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[Marc Wallace] O que é a geração Beat? 

[Jack Kerouac] Na verdade é apenas uma frase antiga. Eu 

falei isso um dia e fizeram um grande barulho em cima. Não 

é de jeito nenhum uma geração. 

[Marc Wallace] É um tipo de pessoa? 

[Jack Kerouac] Sim, que começa com os roqueiros 

adolescentes e segue até os junkies de sessenta anos de idade, 

os velhos personagens de rua... Na verdade tudo isso 

começou em 1910. 

[Marc Wallace] E o que liga os junkies e os garotos de 

dezenove anos a Jack Kerouac? O que é ser Beat? 

[Jack Kerouac] Bem, é um jogo de cintura. É um jogo de 

cintura século XX.  

[Marc Wallace] Jogo de cintura em relação a quê? 

[Jack Kerouac] À vida. 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação investiga a prática social da viagem na Geração Beat. Parte da premissa de que 

o movimento literário e geracional beat participa do amplo processo de transformação da 

comunidade imaginada estadunidense no decorrer do século XX: a formação da América 

Multicultural. Considera que o movimento desviante beat é conformado em meio às condições 

imediatas de existência, caracterizadas pelo controle moral e político-ideológico, a realidade da 

segregação socioespacial entre grandes centros e subúrbios estadunidenses e os excessos da 

cultura de consumo, que conformam afinidades eletivas entre a juventude estadunidense, 

expressas no desejo de rebelião (Capítulo 1). Explica que o movimento, inicialmente literário, 

alcançou dimensões nacionais a partir da interseção entre as condições contextuais, o conjunto 

de lastros históricos e formas culturais compartilhados e sua assimilação pela Indústria Cultural 

(Capítulo 2). Assume a produção literária beat como fonte e interlocutora de pesquisa, 

dedicando-se ao estudo de On the Road, o road novel de autoria de Jack Kerouac, considerados 

os principais representantes deste movimento; entende que o autor e sua obra só ganham sentido 

quando pensados na interseção entre os diferentes tempos históricos: 1) o tempo de produção e 

recepção da obra; 2) o tempo biográfico do artista; e 3) o tempo histórico dos Estados Unidos 

(Capítulo 3). Identifica a viagem como uma “tradição inventada” entre o final do século XIX e 

meados dos anos 1940, consolidada como parte da cultura dominante do American Way of Life, 

por meio da mediação cultural do See American First Movement e do Work Progress 

Administration (Capítulo 4). Conclui que a viagem beat é um amalgama entre o imaginário 

nacional e a maneira como a América é reimaginada e vivida pela juventude rebelde de meados do 

século XX. 

PALAVRAS-CHAVE: Geração Beat; EUA; Movimento Cultural; Viagem. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the social practices of the travel in the Beat Generation. It comes from 

the premise that the literary and generational beat movement takes part of the wide 

transformation process of the imagined American community throughout the XX century: the 

formation of the “Multicultural America”. It considers that the deviant beat movement is shaped 

among the immediate conditions of the existence, which are portrayed by the moral and 

political-ideological control, the reality of the socio-spatial segregation in the big American 

centers and suburbs and the excesses of the consumption culture, which conforms elective 

affinities among the American youth, expressed by the desire of rebellion (Chapter 1). Chapter 

2 explains that the movement reached national dimensions from the intersection between the 

contextual conditions, the set of historical ballasts and the cultural forms that are shared and the 

assimilation by the Cultural Industry. This thesis also investigates the production of the beat 

literature as a source and also as a research interlocutor, studying the main representants of this 

movement – Jack Kerouac and his novel On the Road –; it is understood that the author and the 

work only receive a meaning when they are thought within this intersection between the 

different historical periods: 1) the period of production and reception of the work; 2) the artist’s 

biographical time; and 3) the American historical period (Chapter 3). It also identifies the travel 

as a “invented tradition” between the end of the XX century and the mid 40’s, which is 

consolidated as a part of the dominant culture through “The American Way of Life”, through 

the cultural mediation of the “See American First Movement” and the “Work Progress 

Administration” (Chapter 4). It concludes that the beat travel is a mixture between the national 

imaginary and the way America is reimagined and live by the rebel youth from the mid of the 

XX century. 

KEYWORDS: Beat Generation; USA; Cultural Movement; Travel. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta Dissertação procuro compreender o significado da viagem como uma prática 

social na Geração Beat. Deste modo, parto de um recorte espaço-temporal que localiza o objeto 

desta pesquisa nos Estados Unidos dos anos 1950. Período em que se formou um movimento 

cultural de jovens poetas e escritores, que reverberou em outras expressões artísticas, e que 

influenciou a formação de uma cultura ou de culturas jovens marcadas pelo inconformismo e 

pela crença na possibilidade de mudança. A Geração Beat, portanto, é um movimento literário 

e, também, geracional. 

Como movimento literário, seus expoentes são os poetas e escritores Allen Ginsberg, 

Jack Kerouac e William Burroughs, que compartilham uma estética particular e uma visão de 

mundo, e que encontram interlocução também na música, na pintura, no cinema, na fotografia. 

Como fenômeno geracional, sua visão de mundo ganha vulto, expressando-se nos valores, nos 

modos de vestir e no comportamento de um público jovem estadunidense, batizado 

ironicamente de beatnik – termo que expressa a junção da palavra beat ao satélite soviético 

Sputinik. 

Quando pensados em relação aos padrões comportamentais estabelecidos como 

“corretos”, de acordo com os valores dominantes de sua época, os jovens da Geração Beat 

podem ser considerados desviantes, nos termos do desvio definidos por Becker (2008b). Desse 

modo, a Geração Beat representa uma forma de rebeldia em relação à sociedade estadunidense 

de meados do século XX, que se expressa em termos literários, estética e tematicamente, e na 

realidade social, enquanto comportamentos. Dentre os comportamentos e temas desviantes 

estão a liberdade sexual, a licenciosidade mística, a exaltação da vida marginal, a contestação 

política, as drogas, a música como forma de libertação – caracterizada pelo jazz – e o cair na 

estrada. 

Como movimento literário, a Geração Beat desempenhou um importante papel na 

literatura nos Estados Unidos. A contribuição de Jack Kerouac – considerado o principal 

representante deste movimento e o espírito dessa geração – à literatura americana, com sua 

prosa livre e espontânea, no entanto, é, ao mesmo tempo, motivo de exaltação por sua 

originalidade e de crítica pela ausência de refinamento. Assim, os autores dessa geração 

encontraram (e ainda encontram) resistência à sua produção literária, especialmente Jack 

Kerouac que veio a ser considerado um datilógrafo, e não um literato, por Truman Capote. 
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Contudo, não é a contribuição estética da Geração Beat que norteia meus interesses de 

investigação, embora a literatura e estética beat sejam indissociáveis de um traço 

comportamental e de um conjunto de ideias que contornam meu objeto. A literatura beat é ao 

mesmo tempo forma e conteúdo, ideia e ação. E, desse modo, muitas vezes sinto como se objeto 

e referencial empírico se fundissem nesta pesquisa, como se a viagem e a Geração Beat fossem 

duas faces de uma mesma moeda. 

A “plataforma” do movimento literário beat, expressa nos romances e poemas 

publicados, ultrapassa a palavra declamada e escrita, entrando nas casas por meio dos 

exemplares vendidos, do rádio e da televisão, alcançando as bancas de jornais, ganhando as 

ruas dos Estados Unidos, e transformando-se em um fenômeno na cultura jovem estadunidense 

de meados do século XX, que representou uma revolução comportamental (e, portanto, também 

das ideias e dos valores). 

A biografia de Jack Kerouac, escrita por Ann Charters, apresenta uma passagem em 

que o autor explica sua leitura das transformações culturais correntes em seu tempo: “O que é 

chamado de ‘Geração Beat’, na realidade, é uma revolução dos costumes... trata-se de um grupo 

avançado de novos rapazes americanos atentos à vida” (apud CHARTERS, 1990, p. 262). Em 

outra ocasião, em entrevista concedida por ele a Marc Wallace para o New York Post, Kerouac 

afirma que a Geração Beat é um “jogo de cintura” em relação à vida, “um jogo de cintura século 

XX” (KEROUAC,1958, p.14). 

Sensível às transformações de seu tempo e atento ao que acontecia ao seu redor, 

Kerouac captou e interpretou os sonhos de sua geração em On the Road, sua obra mais famosa 

e que veio a ser considerada a que melhor representa o espírito da época, tornando-se uma 

espécie de bíblia hippie – movimento fortemente influenciado pela Geração Beat. Como outras 

de suas obras, o livro é um road novel autobiográfico e ficcional, e sua história se passa nas 

estradas dos Estados Unidos e do México. 

