diferenças étnicas, sociais, 

eróticas, apesar de constarem em diferentes contextos. Specimen days, prosa 

e diário de Whitman sobre a guerra americana da Secessão, é um misto de 

relatos, perceptos poéticos, reflexões filosóficas e políticas. E, num capítulo 

chamado Convulsiveness, ele detalha a impossibilidade de se escrever 

qualquer coisa que não desse num conjunto de reminiscências soltas, escritas 

convulsivamente, apenas partes da real distração, calor, fumaça e emoção do 

momento. Para Whitman, a própria guerra, com o temperamento da sociedade 

que a precede, pode realmente ser mais bem descrita pela palavra precisa 

convulsividade. Whitman vivencia a Guerra Civil Americana, relaciona-se 

diretamente com a cena fragmentária do pós-guerra, convulsividade que está 

refletida em seus escritos. Já os efeitos transatlânticos da Segunda Guerra 

Mundial parecem não afetar tão incisivamente na obra de Jack Kerouac. Mas o 

tom profético e a atitude esperançosa, condicionados à ideia de América são o 

que os aproxima quase necessariamente. Como nas citações seguintes: 

A relva dos prados marcando a divisa, sentindo seu perfume 
essencial, / Convoco a seu correspondente espiritual (...) / 
Aqueles que tem uma paixão nascida na terra, simples, nunca 
constrangidos, nunca obedientes, / Aqueles das terras da 
América. (WHITMAN, 2006, p. 143) 

E foi então que vi pela primeira vez na vida meu amado rio 
Mississipi, raso sob a bruma do verão, quase seco, exalando o 
odor de sua fertilidade, que cheira como o próprio corpo vivo da 
América, porque ele a lava (...) (KEROUAC, 2015, p. 32) 

 Em Shelton, um dos lugares que Sal reconhece por suas idas e vindas à 

mesma região, e que julga mais hostil a cada passagem, é onde ele se vê 

rodeado do tipo turista, “velhos dirigindo e suas esposas consultando mapas e 

apontando pontos turísticos ou então recostadas em bancos reclináveis 
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olhando para tudo com aquela cara de desconfiança.” (idem, p. 41) Tratam-se 

de programações. “Shelton outra vez!” (ibidem), lamenta ao se dar conta que 

retoma o mesmo roteiro vazio e inefetuável e ao se deparar com um padrão no 

comportamento dos “visitantes” daquele lugar que, em última análise, mostra-

se uma insípida hostilidade. Ordenada pelos clichês turísticos, a relação entre 

hóspede e hospedeiro reduz-se a serviços de hotelaria prestados a uma 

clientela genérica, sob a condição e a intenção do lucro. Mas não desenvolve 

reciprocidade, não forma encontro algum.  

O geo-afeto surge com uma visão. “De repente percebi que estava na 

Califórnia. Ar cálido e próspero soprando entre as palmeiras – ar que se pode 

beijar – e as palmeiras, elas mesmas.” (ibidem, p. 83) Em Mill City, onde 

reencontra Remi Boncoeur, amigo com quem passa a morar e a trabalhar 

como guarda em uma comunidade de trabalhadores de um estaleiro naval 

construída entre as encostas arborizadas de um cânion, a admiração 

geográfica atinge seu máximo limite. E não somente a diversidade e a 

grandeza das formas rochosas lhe provocam uma intensa alegria. Mas também 

uma profunda diferença nas relações sociais. “Lugar louco e festivo como 

aquele jamais voltei a ver” (ibidem, p. 84), constata. Sua condição fronteiriça 

fazia de Mill City “a única comunidade na América onde brancos e negros 

viviam juntos voluntariamente.” (ibidem) Apesar de tratar-se de uma 

perspectiva sempre estrangeira, já que Sal não pretende interromper ou 

cancelar a viagem, mas quer manter-se on the Road, seu atravessamento 

pelos lugares não deixa de ser intenso e de forçá-lo a pensar sua existência a 

partir das relações e não de uma interioridade. A Terra vista ecologicamente, 

ou seja, como morada dos seres, escapa ao turismo assim como a arte deve 

escapar à publicidade, pois em ambos os casos, ecologia e arte não estão 

atreladas a um contrato comercial.     

O tempo de permanência nos lugares relaciona-se à qualidade dos 

afetos produzidos. É um princípio de seletividade entre bons e maus afetos que 

promove os deslocamentos. Em São Francisco, por exemplo, as relações ali 

produzidas foram determinantes à viagem. “Vou contar tudo o que se passou 

em San Fran é porque essas coisas se relacionam com todo o resto que 

aconteceu até o fim da linha” (ibidem, p. 85) Essa cidade do oeste americano é 
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aonde Sal vai para refugiar-se de outra cidade, Nova Iorque, que para ele 

compreende outra tonalidade de afetos. A comparação e o contraste entre as 

duas cidades, Nova Iorque e São Francisco, são atitudes retomadas algumas 

vezes em sua reflexão. São afetos paisagísticos que se desvelam a seus 

sentidos, implicando em maior ou menor luminosidade em cada caso e, 

portanto, em colorações que variam entre as mais vivas e claras às mais 

densas e obtusas. Mas nesse jogo de contraste e afastando-se cada vez mais 

de Nova Iorque, Sal parece efetivamente tornar-se ainda mais íntimo dela e 

poder captar sua diferença essencial.   

E à minha frente se derramava a rústica vastidão, o amplo 
corpanzil do meu continente americano; em algum lugar, muito 
longe dali, a louca e deprimida Nova Iorque erguia aos céus sua 
nuvem de pó e seus vapores cinzentos. Há algo cinzento e 
sagrado no Leste, enquanto a Califórnia é clara como roupa no 
varal e tem a mente vazia – pelo menos era assim que eu 
pensava que era, naquela época. (ibidem, p. 107) 

 E o afeto paisagístico parece expandir-se a cada nova passagem, 

ampliando gradualmente a precisão do olhar do viajante e, logo, a quantidade 

de nuances, além das possibilidades de percepção, promovendo sinestesias 

extasiantes. Como nas situações seguintes. A primeira se passa em Denver, 

no começo da primeira viagem, e a outra, já em São Francisco.  

Caí fora e peguei um trólebus até meu apartamento, e as 
montanhas de papier-mâché de Carlo Marx tornavam-se cada 
vez mais rubras à medida que o sol nascia, enorme, nas 
planícies do Leste. (ibidem, p. 74) 

Logo veio o crepúsculo, um crepúsculo cor de vinho, uma 
penumbra púrpura dispersa sobre arvoredos de tangerina e 
extensas plantações de melão; o sol estava com a mesma cor 
de uvas esmagadas, misturado com bologna tinto; os campos 
possuíam a mesma tonalidade dos amores e mistérios 
espanhóis. Botei a cabeça para fora da janela e aspirei 
profundamente o ar perfumado. Foi o mais sublime dos 
momentos. (ibidem, p. 108) 

Diferentemente, o modelo clichê de turismo é uma economia restrita de 

afeto. Para isso deve fazer da atitude neutra, distanciada, seu princípio de 

relacionamento, e promover a anestesia pública ou uma profunda indisposição 

social. A anestesia ou não relação da setorização turística não difere 

essencialmente das abordagens históricas sempre truculentas do colonizador 

mercantil branco com relação aos recantos “exóticos” do mundo. É o mesmo 
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efeito que se dá. Olha-se a tudo distantemente e com ar de “desconfiança”, 

contagia-se a tudo com o signo do negativo a fim de condicionar-se por mais 

tempo fechado em si próprio e acreditar-se numa posição de superioridade. E 

mesmo quando se desloca, é o lugar que não se deixa desabitar, e estende 

sua fixidez, sedentarismo ou convicção lógica, por todo o caminho. O programa 

turístico está impregnado de signos de colonização. Escapar ao programa ou 

clichê turístico significa dar vez a uma viagem experimental que inaugure um 

olhar novo às mais diversas paisagens naturais e humanas, mas 

principalmente desatrele tal olhar das lentes de um juízo colonizante e o 

rarefaça como ao ar do topo do platô do Oeste. 

 

 

1.5 À lei 

 

Diferentes dos órfãos de Charles Dickens, que inspiram a novela PIC de 

Kerouac, que precisam adequar-se aos padrões da vida urbana antes de 

perceber uma profunda inadequação em si mesmo, como em Grandes 

Esperanças (DICKENS, 2013), em On the road, os desajustados sociais estão 

em contínua fuga do centripetismo das grandes cidades, e fazem dos meios, a 

estrada e as passagens, seu modo de vida, e não o contrário, tornando a 

viagem o meio de alcançar um destino ideal. É o centrifugismo dos 

personagens de On the road que os faz tão vivos e admiráveis. A insubmissão 

às leis, a traição da família e do Estado, a invasão a propriedades privadas, a 

desapropriação de bens, o prazer sem pudores, não passam de armas 

conquistadas pelo caminho. Dean é o maior exemplo. Não busca se ajustar, 

mas provocar novos desajustes, dar vida ao desajuste. A atenção de Sal está 

voltada aos que escapam à lei, ou aos que uma vez apreendidos por ela, 

sobrevivem bravamente a seu juízo. Somente neles vê a importância suprema, 

que deve inspirar a literatura em sua busca pelo fora.  

Num posto em Davenport, Sal consegue carona um caminhoneiro, que o 

impressiona pelo modo como ele se afirma um transgressor da lei. Em nenhum 
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momento isso é recebido como um discurso culposo ou severo. Ele não reage 

à lei, ou seja, não joga o seu jogo. Mas age na naturalidade de um excedente 

de forças, sempre disposto para o embate com os limites que lhe são impostos. 

O humor é, talvez, uma de suas mais potentes armas, porque ao precipitar o 

diálogo das alturas do embate hierárquico do direito e da lei, impede sua 

efetuação, desarmando os concorrentes. E apesar de soar agressivo, forma de 

expressão com que Sal aos poucos passa a se simpatizar, não deixa de ser 

leve e espontânea, movida por uma afirmação, um orgulho interior por manter-

se ainda imbatível.    

O cara simplesmente berrava, mais alto do que o ronco do motor 
e tudo que eu tinha que fazer era gritar uma resposta, e assim 
relaxamos. Ele deixou aquele monstrengo rolar até Iowa City 
sem esforço aparente, sempre berrando histórias, contando 
como burlava a lei em cada cidade que tinha limites de 
velocidade estritos, repetindo milhares de vezes: “Esses malditos 
tiras nunca conseguiram meter no meu rabo.” (KEROUAC, 2015, 
p. 34) 

Em Adel, Iowa, a caminho de Denver, conhece um caroneiro de quem 

suspeita tratar-se de um fugitivo da lei. Outro tipo singular, que apesar de não 

atraí-lo imediatamente - “teria logo me enchido caso eu já não estivesse 

preparado para qualquer espécie de amizade humana” (idem, p. 36) - e de Sal 

considerá-lo um “legítimo beberrão”, percebe nele uma potencialidade que 

julga quase extinta entre os indivíduos sob o jugo da legalidade, diferença que 

se traduz numa fuga contínua e humorada da lei, como resistência ativa à 

qualquer forma de subjugação de seu corpo. O princípio de seleção de Sal, e 

também de Kerouac, parece ser a potência de escapar, de se tornar 

imperceptível. O contrário de um heroísmo, porque o empreendimento é 

sempre local. Foge-se a uma lei local, por mais generalizadora que se conceba 

sua função, até deparar-se com uma nova interdição e se faça preciso 

rearranjar suas vias e armas de fuga.   

Fiz amizade com outro caroneiro, um típico nova-iorquino, um 
irlandês que havia passado a maior parte de sua vida 
profissional dirigindo um caminhão de correio em que agora 
partia ao encontro de uma garota em Denver e uma nova vida. 
Acho que ele estava fugindo de alguma coisa em Nova Iorque, 
provavelmente da lei. (...) Até gostei dele; não porque era um 
cara legal, como provaria mais tarde, mas porque se 
entusiasmava com tudo.  (ibidem, p. 36)  
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Mais adiante, ainda a caminho de Denver, é um garoto de dezesseis 

anos, que acompanha o andarilho Mississippi Gene em sua peregrinação pelas 

ferrovias, quem lhe chama a atenção por seu comportamento destacado dos 

demais, que seguem pelo caminho bebendo e “cantarolando com os cabelos 

ao vento” (ibidem, p. 44). Diferente da expressão daqueles homens, que 

manifestam sua calma e alegria ao sentirem-se apartados dos mecanismos de 

dominação da cidade, o adolescente lhe aparenta uma angustiada 

incomunicabilidade, como alguém que tendo transgredido alguma lei se coloca 

virtualmente sob uma espécie de punição irrevogável, não se sustentando de 

forma alguma na exterioridade. “A julgar pela maneira que umedecia os lábios, 

com um ar preocupado, olhando sempre para frente, é provável que seu 

problema fosse com os homens da lei.” (ibidem, p. 45) Seu olhar fixado sobre o 

mesmo expõe sua catatonia ante o medo ou a culpa que ele rumina 

interiormente. É que a condição de fugitivo demanda uma contínua ativação 

dos meios de fuga. Nenhum repouso é pleno, pois a atenção deve manter-se à 

espreita de uma possível captura, em estado de preparação ao ato de 

deslizamento pelas porosidades do espaço por onde deverá desviar sem parar. 

A experiência do fora nunca é fácil, e pode custar a saúde psíquica e física, e 

até mesmo a vida, ou, de outro modo, produzir novos meios e novas relações 

vitais. Com Dean Moriarty, por exemplo, parece forjar-se talvez um caso feliz 

de experimentação, apesar de o personagem remeter biograficamente a Neal 

Cassidy, cuja morte precoce efetua-se ao cabo de suas perambulações e 

desregramentos.  

Mas Dean é forçado desde muito cedo a se relacionar com os mundos 

rejeitos que povoam as ruas. Suas estadias frequentes em bibliotecas 

tornando-se um mestre do esquecimento, faculdade que lhe impede de cultivar 

medo, ressentimento ou culpa, qualquer forma de interioridade. A princípio, 

Dean aparece para Sal como alguém interessado em precisamente duas 

coisas: escrever como ele e conhecer através dele o pensamento do filósofo 

alemão Nietzsche. Mas é o pensamento de Nietzsche que parece encarnado 

nesse personagem. Dean é a alma transvalorada, que já não se pesa pelos 

valores do cristianismo e do capitalismo, que sempre querem submetê-lo a um 

regime de endividamento perpétuo. É o potencial em desenvolver estratégias, 
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um conhecimento do falso e do humor, que o faz sobreviver aos perigos. 

Nietzsche (1987) identifica o esquecimento à brincadeira. Impossível brincar, 

colocar-se em jogo, alegrar-se com esse momento, quando se está carregado 

com memórias e ocupado com reações tristes frente às mesmas. Para Sal, 

Dean é um protótipo de espontânea alegria, possível apenas porque seu 

desejo, matéria nunca enquadrável a formas prévias, porta um aspecto 

triunfante.   

 Em Mill City, é Sal quem investe na posição de homem da lei, que se vê 

em condição policialesca. Contrariando sua vontade inicial, aceita a vaga de 

segurança em uma comunidade de marinheiros, dentre os quais “a maioria 

estava fugindo de alguma coisa – geralmente da lei.” (KEROUAC, 2015, p. 89). 

Quem o indica é um antigo amigo, Remi Boncoeur, com quem passa a 

trabalhar e viver. O ofício força-o a atitudes inconcebíveis à sua demanda 

interna de liberdade e de prazer. Forçado diariamente a interromper a festa 

noturna dos marinheiros e a repetir as mesmas palavras de ordem e a mesma 

postura interditória, ele busca agir de modo ambíguo, impregnando de humor e 

simpatia aquele momento e iniciando um novo encontro. Sal prefere não 

obedecer à lei que ele supostamente representa, e embriagar-se com eles, 

mesmo que secretamente, fora das vistas do chefe de segurança, para quem 

ele apenas encena submissão e prontidão. Assim como Remi, ele não demora 

em contrariar os comandos recebidos e soma-se a ele em suas trapaças. 

Ambos passam a conspirar e praticar roubos, principalmente dos alimentos das 

cozinhas dos barracos.     