Assim, com On the Road, publicado em 1957, Kerouac iniciara uma trajetória literária 

de romances em movimento, inspirando-se na necessidade (pelo menos sua e de seus amigos) 

de pôr o pé na estrada. No livro a viagem e a estrada são o elemento central por meio do qual 

os personagens e suas experiências, seus sentimentos e suas práticas ganham sentido. É na 

viagem e nas diferentes paisagens sociológicas narradas – desde os aspectos geográficos aos 

tipos sociais e modos de vida –, que os Estados Unidos de Jack Kerouac ganham forma. 
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Formada Bacharel em Turismo (UFF), em minha primeira leitura da obra não pude 

deixar de notar como a atividade turística tangencia algumas passagens do romance, a exemplo 

da oposição aos “turistas pedantes” narrada por Sal Paradise (2012, p. 75). Atentei também para 

os contextos em que o termo viagem aparece no livro. Tendo em vista as formas de aplicação 

da palavra, eu me questionara algumas vezes o sentido – “nativo” – da viagem e o significado 

sociológico que esta poderia assumir1. Diante disso, uma das perguntas que eu me fazia era a 

da viabilidade de, a partir desses romances, escritos por um mesmo autor e com base em 

experiências vividas por um grupo de amigos, compreender o sentido e o significado da viagem 

para toda uma geração: apreender a sociedade de uma época – os Estados Unidos da década de 

1950 e a “visão especial compartilhada por todos” (CHARTERS, 1995, p. 11). 

Desse modo, minha principal dificuldade no momento inicial de pesquisa foi 

compreender o papel da literatura na representação da sociedade e seu uso como fonte para o 

estudo sociológico. A chave da representação levanta questões sobre a subjetividade de Jack 

Kerouac e sua capacidade criativa, capaz de elaborar, de criar a partir das experiências de vida 

mesclando-as com fantasia. Jack Kerouac tinha a si mesmo como personagem e a seus amigos 

– poetas e escritores beats – como heróis nos romances que criou. De acordo com sua biografia, 

“tudo o que [Kerouac] produziu foi, até certo ponto, autobiográfico”, mas ele omitia uma 

informação ou outra, mudava alguns detalhes, para preservar a identidade dos seus e para 

precaver-se de questões legais (CHARTERS, 1995, p. 5). Logo, ao me debruçar sobre seus 

romances me perguntei o que ele – o autor – pretendia dizer com seu texto, o que Kerouac 

queria significar (ELIAS, 1995). 

A literatura beat, sobretudo os romances em movimento de Jack Kerouac, tornou-se 

meu quadro de observação e minha interlocutora (WEBER e BEAUD, 2007). A fonte da 

pesquisa que ganha sentido na interseção com o contexto histórico que a produz, que ela 

representa, comunica e ajuda também a construir. E de tal modo, sociologia, antropologia e 

história são as minhas “ferramentas” para a compreensão da literatura beat dentro do contexto 

histórico, social, cultural, econômico, político e geográfico com os quais ela se relaciona. Juntos 

– texto e contexto – eles tecem sentidos e significados; como as teias da cultura a que Geertz 

(2008) se refere em A Interpretação das Culturas. 

 
1 A questão só aparecera nestes termos quando cursei a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, ministrada pelo 

Prof. Dr. Marcos Otávio Bezerra, na qual discutimos textos como Brubaker e Cooper (2000) e Bourdieu, 

Chamboredon e Passeron (2015). 
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Este eixo de abordagem, pautado em extrapolar os livros e entendê-los em conexão 

com o seu contexto e de seu autor – com a vida e trajetória de Kerouac –, se relaciona com duas 

inflexões. A primeira é a da relação entre os diferentes tempos da história, ou seja: (i) o tempo 

“presente”, aquele em que a obra é produzida; (ii) o tempo de vida do próprio Jack Kerouac, 

com a trajetória e percalços que fizeram parte de sua formação como pessoa e como artista; e 

(iii) o tempo da América, do que obra e autor significam na história dos Estados Unidos. A 

segunda, que está relacionada à primeira, é a relação entre o particular e o geral, entre indivíduo 

e coletividade: a capacidade de Jack e suas histórias tornarem-se o símbolo de uma geração.2 

Embora não seja necessário “conhecer tudo para entender uma coisa” (GEERTZ, 

2008, p. 30), minha tentativa de compreender a viagem na Geração Beat passa pelo 

entendimento do que são o movimento e o fenômeno geracional. Logo, uma dentre as questões 

é a de compreender como um grupo de jovens amigos poderia “formar” uma geração, 

alcançando parcela considerável do público americano. Além da compreensão de como esses 

jovens que viveram trajetórias sociais tão diferentes integravam um mesmo grupo. De acordo 

com Allen Ginsberg – poeta, articulador, ideólogo e porta-voz do movimento beat (WILLER, 

2014) –, a Geração Beat nasceu a partir do encontro entre jovens amigos. 

O grupo consistiu em Kerouac, Neal Cassady (o herói-protótipo de Kerouac em On 

the Road), William Burroughs, Herbert Huncke, John Clellon Holmes (autor de Go, 

The Horn e outros livros) e eu. Conhecemos Carl Salomon e Philip Lamantia em 1948, 

encontramos Gregory Corso em 1950 e vimos Lawrence Ferlinhetti e Peter Orlovsky 

em 1954.  

Houve mais beats: 

Em meados da década de 1950, esse círculo mais reduzido – através de afinidades 

naturais de modos de pensar, estilo literário ou perspectivas planetárias – foi ampliado 

em amizades e realização literária por um número de escritores de San Francisco, 

incluindo Michael McClure, Gary Snyder, Philip Whalen e, por volta de 1958, por 

outros poetas poderosos, embora menos conhecidos tais como Bob Kaufman, Jack 

Micheline e Ray Bremser, e o poeta negro LeRoi Jones [Amiri Baraka], mais 

conhecido. (GINSBERG apud WILLER,2010 p. 10) 

 

Na interpretação que faço, o que os une é “uma forma de pensar, sentir e acreditar” – 

uma dentre as muitas definições de cultura presentes em Mirror for Man de Clyde Kluckhohn, 

que Geertz (2008) ironiza por seu ecletismo, mas que penso se fazer presente no conjunto de 

afinidades eletivas que emergem do encontro entre configurações históricas, sociais, políticas 

 
2 Aqui, a percepção de Giddens (1989) em A Constituição da Sociedade se fez importante para a compreensão da 

dinâmica entre os tempos históricos e das relações entre a dimensão micro social da vida cotidiana particular e o 

processo de construção da sociedade como um corpo coletivo. Outras referências também utilizadas para esta 

abordagem são Elias (1995) e Mills (1975). 
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e culturais específicas. Jovens com diferentes trajetórias e origens diversas convergiram para 

um mesmo movimento porque compartilhavam de uma visão de mundo, de um inconformismo 

e da crença na possibilidade de mudança. 

O pensar, sentir e acreditar da Geração Beat, contudo, não é uma elaboração 

inteiramente nova, mas é a congruência de ideias e sentimentos que estavam presentes nos 

Estados Unidos em grupos sociais isolados ou que se fizeram presentes em diferentes momentos 

da história. As condições contextuais e imediatas de existência no período após a 2ª Guerra 

Mundial e da Guerra Fria a todo vapor, no qual se forma o movimento beat, é um caldeirão 

propício para a efervescência de novas formas de manifestação cultural. Assim, os poetas e 

escritores beat comunicam ideias que reverberam na cultura jovem americana, encontrando eco 

nos sentimentos, na experiência e nas condições da vida social. 

Esteticamente, os escritores beat fazem uso do fluxo de pensamentos: o escrever aquilo 

que pensam da maneira como pensam e quando pensam. Embora esse modo de escrita tenha 

sido associado ao nome de Jack Kerouac, ele o extraiu das conversas com seus amigos e dos 

manuscritos e cartas que trocaram, sendo, portanto, fruto de uma construção a muitas mãos. Na 

temática e no comportamento os beats enfrentaram os valores dominantes nos Estados Unidos 

de sua época e o fizeram coletivamente: enquanto um grupo literário formado no encontro entre 

amigos, e que se expande na produção cultural estadunidense e no movimento cultural mais 

abrangente, entendido como geracional. 

A Geração Beat aparece na literatura acadêmica e na crítica cristalizada como um 

movimento cultural dos anos 1950, mas o movimento literário tem início em meados dos anos 

1940 e ganha expressão nacional, com as publicações de Howl, de Allen Ginsberg, em 1955, e 

de On the Road, de Jack Kerouac, em 1957, sobrevivendo no inconformismo compartilhado e 

influenciando movimento sociais e culturais nas décadas posteriores. Nesse sentido, a Geração 

Beat é um movimento cultural, mas também político. De acordo com Wilson (2015, s/p., 

tradução nossa), os beats “superaram a censura, a prisão, a falta de uma comunicação confiável 

e as normas esperadas, em seu esforço para mudar [os Estados Unidos] para melhor”. 