“Uma porção de caras ficam frouxos quando estão guardando 
prisioneiros, e são geralmente eles que se metem em 
problemas. Agora, veja só o seu caso – pelo que tenho 
observado a seu respeito, você me parece um pouco tolerante 
demais com os homens”. E ergueu seu cachimbo e lançou um 
olhar penetrante em minha direção. “Eles se aproveitam disso, 
você sabe.” Eu sabia. Disse a ele que não havia nascido para 
ser tira. “Sim, mas esse é o trabalho para o qual você se 
candidatou. Se você não se decidir de uma vez por todas, nunca 
será nada na vida Este é o seu dever. Você fez um juramento. 
Não pode fazer concessões em assuntos assim. A lei e a ordem 
têm que ser mantidas” (idem, p. 92) 

 Os personagens ”delinquentes” de On the road, todo o bestiário beat que 

ele inventa, são agentes de guerrilha em uma escrita apenas aparentemente 
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pacífica. Trair a palavra de ordem que oprime e busca atualizar no oprimido 

sua virtualidade hostil é a difícil luta que o pensamento trava com as formas 

estabelecidas. Mas Sal não trai a suposta lei dos homens quando reage a ela, 

mas quando busca tornar-se imperceptível à sua vigilância, para livrar-se dela 

de modo que ela não se volte definitivamente contra ele. É o que faz do 

narrador de On the road apenas aparentemente um sujeito dos mundos em 

que adentra. Ele encena, mantém-se dentro e fora dos papéis que lhe são 

determinados. A “alma policial” que Sal identifica nos outros vigilantes escapa a 

cada um de seus movimentos. A apatia e a neutralidade que a lei impõe às 

suas vistas deixam de vir a ser quando é a vida que se impõe ainda mais 

violentamente.  

Quando Sal fala em “alma policial”, parece dizer de fato da supressão de 

“alma”, na concepção de Espinosa (2009), enquanto o conjunto de afetos que 

nos banha, os que emitimos e os que recebemos. Tanto o exercício punitivo 

quanto o disciplinar, como formas diferentes e simultâneas de controle sobre os 

corpos, como analisa Foucault (1980), demandam a anestesia da ação. A 

interdição do sensível é a “alma” do procedimento com o qual se força um 

indivíduo a obedecer a lei e, logo, submeter-se a uma vontade soberana. No 

caso das sociedades modernas, a que o historiador francês atribui a função 

disciplinar, o modelo de soberania converte-se num sistema de vigilância. 

Diferente de um poder jurídico, vertical, com vetores e sujeitos definidos de 

dominação e de submissão, as sociedades burguesas fundam uma vigilância 

generalizada, uma espécie coletiva e horizontal de soberania. A sociedade 

disciplinar democratiza o poder. A presença do dominador, antes fixada no 

corpo do rei, se dessubstancializa para se dispersar em atributos, em almas. 

Torna possível, por exemplo, a “alma” policial, a replicação do controle pelas 

pequenas vigilâncias, que se dispersam e passam a ser exercidas por qualquer 

indivíduo sobre qualquer outro. Mas a lei e todo um sistema jurídico parecem 

ainda basear-se no modelo da soberania, como pensa Foucault, e isso se 

desenvolve como uma estratégia de ocultamento dos mecanismos de 

dominação integrados ao modelo disciplinar. Lei e controle, direito e disciplina 

tornam-se para ele termos inseparáveis na sociedade moderna, de tal modo 

que “os procedimentos de normalização tornam-se cada vez mais engajados 



40 
 

na colonização do direito.” (idem, 107) É por essa perspectiva que talvez se 

possa implicar ao ato de escapar à lei a instauração de outro modelo social, 

ainda por vir, mas essencialmente diverso à soberania e à disciplina. Fugir do 

rei e da vigilância social, tornar-se imperceptível às instâncias do poder, há 

tarefa mais importante aos afetos e perceptos da literatura? O herói 

kerouaquiano, ou forma que ele persegue em seus livros, é aquele que busca 

criar condições afetivas e perceptivas para sobreviver à fuga da lei e, para além 

disso, não se limitar ao puro ato de fuga, mas conectar-se aprazivelmente às 

realidades provisórias por quais atravessa. Sal parece confessar não haver 

encontrado tais meios, mas ao menos podido vislumbrá-los em seus 

pensamentos, através da figura idealizada de Dean Moriarty que ele projeta ad 

infinitum - “eu penso em Dean Moriarty; penso até no velho Dean Moriarty, o 

pai que jamais encontramos; eu penso em Dean Moriarty.” (KEROUAC, 2015, 

p. 372) -, ou lateralmente, nos efetivos momentos em sua companhia. A 

posição secundária em que se vê em sua relação com Moriarty torna-se 

apenas produtiva quando sua sensibilidade se abre como um meio de 

evidência e mostra do outro, e assim deixa de se ocupar apenas do engenho 

obsessivo da própria interioridade. É fugindo de si mesmo que Sal encontra a 

Literatura, e que faz dela um meio de contágio ao excedente de força que ele 

vê transbordar a pessoa de Dean Moriarty.  
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2 ENCONTRAR 

 

2.1 Amor 

 

 Como em Notas do subsolo (2011), ou Memórias do subterrâneo (2000), 

traduções para o português do título da obra de Dostoiévski, o narrador-

protagonista começa sua narração admitindo antes de tudo seus excessos 

morais e psicológicos, que o fazem ver de uma diferente perspectiva suas 

agonias mais terríveis, possuir uma visão desajuizada de si mesmo. Os 

eventos narrados, os diálogos, os fluxos de pensamento, as visibilidades puras, 

os cortes e os saltos narrativos, as confissões e as justificativas, assentam-se 

sobre rememorações muito recentes de uma curta história de amor 

protagonizada por Leo Percepied e Mardou Fox na agitada São Francisco da 

metade do século vinte, que limita o recorte espaciotemporal de sua narrativa. 

A escrita se dá logo que seu caso de amor supostamente acaba de terminar. 

Assim como em On the road, é o desencontro que leva à escrita. Fins de caso. 

Em On the road, é a amizade interrompida que faz Sal pensar a amizade. Em 

Os Subterrâneos é caso de amor rompido que faz Leo pensar sobre o amor. 

Novamente, não há uma história senão do insucesso de um projeto de amor e 

de um ideal de amizade. Tece as relações afetivas que, bastante intensas ao 

longo de toda uma duração, encontram-se dissolvidas na multidão. Tanto o 

começo quanto o final da história remetem à sua própria finitude, ao abandono 

tido como definitivo. 

 Assim como Kerouac não chega a se identificar com seus narradores, 

Leo também não se identifica com seu autorretrato no tempo que limita a 

narrativa. "Naquele tempo eu era moço e era mais orientado e sabia falar sobre 

qualquer assunto com inteligência nervosa e com clareza e sem preâmbulos 

literários como este." (KEROUAC, 1984, p. 19) A distância em que ele se situa, 

apesar de vir a tratar de situações vividas bastante recentes, parece tornar 

mais suportável seu face-a-face com o desastroso desmoronamento que 

precede o momento de escrita. Mas a caracterização de si mesmo é só 
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aparentemente depreciativa. Guarda uma espécie de fórmula do personagem, 

que o mantém sempre indefinido aos juízos alheios e sem um lugar onde se 

estabeleça finalmente. Ele define a história a ser contada como a "de um 

homem autodesconfiante, e ao mesmo tempo de um egomaníaco, 

naturalmente (...)." (idem) Dois atributos contrapostos que ficam inconsistentes 

num jogo ou juízo binário. O primeiro, um vetor de fuga, a não confiança no eu, 

no mesmo, na ideia de uma interioridade e, logo, de uma permanência 

subjetiva, de um sujeito ou uma pessoa. O segundo, um vetor de interiorização, 

uma mania de eu que codifica os acontecimentos. Potências e medos, 

coragem e paranoia, rebatem-se sobre o corpo convulsivo da escrita de Leo, 

que jamais repousa, apenas segue em frente, arrastando seus lençóis de 

experiência. O juízo que Leo faz de si desdobra-se num humor impessoal 

sobre sua própria vida. Deixa de replicar uma relação de subjugação do 

indivíduo pelo senso comum, como nas confissões religiosas, para produzir riso 

e poder ele próprio rir das próprias limitações.  

 Imediatamente, já no primeiro parágrafo de Os Subterrâneos, é que se 

percebe que são muitas as vozes que vêm à expressão por meio do fluxo de 

pensamento de Leo Percepied. “(...) não adianta bancar o engraçadinho – 

melhor começar no começo e deixar a verdade vazar aos poucos.” (ibidem) – 

interpõe-se uma voz mais metodológica, interrompendo o autorretrato de Leo, 

sua contemplação narcísica. E são essas as vozes que, dialogando 

incansavelmente entre si, tecem seu monólogo subterrâneo. Nesse tempo, 

Kerouac experimenta um procedimento de escrita denominado de Prosa 

Espontânea para o qual ele mesmo chega a estabelecer os critérios. Henry 

Miller, em seu profético prefácio à edição de 1959, talvez já tenha tornado 

explícitas importantes pistas para se aproximar do estilo imediatista sobre o 

qual consiste esse romance. Atenta, antes de tudo, a um primeiro aspecto, que 

é talvez o atributo que mais se reconhece na linguagem usada por Kerouac: 

sua precisão descritiva, a intensidade de suas colorações, além das sutis 

variações de tonalidade sobre cada estado de coisas, a que Miller compara o 

descricionismo do escritor francês Pierre Gautier, mas que, no caso de 

Kerouac, funciona “em marcha ré”, já que o narrador de Os Subterrâneos não 

deixa de dar saltos temporais, remetendo a outras sensações que o afetam 
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anteriormente. A esse aspecto, Miller relaciona o sentimento de inteireza que 

Kerouac aplica à escrita. Parece não querer deixar-se distrair por suas 

neuroses enquanto aprecia as paisagens e os indivíduos em suas mais 

variadas atividades. Para o olhar de Leo Percepied, assim como de Sal 

Paradise, “tudo é igualmente importante ou sem importância” (ibidem, p. 15) 

Mas basta haver a mais remota conexão para que os mundos se expandam 

velozmente através da percepção veloz e penetrante de suas perspectivas.     

 Outro aspecto, de ordem mais estética, ou a partir de um choque 

sinestético, é a caracterização da escrita em Os subterrâneos como algo que 

“nunca é frio. É quente, em brasa.” (ibidem) À temperatura alta que Miller diz 

sentir na sintaxe de Kerouac, ele relaciona a um atributo que seus narradores 

jamais irão confessar: sua irrestrita disponibilidade aos encontros, gerando 

sempre uma atmosfera de espontânea irmandade com relação ao outro. “E por 

mais que desbunde e viaje, está sempre perto, sempre amigo, irmão de 

sangue, alterego.” (ibidem) Há grandes riscos tanto nas relações de maior 

proximidade quanto nas de maior distância, já que é entre os corpos que se 

exercem as mais profundas conspirações. Mas os personagens são 

subterrâneos porque parecem formar-se de uma substância magmática que 

indifere toda disjunção social, que os provoca a desprezar cada sinal de 

rejeição a se prefigurar no ar e a avançar, a dar-se sem reservas ao amor e ao 

ódio. Mas talvez seja o domínio rítmico da prosa em Os Subterrâneos o que 

mais tenha impressionado o autor do prefácio, algo a que ele chama de “ritmo 

metafórico disjuntivo”, como desdobramentos do único real, velocidades que 

transcorrem entre o ato do pensamento e os acontecimentos que o esperam. 

Como poeta bop, Kerouac deve levar às últimas consequências sua 

experiência rítmica, através de aceleramentos e lentidões cada vez mais ágeis. 

As longas sintaxes são dados da impossível tarefa de se conter a intensidade 

dos fluxos de pensamento. E quando se dá o corte, ele parece sempre 

preparar o salto disparador de um novo fluxo. Leo, ao iniciar sua contação, 

parece buscar um começo para sua história, mas que de fato ele não encontra, 

apesar de ensaiar um frágil preâmbulo causal, como introdução a seus relatos.  

“Tudo começou numa noite quente de verão (...)” (ibidem, p 19). Ao partir da 

contextualização, pensada como uma saída à questão do princípio germinal de 
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sua narrativa, ele se depara com um mundo sem começos, um mundo sempre 

no meio do mundo, sempre “subterrâneo”, que se forja entre os poetas daquele 

momento. Não é o domínio dos princípios e dos fins, ou das arboreidades, de 

que falam Deleuze e Guattari (2000), mas o domínio do meio singular e das 

várias velocidades que o atravessam onde se assentam as relações 

intersubjetivas do romance. É uma questão de amor ao meio que desobriga 

Kerouac de submeter-se a uma gama de pressupostos literários e linguísticos, 

que apenas serviriam como repressores discursivos, barreira firmada às beiras 

de seu incontível transbordamento sensível. Mas é um caso de amor à 

velocidade que faz Kerouac produzir com o signo linguístico a mesma 

virtualidade que tem músico ante toda uma constelação de sons, silêncios, 

continuidades, pausas. Escrever torna-se a arte de arranjar as tonalidades 

simultâneas (devir pictórico) às velocidades simultâneas (devir musical). Apolo 

e Dioniso, para o Nietzsche (1998) de Nascimento da tragédia. Mas somente a 

habilidade sobre a fuga, a visão da velocidade das velocidades, parece poder 

torná-lo mais apto a encontrar outro lugar, para além ou mais a fundo da 

tradição literária, apesar de as sensações que o fazem variar não passarem de 

um plano provisório e inconstante. Se Kerouac opta por uma vida literária, que 

atravesse muros acadêmicos, burocráticos, religiosos, utilitários, é porque seu 

enfrentamento primeiro é com o nomadismo, que parece quase impossível, 

com o corpo e suas transformações indiferentes aos apaziguamentos da 

consciência, como condição ética e estética que ele deve aprender a lidar. É a 

negação da generalidade e da individualidade, ou seja, outro uso da linguagem 

pela aprendizagem do sim à vida, que faz da linguagem um lugar possível Os 

Subterrâneos se torna o eixo da experimentação literária de Kerouac porque é 

nesse livro que ele encena mais radicalmente o abandono da linguagem como 

representação, para que a própria linguagem se ponha em cena como pura 

expressão.  

 O contexto “subterrâneo” é apresentado por Leo como a melhor opção 

de começo à sua prosa entre tantos outros possíveis, mas que acabam 

silenciados. Ou descritos, explicitados na narrativa, flagrados em seu gesto 

reticente. Mas o contexto não passa de um pretexto para se adiar a narração 

de situações problemáticas vividas que ele propõe encarar. Antes de chegar ao 
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coração da história, ou trazer à tona sua história do coração, ele a margeia, 

explora cada camada de aproximação. 

(Difícil dizer uma confissão de verdade e dizer o que aconteceu 
quando se é tão egomaníaco que se enche longos parágrafos 
com detalhes insignificantes sobre si enquanto os detalhes 
importantes espirituais sobre os outros ficam esperando num 
canto) (KEROUAC, 1984, p. 22)  

Há uma estratégia egomaníaca, mas uma finalidade sensível e coletiva, já que 

as sensações podem se dar ao escritor por meio da insistência sobre o eu, da 

experimentação sobre os limites do eu, um excesso de eu que venha a impeli-

lo para além de si mesmo. Ele quer sentir a experiência com tão profunda 

intimidade, que ela já se mostra como a mais verdadeira alteridade. Como em 

uma das fórmulas de Nietzsche (2011), o cultivo de si (Selbstsucht), na maioria 

das vezes traduzido como egoísmo, efetua sobre os corpos encontros muito 

mais potentes do que a auto piedade e a piedade cristãs.  Mas o terreno 

movediço do eu não sustenta a fixidez dos limites. O eu, como o remanso de 

um rio, contínua e lentamente substitui suas partículas, dispersando as 

anteriores e conduzindo-as para fora de suas margens, tornando sempre 

inócua a composição subjetiva ou forma anterior. A singularidade de Kerouac 

se dá no modo sutil de ruptura quanto com o subjetivismo romanesco. Como 

numa de suas reflexões meta-ficcionais em Os Subterrâneos, ele defender um 

olhar “pessoal” aos romances só é possível quando essa pessoalidade é uma 

configuração em vias de se fragmentar até o quase apagamento, um frágil 

mascaramento como suporte necessário ao plano de expressão onde vai pôr 

em jogo toda a irrazão e a inorganicidade negadas ao pensamento e, ao 

mesmo tempo, buscar algum encanto perdido a que essa renúncia do eu se 

abre. Leo é, de certa forma, a sombra do sujeito, ou a morte que subjaz 

qualquer forma de sujeição, que Kerouac quer diluir, por mais que se veja 

ainda acompanhado por ela. “Aquele anjo da solidão pousado no meu ombro.” 

(KEROUAC, 1984, p. 21) Leo se reconhece impotente ao ser inicialmente 

ignorado por Mardou, julga-se hostil ou excessivamente polido para “ganhá-la”. 

A autodesconfiança, único atributo que deve ligá-lo ao que um dia ele pensa ter 

sido, uma impotência em ser, e que ele parece sugerir anteriormente como um 

vício, torna-se, no decorrer da metamorfose que toma de assalto o percepto 
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narrativo, uma potencialidade prestes a se tomar nova forma. “Quando ela 

apontou para minha sombra na parede verde-clara e disse ‘Teu perfil é bonito’, 

o que me desconcertou tanto e (como o fumo) me fez ficar autodesconfiante, 

atento, tentar conseguir ‘ganhá-la’ (.)” (idem, p 27) Essa ambiguidade adjetiva, 

ou a abertura da designação à plural insignificância do signo, desafina o tom 

testemunhal em que a escrita finge se equilibrar e inaugura uma complexidade 

quase inapreensível.  

O eros platônico ainda assombra a relação entre seus corpos. A 

angústia que tanto o monólogo de Leo, quanto as falas de Mardou deixam 

escapar, exalam a urgência e a emergência de novas maneiras de os amantes 

afetarem e de serem afetados. O amor platônico, comumente associado ao 

sentimento de falta do objeto amoroso, está, antes, relacionado a uma 

apropriação da alma sobre o corpo, ou ainda a própria separação entre alma e 

corpo, entre o pensamento e o desejo, e à busca de reconciliação, que, para 

Platão, somente o verdadeiro amor, o amor filosófico, o ratio amorosa, vem a 

estabelecer entre o mundo inteligível, superior e imutável, e o sensível, campo 

das paixões, apenas um simulacro do primeiro. Com o platonismo, forja-se a 

separação do mundo em partes opostas e excludentes, conclusão que 

possivelmente leva Nietzsche (1992) a considerar o cristianismo uma extensão 

de seus domínios, além de uma versão mais popular de seu dogmatismo. Se 

qualquer transcendentalismo é encarado supersticiosamente pelas 

mentalidades dos tempos atuais, é porque suas causas já não possuem o véu 

de mistério que antes lhes impunham os modelos dogmáticos do pensamento 

ornam-se demasiado mostráveis, a ponto de serem encarados como clichê. O 

amor platônico, forma de amor irrealizável e inapta aos corpos, é ainda 

frequentemente o objeto que se visa quando se busca complementaridade num 

outro ser. É assim que Sal Paradise e Leo Percepied se relacionam 

amorosamente: através de uma infinidade de promessas inconcretizáveis.  

Talvez o amor seja abordado dessa maneira por ele não passar de um produto 

da linguagem, que faz com que o erotismo tenha a ver com uma aprendizagem 

da expressão. Para Deleuze (1992), amigos e amantes passam a existir com a 

insurgência de uma linguagem comum, que ainda é estrangeira às mesmas 

partes antes de haver o momento do encontro. Entre Leo e Mardou ocorre um 
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caso de linguagem que dura dois meses. Leo lhe dá, mesmo que obtusamente, 

a atenção sobre suas palavras que seus amigos “subterrâneos” indeferem 

sempre violentamente. Só assim Mardou pode animá-lo com suas pequenas 

histórias, cuja intensidade, velocidade mental, precisão descritiva, além da 

coragem de se colocar face à própria vergonha, que Leo entende como a mais 

pura virtuosidade da escrita, e aos medos e paranoias, passa a ser um 

alimento fértil a suas elucubrações literárias. Leo se declara um ser mental, 

assumido apenas timidamente suas relações corpóreas. É inclusive sua 

constante representação mental de Mardou sob o signo da resistência cultural 

que ele associa à sua mestiçagem índia e negra que o excita ao ponto de 

preferir continuar com ela ou dar mais tempo à dúvida que o impede de revogar 

seu caso, mesmo quando sua autodesconfiança o arrebata às maiores 

distâncias físicas.   

Um caso de amor e de escrita não passam de durações simbióticas que 

se refazem incansavelmente sobre os corpos. Leo vê em Mardou uma maneira 

de acessar as mundanidades excessivas, os blocos histórico-sociais rejeitados 

pelo espiritualismo eurocêntrico, que as apaga sob suas recodificações do real, 

mas que nunca pareceram tão resplandecentes quanto na modernidade, 

quando a racionalidade entra em profunda crise e em que só resta lidar com o 

que escapa a ela. A afirmação de uma existência ilimitada à razão humana, e 

ao mesmo tempo, insubmissa aos mandamentos divinos, a face monstruosa do 

pensamento - como a persona Edward Hyde a ser infinitamente interrompida 

pelo consciencioso Dr. Jeckyl, na novela de Stevenson (2002) - torna-se a 

imagem da escrita e da arte modernas. Até o amor e a fé, reservados 

religiosamente, tornam-se mais corpóreos e mais mundanos. Não mais o 

acesso sublime às alturas, mas contatos imediatos laterais, choques nada 

pacíficos que os corpos produzem. Para além da ascensão platônica, um 

encontro e expansão dos corpos, sem sentido e sem direção programada, e 

muito mesmo a reconciliação remidora ao fim da jornada. Nietzsche, como 

escreve Fuganti (2008, p. 32) expressa as “bodas do desejo e do pensamento” 

ao retomar os poetas e pensadores pré-socráticos. “É na aurora da filosofia 

grega (século VI a.C.) que se revela e se celebra a aliança fecunda entre o 

pensamento e a vida. (...) Ora a vida ultrapassando os limites do pensamento, 
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ora o pensamento ultrapassando os limites da vida”. Kerouac não é o primeiro 

a levar às últimas consequências seu irracionalismo pensante, que o atrai 

desde sua curta experiência acadêmica ao ideário daquele filósofo prussiano 

da segunda metade do século XIX. Contrapõe-se, logo, definitiva e 

radicalmente a um primado da verdade racional e testemunhal, pela celebração 

do falso, a dança cega e nua dos corpos, que constitui a matéria mais 

apropriada, apesar de indefinida, aos trabalhos do pensamento. À boa 

distância da fixidez sedentária da razão negativa e das vidas reativas. Nem 

novos céus, nem nova terra, mas uma nova aliança, um novo amor. É que, 

como o próprio romance de Kerouac põe à prova, os encontros amorosos 

definham ao identificarem-se à sua forma clássica, que envolve a espera 

inelutável do amado e à postergação infinita do amante. O modelo burguês de 

amor compreende, em última análise, o eterno adiamento da experiência 

amorosa. Quando Leo Percepied é confrontado pela primeira vez com Mardou, 

ele não se admite agindo espontaneamente, expondo uma paixão já ardente 

para uma relação ainda germinal, mas apenas encenando um desprezo 

superior, o simulacro de uma serenidade genérica, atribuída ao indivíduo que, 

enfim, aprende a dominar seus apetite e a manter-se à distância espreitando o 

momento da intimidade ideal. Mas tempo de espera é sempre um nada de 

tempo. Como no caso de Mardou, quando conta e reconta suas mesmas 

histórias à espera da escuta ideal, de um amante que as absorva 

passivamente. O adiamento da intimidade, mesmo quando apodera o amado 

de virtuais possibilidades amorosas, não se torna menos efetuável que as 

promessas do amante. O amor-promessa de Leo e o amor-espera de Mardou 

encontram-se na distância que os consuma. Mas se perdem quando enfim se 

mostram como puros efeitos de linguagem a zelar ainda pelo limite quase 

intransponível do indivíduo. Sonhos grandes demais para corpos tão ínfimos. O 

encontro entre Leo e Mardou rompe ao curso dessas fissuras abstratas que já 

independem do cuidado a que ambos possam vir a se engajar.  

“Mas a gente devia mesmo se separar, a gente nunca fez nada 
juntos, a gente ia ao México, e depois você ia arrumar emprego 
e a gente ia viver juntos, depois se lembra da ideia do sótão, 
tudo grandes sonhos que não deram em nada porque você não 
tirou eles de dentro de sua cabeça e jogou no mundo real, não 
agiu, e eu, sabe, eu não – eu já não vou à terapeuta há várias 
semanas”. (Ela havia escrito uma bela carta para a terapeuta 



49 
 

naquele dia mesmo pedindo perdão e permissão para voltar 
daqui a umas semanas e conselhos por estar perdida e eu 
aprovei a carta.) (KEROUAC, 1984, p. 127)  

 

As falas eruptivas de Mardou, sua “massa de sofrimento conectada” 

(idem, p 40), e o fluxo de pensamento imanente de Leo possuem um desvio 

comum: o não pertencimento a lugar nenhum, a condição fronteiriça no qual 

ambos se veem desde a infância e que se faz mais sensível em seu modo de 

expressão reticente apesar de intenso, perfeitamente incompleto. E essa 

relação amorosa não se dá senão numa atmosfera de fragilidade, de 

indefinição, própria das zonas de divisa – Leo vem de uma região franco-

canadense e Mardou é tão negra quanto indígena. É também pelo aspecto 

fronteiriço comum que Ann Charters compara o amor de Leo por Mardou à 

amizade de Sal por Dean, ou por Cody Pomeray em Visões de Cody. “O 

ambiente em que ela vivia lembrava-lhe o de Neal, com a mesma falta de 

raízes, as mesmas perdas tristes, (...) uma nova prova do preço da vida 

americana.” (CHARTERS, 1990, p. 156) O não-lugar é o lugar a se inventar 

novas relações, apesar de assimétricas. Mardou é a própria expressão da 

angústia diante da própria condição “utópica”, fronteiriça – Leo apaixona-se 

pela espontaneidade com que ela expressa seu sofrimento e é essa angústia 

diante do indeterminado a que os Subterrâneos não oferecem escuta, apenas 

Leo. Sua diferença e condição minoritária, por ser mulher, negra, índia, por não 

se drogar em meio a uma nuvem de viciados em heroína, move-a tanto à 

novidade, quanto à profunda indiferença e à vontade de nada. A sensação 

paranoica constante que a faz se sentir perseguida é também o que desmonta 

tristemente suas visões quentes e translúcidas. Mas mesmo Leo demora a 

liberar-se de sua neurose, sua vontade de ser agradável, tornar-se o que não 

é. O tom do livro, entre afirmação e negação, é variável segundo a duração das 

neuroses do narrador. Pode ser facilmente interpretada como obra melancólica, 

mas é o modo como Kerouac faz deslizarem os delírios e discursos entre os 

amantes que faz com que Os Subterrâneos, o magma da indefinição, se abram 

uma vez mais ao mundo e a suas superfícies, desenterrando memórias tristes 

e tornando-as signos poéticos. Baudelaire, além de Dostoievski, permeia as 

conversações entre Leo e Mardou. Questionam como tão bela expressão pode 
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brotar de uma alma toldada pelo sofrimento amoroso e quão preferível é viver 

com alegria a ter matéria para belas obras... Escrever não deixa de ser um 

modo de fazer perdurar o sofrimento, mas é também a performance que 

permite encará-lo mais uma vez e poder de algum modo amá-lo, afirmá-lo 

integralmente, compondo uma perspectiva mais alegre do terrível. Como na 

fórmula poética oswaldiana (ANDRADE, 1991), amor/humor, que parece 

anunciar outro erotismo. Ao aliar o amor ao humor, quebra-se a conjuração 

platônica por excelência entre amor e verdade. O humor transparece a não-

verdade do amor e a dignifica, até que se restabeleça como potência 

autônoma, nômade e infinitamente farsesca.  

“É preciso uma estranha inspiração, é preciso aprender a ‘descer’ – o 

humor contra a ironia socrática e a técnica da ascensão.” (DELEUZE, 2007, p. 

137) Fazer fugir o amor de qualquer empreendimento altivo da verdade é tarefa 

para o ser das superfícies, o cômico, que apreende o ritmo da própria queda 

para deslizar incólume aos atritos da superfície, e não para o irônico, que ainda 

se cola como raiz às profundidades, a algum fundo de verdade. Mas é preciso 

“fazer tudo isso depressa, encontrar alguma coisa a designar, a comer ou a 

quebrar, que substitui a significação (a Ideia) que nos convidavam a procurar.” 

(idem) Os deslizamentos e fugas sintáticos ligam-se intimamente à 

necessidade de quebra dos encadeamentos significantes, ruptura que só se dá 

pelo humor ou pelo riso. Essa é a instância soberana em que para George 

Bataille (2015, p. 21) desatrelam-se os corpos de uma economia que ele 

concebe como restrita, já que se concentra entre os contornos do utilitarismo e 

do mundo do trabalho, ou seja, à parte de tantas outras atividades humanas, 

marcadas com o signo do negativo, como a contemplação, a festa, a 

embriaguez, o erotismo. Erotismo e humor, a combinação “quente” de que fala 

Henry Miller, invertem a operação dialética que nega os excessos para tornar 

possível uma afirmação da economia geral da vida e, logo, uma abertura antes 

impensada a novos modos de existência e de pensamento para além do 

controle que sobrevoa as relações morais e utilitárias.  Mas riso e erotismo, 

meios de transgressão, não se opõem aos limites que buscam extravasar, 

como escreve Foucault (1966, p. 32), pois não se trata de uma rejeição dos 
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limites. Mas um pensamento no limite que é retraçado a cada esgarçamento 

provocado no voo ou no mergulho do espírito livre. 

 Como escapar ao amor idealizado e a suas variações mais recentes, 

que coexistem sob a mesma nostalgia do ser, mesma aspiração pelo 

restabelecimento da ordem mítica, mesmo desejo de Uno e de Todo? É talvez 

no limite das experiências que se acham as mais potentes armas para a fuga. 

É preciso antes aprender a odiar, para depois amar, como supõe Nietzsche 

(1993) da difícil equação entre Dioniso e Ariadne. É preciso aprender a digerir 

os sentimentos desfavoráveis.  O que mais vemos hoje é a expressão de um 

corpo clichetizado, recortado por meias vontades, com todos os sintomas de 

uma má digestão. No século XVII, Espinosa (2009) já demonstra a 

necessidade de se ver a vida como arte dos encontros, uma ética que 

demanda a apreensão da heterogênese que forma os encontros, visando uma 

abertura a novos afetos possíveis. Fernando Pessoa (1969), inspirado por 

Whitman, constrói um eu-lírico a partir da indiscernibilidade entre o pensamento 

e as sensações, pois é nesse elo que se translucida uma intensidade. A 

sinestesia é o próprio efeito convulsivo que põe em cheque as regularidades 

sensório-motoras, os sentidos adestrados, dando a ver o nonsense originário e 

o sem fundo das formas. Não se trata mais de ascensão e de iluminação, mas 

de queda e de deslizamento.  Um amor gerado sobre o mesmo plano 

psicofísico que pode congelá-lo em cotidianidades. Leo não cessa de se cansar 

das repetições que soam do canto obcecado de Mardou, como uma Penélope 

que tece e destece suas expectativas, assim como Mardou se mantém por 

certo tempo submetida aos ditames assertivos e negativos que as promessas 

de Leo sinalizam. A razão, a moral e a economia são ascéticos e assépticos 

demais para gestar tais complexidades numa história de amor. Por isso a 

potência do falso (a literatura), do amoral (o erotismo) e do excesso (a festa) 

tornam-se os meios mais próprios para figurá-lo. Leo reveza sua experiência 

interior entre seus escritos, as “coxas” de Mardou e as casas de show de bop 

fervilhando nas noites de São Francisco.  