É o uso da cultura para a manutenção ou transformação da sociedade, que considero 

como uma potência política na Geração Beat enquanto um movimento desviante e que antecede 

os movimentos contraculturais dos anos 1960, período historicamente marcado pelo terremoto 

de transformações culturais e manifestações políticas e sociais. A arte na Geração Beat era o 

meio de expressar o não conformismo com o estado das coisas, pois os beats foram aqueles que 
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não se encaixaram na sociedade estadunidense dos anos 1950 e buscaram transformá-la, 

transcender a moralidade convencional, dando visibilidade às suas ideias por meio da literatura 

(WILSON, 2015). 

E embora a Geração Beat seja uma marca dos anos 1950, ela transbordou nos anos 

1960. Inspirando artistas como Bob Dylan, que tinha relações pessoais com figuras beats 

emblemáticas, como o poeta Allen Ginsberg, e composições como Oh Lord, Wont You Buy 

Me a Mercedes Benz de Michael McClure, interpretada por Janis Joplin. Tendo continuidade 

no movimento hippie, que de acordo com Kerouac era a continuação dos beats e ainda melhor 

que eles (WILSON, 2015). A Geração Beat é importante porque representa o espírito dos anos 

1950, mas também porque participa de um processo mais amplo de transformações na 

sociedade estadunidense: a formação de uma nova comunidade política imaginada, a “América 

Multicultural” (LIND, 1995). 

Ao ler sobre a história dos Estados Unidos, percebi que as ideias presentes no pensar, 

sentir e acreditar dessa geração fazem parte das disputas ideológicas que historicamente tem 

conformado os interesses de liberais e conservadores; disputas que são parte da constituição da 

“América”. Essas ideias presentes na literatura beat – tais como a liberdade, a igualdade, a 

prosperidade e a oportunidade, são representadas a partir de temas centrais nos romances e na 

poesia daquele país. Cabe sublinhar que os jovens rebeldes da Geração Beat cresceram em meio 

a investimentos massivos governamentais nos âmbitos social e cultural, nos anos 1930, período 

em que a ideia de um “sonho americano” se consolida (RATNER-ROSENHAGEN, 2018). 

Todas as questões que levantei aqui, para mim, estão presentes como questões 

problema específicas dentro de uma questão geral, que norteia meu interesse de pesquisa: O 

que é a viagem na Geração Beat? Quais os sentidos da viagem como uma prática social e qual 

o significado sociológico que posso apreender dela? É o gênero dos romances em movimento 

– que colocam a estrada como um acontecimento, como cenário, como caminho para um destino 

ou, às vezes, como o próprio destino – que me interessam como fonte de pesquisa. Desse modo, 

os interlocutores e quadros de observação a que me referi acima são os romances de estrada, 

em especial os de Jack Kerouac. 

Adotando On the Road como principal interlocutora de pesquisa, procurei identificar 

os principais temas que aparecem na obra e compreender a viagem à luz do contexto histórico, 

social e cultural estudado. O estudo da história dos EUA e da disseminação das viagens no país 

demonstrou que durante os anos 1940, as viagens eram uma prática consolidada na cultura 
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dominante do American Way of Life. Sendo assim, para compreender a viagem para um 

movimento cultural desviante específico – a Geração Beat – foi preciso compreender o 

significado da viagem na sociedade estadunidense de seu tempo, para então, entendê-la no 

movimento em questão. 

Esta pesquisa é interpretativa, pautada em métodos qualitativos de investigação. No 

decorrer de seu desenvolvimento utilizei o método de pesquisa bibliográfica, para fins de 

revisão de literatura, e consultei dados secundários, por meio de pesquisa documental em 

jornais, revistas, cartas e documentários. As questões aqui levantadas não aparecem nesta 

Introdução e no texto de Dissertação conforme a ordem cronológica em que foram formuladas 

no processo de investigação. Na elaboração deste trabalho as questões foram reelaboradas e 

reorganizadas inúmeras vezes, a partir do diálogo entre o “campo” e a teoria. 

Desse modo, no Capítulo 1, apresento as condições contextuais e imediatas de 

existência que serviram como combustível para as transformações culturais dos anos 1950 e 

1960 nos Estados Unidos, me concentrando nestas duas décadas da história estadunidense. 

Considero importante neste Capítulo localizar o movimento beat enquanto um movimento 

cultural desviante – expresso na transformação do comportamento moral e social – em relação 

à cultura dominante contra a qual a Geração Beat se coloca, da imposição de um imaginário 

nacional ao estabelecimento de ideias, valores e comportamentos compreendidos como corretos 

e que se sobrepõem a grupos e indivíduos.  

No Capítulo 2, argumento que as condições contextuais e imediatas de existência 

apresentadas no Capítulo 1 não explicam por si só o alcance geracional do movimento beat e 

as respectivas transformações culturais. Somam-se às condições políticas, culturais, sociais e 

econômicas apresentadas: 1) um conjunto de formas culturais e lastros históricos 

compartilhados, que se fazem presentes nas tensões e produções da cultura estadunidense do 

início do século XX ao final dos anos 1960, e 2) a incorporação das ideias, valores e 

comportamentos beat na pauta da Indústria Cultural do país, colocando seus livros e autores em 

programas de televisão, notícias de jornal, entrevistas em revistas, e representando o espírito 

beat nas telas do cinema. Cabe enfatizar, contudo, que o movimento literário beat e o 

movimento geracional se relacionam de modo bidirecional, ou seja, a literatura expressa e 

influencia a sociedade de sua época, ao mesmo tempo em que é influenciada por ela. 

No Capítulo 3, me dedico à interseção entre os diferentes tempos históricos e escalas 

da vida social, procurando compreender de que maneira as condições contextuais e os lastros 
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históricos e culturais existentes se fazem presentes na vida de Jack Kerouac e como, por sua 

vez, aparecem reelaborados e reimaginados em seus romances, especialmente em On the Road. 

Enfatizo o caráter construído da produção literária, compreendendo-a como uma representação 

interpretativa da realidade social e não como seu retrato ou reflexo, embora Jack Kerouac tenha 

afirmado inúmeras vezes que com sua obra buscava escrever a “verdade”, a maneira como as 

coisas eram e aconteciam. Por fim, neste Capítulo, procuro localizar Jack Kerouac e a Geração 

Beat no contexto mais amplo das transformações socioculturais e políticas nos Estados Unidos, 

que nos anos 1970 culminaram na constituição de uma nova comunidade política imaginada, 

denominada, de acordo com Lind (1995), “América Multicultural”.  

No Capítulo 4, desloco meu olhar da verdade ou autenticidade de On the Road – 

considerada a relação entre os três tempos históricos que a perpassam – para a mediação 

simbólica de ideias, valores e comportamentos por meio da produção cultural, e em especial 

literária. Adoto a viagem como objeto, buscando compreender como no decorrer de meio 

século, ela foi construída narrativamente se consolidando como uma prática social dominante 

entre a classe média estadunidense. Para tal, abordo dois momentos da construção do turismo 

nacional nos EUA: o See America First Movement (1915-1932) e o Work Progress 

Administration (1930-1946). Após compreender o que a viagem significava nesse período 

enquanto parte da cultura dominante, procuro demonstrar como On the Road dialoga com ideias 

e valores presentes na cultura americana, compreendendo o sentido e o significado da viagem 

na obra. 

Por fim, considero que a Geração Beat, bem como Jack Kerouac e On the Road, 

participam de um processo mais amplo de transformações socioculturais e políticas nos Estados 

Unidos, expresso na abertura e recrudescimento das ideias, dos valores e comportamentos do 

início do século XX ao final dos anos 1960. Nesse processo, como um movimento literário, a 

Geração Beat assumiu um papel relevante para a formação de uma nova consciência entre a 

juventude, conformando por meio da literatura uma comunidade política difusamente 

imaginada acerca de uma nova América possível.  

Dialogando com lastros históricos e culturais, assimilando ideias e valores precedentes 

e amplamente disseminados, e ressignificando práticas sociais há muito consolidadas na cultura 

dominante, como as viagens transcontinentais, os beats e, em especial, Jack Kerouac aqui 

estudado, comunicaram a parcela considerável da juventude nos Estados Unidos acerca de um 

sentimento de inconformismo, de um sentimento de busca por alguma coisa, como escreveu o 

beat John Clellon Holmes em publicação no New York Post, em 1952. 
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1 CULTURA NOS ESTADOS UNIDOS: LITERATURA, HISTÓRIA E SOCIEDADE 

 

O século XX caracterizou-se como um período de intensas e profundas transformações 

de cunho político, cultural e econômico no mundo. Os anos 1960, em especial, são 

representativos desse processo, culminando em lutas por direitos civis e em manifestações 

culturais em diferentes regiões do globo, que foram bem ilustradas pelo historiador Eric 

Hobsbawm (1995), no livro Era dos Extremos - O breve século XX: 1914-1991. 