 O irracional e o amoralismo são inseparáveis do que se quer chamar de 

contracultura americana. As formações de poder, a aura do controle, 

sobrevivem à mortalidade dos dogmas que as regulam e, logo, não estão 
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destacadas de novos modos de produção do desejo. O amor, vivido sob um 

regime sedentário e dogmático, é sempre uma paixão triste, remetido à ideia de 

falta e de descontinuidade, um afeto do corpo aprisionado a uma forma de 

alma, dependência recíproca entre os corpos dos amantes e uma espécie de 

unidade definitiva entre eles. O amor traduzido pelo irracionalismo lógico é um 

encontro que se dá independente de toda ideia fixa que se produza do amor. 

Pois assume muitas formas, inverte posições, desvia a atenção a novas 

regiões do ser do outro. Opondo-se ao amor piedoso e contratual, regulando 

valores de troca afetiva e material, Nietzsche (2011) propõe através de seu 

Zaratustra, o amor-dádiva que, para além da troca ou da espera que a troca 

pode demandar, transborda qualquer acordo consciente entre as partes. A 

cada encontro é a vida anunciando: Incipit tragoedia!. Blocos de sensações que 

ora se condensam a reforçar suas fronteiras, à espreita dos maus contágios 

que podem advir tanto de fora quanto de dentro (a confiança não é um 

sentimento sustentável na relações), ora se empenham para formar boas 

misturas. Eros desarmado, o amor ou se torna a afirmação de suas 

experiências desastrosas, mas produtivas ao pensamento do amor, ou não é 

nada. Assim como o erotismo batailliano, o romance de Kerouac celebra as 

bodas do amor e da morte. Se a erótica de Platão é um conduto à verdade por 

meio da beleza, da contemplação do que se julga compatível à ideia de belo – 

que não passa de um juízo particular que passa a ser cada vez mais partilhado 

para fins sociais também bastante particulares -, o erotismo de Bataille vincula-

se, antes, à experiência do fato mais terrível e problemático: a morte. Inspirado 

no amor fati, fórmula que Nietzsche extrai da poesia romana, quer fazer com 

que a vida seja amada até na morte. Mas parece que toda história humana se 

apresenta como um grande caso de amor funesto, fruto de uma atração 

vertiginosa pela queda, pecado ou morte, provocando repúdio entre os corpos 

ou inserindo-os num nada de vontade. A morte de Deus e do Homem 

configuram o destino ao mesmo tempo dilacerado e alegre do poeta e do 

pensador trágico que ri, inocente, das jogadas impensáveis do acaso, e 

testemunha, não mais a partir da verdade, mas da visão fabuladora sobre suas 

próprias vivências, o quanto “o movimento do amor, levado ao extremo, é um 

movimento de morte.” (BATAILLE, 1987, p. 52). Não é só o amor por Mardou, é 

um mundo que desmorona e ele precisa refazê-lo, transformá-lo em estrutura 
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abstrata, como fala Mardou, como um modo de manter ainda algum referencial 

para uma nova linguagem ou novo amor por vir. 

Kerouac é leitor de Nietzsche. Em On the road, Dean procura Sal para 

que o ensine a escrever, mas também que o ensine o pensamento de 

Nietzsche. O apelo filosófico da obra de Kerouac tem a ver, como em 

Nietzsche, de uma inversão dos valores do cristianismo. Todos os valores 

atribuídos às coisas e aos seres, os sentidos das palavras “bem”, “justo”, 

“belo”, “nobre”, “virtuoso”, “humilde”, “piedoso”, são reavaliados, mas a partir de 

uma vontade criadora, potente, nobre por sua autonomia e não por seu poder 

de fala. A violência da vida prevalece sobre a moderação racional, assim como 

a despesa sobre a economia acumulativa do trabalho e do capital. O 

procedimento nietzschiano da genealogia consiste na dupla tarefa de 

interpretação e de avaliação, de buscar o sentido dos sentidos e o valor dos 

valores – a grande questão nietzschiana refere-se à energia que coisas e 

seres, ele quer saber seu tipo (afirmação ou negação) e seu atributo (ação ou 

reação) que se dão na lida com seus aforismas e poemas. Os valores morais, 

demasiado humanos, que são para o filósofo o que há de mais pernicioso entre 

as invenções humanas, pois produzem verdadeiros escravos, não são tão 

diversos tendo passado já mais de um século. Os delírios punitivos e 

autopunitivos são os mesmos. Como escreve Nietzsche (2009), são obras do 

ressentimento e da má-consciência, são duocromáticas, sempre uma dialética 

do senhor e do escravo, diferentemente da multiplicidade dos modos de 

resistência. A transgressão, no pensamento e no corpo, da qual o erotismo é a 

expressão por excelência, é o que abre a novas possibilidades de vida. Mesmo 

se faz retornar o limite, já mais ou menos esgarçado.   

O erotismo e a morte sintetizam aquilo que ultrapassa na alma a 

consciência e, no corpo, a competência.  Ao mesmo tempo, uma fragilidade e 

um ímpeto. Condenar a festividade à lamúria fúnebre e o desejo à imobilidade 

estéril, é o que parece ser o projeto do interdito. Pois o poder, instância do 

interdito, apenas emerge na ausência da potência de existir e, para chegar a 

isso, precisa entristecer os seres, interromper o crescimento dos encontros, as 

conexões que lhes devém, e controlar seus fluxos, operar cortes mecanizados 

que inviabilizam a possibilidade de conjugações espontâneas. É preciso 
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escapar ao poder dos interditos. Seja por meio da criação artística, da festa, do 

êxtase amoroso, da guerra, da guerrilha. Produzir efeitos de desrazão sobre o 

corpo, ao mesmo tempo o furor estimulante e a leveza da embriaguez, a que 

Baudelaire, tão evocado por Kerouac, convoca o leitor de seus poemas em 

prosa, e que deixa indefinidos os meios poéticos, éticos, etílicos. Por vinho, 

virtude, poesia, ou apenas água, como num experimento de Henry Miller 

(2003), que inventa uma embriaguez sóbria. Para Whitman (2006), a literatura 

americana está intimamente ligada ao processo de formação dos estados 

americanos, ressoando em seu coração a mesma convulsividade e tecendo, 

nesse choque, novas malhas, ao estranhar e entranhar novas linhas e cores. 

Devir-amarelo, devir-negro, devir-vermelho...  Convulsão da aquarela, encontro 

sempre outro. Mas o que produzir sobre o próprio corpo, que encontros 

selecionar? Está aí uma questão literária, ou uma questão de alma.  É tão 

tentadora a facilidade em separar, binarizar, classificar... espalhar as neuroses 

e espantar os devires. A literatura, ao contrário, é caso de devir, como diz 

Deleuze, e faz escapar ao polo psicótico, egocentrado, arriscando ao infinito 

sua consistência esquizo, produzindo uma saúde menor, gerada de uma 

ativação e afirmação do fora-do-eu sobre o eu, ou seja, um eu-outro, sem 

divisões e funções definidas individualmente, mas forjando-se simultaneamente 

a uma espécie de delírio coletivo. A escrita é um feliz encontro, uma festa, 

onde celebram-se a vida coletiva e a morte individual.  

 

 

2.2 Humor 

 

É a heterogênese criativa que atrai as atenções deleuzianas à outra 

margem atlântica. Principalmente à escrita norte-americana, cuja singularidade 

está na destreza com que ela excede à gramaticalidade inglesa: o inglês 

híbrido da América, capaz de invenções e combinações impensáveis... É esse 

diferencial sintático que também o atrai a Kerouac. Em Os Subterrâneos, a 

sintaxe se dá por blocos de palavras impontáveis, incontíveis, e que não são 
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explicações, mas intensidades, conjuntos de afetos, que concorrem com o 

tempo do afeto. Kerouac produz signos em blocos, os contextos e os 

personagens estão interpenetrados nessa massa de sentido, que admite quase 

exclusivamente apenas o hífen e os parênteses como marcadores de corte 

discursivo, por sua valorização essencialmente rítmica e por forjarem a 

simultaneidade de planos e tempos narrativos.  Em On the road, isso já 

acontece, mas com menos repetições. A apresentação de um personagem que 

o narrador admira, como Dean Moriarty, ou, como na citação seguinte, dos 

subterrâneos Paddy Cordovan e Roxanne, dá a sentir o atributo quente 

percebido e exposto por Henry Miller em seu prefácio ao livro, que o acelerar 

das partículas narrativas e afetivas provoca. Pelo turbilhão de um parágrafo de 

Os Subterrâneos, podem passar e, logo, encontrar-se provisoriamente, fluxos 

de descrições, de narrações paralelas, de relampejos reflexivos, de 

associações metafóricas disjuntivas, de fragmentos de fala... Escrever é buscar 

um fluxo singular, uma velocidade própria destinada a cada conexão a se 

realizar, a cada bloco de signo-afeto. 

(...) Paddy Cordovan entrando flutuando como na profecia (um 
subterrâneo alto grandalhão louro tipo motorista de bonde, de 
Washington, com pinta de cowboy de jeans entrando numa festa 
muito louca de geração enfumaçada e aí eu gritei “Paddy 
Cordova?” e “É?” e ele veio) – todo mundo sentado junto, grupos 
interessantes em várias mesas, Julien, Roxanne (uma mulher de 
25 anos que profetizava o estilo futuro a América com o cabelo 
quase raspado mas com cachos negros enrolados como cobras 
andar de cobra rosto anêmico de tomador de pico pálido e nós 
dizemos tomar pico onde Dostoiévski diria o quê? Senão asceta 
ou santo? Mas nem um pouco? Mas o rosto frio e pálido da 
moça fria e azul com camisa branca de homem mas com as 
mangas desabotoadas por isso eu lembro dela curvada para a 
frente falando com alguém depois de ter atravessado o bar com 
ombros motorizados, curvando-se para falar com a mão 
segurando um toco de cigarro e o gesto preciso com que ela 
jogava fora as cinzas mas repetidamente com unhas 
longuíssimas de três centímetros e também oriental e como uma 
cobra) – grupos de todos os tipos (...) (KEROUAC, 1984, p. 31- 
32) 

       

O diferencial pragmático está no fato de sua prática e de sua paródia de 

teoria literária buscarem efetuar encontros na vida. A escrita de Kerouac é 

menos pessoal e abstrata do que ele julga, graças à sua simpatia pelos 
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mundos que o atravessam. O mundo não para de gerar as paixões 

assimétricas, descontínuas, inacessíveis, incompletas, por isso aprender a 

amá-las, disposição que apenas à região “humorada” da alma é que se 

apresenta, nem pesada e nem leve, apenas fluxo, já que não possui altura ou 

profundidade. O humor é a condição para qualquer amor, como nos mostra a 

fórmula da complementaridade inventada por Oswald de Andrade, seu amor-

humor. Deleuze (2007), como ele, propõe a mostração pura na escrita, para 

além da redundância da designação, o senso-comum que não passa de um 

mal gástrico, efeito de uma preguiçosa trituração analítica. O humor é um modo 

de variação da fala que faz os sentidos fugirem da formalização significante, 

através da mostração pura, que é o contrário da explicação, porque não tem 

fundo, apenas superfície. Toda explicação visa uma alma para as coisas, os 

seres ou as paisagens. A mostração pura, ou humor, é um deslizamento entre 

as coisas, os seres e as paisagens, uma passagem, os devires-estrada que 

povoam a escrita. Distingue-se da ironia contida na dúvida socrática, por 

exemplo, que já pressupõe, ainda que não transpareça, uma resposta racional 

às próprias questões. Além disso, a ironia é exclusivamente pessoal, individual. 

Kerouac produz blocos de polifonia coletiva, consumações e demolições puras, 

o casamento do céu da significação com o inferno da mistura e das paixões 

dos corpos. A superfície é o desdobramento da distância entre a altura e 

profundidade e é nesse “corredor” que decorrem os encontros e as conversas, 

as atenções partilhadas. E é sobre ela que as relações se desnudam, como o 

corpo dos amantes, ou como o de Mardou, entregue à sua loucura, 

caminhando perdida pelas ruas de São Francisco, e enfrentando o risco de ser 

violentada à cada esquina. O livro-estrada possui dois afetos principais: 

penetrar a terra ou o coração de um momento, mas sempre retomar a 

superfície ou a página, sua tênue morada. Kerouac escreve sobre os seres do 

“subterrâneo”, mas jamais se identifica com eles, porque ele visa outra coisa: a 

estrada, o meio, a sua própria de ser na superfície onde os acontecimentos o 

esperam.  

Os princípios contam pouco, leva-se tudo à letra, é-se 

consequências (e é por isso que o humor não passa pelos jogos 

de palavra, pelos trocadilhos, que são significante, que são como 
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um princípio do princípio). O humor é a arte dos efeitos. 

(DELEUZE, 2007, p. 137) 

O humor é traidor, é a traição. O humor é atonal, absolutamente 

imperceptível, faz fugir alguma coisa. Está sempre no meio, no 

caminho. Não sobe nem nunca volta a subir. (idem, 2004, p. 63). 

O humor transpira por grande parte da obra de Kerouac. Os livros-

estrada, principalmente a potente tríade formada por On the road, Os 

Subterrâneos e Visões de Cody, acontecem, talvez, quando Kerouac encontra 

seus próprios meios, ou quando ele próprio se encontra no meio, envolvido nas 

entremeanças do socius e da literatura. Mas tudo isso, parece, só se dá antes 

de sua conversão ao budismo, quando seu pensamento se recodifica sob os 

formalismos de um orientalismo herdado e deslocado, impróprio à sua 

indisciplina pessoal, e quando tende a um certo conformismo e à 

autodestruição que o leva à morte. Tudo, a partir de um certo momento, passa 

a ser lido pela lente de seu budismo impraticável. Esses três livros, assim como 

os primeiros, O mar é meu irmão (2008) e Cidade pequena, cidade grande 

(2008), romances de grande fôlego, estão mais liberados para a experiência 

nua, literária, do que livros que escreve mais tarde mergulhado em suas 

confusões religiosas, como Os Vagabundos Iluminados (2004), ou Satori em 

Paris (2010). 

Kerouac é elevado à figura de santo ou mestre por seus amigos 

escritores, como Ginsberg e Burroughs. Todos recorrem à sua santidade 

literária, o que parece distraí-lo de suas tarefas sintáticas e simpáticas, 

atividades bem mais efetivas e reais. Sua vida literária pode ter sido 

comprometida pela fama e pelo “sacerdócio” que lhe foi atribuído. Acaba-se o 

tempo para seus escritos. Assim como seu tempo para os amigos, como Neal 

Cassidy, a que se refere o personagem Dean Moriarty de On The Road e que, 

talvez, não passe de uma imagem apaixonada, idealizada, de um louco, alegre 

e orgíaco Neal que jamais existira. Uma obtusa imagem do além-do-homem de 

Nietzsche, apreendida por Kerouac em seus tempos em Columbia, faz dele 

cúmplice de um nietzscheísmo levado ao pé da letra, no corpo e na escrita. 

Assim como Nietzsche, leitor de Dostoiévski, que conduz sua genealogia 
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profunda da moral inspirado no eco apreendido dos subterrâneos psicológicos 

perscrutados pelo autor russo.  

Mas a escrita em Os Subterrâneos é movida pela superfície. Não se 

identifica com um destino superior, nem permanece nas profundidades. O tipo 

de delírio de Leo Percepied é mais estoico, contínuo plano de experimentações 

lógicas e éticas, do que pré-socrático, profundo, magmático, apesar de ele 

também almejar as alturas platônicas. Prevalecem as excursões lisas do 

desejo e do pensamento sobre a superfície geo-erótica. Os Subterrâneos e On 

The Road são a expressão de uma dinâmica do corpo, assim como de uma 

velocidade do pensamento. Como a arte do passeio, para Shelle (2000), ou o 

devir-nômade deleuziano, ou a simpatia pelo desconhecido no poema de 

Whitman, contendo um máximo de afirmação dos encontros, além do desejo de 

expandi-los indeterminadamente. On the road e Os Subterrâneos dialogam 

claramente seus procedimentos estéticos, apesar de nesse a linguagem 

alcançar acelerações impensadas naquele. Foram escritos em momentos 

muito próximos, até mesmo de modo simultâneo, já que On the road não se 

limita à publicação de sua primeira edição. Kerouac afirma que escreveu a 

primeira versão de On the road em três semanas. Já Os Subterrâneos, uma 

única versão mantida intocada pelo editor, tratou-se, segundo ele, de uma 

imersão literária e narcótica – sob os efeitos de benzedrina - concentrada em 

apenas três dias. São obras que se simpatizam ritmicamente, apesar de 

variarem em intensidade. Os Subterrâneos, talvez, leve o ritmo narrativo ao 

limite da vibração que indiferencia o beat e o bop, a escrita e a música, 

variedade melódica contendo muitas notas curtíssimas sobre um mesmo tema. 

Um ritmo desmedido e intenso, sanguíneo, indiferente às repetições métricas, 

parece a Kerouac sua melhor tradução do coração e da cultura híbrida e 

polimorfa dos povos americanos, para quem as relações mais íntimas ainda se 

mantém à espera de uma nova alteridade. On the road é um livro sobre uma 

amizade que tende a um homoerotismo nunca realizado, enquanto Os 

Subterrâneos é a história de um amor que aspira a idealização romântica dos 

clássicos shakespearianos, mas que tende, enfim, a uma amizade mais 

intelectual. Para Ann Charters, e isso fica perceptível no livro, a simpatia de 

Leo por Mardou está mais dirigida aos pensamentos dela sobre os índios e os 
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negros, sobre a América, do que a seu modo próprio de ser. Mardou é uma 

subterrânea, ou pelo menos vive ao lado dos “Subterrâneos”, cujo mundo e 

linguagem, apesar de estrangeiros a Leo, apresentam-se como as formas de 

agir e de pensar que mais se aproximam da figura do asceta ou do santo 

dostoievskiano, que mais expõe o ser inconformado e inadequado à vida 

moderna, contudo paradoxalmente feliz mediante tal condição. São dois os 

níveis do subterrâneo em Kerouac: o que emerge na superfície dos encontros, 

amor e amizade, e o que emerge na pele sem interioridade de seus 

personagens, ritmo e erotismo. Nada além de verbos (ações) e conectivos 

(interações). Os verbos são os meios por quais os blocos conectivos de 

sensação se conduzem mais ou menos velozes, pulsando reciprocamente o 

signo e o sangue, o ritmo e o corpo. 

 Não se trata de designar o amor, mas mostrar o amor. É um 

procedimento humorístico, uma paródia de confissão, que ri do vivido ao 

perceber que seu empreendimento, o amor ou a escrita, não passam de uma 

resistência às mortes em vida que se mascaram sob a forma sígnica, não mais 

os afetos em sua vivacidade plena. Como para Hume (2000), para quem as 

ideias não passam de simulacro das impressões imediatas. “Um poema de 

Baudelaire não vale o sofrimento dele (...) Eu preferia o homem feliz aos 

poemas tristes que ele nos deixou.” (KEROUAC, 1984, p. 31).  Se a impressão 

amorosa é um fato passado, a escrita não passa de um impressionismo tardio, 

o último respiro da sensação amorosa. A história de amor de Kerouac 

testemunha, para além de sua verdade individual, a provisoriedade do 

encantamento amoroso ou poético. As paixões escapam aos corpos que as 

tentam possuir. Leo foi substituído por outro. Seu abandono à vida orgíaca e 

boêmia levou-o, enfim, a um distanciamento irreversível, fazendo escapar 

Mardou e seu projeto de matrimônio e de uma vida “caseira” e simples. Mas a 

isso não responde com menos afirmação, encantamento, do que com 

arrependimento. Um livro é um misto de sensações, a mostração pura dos 

afetos, e somente ao se expor a esse campo de guerra entre as forças é que 

se é forçado a pensá-lo. Eis aí o efeito de superfície, para além das 

causalidades que baseiam os juízos universais e morais. Kerouac não 
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“ensigna” o amor, mas mostra as puras situações de amor e de morte que se 

desdobram do subterrâneo magmático dos encontros. 

   O modo que Kerouac persegue para escapar à representação pela 

linguagem é, antes de tudo, uma questão de velocidade. Os fundamentos da 

espontaneidade é não haver nenhum fundamento, não haver tempo para 

conceber um.  Seu método é primeiro a negação do método. Não admite, por 

exemplo, o mesmo uso gramatical dos elementos textuais. Elimina a maioria 

das pontuações e outros marcadores tidos como supérfluos à constituição do 

ritmo essencial. Também quer negar ao ato de escrever qualquer princípio de 

seletividade ou efeito de revisão. Não quer dizer que tenha sido possível 

efetuar tais regras sobre seu texto. A seletividade não se trata de uma escolha 

que possa se limitar à consciência, a própria escrita já é a seleção de uma 

forma de expressão. E seus livros nunca foram totalmente poupados por seus 

revisores. Um episódio, por exemplo, em que Leo tenta matar seu antagonista, 

Yuri, um concorrente ao amor de Mardou, não se mantém para além dos 

rascunhos. Já On the road ganha muitas versões até a que circula nos dias 

atuais. As estratégias de Kerouac visam aproximar a escrita da ação mais 

desinteressada, da mais despreocupada liberdade, e ao mesmo tempo a mais 

volitiva, estimulante, que avança sempre seus limites de possibilidade. A 

escrita não deve representar, mas ser um sopro, um fluido que segue linhas em 

expansão. A linguagem deve ser tão selvagem e indomável como o mar. É 

preciso aprender a nadar para além da rasa gramaticalidade. Qualquer ideia 

pré-concebida ou expressão muito elaborada pode levar a escrita à perda de 

sua consistência, torná-la oca, estéril. Por isso sua questão é com a 

velocidade. O estado mental deve incorporar a excitação orgástica dos corpos 

em movimento e em fusão. É durante os anos que escreve Os Subterrâneos 

que Kerouac se encontra fascinado pelo pensamento de Reich, apresentado a 

ele por Burroughs. O estado inconsciente dos corpos em êxtase descrito por 

Reich (1975) em A função do orgasmo é o que ele almeja para sua experiência 

literária. Pensar sem a consciência, ou para além da consciência, permitindo 

que os mínimos segredos pessoais possam vir à tona. Não é possível avaliar 

até que ponto seus romances tornam explícitos seus segredos mais íntimos, 

mas fica claro ao lê-los que nem tudo flui por vias tão abertas quanto em Os 
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Subterrâneos. Os pequenos silêncios, a sutil seletividade, a menor revisão que 

surge no progresso da escrita – Kerouac ainda se permite revisar erros de 

ordem lógica -, ainda se mostram em seu texto como aspectos inapagáveis de 

sua obra. Ele pretende “correr com os leitos do tempo”, como expressa em um 

de seus pseudo-fundamentos. Mas é o tempo que parece espreitá-lo e corre a 

seu lado quando ele não se dá nenhuma conta disso. Ao invés de imitar o estilo 

de Tom Wolfe, ele deve forjar um estilo inspirado não mais na literatura, mas 

fora dela. Deseja escrever, sim, a partir da dinâmica real e social dos corpos e 

das linguagens, a partir dos gestos anômalos de Dean ou do corpo histérico de 

Mardou. Ele escreve visando ritmos e velocidades, que nem sempre vai 

encontrar estando a serviço de sua prosa espontânea, mas quando vem a 

desenvolver outra técnica, a dos esboços.  Além de rasurar e perfurar as linhas 

espontâneas de seus textos, traindo mais uma vez seu projeto, lança-se 

sempre para além de suas próprias convicções literárias. O humor é o 

elemento que faz continuar e escrita mediante os excessos casuais da obra e 

sua escassez de verdade. Toda sua fundamentação da espontaneidade não 

passa de uma linha do falso que ele deve estender e expandir até a máxima 

exaustão. Só finaliza Os Subterrâneos após se dar conta de seu total 

esgotamento físico. É o livro que o abandona, quando ele já não pode mais 

escrever. E é, talvez, essa fraqueza final, essa impossibilidade de continuar, e 

não a coesão ou a robustez da forma alcançada, que o satisfaz e, enfim, livra-o 

dessa experiência de amor e de morte, para devolvê-lo à cotidianidade e ao 

presente. “E eu vou pra casa tendo perdido o amor dela. E escrevo esse livro.” 

(KEROUAC, 1984, p. 132) 
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3 EXPANDIR 

 

3.1 Visões sem visão 

 

 On the road, Os Subterrâneos e Visões de Cody possuem muitos 

aspectos em comum. De fato, cada livro de Kerouac expande suas conexões 

ao ser relacionado ou reunido a outro, ou tratado como mais uma série de seu 

próprio Em busca do tempo perdido (PROUST, 2001), visão conjuntural de sua 

obra que ele admite na introdução de Visões de Cody. "On the road, Os 

Subterrâneos, Os Vagabundos Iluminados, Doctor Sax, Maggie Cassidy, 

Tristessa, Desolation Angels e os outros são apenas capítulos na grande obra 

que eu chamo de A lenda de Duluoz." (KEROUAC, 2009, p. 15) Há entre os 

livros um liame conteudístico, ao remeterem cada um à sua maneira às 

vivências de Kerouac desde sua infância em Lowell até poucos anos antes de 

sua morte. Mas há entre os três livros selecionados para este estudo, para 

além de uma relação de conteúdo, uma relação quanto à forma de expressão. 

Se durante a escrita desses livros ele se mantém sob a égide do herói urbano 

Neal Cassidy/Dean Moriarty/Cody Pomeray, figura que se torna o elemento 

convergencial mais claro em seus livros, é também porque através das cartas 

recebidas de Neal Cassidy, Kerouac se vê diante de um novo modo de 

escrever que ele passa então a perseguir e designar com o nome de Prosa 

Espontânea. Não apenas o modo de vida de Neal/Dean/Cody é visado por 

Kerouac como exemplaridade, conteúdo por vir - sua vida pobre, andarilha, 

sempre na linha flexível dos perigos e da destreza -, mas sobretudo seu modo 

singular de escrever cartas. Uma potência agramatical renovadora da 

linguagem "aparece" para Kerouac, são visionadas por ele através das cartas 

pessoais de Dean. A sintaxe pode saltar do pessoal para a literatura, para o 

espaço do impessoal, e arrastar punhos e dedos do escritor/datilógrafo a níveis 

de velocidade nunca alcançados. A prosa espontânea tem antes de tudo uma 

potência rítmica pré-significante. Mas isso acontece em diferentes intensidades 

nas três obras. Apesar de On the road ser a mais reconhecida obra de 

Kerouac, tendo demorado a ser concluída e, logo, passado por diversas 
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reformas editoriais, sua importância está, antes, na preparação da prosa que 

vem a ser nos imediatistas Os Subterrâneos e Visões de Cody. On the road é o 

livro de Kerouac mais mediado por mecanismos de editoração autoritários e 

inflexíveis. De certa forma, o produto final de On the road é uma programação 

sobre o que Kerouac escreve ao longo de 8 anos, enquanto os originais de Os 

Subterrâneos, escrito em outubro de 1953, e Visões de Cody, entre 1951 e 

1952, estão praticamente transcritos em todas as suas edições até hoje.  

 O que opõe On the road aos outros dois romances tem, talvez, a ver 

com uma relação entre o olhar e o espaço. As relações causais e sequenciais 

nesse romance não deixam de supor uma continuidade visual-espacial, e que 

se conservam até as últimas linhas de On the road. As memórias de Sal do 

tempo em que persegue a visão de Dean Moriarty pela "América", obedecem à 

sequência do caminho em que ele se inscreve. On the road carrega ainda os 

rastros do grande romance americano, de London a Wolfe. Em Os 

Subterrâneos até há uma sequência de acontecimentos - do encontro ao 

desencontro entre Leo e Mardou -, mas que se dissolvem ao contato de novas 

rememorações e ideias. Em Visões de Cody, a sequência é apenas simulada, 

pois o passado mais distante, o mais recente e o presente da escrita se 

mesclam em blocos de uma sintaxe irrefreável. São diferenças de velocidade. 

On the road é moderado ritmicamente ao se deixar conduzir apenas pelos 

deslizamentos sobre a estrada. Está também submetido ao mercado, à 

sedução e à promessa da fama. Kerouac, algum tempo após se tornar célebre 

devido às vendas desse romance, buscará justificar seu declínio artístico e sua 

debilidade física pelo tumultuado reconhecimento pessoal - por exemplo, ao ser 

aclamado como rei dos beats - que necessariamente condiciona seu tempo a 

um debate infindável com diversas instituições e o separa da solidão existencial 

da literatura. Já Visões de Cody, considerado por Kerouac como uma 

preparação a On the road ou, mais especificamente, um estudo do 

personagem Dean Moriarty, aqui chamado de Cody Pomeray, parece 

paradoxalmente ultrapassar esse empreendimento. A visão de On the Road 

está em Visões de Cody, sua pré-formalização, sua potencialidade maior. On 

the road sucumbe à força de suas Visões, como Ginsberg admite ao lê-las. 

Porque a instantaneidade e a imediatez das Visões são a prosa espontânea 
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levada às máximas consequências. Enquanto Os Subterrâneos é uma linha 

ininterrupta arrastando reminiscências, confissões, percepções de paisagens e 

de comportamentos, fragmentos de carta amorosa, sinestesias poéticas, As 

Visões de Cody são blocos cuja porosidade se abre a muitas possíveis 

conexões com outros blocos, para além de uma relação sequencial. Os blocos 

sintáticos são um cofuncionamento, estando independentes entre si, e ao 

mesmo tempo dispostos a múltiplas ligações. Ao longo das cinco partes desse 

extenso romance há pelo menos quatro modos distintos de expressão: blocos 

de prosa espontânea, a transcrição de fitas contendo conversas entre Jack 

Duluoz - o narrador - e Cody Pomeray, a aglutinação da prosa espontânea com 

as transcrições, numa parte denominada Imitações da Fita, além de uma única 

carta de Jack para Cody, na primeira parte do romance. As 2 primeiras partes - 

sem título - compõem-se de blocos sintáticos de variada duração, mas que se 

alongam na segunda parte. Na parte 3 do romance, intitulada Frisco: a fita, o 

texto é disposto na forma teatral, contendo apenas as falas de diálogos entre 

Jack e Cody, supostamente transcritas de modo literal, acompanhadas 

frequentemente de pequenas rubricas performativas. A quarta parte, chamada 

Imitação da fita, retoma os blocos sintáticos. A quinta parte mescla discurso 

indireto e direto, prosa espontânea e "transcrição", dissolvendo muitas vezes 

as fronteiras formais.  

 Distinguem-se, então, três principais formas de expressão das Visões de 

Cody: blocos de prosa espontânea, indireta e livre, a transcrição de gravações 

disposta como um diálogo teatral ou um roteiro cinematográfico e a mistura 

dessas formas. Esta análise apenas atestará de modo superficial da 

complexidade dos blocos sintáticos kerouaquianos, já que são eles que 

expressam algo realmente novo na prosa desse autor e, ao mesmo tempo, 

uma ampliação dos procedimentos usados em outros livros. Talvez o desafio 

menor que este momento de análise se atribui esteja em perceber como os 

blocos de prosa parecem expandir o olhar narrativo de Kerouac na direção de 

uma escrita dos instantes, não mais das jornadas, alcançando visões muito 

para além do olhar individualizante e sequencial que em On the Road ainda o 

retém em formas estabelecidas por tradições romanescas. Se por através das 

partes de On the Road acompanha-se indutivamente uma continuidade lógica e 
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uma sequência capitular, em Visões de Cody paira uma sensação de quase 

onipresença entre os blocos sintáticos. Mesmo quando eles aparentam narrar 

sequencialmente a revisitação por Jack dos lugares que remetem de alguma 

forma a Cody Pomeray, há saltos temporais interiores à cada bloco que tornam 

as referências espaciais um dispositivo que se abre a níveis de rememoração e 

de associação disjuntiva. As "situações", relações com referência no espaço, 

em Visões de Cody, conduzem imediatamente a um espaço outro, o literário, 

que deve reunir num mesmo solo um máximo de associações entre diferentes 

situações vividas e rememoradas. Mas todas essas associações mentais 

rodeiam um mesmo campo de afetos regidos principalmente pela admiração de 

Jack por Cody Pomeray. Em quase toda a obra de Kerouac é a imagem 

fulgurante de Neal/Dean/Cody e sua “reaparição” contínua quem atribui valor 

às experiências, como se por ele as coisas retornassem a uma já 

desconhecida origem. As Visões de Cody são clarões que, para além da 

faculdade da visão, dão a ver o meio entre os corpos. “Que luz é essa que lhe 

arde na alma e que o faz assim?” (idem, p. 312), Jack se pergunta. Não se 

trata de uma obsessão pessoal. Antes, da busca do “clarão” impessoal que 

para Jack Duluoz parece se manifestar com a presença ou a lembrança de 

Cody.   