Nos Estados Unidos da América (EUA), a ebulição de tais movimentos sociais e 

culturais evidencia as controvérsias da constituição sócio-histórica do país. Em meio a um 

contexto global turbulento, os EUA consolidaram-se como uma nação econômica, política e 

militarmente forte, destacando-se internacionalmente como uma superpotência. Em âmbito 

nacional, era o momento do desenvolvimento de uma cultura de massa e da consolidação de 

práticas de grupos muito específicos – White Anglo-Saxon-Protestants (WASP)3 –, entendidas 

como representantes de uma “cultura americana”, ou seja, da imposição de uma cultura 

dominante sobre a diversidade característica da comunidade nacional, que é multicultural4. 

De um lado, modelos de comportamento socialmente aceitáveis: o enriquecimento 

pelo trabalho, a constituição da família nuclear, a casa e o consumo de bens como propósito 

dos brancos, anglo-saxões e protestantes. De outro lado, as desigualdades sociais, a segregação 

socioespacial com a formação dos guetos e periferias, marcada também pela segregação racial 

institucionalizada, a fragmentação da família pelo envolvimento estadunidense com as guerras 

que se desenrolavam no exterior etc. 

É nesse contexto que surgem ou que se prolongam manifestações culturais de 

resistência e/ou que flertam com os limites entre a cultura dominante e uma marginalidade ou 

desvio; conceito elaborado pelo sociólogo americano Howard Becker (2008b), que estudou os 

 
3 Tradução de Marina Marins Morettoni (MMM): protestantes brancos anglo-saxões. 
4 De acordo com Lind (1995), o debate sobre a formação dos EUA acompanha as revoluções americanas que 

constituíram três diferentes repúblicas nacionais. A Guerra da Independência resultou na República Anglo-

América (1789-1861); a Guerra Civil e o período da Reconstrução culminaram na República Euro América (1875-

1957); e a Revolução dos Direitos Civis configurou a República América Multicultural. A perspectiva de um 

Estados Unidos multicultural considera que a nação é formada a partir do encontro de diferentes culturas – ou 

subculturas – que juntas conformam uma mesma comunidade nacional, mas que é, portanto, heterogênea. Neste 

sentido, os EUA são uma “nação de nações”. 
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músicos de casa noturna e a maconha, que muitos deles consumiam, nos Estados Unidos dos 

anos 1960. 

Becker (2008b, p.13), entendendo que “em toda parte pessoas envolvidas em ação 

coletiva definem certas coisas como “erradas”, que não devem ser feitas, e geralmente tomam 

medidas para impedir que se faça o que foi assim definido”, explica que essas atividades que 

devem ser evitadas não são necessariamente criminosas. Elas podem não ser aceitas dentro dos 

pressupostos religiosos, nas regras de um jogo ou brincadeira, bem como em regras fabricadas 

no interior de um grupo ou comunidade, de modo geral. 

Cabe sinalizar, assim, que essa dinâmica entre aceitação e reprovação de atividades, 

comportamentos, crenças, valores – de formas culturais – se dá em meio à formação de grupos 

dominantes e de grupos desviantes (outsiders). Dessa maneira, os padrões culturais que se 

consolidavam como dominantes nos Estados Unidos do século XX conformavam um conjunto 

de regras socialmente estabelecidas que se entendiam como corretas. Em contrapartida, as 

pessoas que agiam de modo desviante do modelo proposto – que transgrediam as regras 

socialmente aceitas – podem ser consideradas como outsiders. 

Há, no entanto, um duplo movimento nessas nomenclaturas ou definições, na medida 

em que são compreendidas a partir do ponto de vista adotado. De acordo com Becker (2008b, 

21), uma sociedade tem muitos grupos, cada qual com seu próprio conjunto de regras, e as 

pessoas pertencem a muitos grupos ao mesmo tempo. Uma pessoa pode infringir as regras de 

um grupo pelo próprio fato de ater-se às regras de outro. Nesse sentido, quando pensados a 

partir dos padrões sociais de um grupo específico – entendido como dominante nos Estados 

Unidos – os movimentos sociais e culturais de contestação dos anos 1960, por exemplo, 

poderiam ser rotulados como desviantes. Enquadrados nessa classificação estariam a luta pelos 

direitos dos negros, o movimento estudantil, o movimento feminista e o movimento pacifista, 

dentre outros, hoje incorporados ao discurso oficial da constituição da democracia americana. 

Extrapolando os estudos de Becker (2008b), é possível considerar que, em uma 

dimensão macrossocial, a definição do que pode ser considerado certo ou errado também se faz 

presente na constituição de um imaginário nacional, que transcende os indivíduos e grupos 

sociais específicos. De acordo com Philippe Joutard (2009), a elaboração da identidade nacional 

nos Estados Unidos baseia-se na construção de um romance lendário onde o país é um modelo 
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de liberdade política, religiosa e comercial5. Lugar no qual a expansão da fronteira – que 

extrapola os limites continentais – promete a todo cidadão um futuro triunfante: “encarnando o 

espírito da inovação e o sonho americano de emancipação” (Idem, p. 66) e ressignificando e 

incorporando a luta dos esquecidos ou ocultados à memória nacional, seja nos espaços museais, 

monumentos e exposições, seja pela criação de dias comemorativos, como o Martin Luther 

King’s Day. 

 

Figura 1. Vitrinas da Exposição American Democracy: a Great Leap of Faith, no National Museum of 

American History. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 

 

Na exposição Democracia Americana: Um Grande Salto de Fé, inaugurada em 2017, 

no Museu Nacional da História Americana, em Washington, é possível perceber a incorporação 

de movimentos de contestação, entendidos como desviantes pois se opunham à realidade social 

estadunidense, ao discurso nacional, entendido como dominante. Na Figura 1, acima, 

 
5 De acordo com Lind (1995), a constituição dos EUA como uma nação apresenta três momentos – ou repúblicas 

– que delineiam uma orientação política, de credo e de origem. Nesse sentido, em relação à liberdade religiosa 

cabe sinalizar que em um primeiro momento os americanos eram considerados apenas aqueles que fossem cristãos 

protestantes e de origem anglo-saxã ou anglo-germânica; incluindo, em um segundo momento, os cristãos católicos 

e descendentes europeus de modo geral. A liberdade religiosa, desse modo, pode ser associada à formação mais 

recente – anos 1970 – do que Lind (1995) chamou de América Multicultural. Segundo este autor, os debates 

ideológicos sobre a identidade nacional nos EUA apresentam quatro correntes principais: 1) pluralismo cultural; 

2) multiculturalismo; 3) universalismo; e 4) nacionalismo (liberal ou nativista). 
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encontram-se, à esquerda, dizeres do Presidente americano Lyndon Johnson “O direito ao voto 

é o direito básico sem o qual todos os outros não tem significado”; à direita, tem-se a imagem 

do ativista e mártir do movimento negro, Martin Luther King Jr (MLK), com o dizer “Não 

violência... nossa arma mais potente”. No mesmo espaço expositivo encontram-se camisetas 

dos anos 2000, que podem ser vistas na Figura 2, abaixo, associadas às causas do movimento 

negro (canto superior esquerdo), feminista (canto superior direito), dos trabalhadores (canto 

inferior esquerdo) e dos imigrantes (canto inferior direito). 

 

 

Figura 2. Vitrina da Exposição American Democracy: a Great Leap of Faith, 

no National Museum of American History. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 
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A edificação da nação – e de seu discurso enquanto tal – é uma construção política e 

cultural. Segundo o antropólogo e ensaísta Antônio Risério (2020), sua formação se dá a partir 

da combinação de um conjunto de relações objetivas, dentre as quais: as culturais, políticas, 

históricas, geográficas, religiosas, econômicas e linguísticas. Significa dizer que, em meio às 

controvérsias e contradições da história americana e de sua constituição como nação, há um 

arranjo de relações complexas que conformam um todo social e um sentimento de 

pertencimento. 

Os Estados Unidos, desse modo, compartilham um propósito e uma identidade – o 

sonho americano: o otimismo, a igualdade, a liberdade e a prosperidade. O marcante discurso 

proferido por MLK, em 1963, no Lincoln Memorial, em Washington – e que ficou conhecido 

pela célebre frase “I have a dream...” –, é ilustrativo dessa concepção de nação percebida e 

sentida por seus cidadãos. Nas palavras de MLK: 

Quando os arquitetos de nossa República escreveram as magnificentes palavras da 

Constituição e da Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota 

promissória de que todo americano era um herdeiro. Essa nota era uma promessa de 

que a todos os homens – sim, homens negros bem como homens brancos – seriam 

garantidos os direitos inalienáveis da vida, da liberdade e da busca pela felicidade. 

(KING Jr, 1963, p. 1, tradução MMM). 