(...) em meio à essa piração toda os carros passam num clarão e 
as bundas dos pedestres apressados passam num clarão, 
quando são os táxis o clarão é uma risca amarela brilhante, 
quando são pessoas o clarão tem memória e é humano (uma 
mão, uma bolsa, um fardo, um casaco, um pacote de telas, um 
torpor, acima dos rostos brancos que flutuam) – quando é um 
carro o clarão é escuro e brilhoso e olhando para ele em busca 
dos sinais dos clarões às vezes você só enxerga o barulhinho 
macio o entrar e sair do brilho dos neons entrelaçados na rua – e 
a linha branca no meio da Sixth Avenue e uma indicação muito 
tênue de lixo na sarjeta do outro lado da rua a não ser que seja 
apenas o lembrete da sarjeta, sem olhar mas absorvendo à 
medida que você olha as pessoas e sabe que elas são (dois 
texanos! Eu sabia! Dois negros! Eu sabia!) um cupê cinza 
arrebentado passou depressa com jeito de Massachusetts 
(canadenses ávidos vem trepar em hotéis nova-iorquinos) – (...) 
(ibidem, p. 33)      

 O clarão é cego, ou então o clarão cega a visão orgânica. Os blocos de 

sintaxe são processos de experimentação que partem do visível ao invisível, 

dos limites e contornos ao ilimitado e aos amálgamas associativos. Cada bloco 
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parece partir de um instante de revisitação a um local determinado – uma 

estação rodoviária, uma confeitaria, um cinema, uma cantina... – que vai sendo 

descrito minuciosamente, até que uma impressão das cores, dos cheiros, dos 

sons, dos sabores, das formas, das intensidades, promova uma expansão da 

percepção e torne possível a sensação “indizivelmente deliciosa” (ibidem, p. 

42) das memórias. O corte sintático se dá no momento do clarão, na visão do 

clarão, quando a tonalidade do instante se mostra (“que luz é essa?”). A visão 

sem visão é uma sensação de simultaneidade, por isso ela não pode se dar 

numa narrativa linear. É por isso que On the road não passa de uma 

panorâmica das viagens de Jack (Kerouac/Duluoz) que as Visões de Cody 

aprofundam e expandem (faz zoom in). As Visões são paragens móveis - 

nomadismo no mesmo lugar – entre as passagens. Há um retorno aos 

instantes incontáveis, enquanto On the road está assombrado pela finalidade 

da contação. A memória deixa de ser uma parte do todo vivido, ponto a ser 

conectado à constelação coesa de um ser, para mostrar o novo, produzir novas 

conexões, expandir as condições de vida. A memória nesse caso é nova por 

ser mais velha, por não retornar sempre. Diferente da má consciência, a culpa 

descrita por Nietzsche (2009) como uma memória reativa que reestabelece o 

limite das forças, fazendo prevalecer o reativo, a memória velha-nova é um 

retorno da atividade, uma pura afirmação da vida. A memória de Cody retorna 

como seleção das forças ativas, sempre dispostas a moverem-se para fora de 

si e buscarem os clarões, o instante raro das visões... “Em toda a minha vida 

devem ter sido menos de 5 – pelo menos com essa intensidade” (KEROUAC, 

2009, p. 43) A “busca do tempo perdido” nas viagens com Cody difere do 

retorno nostálgico ao vivido e de uma expressão lamuriosa frente à finitude dos 

instantes – On the road se aproxima muitas vezes de uma elegia sobe o vivido 

- porque seleciona níveis de intensidade para além de estados de coisas.    

(...) as memórias quando ficam velhas como o vinho mais 
sofisticado até que se você encontrar uma memória velha 
mesmo, de infância, não uma degustada com frequência, mas 
uma memória novinha em folha!, ela vai ter um sabor melhor que 
o do conhaque Napoleão em que o próprio Stendhal deve ter 
posto os olhos enquanto fazia a barba diante daqueles canhões 
napoleônicos. (idem, p. 42) 
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 A descrição minuciosa, o olhar atencioso às diferenças, à multiplicidade 

das formas, parece não passar de um meio de alcançar um fluxo imaterial de 

reminiscências que derivem a tonalidade das forças que habitam um instante 

determinado. A visão não é assim espontânea, mas principalmente 

instantânea, por visar antes de tudo a composição do instante. Os caubóis na 

estação da Third Avenue não transmitem espontaneamente o tom de seus 

mundos. A grave tristeza que os circunda só é percebida por Jack após um 

clarão, uma cegueira instantânea, que põe em jogo toda uma série de 

condições histórico-mundiais que não deixam de se dar a ver. Esse movimento 

intensivo do olhar, que não visa captar nada além de um conjunto de 

movimentações e de uma espécie de gestus que não sucumbe às ações 

determinadas, reanimam as memórias mais recônditas e intensas. A infância 

em Lowell e as experiências na estrada, principalmente na companhia de 

Dean/Cody, são essas ilhas de intensidade que voltam a ser banhadas pelo 

pensamento de Sal/Jack. A potência dessas memórias – das mais antigas, de 

sua relação com Gerard, seu irmão, com quem partilha os tempos de infância 

até sua morte prematura, às mais recentes, envolvendo seus périplos com Neal 

Cassidy – formam de fato a lenda de Duluoz que não para de se refazer para 

além do silenciamento de todas as vozes envolvidas. A superioridade das 

Visões está na possibilidade de fazê-las resistir à morte e de expandi-las numa 

relação nova, numa revisitação dos espaços, mas que deem vias a uma 

sensibilidade espaciotemporal. “O lugar respira e parece querer dizer algo 

compreensível” (ibidem, p. 26) A primeira visão de Cody, o momento em que é 

levado por Irwin Garden - personagem que remete biograficamente a Allen 

Ginsberg ou heteronimamente ao Carlo Marx de On the road – ao quarto onde 

ele se hospeda ao chegar em Nova York, e é recebido por ele sem roupas e 

despido também de formalidades introdutórias, se repete pela intensidade, pelo 

clarão que transborda a imagem e evoca uma força extraordinária, diferente 

das que se apresentam em seus relacionamentos até aquele momento. A 

paixão por Cody se dá desde seu imediato desnudamento. A memória do 

desnudamento é um clarão sobre as potências do corpo, historicamente 

submetido a uma falsa ideia de alma. O clarão diz da conexão que torna 

inseparável corpo e alma. É a alma de Cody que se desnuda com o corpo. A 

ausência de pressupostos na alma fala imediatamente com a ausência de 
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roupas sobre o corpo. Dean Moriarty, em On the road, busca quem lhe 

transmita o pensamento irracionalista e amoralista de Nietzsche. É no meio 

dessa busca de Dean que o rastro nietzschiano se manifesta, assim como esse 

olhar a partir das forças e não das formas convoca a todo tempo a memória, 

presença ausente, do andarilho dançarino que expõe a nudez de um corpo e 

de uma alma sem medo, como um discípulo de Nietzsche, ou de Dioniso. “A 

gente vai direto para a cova – um rosto só cobre a caveira por um certo tempo. 

O jeito é esticar o rosto por cima da caveira e sorrir.” (ibidem, p. 28) Jack 

Duluoz decide romper com o mundo que estabelece seu lugar como escritor, 

assim como com o endurecimento de suas relações de amor e de amizade – 

por exemplo, com Marian e o “afastamento dela de todas as formas de 

entusiasmo que não sejam o martírio.” (ibidem, p. 29-30). A visão da potência 

renovadora dos encontros não deixa de escancarar a fraqueza conformadora 

dos laços já estabelecidos. “Eu entro correndo, ‘Marian! O Tom também está 

vindo!’ e me deparo com a muralha de pedra de antagonismo e indiferença que 

me esperava.” (ibidem) O nomadismo diz menos de mudanças geográficas e 

mais de disposições afetivas. Não se abandona uma pessoa antes de já haver 

abandonado uma relação.  A qualidade das relações demora a aparecer 

quando ela é cristalizada pelo hábito e, logo, impedida de ser colocada em 

crise. Rememorações potentes conduzem às feridas necessárias, e extraem do 

martírio seu elemento vital. Assim como é impossível ignorar a referência 

histórica para o nome Cody. A imagem de William Cody, o Buffalo Bill das 

lendas do Oeste americano, se sustenta principalmente como aquele que extrai 

sua habilidade de caça dos próprios búfalos que ele aprende a dominar. Há 

muito mais potência no corpo do que pode um organismo, como pensa 

Espinosa (2009), e é essa memória corpórea e afetiva que não se extingue 

mesmo num corpo submetido às mais rígidas posturas. Se em On the road, 

Dean não passa de um projeto de potência, nas Visões, ele é a própria 

potência manifesta. 

 

3.2 Visões sem juízo 
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 Ao romper com as visibilidades, Kerouac quer romper com o juízo 

individual do visível. O método cartesiano parte do “eu”, e aí está o 

reducionismo que é apontado por Espinosa. O eu-humano, o pessoal, 

enquanto medida lógica atua sempre como uma restrição do método. O eu-

natureza de Whitman (2006), o eu-pilar de Sá-Carneiro (1995), o eu-abjeto de 

Augusto dos Anjos (1998), tratam de outra coisa. De alguma forma podem ser 

pensados ao lado do anti-eu, o conatus espinosista. Em Visões de Cody, 

promove-se essa inversão de perspectiva. A subjetividade deixa de ser o 

produto de um eu, derivar de um eu, e faz o caminho inverso desde o mundo 

ao indivíduo. As Visões, cada bloco, conecta antes de tudo o mundo a suas 

partes. Primeiro há um mundo que abriga a Catedral de São Patrício, que 

abriga as pessoas ajoelhadas “ante a culpa angustiada.” (KEROUAC, 2009, p. 

44) O marrom dos castiçais, da roupa de São José, do confessionário, dos 

bancos, toda uma “sinfonia em marrom” (idem) não deixa de forçar a 

percepção à conectividade que precede qualquer individualidade. O narrador 

das Visões parte da descrição ao sonho acordado, do meio ao delírio, do 

mundo ao memorial humano. A Catedral, o marrom cintilante, remetem à 

mesma qualidade de afetos que habitam suas memórias de infância em Lowell, 

assim como à Catedral de Combray, do romance proustiano, toda uma 

religiosidade obrigatória compondo um mesmo tom funesto – o marrom das 

urnas mortuárias também é evocado nessas rememorações.  O individualismo 

metódico que ainda assombra On the road é substituído por procedimentos 

conativos nas Visões. O corte entre os blocos se dá antes de tudo como uma 

passagem entre composições de afeto, a descontinuidade entre mundos que, 

por sua vez, não deixam de estarem conectados. A expansão acontece quando 

se cria condições para a construção de uma nova realidade, um novo mundo 

no mundo. É dessa visão de uma disposição coletiva dos corpos, esse esforço 

de religação de cada parte a um todo em perpétua transformação que ele fala. 

Se em On the road, a negatividade da forma ainda promove a forma, busca-se 

escapar dela, mas enfim é ela quem espera o narrador ao fim da jornada – Sal 

Paradise abandona seu élan aventureiro ao retornar do México, romper seu 

contato com Dean Moriarty e buscar restabelecer o mundo de moderações de 

antes -, nas Visões, as viagens não tem destino de chegada e não existe 

promessa de retorno. Chega-se onde já se está e retorna-se apenas às 



70 
 

afecções que, ao mesmo tempo, são extraídas das memórias e afetam o 

instante da visão. “A cada instante, portanto, as afecções determinam o 

conatus, mas a cada instante o conatus é a procura daquilo que é útil em 

função das afecções que o determinam.” (DELEUZE, 2001, p. 177) A expansão 

tem a ver com o espanto do narrador “Que luz é essa?”, tal qual a famosa 

exclamação interrogativa do filósofo holandês: “O que pode um corpo?!” São as 

potencialidades e não as formas individuais o que buscam os escritores 

visionários. Por isso, as memórias mais bem-vindas são as remotas, as pouco 

frequentadas, que já se encontram despregadas de uma série de relações 

causais que se demandam para justificar a predominância de um eu. On the 

Road ainda encena a culpa individual: “Por que VOCÊ me abandonou?”, 

“Porque EU te abandonei?” Para Ann Charters, a justificação de suas 

memórias é uma tendência obsessiva presente em quase todas as suas obras. 

Repetidamente, em cada livro, Kerouac insistia em sua 
inocência. Deu uma visão de liberdade e espontaneidade que 
entraram diretamente na fantasia de seus jovens leitores, porque 
assumia e reforçava o idealismo deles, também. Quando 
romantizou suas viagens com Cassidy e Snyder, escrevia com 
sua mãe espiando por cima de seu ombro e minimizava sua 
participação na ação, enfatizando sua crueldade, jamais 
descrevendo nada que soubesse que ela não perdoaria. 
Kerouac, muitas vezes, disse que seu método de escrever prosa 
vinha de suas viagens católicas, das confissões semanais de 
seus pecados ao padre, quando se livrara da culpa com um 
relato completo do que havia feito, deixou de se confessar 
quando se tornou escritor, mas jamais deixou de pensar como 
um penitente, só que era sua mãe, em vez do padre, quem lhe 
imputava culpas. (CHARTERS, 1990, p. 317) 

Já as Visões parecem descartar o tom confessional, ou então levar a confissão 

ao inconfessável, ao riso. “Tudo isso é uma enorme comédia” (KEROUAC, 

2009, p. 15), escreve Kerouac na introdução desse livro. É que no momento 

em que apreende a afirmação cômica, inocentam-se ai todos os 

acontecimentos, apartando-os da severidade do juízo.    

 Na cantina que Jack observa desde a estação rodoviária, o 

comportamento carrancudo de alguns grupos que a frequentam tem outro 

efeito no observador quando ele considera, antes, os mundos por que tais 

pessoas são geradas e que geram entre si ao replicá-los em suas ações e 

expressões. Da fonte misteriosa dessa carrancudice, Jack translucida a 



71 
 

promessa de um sorriso, que é sempre adiado. O fato de se adentrar a cantina 

torna-se sempre uma tentativa de encontro do sorriso perdido.  “(...) a 

carrancudice também é um sinal que elas mandam uma para as outras, um tipo 

de ‘Boa noite, senhoras’ ou talvez uma gentileza interior do coração.” (idem, p. 

31) Ao sair da cantina e mediante a frustração da promessa do sorriso, eles já 

se tornam outros, tomados por algo exterior a eles, a alma coletiva das ruas 

que necessariamente areja seus vínculos produzindo novos modos de relação. 