 

No discurso e em outros exemplos da cultura estadunidense está presente o sentido de 

um “destino comum”6 de uma América Grande, de uma grande promessa. É importante 

sublinhar, no entanto, que a construção de uma identidade nacional – de um nós – constitui um 

discurso virtual e homogêneo, como diria o sociólogo Renato Ortiz (2012). Virtual, pois 

abstraído das práticas socioculturais concretas, existindo apenas como discurso, e homogêneo, 

pois à medida que abstraí as práticas dos grupos sociais que as praticam cotidianamente, torna 

opaca a diversidade e a pluralidade dos grupos. A mensagem nacional universal se sobrepõe à 

vivência de grupos e indivíduos, sem, contudo, apagá-los por completo. 

Para Ortiz (2012), a dimensão particular da experiência, da vivência cotidiana (o 

popular) se relaciona com o nacional, por meio da existência de mediadores: artistas, 

intelectuais, museus, monumentos, entre outros; que traduzem as práticas sociais particulares 

em um discurso nacional unificado. Já para Risério (2020), o discurso, que compõe um caráter 

ou identidade nacional, se sustenta na dimensão individual, pois 

 
6 Termo que Risério (2020) mobiliza ao falar sobre a construção de uma nação antropológica, mas no caso do 

autor, aplicado ao Brasil 
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...se processa no cotidiano das pessoas comuns, onde se manifesta de forma 

intelectualmente obscura, mas, no plano da sensibilidade, com clareza e concretude. 

A pessoa sabe que é brasileira [ou estadunidense] não pelo simples fato de ter nascido 

no Brasil [ou nos Estados Unidos]. Ela sente isso em profundidade anímica, sentindo-

se também inscrita numa teia viva de signos, sentimentos e formas compartilhadas, 

que configuram uma “identidade”, uma comunhão. (RISÉRIO, 2020, p. 6). 

 

Seja como uma virtualidade retirada da realidade social mais imediata (ORTIZ, 2012) 

seja como um sentimento de comunhão que se processa nessa mesma realidade (RISÉRIO, 

2020), a promessa de uma América Grande e para todos os americanos alimenta e é alimentada 

pelos movimentos sociais e culturais daquela nação. Uma identidade nacional (universal e 

homogênea) acaba por ser incorporada, em alguma medida, pelos grupos e movimentos sociais 

e culturais desviantes; ao passo que, no processo histórico, alguns desses grupos e movimentos 

foram também incorporados pelo romance nacional. 

Quero dizer, com isso, que há um processo de mão dupla entre a construção dos 

Estados Unidos como uma nação homogênea e a realidade social de indivíduos e grupos sociais 

heterogêneos; embora a capacidade de alcance e influência não seja simétrica. Desse modo, 

compreendo que a construção política e cultural da realidade social americana se dá de forma 

intrinsecamente relacionada. O espaço político e geográfico, como aponta Risério (2020), é um 

espaço antropológico, o qual não se pode compreender dissociado de sua dimensão cultural: 

descolando-o do contexto e da maneira por meio da qual os indivíduos experenciam a realidade, 

tecendo sentidos e significados. 

O historiador Benedict Anderson (2005), em Comunidades Imaginadas, fala sobre 

como o nacional é construído e disseminado subjetiva e objetivamente por meio dos jornais e 

dos romances impressos que compartilham de uma mesma linguagem, de um mesmo lastro 

cultural, “criando um senso de identidade nacional e de apego emocional à nação” (GAL, 2006, 

p. 378, tradução MMM). O que se entende por identidade nacional, pode ser, como concebido 

por Anderson (2005, p.25), um sentimento de comunhão direcionado a “uma comunidade 

política imaginada – e que é imaginada ao mesmo tempo como intrinsecamente limitada e 

soberana”. 

Sendo uma construção política, a nação como comunidade imaginada é, para Anderson 

(2005), também, um artefato cultural, ou seja, um construto originado no encontro de um 

conjunto de forças históricas e de raízes culturais que combinadas se tornam modulares. Cabe 

enfatizar, então, que o “destino comum” (RISÉRIO, 2020) e a comunhão (ANDERSON, 2005) 
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da nação foram construídos no tempo em meio a uma combinação entre os contextos histórico, 

social, cultural, político, econômico e geográfico. 

Esse aspecto contextual de sua construção acrescenta dinamicidade ao processo, pois 

as condições socioculturais se transformam com a chegada de novas tecnologias, a emergência 

de novos ramos de trabalho, a crescente variedade de formas de lazer, a vanguarda de 

expressões artísticas, o desenvolvimento econômico que alcança quase o pleno emprego, a 

modificação do comportamento... (HOBSBAWM, 1995) O contexto do início a meados do 

século XX – em diferentes escalas – arranja um caldeirão de forças históricas e raízes culturais 

que convergem, em alguns momentos, para a manutenção do mundo como ele é, e, em outros, 

para sua transformação e revolução, como tento demonstrar a seguir. 

 

1.1 UM DESEJO DE MUDANÇA: O CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES 

CULTURAIS DE MEADOS DO SÉCULO XX 

 

Segundo Hobsbawm (1995), por volta dos anos 1950 e 1960, no período após a 2ª 

Guerra Mundial (GM), as sociedades ocidentais assistiram a modificação da distribuição 

demográfica de suas populações no espaço, com o esvaziamento progressivo do campo, 

mobilizado pela entrada de novas tecnologias; a expansão do ensino superior compreendido 

pelas famílias como meio para a mobilidade social, conferindo status e renda; a alteração do 

perfil e do tamanho da classe operária; e a mobilização das mulheres – a princípio as mulheres 

de classe média – na busca por igualdade de tratamento e de oportunidade em relação aos 

homens. 

O estado global de “constante mudança, transformação tecnológica e inovação 

cultural” (Idem, p. 283), que chegou em ritmos variados a diferentes países, pode ser percebido 

nos EUA, com o esvaziamento do campo e o inchaço e verticalização de cidades, a exemplo de 

Nova York já antes da década de 1950 e de outras cidades a partir dos anos 1960, como Los 

Angeles; com o incremento de um ensino universitário de massa – ainda que privado – e que 

constituiu uma força política e social formada por estudantes; com a paulatina formação dos 

“cinturões de ferrugem” no Meio-Oeste americano e o aumento de pessoas empregadas no setor 

de serviços, em cadeias como o McDonald’s; e pela presença massiva de mulheres solteiras e 
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casadas nas universidades e no mercado de trabalho, não apenas em funções de secretariado e 

serviços, mas também como mão-de-obra operária, e, no decorrer das décadas seguintes, nas 

carreiras de medicina e direito. (HOBSBAWM, 1995), 

Os estudantes, em especial, desempenharam um importante papel na tentativa de 

transformação da América (e do mundo), estimulados pelo levante estudantil que teve início na 

França, e que acabou por encerrar “a era [...] de presidentes democratas7 nos EUA” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 293). Mas mesmo antes do mundialmente simbólico Maio de 1968, a 

fronteira entre manutenção e transformação nacional, nos Estados Unidos, já era, no mínimo, 

porosa. Do início do século ao final dos anos 1960, o país experimentara um processo de 

abertura e recrudescimento político, que pôde ser percebido na esfera cultural. 

Em meados dos anos 1950 tem início uma dissidência marcada, sobretudo, pela adesão 

dos jovens, que inclui desde os adolescentes de treze anos de idade aos adultos de trinta. Os 

contornos contextuais da sociedade estadunidense tornaram possível a formação de uma 

contracultura (ROSZAK, 1972) mobilizada por uma juventude desviante (BECKER, 2006). 

Isso implica dizer, conforme a análise desenvolvida por Theodore Roszak (1972, s/p, grifo 

dele), que os jovens da classe média americana se levantaram – especialmente em termos de 

comportamento – contra “a expressão de um forte imperativo cultural, uma verdadeira mística 

profundamente endossada pela massa” da sociedade americana tecnocrática. 

Esse imperativo cultural, que exerce influência material e simbólica, é um sistema de 

organização social, especialização e burocratização da sociedade estadunidense. Segundo 

Roszak (1972), a tecnocracia resulta do processo de industrialização, e pode ser percebida tanto 

em sociedades capitalistas, quanto em sociedades socialistas. Mas no caso dos Estados Unidos, 

a conjunção entre um sistema de organização social tecnocrático, no contexto político mais 

amplo – que é o período pós 2ª GM –, ao cenário econômico e social internos, proporcionou o 

afastamento e a oposição entre gerações. Ou seja, a emergência de uma cultura jovem 

autônoma, como ainda não havia sido vista no país8. 

 
7 O Partido Democrata, inicialmente chamado Partido Democrata-Republicano, assumiu duas alas por volta de 

1824, uma mais conservadora com apoio de alguns escravocratas sulistas e grupos empresariais do Norte, formada 

por Nacionais-Republicanos, e outra mais popular formada por democratas. A partir de 1896, o partido se 

consolidou como Partido Democrata e assumiu, como afirma o historiador Paulo Knauss (ano, p. 123) “um caráter 

mais popular e reformista”.  
8 Este fenômeno não se restringiu aos Estados Unidos. A emergência de uma juventude, que pôde ser percebida 

em diferentes regiões do globo, representou tanto a expansão do que poderia ser considerado jovem – abrangendo 

pessoas dos 13 anos de idade até pessoas às vésperas dos 30 – como significou o surgimento de um novo ator 

social, o adolescente (ROSZAK, 1972). 
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À medida que os jovens ingressavam nas universidades e as mulheres engrossavam o 

mercado de trabalho, as famílias sustentavam seus filhos por mais tempo longe das demandas 

e responsabilidades da vida adulta. O jovem, assim, permanecia jovem por mais tempo, 

dispondo do dinheiro de seus pais e de diversas formas de divertimento e lazer. De acordo com 

Hobsbawm (1995, p.312),  

Entre [as mulheres] pobres, ou as de orçamento apertado, as mulheres casadas saíram 

para trabalhar após 1945 porque, para pôr a coisa em termos simples, os filhos não 

mais o faziam. [...] Claro, à medida que casas de classe média com duas rendas [a dos 

maridos e a das mulheres] se tornavam mais comuns, os orçamentos domésticos foram 

sendo cada vez mais calculados em termos de duas rendas. Na verdade, à medida que 

a educação superior para os filhos da classe média se tornava quase universal, e os 

pais tinham de dar contribuições financeiras a seus rebentos até quando eles já 

beiravam os vinte anos ou até mais, o trabalho pago para as mulheres casadas da classe 

média deixou de ser basicamente uma declaração de independência e tornou-se o que 

há muito era para as pobres, uma maneira de equilibrar o orçamento. 

 

Ao deixarem a transição brusca da infância para a vida adulta, marcada pela 

produtividade e pelo consumo (e ditada pela expertise dos especialistas; Roszak, 1972), os 

Estados Unidos viram crescer entre os jovens e adolescentes uma revolução moral e cultural: 

“uma dramática transformação das convenções de comportamento pessoal e social” (Idem, p. 

313)9. Sob esse ponto de vista, é possível perceber, a partir desse momento, a formação de uma 

cultura de oposição. De um lado, uma cultura dominante, que pode ser entendida como a cultura 

de uma classe média americana que aderia ao ideal do otimismo, da igualdade, da prosperidade 

e da liberdade, mas que se expressava em termos práticos na passividade e no consumo. E, do 

outro lado, uma contracultura, que nasce da juventude universitária de classe média, que por 

outros caminhos se apoia nos ideais de otimismo, igualdade, prosperidade e liberdade, 

expressando-se na prática por meio da rebeldia e da imaginação. 

As ponderações de Thompson, Verweij e Ellis (2006p. 319-20), são interessantes, 

nesse sentido, pois, segundo os autores, a cultura é essencial, pois é ela “que nos permite ser 

políticos”. A dissidência cultural dos anos 1950 e o período posterior – em especial, a década 

de 1960 – expressa as transformações sociais da América e a emergência de uma juventude 

como corpo político, o que recai sobre uma concepção de cultura como crenças, valores e 

 
9O surgimento do adolescente de 13 aos 16 anos e a postergação das responsabilidades da vida adulta para os 

jovens universitários corroboraram para o surgimento de uma cultura jovem autônoma. 
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comportamentos compartilhados que conformam maneiras de compreender o mundo e de se 

colocar nele10. 

Nesse sentido, a cultura é importante porque possibilita não apenas a manutenção das 

formas de organização ou solidariedade social, mas também porque abre espaço para 

transformação e mudança. Nesse espaço, ou pela necessidade de transformação e mudança, os 

movimentos sociais e culturais desviantes mobilizam recursivamente as diferentes formas 

culturais compartilhadas. A combinação entre as forças históricas contextuais e as raízes 

culturais atuam nas escalas macro e microssociais de grupos e indivíduos, moldando maneiras 

de perceber, sentir e agir sobre o mundo ao mesmo tempo em que são moldadas por elas. 

Mas o imbricamento entre cultura e política, do qual tenho falado, não significa 

necessariamente a formação de uma juventude organizada e mobilizada em partidos políticos 

por reivindicações de direitos ou legitimidade. Embora, de fato, em diferentes cantos do mundo 

os jovens se tenham mobilizado sob o chamado de lideranças estudantis em organizações como, 

por exemplo, o Youth International Party ou o Students for a Democratic Society (SDS) 

fundados nos EUA. 

A juventude estadunidense levou além o ideal de liberdade – partilhado pela cultura 

dominante (a de seus pais) – e imaginou formas revolucionárias para ser livre. Os jovens 

rebeldes dançaram ao ritmo eletrizante do rock – considerado por Hobsbawm (1995), a música 

da revolução cultural que tem início nos anos 1950 –; ressignificaram o trabalho e o dinheiro; 

consumiram drogas em excesso e se experimentaram sexualmente. Hobsbawm (1995), 

inclusive, chama atenção para o aspecto simbólico de a droga favorita entre os jovens da época 

– a maconha – ser menos prejudicial que outras drogas autorizadas, como o cigarro e o álcool, 

representando uma manifestação contra as regras de seus pais e do governo. 

“Nas muitas dimensões das revoltas e insurgências dos anos 60, por toda parte se sentia 

o estímulo à invenção estética e moral” (FRIDMAN, 2015, p. 139), que teve início em década 

precedente. O principal movimento cultural – não tanto em termos de um movimento 

 
10

Esse imbricamento entre política e cultura pode ser percebido, como demonstra Ballinger (2006), em estudos 

sobre movimentos políticos e sociais que encontram na cultura o aporte conceitual necessário para a compreensão 

da realidade social. Tanto em Ballinger (2006) quanto em Thompson, Verweij e Ellis (2006) ou em Lictherman e 

Cefai (2006), é possível perceber que o conceito de cultura vem sendo mobilizado ora como um modelo de ora 

como um modelo para: o que quer dizer que em diferentes aportes teóricos e estudos, compreende-se a cultura ou 

como uma visão de mundo compartilhada (uma crença de como as coisas são e deveriam ser) ou como um conjunto 

de ideias e valores que justificam comportamentos (que mobilizam para a ação no mundo). 
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organizado, que dispõe de uma plataforma própria, mas em termos de crenças, valores, ideias 

e comportamentos difusos –, que deu o pontapé das transformações estéticas e morais de que 

falam Fridman (2015), Hobsbawm (1995), Roszak (1972) e outros – foi a Geração Beat. Um 

grupo que teve início com o encontro de jovens poetas e escritores, estudantes da Universidade 

de Columbia, e que agitou a normalidade da casa de famílias da classe média americana11. 

A normalidade americana (ver Capítulo 2) era cultivada já desde as primeiras décadas 

do século XX – compreendida como um conjunto de predicados considerados apropriados, 

como a estabilidade, a passividade e o conformismo –, chegando a ser mobilizada na eleição 

do candidato republicano Warren G. Harding à presidência dos EUA em 1921. A normalidade 

naquele contexto significava a interrupção das forças modernizadoras de costumes, valores e 

comportamentos entendidas, sob os olhos de uma América conservadora, como desviantes. E 

faz sentido que a Geração Beat tenha abalado a “normalidade” de sua época, como o jazz – que 

se tornou famoso nos Loucos Anos 20 (ÁVILA, 2018) – que embalou o ritmo de sua rebeldia 

e imaginação. 

Mais de trinta anos depois da campanha presidencial de Warren G. Harding, a Geração 

Beat voltaria a sublevar a normalidade e as fronteiras da cultura dominante. As transformações 

que se desenrolaram na sociedade e cultura americanas se capilarizavam à medida que a 

Geração Beat, que foi inicialmente um movimento literário, se consolidava como um 

movimento geracional, tocando a uma parcela considerável do público jovem nos EUA. Jovens 

em todo o país ansiavam deixar suas casas como os personagens de autores beat como Jack 

Kerouac – considerado o grande avatar, o espírito de toda essa geração – em busca de 

experiências e aventuras, ansiando por liberdade, transcendência e felicidade. 

Fridman (2013, p. 115) considera que 

Não era necessário ter convicções políticas enraizadas para se deixar sensibilizar por 

novas liberdades. Durante alguns anos, uma atmosfera eletrizante estimulava a 

invenção estética e moral e os signos das novas aspirações que podiam ser vistos tanto 

nas manifestações de massa quanto nas paradas de sucessos. Não havia um 

movimento aglutinador, um “núcleo dirigente” ou um partido do qual emanassem as 

orientações para as experiências e aventuras que aconteciam por toda parte. 

 

 
11 Cabe destacar que o grupo de amigos que forma a Geração Beat tem início com Allen Ginsberg e Jack Kerouac, 

que se conheceram na Universidade de Columbia, em Nova York, a partir de um amigo em comum, Lucien Carr. 