“(...) rindo eles atiram ecos de volta à cena do desastre humano – e descem a 

rua no ar renovado que o mundo providencia” (ibidem, p. 31) Não há 

pressupostos morais subjazendo a atenção que ele dispõe aos mundos que o 

rodeiam. Importa, antes, estar sensível à sinfonia que se entreouve a partir de 

cada novo arranjo que se apresenta. A predominância do meio sobre o sujeito 

é antes uma decisão ontológica que põe em questão as bases racionais e 

subjetivas do pensamento. A inspiração, nesse caso, está antes ligada a uma 

relação de contágio do que à distância crítica. É essencial, para a construção 

dos blocos sintáticos, flexibilizar os contornos individuais, desabituarem-nos 

das formas. Para isso é que Kerouac busca ser tomado por um devir drogado 

da literatura. Os clarões efetuados sobre os corpos são a manifestação de uma 

santidade não individual, mais espinosiana ou batailliana, e menos a que a que 

é representada por histórias de indivíduos excepcionais que compõem a 

maioria das narrativas religiosas tradicionais. Há uma espécie de 

exemplaridade que se toma de experiências vividas ou conhecidas, mas que 

não se repete a menos que o próprio exemplo se disponha ao jogo atual das 

forças. A santidade outra não é uma essência imutável, mas o efeito de uma 

configuração de forças que altera a si mesma ao contato do real-social, que por 

sua vez é alterado mediante a visão desse efeito. E ela não despreza o mundo 

e o corpo, mas sobrevoa seus movimentos, ativando em cada instante sua 

potência de existir. A afirmação do corpo se dá de forma mais abrangente e 

penetrante nas Visões. O erotismo, por exemplo, aparece aí de modo menos 

velado do que nas outras obras de Kerouac – com exceção talvez de O livro 

dos sonhos, que revisita os recantos mais obscurecidos pela consciência 

católica de seu autor. A masturbação, por exemplo, “que Cody aprendeu 

ligeiro” (ibidem, p. 24), é descrita na primeira parte do livro analogamente ao 

processo expansivo da escrita, como um esforço repetitivo e convulsivo que 
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visa o ápice do desejo e o transbordamento que se dá simultaneamente a seu 

esvaziamento. “(...) simplesmente tocar uma punheta (pensando nas coisas 

adequadas) e no delicioso auge deixar a porra jorrar por baixo, no meio das 

pernas, enquanto a necessidade do momento é a de ir para cima, para frente, 

para fora, de se exaurir.” (ibidem, p. 24) Em outro momento é o turfe, jogo de 

apostas que se reiteram a cada conjunto de voltas dos cavalos na pista de 

corrida, que aparece “ligado de um modo inexprimível com a masturbação, 

assim como essas Memórias Assombradas devem estar” (ibidem, p. 43) 

A afirmação do mundo por todos os ângulos e contendo todos os seus 

aspectos mais problemáticos e terríveis também se generaliza nas Visões. 

Enquanto em On the road ainda assistimos a alguma essencialização do 

espaço – a América e seu processo de formação multiétnica é ainda idealizada 

enquanto modelo eficaz a um profético acordo social global –, em Visões de 

Cody o espaço está liberado de referências históricas estanques, e se distorce 

em favor dos eventos sempre singularizantes que ali se assentam. Kerouac 

dedica esse romance à América, mas ele não mais parece atribuir a ela um 

sentido definitivo. “À América, ou seja lá o que isso for.” (ibidem, p. 14) É que a 

união não desfaz a individuação. Ainda se pode chamar de América algo que 

não possui um sentido em si mesmo, mas que persevera numa contínua 

construção. Assim como os corpos são despidos e percebidos em suas mais 

segregadas práticas, o mundo também deixa de ser evidenciado 

particularmente em recortes do que é julgado sublime, como em On the road, 

em que parece haver um princípio supremo de seletividade descritiva 

envolvendo os planos abertos, as pradarias que circunscrevem sua viagem, 

supondo uma sutil ordenação cósmica exterior ao grande desastre humano. 

Mas é o desastre humano que vem compor com toda a paisagem processos de 

vida inseparáveis de seus perigos, de suas limitações, de seus impedimentos, 

de suas mortes. A visão do cinema Capricio revisitado pelo narrador, por 

exemplo, é menos nítida caso não se mostrem as calçadas em frente, sujas 

com manchas de vômito. Assim como não expressar a cor de merda do balcão 

da lanchonete ao lado, ou o cheiro de amônia que se amplifica desde o 

banheiro masculino da estação. É num meio nada higiênico e ordenado que os 

lugares respiram e “querem dizer” algo sobre si mesmos. Talvez essa luz mais 
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amplificada sobre temas e lugares abjetos é que tenha despertado em 

Ginsberg o reconhecimento das Visões como portadoras de uma “honestidade” 

literária jamais possível nas outras obras de Kerouac. Até mesmo Cody, o herói 

soberano para a maioria de seus escritos, é desapossado da fulgurância 

excessiva que envolve suas aparições em On the road. Por exemplo, numa das 

Visões de Cody, Jack o opõe radicalmente à figura angelical desenhada 

anteriormente. “Enquanto eu via ele como um anjo, eu também via ele como 

um demônio” (ibidem, p. 314) O contraste se impõe como uma exigência 

interna do livro, que propõe mostrar Cody por inteiro, mesmo que isso não 

passe de uma tarefa jamais concluível. É preciso que Cody seja mais que um 

amigo para Duluoz, e se torne seu maior inimigo. É preciso que ele esteja à 

altura de uma inimizade para que se faça digno uma profunda amizade. É 

Nietzsche (2011) quem, talvez, melhor tenha desenvolvido um conceito de 

amizade que não passa pela compaixão ou por uma bondade incondicional, 

mas por uma luta de forças que pode até mesmo pode se tornar agressiva. É 

que, para Nietzsche, ter um amigo é perseverar nos combates que se impõem 

pelas diferenças que emergem num relacionamento. Na última parte de Visões 

de Cody, intitulada Joan Rawshanks na neblina, é a vez de uma região 

indescoberta da alma de Cody Pomeray ser posta à luz. Sua soltura, a 

liberdade que lhe é atribuída e que lhe assente desatrelar-se de todos os 

vínculos que estabelece, é amenizada quando Jack expõe as atitudes 

ciumentas de seu amigo/inimigo. “Ciumento, tomado de ciúmes. Se tem uma 

coisa que ele não suporta (...) é gente trepando quando ele fica de fora, não só 

no mesmo quarto mas no mesmo chão na mesma casa ou no mesmo mundo.” 

(KEROUAC, 2009, p. 314). Sua expansividade, o talento que também lhe é 

atribuído de se fazer dissolver nas multidões, e de permeá-las suavemente 

como um conquistador simpático ante um mundo sempre novo, é limitada com 

a exposição de algumas de suas reservas pessoais, seu lado mais 

egocentrado. “E eu descobri que ele não suporta gente conversando ou falando 

o que pensa ou mesmo pensando no mesmo mundo que ele. Cody acha que 

ele é indispensável (...)” (idem). Até mesmo sua imagem associada a uma 

inextricável bravura se desmonta ao se assumir que “ele tem medo de morrer, 

é cauteloso” (ibidem) O ideal também heroico da virilidade – Cody chega a ser 

comparado a Marlon Bando no papel de Stanley, personagem icônico do 
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comportamento machista, no filme Uma rua chama pecado, nome com o qual 

foi conhecida a versão de Elia Kazan de O bonde chamado desejo no Brasil – 

desmorona ante a flexibilidade que toma seus gestos. Cody, diferente de 

Duluoz, se deixa quebrar, e curvar, até mesmo “se retorcer todo quando um 

cara tivesse que olhar e aí ele só precisaria sentar e sentir o formato doce da 

bunda dele ou dela por baixo do vestido de seda com aquele dengo tomando 

conta.” (ibidem, p. 312). Se On the road é a construção do mito beat, As Visões 

são a desmontagem como termo preliminar à qualquer leitura da beat. São as 

visões das peças de montagem, que ampliam o sentido da máquina até que ela 

passe a ser programada, posta num vicioso movimento, e sua fragmentaridade 

essencial seja esquecida. Para que a visão da fragmentaridade não se apague 

num rolo unitário de escrita, Kerouac parece perceber a necessidade de trair 

uma das exigências iniciais da prosa espontânea, que é produzir uma escrita 

em linha reta – tanto On the road quanto Os Subterrâneos foram escritos em 

rolo de papel para telex, como uma forma de evitar qualquer espécie de 

correção. É com Visões de Cody que Kerouac passa a adotar a técnica do 

esboço mais propriamente, já que ela já está bastante presente em seu Livro 

dos sonhos, como admitem os biógrafos Barry Gifford e Lee Lawrence (2013, 

p. 8) em seu O livro de Jack: uma biografia oral de Jack Kerouac, a partir de 

uma coletânea de entrevistas que realizam com pessoas contemporâneas e 

mais próximos do autor. O sketching, ou técnica do esboço, que Ed White, um 

dos entrevistados nessa biografia “oral”, diz haver sugerido ao autor de On the 

road ante sua decepção com a linguagem de seu mais famoso livro, abre 

novas brechas e saídas à sua antiga exigência. Tratam-se de pequenos 

cadernos que Kerouac passa a carregar consigo por toda parte. Esses 

fragmentos, gerados sem a necessidade de uma sequência, ordenando os 

eventos, ou de uma postura metódica rígida, são logo absorvidos na 

descontinuidade das Visões. Os esboços expandem sua visão literária ao lhe 

permitir aprofundar e singularizar os instantes narrados e arrastar-se para fora 

de seu lugar específico de escritor, ir de encontro ao acaso, ao impossível, 

para além de multiplicar suas possibilidades e disposições como narrador. 

Livra-o, enfim, de forçosas conexões causais que parecem desprezar a 

importância interna de cada instante, tornando-o dependente de um programa 
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mental já dado antes de ser escrito. Tanto Gifford e Lawrence quanto Ann 

Charters apontam a essa ruptura modal em seu processo de escrita. 

Os caderninhos traziam material bruto de dois tipos: detalhes 
diários, como as notas de um repórter, sobre os acontecimentos 
imediatos, e uma recuperação interminável na memória de todos 
os acontecimentos de sua vida, alcançando as mais longínquas 
recordações da infância em Lowell. (idem, p. 9) 

Com a sua descoberta dos esboços, em outubro de 1951, 
Kerouac percebeu que, afinal, encontrara sua voz. Mas ainda 
tinha de enfrentar o problema de que a técnica não conduzia a 
uma literatura bem estruturada, com algum potencial comercial. 
A narrativa descritiva de viagens pela estrada, On the Road 
escrito em papel de teletipo, parecia-lhe monótona e pouco 
inspirada depois de sua descoberta dos esboços, e então, 
enquanto ainda estavam em Ozone Park, antes de se mudar 
para San Francisco e ir morar com os Cassidys, começou outra 
versão do livro. Também era sobre Neal e Jack chamou-a de 
Visions of Cody ou, algumas vezes, Visions of Neal. Quando 
Ginsberg leu o texto, considerou-o uma “versão em 
profundidade” de On The Road. Em toda sua vida, Kerouac 
jamais se sentiu tão próximo de Cassidy, do que quando 
começou a escrever Visions of Cody. Era como se tentasse 
fundir sua personalidade com a de Neal. Como se, de repente, a 
declaração de Neal, repetida em todos aqueles anos, de que 
eles eram irmãos de sangue, finalmente se tornasse real para 
Jack.  (CHARTERS, 1990, p. 118) 

 

  

3.3 As três grandes visões  

 

3.3.1 A primeira visão, ou a visão do “lance” 

A minha primeira grande visão de Cody, como eu tô dizendo, 
como se tivesse que batalhar para continuar dizendo, só veio em 
1948, dois bons anos depois de eu ter conhecido ele naquela 
porta pelada. Eu senti como se ele fosse um espírito sobre-
humano encarnado que caminhava ou melhor corria enviado à 
terra para me confundir não apenas nos meus atos como 
também dos meus pensamentos: um dia louco, louco eu de 
repente olhei de mim para esse anjo estranho do outro lado (isso 
tudo é igual ao bop, a gente chega lá por caminhos tortuosos e 
atrasado mas de um modo completo por todos os ângulos que 
não conhecemos) do Tempo. Cody agora diz “O Tempo – passa 
– depressa! – cê nem percebe nem nota nem é capaz de 
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explicar a rapidez – que o tempo – passa!!” Cuidado, ele está 
falando, o tempo está passando; mas ele tá dizendo que é mais 
tarde do que você pensa, ou que a Vida começa, ou que a hora 
chegou, ele só tá dizendo que o tempo está passando por todos 
nós neste exato momento. (KEROUAC, 2009, p. 311 e 312) 

O Jazz estava em alta em Frisco, por alguma razão a época dos 
sax tenores enlouquecidos estava se atravessando no meio da 
evolução do bop, como se uns anos atrasada e uns anos 
adiantada demais, e claro que na verdade adiantada demais, só 
que então era o último grito; mas aí, antes daquilo virar moda, os 
saxofonistas tocavam com um furor ensandecido porque 
ninguém curtia nem dava a mínima (afora uns hipsters isolados 
correndo e gritando) (“Bota pra quebrar! Bota pra quebrar!”) 
...amigos e garotos transados e eles não tavam nem aí e o 
“público”, os frequentadores do bar, gostava daquilo como jazz; 
mas não era jazz o que eles estavam tocando, era o “lance” 
frenético. 

 “O que é o LANCE, Cody?” Eu perguntei a ele naquela 
noite. 

 A gente logo percebe quando ele atinge o lance – agora 
escuta! – tá vendo? – tá vendo o agito geral? É o grande 
momento de sintonia por toda parte que faz ele agitar; é isso que 
é jazz; curte só ele, curte ela, curte essa parada aqui, curte o 
pessoal todo, isso é tudo o que restou, onde mais cê pode ir, 
Jack? 

(...) 

  “Esse daí é do tipo que passa o dia inteiro dormindo na 
casa da vó”, gritou Cody no meio daquela fúria, “ele aprendeu a 
tocar na casinha de lenha, saca? Tá vendo só ele? Esse garoto 
é o Tom Watson, ah se é, o Tom Watson aprendeu a tocar e a 
se livrar das coisas negativas e a relaxar, mas sem ficar travado 
nem fissurado em curtição de vagabundo, ele viu, também, que, 
por exemplo, é isso que eu tô tentando dizer, mas, não, escuta, 
Jack, me escuta, agora eu vou te contar a verdade – mas escuta 
esse garoto, escuta só ele! O lance, tá lembrado? O lance! Ele 
tem o lance, saca? É isso que o lance - que o lance significa, ou 
que eu tô querendo explicar, antes, saca, e tudo mais e por aí 
vai, Só!” bem na hora que o pequeno alto se levantou com a 
banda que estava sentada atrás dele – três músicos, piano, 
bateria, baixo – trabalhando o som até a morte, rata-ti-bum, pá, o 
baterista era forte e parrudo, o pescoço musculoso dele 
balançava, o pé fazia o bumbo ribombar, os velhos intervalos, 
tupt, tá-tum, tupt, tum; o pianista martelava os dedos abertos em 
acordes ressoantes no contratempo, cores lindas emanavam do 
timbre daqueles acordes como de uma guitarra; blues; e o baixo 
permeando o andamento tuc-ti-dum com aquela batida africana 
do mundo que nasce de ficar em frente às fogueiras da noite 
repletas de grilos sem nada pra fazer a não ser passar o tempo 
batucando ao lado da enorme sebe, tuc-tum, tu-tum e tuc-tum, e 
geme, vai gemer pelo homem, o desastre do mundo, almas 
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cruéis e montanhas inocentes de pedra... e de vez em quando 
os gritos súbitos estridentes enquanto todo mundo todos os 
tocadores de tambor e lunáticos e jogadores de críquete com os 
arames tingpin (isso tem um nome decente no Congo Belga, 
onde a batida da “conga” surgiu, a batida do coração, o coração 
do mundo, Adão e Eva, o paraíso fica na Abissínia), todos 
percebem que ele tem o lance, o LANCE, eles estão no ritmo e 
todos vivos ao mesmo tempo e tudo está no lugar, não existe 
preocupação nenhuma, eu te amo, urruuuuu – (idem, p. 367-
369)  