O terceiro expoente da Geração Beat, que compõe seu núcleo duro com Ginsberg e Kerouac, é William Burroughs, 

que teria estudado na Universidade de Harvard, em Cambridge, e não em Columbia como os demais. Com a adesão 

de outros poetas e escritores, o movimento também ganha expoentes em outras regiões do país, principalmente, 

em São Francisco e na Carolina do Norte. 
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O que havia era uma atmosfera de inconformismo direcionado a acontecimentos reais, 

quando não vividos, percebidos pela juventude: a desigualdade social e étnica, o controle da 

família, o Macarthismo, a Guerra do Vietnã, o consumo em excesso... Como se pode perceber, 

a partir da análise de Roszak (1972), esse “inconformismo radical” e sua “inovação cultural” 

têm como pano de fundo um modelo de organização social tecnocrática que reprime a liberdade, 

os desejos, o sonho. 

E embora os integrantes da Geração Beat não possam ser considerados dirigentes 

políticos, bem como Fridman (2013) avalia – e não o eram –, sua obra, ideias e comportamento 

ganhou corpo e adeptos em meio a uma crescente de jovens inconformados. Jack Kerouac, 

Allen Ginsberg e William Burroughs, foram os principais representantes de um grupo que 

começou simplesmente como uma reunião de “amigos que trabalharam juntos em poesia, prosa 

e consciência cultural de meados dos anos 1940 até que o termo [Geração Beat] se tornou 

nacionalmente popular ao final dos anos 1950” (GINSBERG, 2018, p. 2-3, tradução MMM). 

Como um movimento cultural – literário de início dos anos 1940 e também geracional 

a partir de 1959 (WILLER, 2010) – os poetas e escritores da Geração Beat ajudaram a imaginar 

uma nova “comunidade política” (ANDERSON, 2005) difusa, partindo do reconhecimento das 

virtudes da América, mas, também, tornando explícita a crítica de suas mazelas. O poeta Allen 

Ginsberg com seu poema mais famoso – Howl – teria anunciado, segundo Roszak (1972, s/p.) 

a “guerra entre as gerações”. Ao passo que Jack Kerouac, com On the Road, livro que o tornou 

nacionalmente reconhecido, convidou aos jovens da classe média americana a pôr os pés na 

estrada, vestir-se como operário, pegar carona, frequentar a boemia ou o subterrâneo da cultura 

estadunidense, e trabalhar apenas o necessário para poder continuar na estrada – tudo isso 

permeado pela experimentação droguística e sexual. 

O número de “fugitivos” registrados pelo FBI – de jovens que deixaram suas casas e 

foram encontrados vivendo como mendigos nos bairros boêmios das grandes cidades – chegou 

a 90 mil, em 1967 (FRIDMAN, 2013; ROSZAK, 1972). Como o militante da Nova Esquerda 

americana, Tom Hayden, outros jovens caíram na estrada influenciados por On the Road de 

Jack Kerouac (FRIDMAN, 2015) e outros tantos entoaram as palavras de Allen Ginsberg em 

Howl “nas ruas convulsionadas ou na solidão das estradas por onde os hippies cruzavam a 

América. Estava em curso outra revolução, que politizava outras dimensões da existência” 

(FRIDMAN, 2013, p. 115). 
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Assim, como prenúncio das transformações da cultura e da política dos anos 1960, a 

Geração Beat transgrediu a cultura dominante, ressignificando práticas há muito aceitas e 

estabelecidas. A própria estrada – ou a viagem nos Estados Unidos –, que se torna uma espécie 

de habitat do beat por excelência (ver Capítulo 4), era entendida, desde 1915, como um dever 

cidadão por políticas governamentais e iniciativas privadas, a exemplo do See Americat First12. 

Como um movimento cultural desviante, a Geração Beat antevê ou dá o pontapé inicial do que 

viria a ser chamado por Hobsbawm (1995) de revolução cultural, aproximando-se de um 

terremoto que teria abalado as estruturas da sociedade americana. 

De acordo com Cohn-Bendit (1987, p. 20), integrante da Geração de 68, “Ao longo 

desses anos [1950-60], a juventude tornou-se o motor de uma revolução dos costumes, das 

mentalidades e das relações entre os indivíduos”. A alavanca das transformações da América 

de meados do século XX era o desejo de construir “um mundo mais livre e diversificado”, a 

“busca por uma reinvenção das formas de existir e de se relacionar com o mundo”. Os jovens 

rebeldes da Geração Beat e dos anos 1960, oferecem uma resposta ao que C Wright Mills (1975) 

chamaria de condições imediatas de existência: o controle moral e político-ideológico, a 

realidade da segregação socioespacial dos grandes centros e subúrbios estadunidenses e os 

excessos da cultura do consumo de massa, sobre os quais falo brevemente abaixo. 

 

1.1.1 O combustível das transformações culturais 

 

“Vamos agora dar uma olhada na América dos anos 50, a América da Guerra Fria, do 

Macarthismo, da Tecnocracia, do Consumo, daquilo tudo que Henry Miller, um dos grandes 

antecessores dos Beats, colocou na seguinte metáfora: ‘Pesadelo Refrigerado’” (BUENO; 

 
12A campanha “Veja a América Primeiro” entendia as viagens nas autoestradas estadunidenses como uma espécie 

de dever patriótico e que pretendia inculcar o amor pela nação. Tratava-se de uma campanha de unificação nacional 

por meio da construção e manutenção de estradas nacionais. Muito debateu-se, na época, a respeito do 

envolvimento e financiamento do Governo Federal e a autonomia dos Estados, mas chamo atenção aqui para o 

entrelaçamento entre a promoção das estradas e a atividade turística, visando manter o interesse público sobre a 

questão das estradas nacionais. Nesse contexto, foram realizadas e patrocinadas excursões para Grandes 

Exposições, com um dos roteiros partindo de Nova York e chegando a São Francisco. Nos jornais da época era 

possível, inclusive, encontrar dicas do que deveria ser levado nas viagens, como tipo de vestimenta para homens 

e mulheres, óculos de sol e cremes. Ver a América primeiro significava, sobretudo, viajar rumo ao Oeste ao invés 

de partir em direção a Europa e outros destinos. O slogan foi utilizado pela primeira vez em 1905 em uma reunião 

comercial em Salt Lake City e foi apropriado pela National Old Trails Road Association, a Lincoln Highway 

Association e outras associações de transporte em 1915. Para outras informações, acessar: 

<https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/not2b.cfm>. 
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GÓES, 1984, p. 26). Se por um lado os tempos após a 2ª Guerra Mundial resfriaram os ânimos 

nas casas da classe média dos subúrbios americanos com a satisfação dos desejos por meio do 

consumo de bens; por outro lado, os horrores das duas Grandes Guerras levaram à reflexão 

universitária sobre seus efeitos e traumas. O pós-guerra foi marcado pelo acirramento político-

ideológico nas dimensões nacional e internacional. 

O cenário pós 1945 foi caracterizado, portanto, pelo confronto ideológico – mas não 

bélico – entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no 

plano internacional, que representavam, respectivamente, os interesses do livre mercado e a 

ameaça comunista. Ao passo que, internamente, a Guerra Fria representou uma “intensa 

polarização das políticas domésticas americanas, uma nervosa, mas beligerante, disputa pela 

hegemonia no exterior e uma assustadora e crescente corrida armamentista” (RATNER-

ROSENHAGEN, 2019, p. 133, tradução MMM). 

Para Hobsbawm (1995), a peculiaridade da Guerra Fria é que, embora houvesse uma 

retórica apocalítica de ambas as potências, não existia um perigo iminente de guerra mundial. 

Na realidade, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética aceitavam o equilíbrio desigual 

do poder compartilhado, mantido por meio de uma coexistência pacífica. Entretanto, a 

existência de um inimigo externo se fazia conveniente: 

a histeria pública tornava mais fácil para os presidentes obter dos cidadãos, famosos 

por sua ojeriza de pagar impostos, as imensas quantias necessárias para a política 

americana. E o anti-comunismo era genuína e visceralmente popular num país 

construído sobre o individualismo e a empresa privada, e onde a própria nação se 

definia em termos exclusivamente ideológicos (“americanismo”) que podiam na 

prática conceituar-se como o pólo oposto ao comunismo. (HOBSBAWM, 1995, p. 

232). 

 

A conveniência da denúncia de um inimigo externo foi mobilizada, também, para uma 

possível ameaça interna. Ou seja, dentro da própria nação americana, era possível existir um 

inimigo infiltrado. Sob o discurso do perigo vermelho, figuras como o Senador Joseph 

McCarthy aterrorizaram a população norte-americana, iniciando uma política de perseguição 

comunista dentro do território nacional, conhecida como Macarthismo. Segundo Ratner-

Rosenhagen (2019, p. 133, tradução MMM), “esse foi um período em que se a cor da pele de 

um americano era muito escura ou sua orientação sexual muito ambígua, ele ou ela poderia ser 

acusado de violar a segurança nacional”. 