 Jack considera essa sua primeira grande visão de Cody, o primeiro 

clarão, mas não a mais inédita, que é a que ele chama de “porta pelada”, seu 

primeiro encontro com ele em seu quarto de hotel, quando foi surpreendido por 

sua nudez espontânea – cena censurada pelos editores de On the road, em 

que Dean/Cody aparece através da porta de cueca. Mas é nesse segundo 

episódio, que se passa em São Francisco, que ele pode vê-lo mais 

integramente, a partir de uma congruência de ângulos, e já em porte de uma 

série de memórias extraídas de experiências partilhadas entre eles. Jack o vê 

como um “anjo estranho do outro lado do Tempo”. De fato, há dois lados do 

Tempo, ou dois sentidos de tempo, que parecem distá-los, e ao mesmo tempo 

é essa diferença que faz Jack tão atraído por Cody. Em On the road a 

diferença é mais nítida já que, nas Visões, Jack e Cody enfim caminham juntos, 

amalgamam-se à quase indistinção. Jack persegue o tempo de Cody porque 

foge ao seu próprio tempo. E o tempo de Jack até seu encontro com Cody lhe 

parece uma inexpressiva repetição do mesmo, um tempo “útil”, histórico, sob 

vigência de um lugar específico – o tempo familiar em Lowell, o tempo 

acadêmico em Nova York, sob a custódia e vigilância de sua mãe. Sempre 

aprisionado por movimentos constritores de novas possibilidades. Cody 

mostra-lhe o outro lado, o outro tempo, o fora do tempo, ou o Tempo. O Tempo 

de Cody salta do “gongo”, por isso lhe soa estranho. Não cabe a esse outro 

sentido de tempo limitar cronologicamente os eventos, identificar cada instante 

a um segmento de presente determinável, colá-lo a uma ideia de 

contemporaneidade, ou ser definido em termos de utilidade e de trabalho. Cody 

não passa por aí, pois sua vida é uma eterna busca do fora. Essa diferença, ou 

a agressividade dessa diferença, desenha precisamente os contrastes desse 

encontro. As verdades prontas do jovem escritor de classe média se 

desmancham ante a resistência de Cody aos saberes convictos. O tempo outro 
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é o pensamento da resistência, da alegre resistência, e que não mais se 

submete a tais cronotopias. Ele vem de fora do tempo, forçando Jack a pensar 

diferentemente, “de um modo completo por todos os ângulos”, como na 

execução frenética do bop ainda germinal das noites de São Francisco, para a 

qual o músico é forçado a improvisar novas melodias, ser tomado pelas mais 

variadas velocidades, e ainda assim não se desprender do plano harmônico 

comum em que todos se assentam. A visão do “lance”, da sintonia entre as 

sonoridades, e até mesmo entre músicos, plateia, paisagem, e que é atribuída 

ao bop, gérmen do jazz, ainda uma resistência nas cidades da Califórnia, já 

que só depois ele se torna outra coisa, a forma jazz, ao ser incorporado pela 

cultura vigente, ao que Cody jamais consegue encontrar um definição, é tanto 

uma urgência de mudança de pensamento, de movimentação para fora de si, 

para se abrir a novas perspectivas – “O Tempo passa depressa...” – quanto 

uma alerta à instantaneidade da chance que há para se tomarem novas 

decisões, novas direções, novos movimentos. O “lance” é frenético, 

estimulante, quando ele atinge uma maior quantidade de agentes, quando se 

expande afetando todos com alegria. O tempo de Cody é esse que o sobrevoa, 

não aquele que o comprime à sua atualidade. Os músicos de jazz dessa época 

não são famosos senão em seus mundos menores. Charlie Parker, Dizzie 

Gillespie, Miles Davis são artistas restritos aos bares e cafés locais durante os 

anos em que Jack os frequenta. Há um duplo esforço que os torna ainda mais 

resplandecentes: o de perseverarem em sua paixão musical, tendo em vista a 

precariedade das condições de trabalho, tocando muitas vezes sem receber 

nada como cachê, apenas movidos por um irresistível apetite musical, e, 

durante os shows, o de se colocarem durante todo o tempo sob o risco de uma 

nova velocidade ou lentidão sem que isso afete de modo destrutivo ao arranjo 

mais geral, à simultaneidade das forças físicas e sonoras que buscam atingir 

uma mesma e temporária obra, o diálogo, o “lance” frenético, a potência que 

está sempre para além ou aquém do indivíduo. É sob essa perspectiva que se 

visiona o quanto não é em On the road que a escrita se lança integralmente à 

estrada dos acasos. Ao buscar a fuga do lado de dentro, ele ainda conserva a 

forma vazia de uma interioridade. Já as Visões são um pensamento que já se 

coloca imediatamente fora. É a própria fuga, não mais o objeto a ser 

contemplado para além da fuga.  
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3.3.2 A segunda visão, ou a visão da composição 

Depois de fumar aquela enorme bomba até a última ponta, e 
enquanto Cody dirigia de volta à cidade para nossa tarde no 
puteiro, e com dinheiro no bolso sem ter para onde ir, e numa 
terra estrangeira, e chapado, e no sol, eu olhei para ele 
(enquanto ele dirigia reclinado no banco a dez por hora pelos 
becos estreitos do estuque que na verdade eram ruas, com 
olhos escuros nos encarando dos lugares mais inesperados, 
como se a gente estivesse na Terra do Entardecer e não no 
México que tem uma noite famosa) (...) finalmente se sentindo 
em paz com o mundo, recostado, escabelado por conta de uma 
chapadoideira repentina (os americanos nunca fumam charutos 
de maconha) que deve ter mandado a cabeça dele pro espaço, e 
o cabelo também, surpreso, corado, piscando, olhando para 
baixo para enxergar a direção daquele Ford 37, a lata-velha que 
tinha nos trazido desde Denver seguindo por quilômetros e mais 
quilômetros de pó andando pelo caminho da espinha dos 
americanos para ver se a direção ia segurar, mas totalmente 
dono de si e tão alegre e na verdade consciente de um jeito tão 
completo e divino de cada coisinha minúscula tremendo como 
uma gota de orvalho no mundo inteiro, ou sentado que nem os 
restos de um fósforo de papel já queimado em cima de uma 
escrivaninha verde insignificante em algum canto do mundo, 
consciente do brilho no estômago dele relacionado à força do 
pai, consciente de mim e de Sherman no banco de trás 
chapados como dois idiotas, e do garoto, da cidade, do dia, do 
ano, das consequências, e o tempo passando por todos nós, e 
mesmo assim tudo estava tão bem que ele de repente brilhou 
como o sol e ficou rosado igual a um balão cor-de-rosa e bonito 
como Franklin Delano Roosevelt, e disse, lá atrás, talvez dez 
minutos ou uma hora ou dez anos atrás, “Só!”. Naquele 
momento eu decidi nunca mais esquecer (no mesmo instante em 
que tudo estava acontecendo); Cody era tão demais, tão bom, 
que eu mal podia acreditar – ele era de longe o homem mais 
incrível que eu tinha conhecido. (ibidem, p. 313 e 314) 

 Todas essa visões, concentradas na última parte do livro, só acontecem 

após o uso da maconha. O desregramento de funções orgânicas do corpo 

provocada pelo THC, substância química produzida pela planta da maconha, 

compete, para Jack, com esse transe temporal, essa movimentação para fora 

de um tempo fechado, domesticado, com suas mensuráveis e constantes 

durações, na direção de uma temporalidade autônoma, “dona de si”, variável, 

como a que se manifesta por meio dos gestos inesperados de Cody Pomeray. 

Eles se encontram num país estrangeiro e sem nenhum destino definido, mas 

isso não é uma preocupação para Cody, que transpira uma serenidade que 

Jack jamais houvera notado nele, mesmo em suas perambulações por Denver, 

sua cidade natal, e que está ligada a uma incontível sensação de 
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pertencimento ao todo, ao universo, ao planeta, ao instante... É que para Cody 

todo instante é um novo desafio para sua existência experimental. Ele, apesar 

de não estar completamente imune às sensações de medo e às relações de 

dependência, parece nesse instante mais solto do que nunca, e ao mesmo 

tempo mais firmemente atado às várias tramas virtuais que o circunda.  Outra 

vez é a diferença de tempo que o destaca. Ao tempo segmentado do corpo 

domesticado, com suas neuroses na base de uma busca incansável por uma 

“realização” individual que lhes escapa, apenas provisoriamente objetivada 

pela fama e posse de bens, Cody devolve o tempo composto, do qual ele se vê 

parte, e que não passa por nenhum outro lugar senão onde ele se encontra e 

se esforça a ser mais uma vez. A visão da composição do todo, assim como a 

da velocidade das partes, traduzida como “lance”, são complementares. As 

variações de movimento não deixam de ser regidas por um conjunto que é ao 

mesmo tempo um excesso de força. Mas a visão conectiva da união não 

desintegra os cortes da individuação. Apenas esta não mais visa sujeitos 

particulares, mas singularidades. 

  

3.3.3 A terceira visão, ou a visão excêntrica  

Mas a visão mais recente e talvez sério mesmo, depois da do 
México e da piração do jazz e erva que eu já vou contar, a 
melhor visão, também numa doideira, mas em circunstâncias 
totalmente diferentes, foi a visão que eu tive de Cody enquanto 
ele me mostrava numa tarde preguiçosa de janeiro, nas caçadas 
de São Francisco em um dia de semana, como as tardes dos 
dias de semana na Moody Street em Lowell quando eu e meu 
amigo divertido da infância G. J. brincávamos de zumbi na 
garupa nas agências de emprego e nos saloons dos 
trabalhadores (o Silver Star), o que e como são os Três Patetas 
quando eles saem cambaleando e derrubando uns aos outros 
pela rua, Moe, Curly (que na verdade é o careca condenado, 
grande e parrudo) e aquele outro palhaço absurdo (mesmo que 
de certo modo misterioso como se ele fosse um santo 
disfarçado, um superfeiticeiro fantasiado mas com boas 
intenções) – não consigo lembrar o nome dele; (...) (ibidem, p. 
316-317) 

E se os Três Patetas existissem de verdade? (e assim eu vi eles 
surgirem ao lado de Cody na rua lá mesmo em frente à estação, 
Carly, Moe e Larry, porra, é esse o nome dele, Larry; Moe é o 
líder melancólico, mole, medroso, mazelado, meio maluco, 
fazendo os outros tremerem; descendo a mão no coco de Curly, 
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esbofeteando Larry (que dúvida); pegando uma marreta e 
acertando com tudo o cocuruto do crânio de Curly, bóim, e tudo 
que o gordiota do Curly faz é gemer e gritar e guinchar, 
apetando os lábios, balançando aquela bunda mole igual geleia, 
cerrando os punhos de gelatina, de olho no Moe, que olha para 
ele com aquele “O que é que você vai fazer a respeito?” 
carrancudo em voz baixa pronunciando com sobrancelhas 
trovejantes como as de Beethoven, completamente carrancudo, 
e Larry com um jeito de anjo ou melhor ele parece que engrupiu 
os outros dois para poder fazer parte do grupo, então todos 
esses anos os dois tiveram que pagar para ele uma 
porcentagem do salário que ganham a duras penas – Larry, 
descabelado, bocudo e desleixado estabanado – tropeça num 
balde de cal e cai de cara num prego de quinze centímetros que 
fica preso no osso do olho; o osso do olho se liga no osso da 
sombra, o osso da sorte ao osso da, falta, o osso da falta ao 
osso da, doideira, o osso da doideira ao osso do, ar, o osso do 
ar ao osso do, céu, o osso do céu ao osso do, anjo, o osso do 
anjo ao osso de, Deus, e o osso de Deus ao osso do osso; Moe 
arranca o prego do olho do Larry e empala e com uma barra de 
ferro de dois metros e meio; e vai ficando cada vez pior, tudo 
começou com uma careta inocente que provocou uma bofetada, 
depois vieram as tortadas, depois os puxões de nariz, blap, blup, 
bóim, bóim, bum; e agora como um sonho grudento num 
universo de xarope doce eles gemem e guincham e ficam 
emburrados como eu disse num inferno subterrâneo criado por 
eles mesmos, eles estão envolvidos e vivos, saem pela rua 
puxando os cabelos um dos outro, distribuindo sopapos, 
passando pitos, caindo, se levantando, se debatendo enquanto o 
sol vermelho singra o céu - (...) pensando nos Três Patetas e de 
repente percebendo – que a vida é estranha e que Os Três 
Patetas existem – que em 10.000 anos – que... todas as 
pirações que ele sentia dento dele se justificavam no mundo 
exterior e ele não tinha nenhum motivo para se censurar, bonk, 
bóim, crash, cabum, pof, blam, bang, bum, ploft, crac, frap, 
capluc, cep, blep, fep, cataflept, plupt, brum, bram, bong, plupt, 
plupt, BONG! (ibidem, p. 320-322) 

 Pelas calçadas de São Francisco, Cody gera aos olhos de Jack um 

andar diferente dos outros indivíduos que seguem pelo mesmo caminho que 

ele. Enquanto eles expressam através de seus movimentos modos 

semelhantes entre si, a mesma marcha, mantendo a postura ereta e inflexível, 

o semblante sério, as emoções contidas, além do foco em seus destinos 

previamente calculados, Cody exibe desavergonhadamente sua dança 

excêntrica. A excentricidade é traduzida como risível ou cômica por diferir 

radicalmente dos movimentos concentrados, conformados a um centro de 

controle aplicado sobre os corpos. Resistir a isso demanda que se invista em 

um novo andar, que se desprograme o corpo de sua rigidez quase militar. Além 
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de afirmar também essa diferença, na contramão dos juízes do visível, que 

lamentam a diferença como se ela sintomatizasse uma doença do corpo ou da 

mente. Como neste poema de Manoel de Barros que, da inversão da 

perspectiva fundada na rigidez, no equilíbrio e na contenção das atitudes 

corpóreas, faz transbordar toda a potência da excentricidade. 

Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino eu sonhava de 
ter uma perna mais curta (Só pra poder andar torto). Eu via o 
velho farmacêutico de tarde, a subir a ladeira do beco, torto e 
deserto… toc ploc toc ploc. Ele era um destaque. 

Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de 
olhar para mim: lá vai o menino torto subindo a ladeira do beco 
toc ploc toc ploc. 

Eu seria um destaque. A própria sagração do Eu.  

(BARROS, 1996, p. 39) 

Também Cody não se intimida sob a pressão dos olhares que fazem 

dele um destaque sobre o fundo homogêneo. Ao contrário, isso o faz acentuar 

ainda mais as curvas de seu desequilíbrio essencial, agravando ainda mais a 

violência que é sentida por quem o assiste. Nem mesmo o entristece o fato de 

sua solidão. Os excêntricos, ou os sem-centro, não estão, como muitas vezes é 

sugerido pelo juízo comum, fadados ao isolamento social. Cody “corre” pelo 

mundo afora, extravasa as fronteiras, perpassa as concentrações urbanas, já 

que dessa forma diminuem as chances de se esgotarem as possibilidades de 

encontro com corpos tão desiguais como o seu. Ele se vê como um dos 

Patetas, que jamais estão sozinhos. Juntos, os três inventam seu próprio 

mundo de excentricidades, seu próprio tempo no Tempo. “E se os Três Patetas 

existissem de verdade?” Para além de uma questão ingênua, há aí uma dúvida 

consistente: Quando se inventa um modo novo de existir, está-se sendo menos 

real? E a resposta, um novo clarão, não tarda muito tempo a aparecer para 

Jack, que, mais uma vez, pode suspirar aliviado, inocentando seus 

pensamentos: A vida é estranha e os Três Patetas existem! 
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CONCLUSÃO 

  

Visões de Cody é a obra máxima de Kerouac porque é somente nela 

que ele consegue gerar gravidade sobre todas as outras. Livra-o tanto do 

controle operado pelo padrão linguístico quanto da prisão imposta pela 

linearidade narrativa. Mas parece, também, livrar os corpos de suas 

respectivas paixões tristes, ao fazer com que Literatura e Vida corram sobre a 

mesma pista, invistam-se juntos num esforço que é ao mesmo tempo uma 

busca pela diferença e pela união dos diferentes seres. Não há nas Visões a 

melancolia que é expressa nas últimas linhas de On the road por Sal Paradise. 

É outro Jack quem comparece: o narrador Jack Duluoz que, ao final de 

suas Visões, se mostra muito mais preparado do que Sal para inocentar 

Neal/Cody do mau juízo que lhe atribui por não corresponder às suas 

expectativas afetivas e assisti-lo seguir sua jornada frenética pelo lado de fora 

das medidas e dos sistemas. No lugar da obsessão conscienciosa que dá 

sentido às últimas palavras de Sal Moriarty, “Penso em Dean Moriarty”, Duluoz 

pode, enfim, saudá-lo suavemente em sua curta e excêntrica expressão de 

despedida: “Adiós, Rei!”. 
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