Ao mesmo tempo em que experimentou um acirramento político-ideológico, os 

Estados Unidos expandiram sua produção intelectual. Não apenas os intelectuais passaram por 
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um período de reafirmação – seja na abertura ou no fechamento da mentalidade americana –, 

mas também as universidades receberam levas de novos universitários, dentre eles, militares 

retornados da guerra e que receberam subsídio educacional para sua formação. A educação, 

nesse sentido, era compreendida como uma forma de cidadania e de estabilidade da democracia. 

Com o aumento do espectro intelectual, avançou paralelamente a indústria gráfica, com um 

volume crescente de novas publicações. (RATNER-ROSENHAGEN, 2019). 

Com base no passado recente das duas Grandes Guerras Mundiais, o corpo intelectual 

estadunidense questionava os fundamentos morais e intelectuais da vida americana coletiva. 

“Nesse contexto, qualquer forma de crítica intelectual, de pensamento autônomo dissidente, 

passava logo por esquerdismo. E facilitava a perseguição política, o desemprego para o 

perseguido, e outras formas de execração pública” (BUENO; GÓES, 1984, p. 27). O resultado 

foi o aumento do conservadorismo de críticos políticos e culturais que sublinhavam as virtudes 

do individualismo sobre o coletivismo e da hierarquia e da ordem sobre o igualitarismo, como 

caminhos para a liberdade; ao mesmo tempo em que os efeitos da disseminação de governos 

totalitários na Europa, enfatizou a necessidade de maior tolerância à diferença. (RATNER-

ROSENHAGEN, 2019). 

À medida que as universidades se expandiam, os jovens incrementavam o corpo 

discente e a indústria gráfica crescia em número de publicações, a crítica de intelectuais como 

C. Wright Mills, Paul Goodman, Dwight McDonald e Herbert Marcuse, para citar alguns, 

alimentava o inconformismo radical da juventude. Publicavam-se textos críticos e ativistas 

sobre diferentes aspectos dos problemas e contradições dos Estados Unidos dos anos 1950: 

denunciava-se a tecnocracia e questionava-se o patriotismo ingênuo por um país de políticos 

corruptos e de poucas oportunidades. (BUENO; GÓES, 1984). 

Os traumas de guerra – tais como a catástrofe nuclear e o holocausto – puderam ser 

interpretados no ambiente acadêmico como resultado do desencantamento espiritual do mundo 

moderno. Assim, as religiões e práticas espirituais ganharam espaço na sociedade 

estadunidense. Segundo Ratner-Rosenhagen (2019), diferentes crenças como a hindu, a budista, 

a católica, a islâmica, a judaica e o taoísmo, foram mobilizadas pelos intelectuais do pós-guerra. 

Essas crenças, religiões e mitos também influenciaram outras dimensões da produção cultural. 

Os poetas e escritores beat – como Jack Kerouac, Allen Ginsberg e Gary Snayder – falavam na 

busca de uma espécie de transcendência dos homens, inspirados em preceitos zen-budistas. 
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A televisão também teve algum espaço para a crítica social, com o jornalismo 

investigativo que denunciou os abusos e a perseguição do Macarthismo. O filme Good Night, 

and Good Luck (2005) inspirado na vida do jornalista Edward R. Murrow, trata a tensão 

existente na década de 1950 em relação à caça às bruxas do Senador Joseph McCarthy. De 

acordo com Avila (2018), no período macarthista, pelo menos 10 roteiristas e diretores de 

cinema foram presos por se recusarem a responder perguntas sobre seu possível envolvimento 

com o Partido Comunista. 

Na contramão do fechamento (conservador) da política e moralidade americana, 

surgiram “novas visões de mundo, novos vocabulários morais e novas sensibilidades estéticas” 

(RATNER-ROSENHAGEN, 2019, p. 141, tradução MMM); embora, as pressões do 

macarthismo tenham tornado um ponto delicado a emergência de novas formas de pensar, sentir 

e acreditar. O descontentamento, sobretudo de uma juventude, se fez presente em diferentes 

espectros da indústria cultural – na produção de uma crítica cultural acadêmica, na televisão, 

na música, na literatura, no cinema –, no mundo das artes de modo geral (BECKER, 2008a). O 

romance The Catcher in the Rye de J. D. Salinger, publicado em 1951, e o filme Rebel without 

a Cause, de 1955, por exemplo, eternizaram-se como clássicos da rebelião e angústia 

adolescentes. Os artistas James Dean e Marlon Brando integraram os símbolos do novo espírito 

de rebelião. 

No âmbito econômico, elevando-se sobre os estilhaços da 2ª Guerra Mundial, como 

uma superpotência, os Estados Unidos iniciaram uma nova era de prosperidade e abundância 

nunca experimentada no país. Ficara para trás o pesadelo nacional vivido na Grande Depressão 

do período entre guerras “concedendo tempo para aproveitar os confortos da normalidade 

doméstica” (AVILA, 2018, p. 84, tradução MMM). Em busca dessa normalidade – que pode 

ser traduzida, também, como a retomada das ideias tradicionais de moralidade, o retorno das 

mulheres ao lar13 e a exclusão de pessoas indesejadas das vizinhanças brancas, que ansiavam 

 
13 Durante a 2ª GM, com a partida dos homens para a guerra, as mulheres tiveram a oportunidade de realizar 

trabalhos até então desempenhados pelos homens, mostrando a capacidade e independência feminina. Além disso, 

a produção da pílula anticoncepcional deu maior liberdade à mulher e maior poder sobre seu corpo. No entanto, 

com o fim da guerra, nos primeiros dois anos que a seguiram, cerca de dois milhões de mulheres perderam os 

empregos, forçando-as a retomar seu papel tradicional na casa e na família. Segundo Selcik (2014), a 

transformação dos hábitos e a maior autonomia da mulher na sociedade pós guerra estremeceu a estabilidade dos 

lares e da família da classe média americana. 
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manter a hegemonia racial14 –, as grandes cidades estadunidenses experimentaram um 

esvaziamento populacional e a queda da riqueza. 

Em paralelo, um novo fenômeno se fez marcadamente presente: o processo de 

formação dos subúrbios, que transformou dramaticamente a paisagem com o incremento de 

uma arquitetura popular (SELCIK, 2014). Em meio à efervescência do contexto político, os 

progressistas propunham medidas não segregacionistas, desencadeando a reação da classe 

média branca que evadiu das cidades para regiões afastadas. De acordo com Avila (2018), para 

quem a cultura americana possui uma forte influência da questão urbana, a agitação da vida na 

cidade e as iniciativas progressistas para a mistura étnica e racial foram entendidas por parte da 

população como uma ameaça à sua segurança e bem-estar. 

A nova cultura suburbana representou também uma nova cultura de massa – ao estilo 

da década de 1950 –, que foi marcada pela privatização do entretenimento com a disseminação 

dos televisores e pelo crescimento da indústria automobilística15 com as pessoas morando cada 

vez mais distante dos centros das grandes cidades. Patrocinadas por corporações como General 

Eletric, RCA, Westinghouse, Betty Crocker, Clorox, Whirlpool, Avon, Chevrolet e Proctor & 

Gamble, a propaganda e a programação televisiva incentivavam o consumo de bens e 

formatavam o modelo de vida suburbana dos anos 1950: aquela em que “pais vão para o 

trabalho, mães usam aventais, filhos jogam futebol e meninas brincam com bonecas” (AVILA, 

2018, p.89, tradução MMM). 

Assim, além da ascendência de uma indústria intelectual, que produzia e consumia 

livros e outras publicações; o consumo de massa, de modo geral, observou um avanço. 

A pressão por uma mesmice suave e ágil também se estendeu à cultura de consumo 

americana. Afluência sem precedentes e uma cultura de consumo sempre crescente 

permitiram que mais e mais americanos se mudassem para casas suburbanas no estilo 

Cape Cod, para lerem as mesmas revistas de estilo de vida e romances em brochura 

do mercado de massa, para usar os mesmos cardigans pré-fabricados e mocassins, e 

assistir aos mesmos programas de televisão enquanto comem os mesmos jantares de 

TV colocados sobre as mesmas bandejas de TV (RATNER-ROSENHAGEN, 2019, 

p. 133, tradução MMM). 

 

 
14 Michelle e Barack Obama, falando sobre o sentido de comunidade nas vizinhanças negras dos Estados Unidos 

durante sua juventude, comentam sobre a evasão de brancos para o subúrbio e o sonho do negro economicamente 

ascendentes dos anos 1980 em mudar-se para os subúrbios também. Relata-se a insegurança para negros nessas 

vizinhanças. (Acessar podcast: https://storage.googleapis.com/pr-newsroom-wp/1/2020/07/MO-Podcast-

Transcript-_Episode-1_FINAL.pdf). 
15 No decorrer dos anos 1950 a indústria automobilística estadunidense produziu oito milhões de carros novos por 

ano, com os números de carros vendidos apenas pela General Motors partindo de 49,3 milhões no início da década 

e chegando a 73,8 milhões ao final (SELCIK, 2014). 
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O desenvolvimento dos subúrbios foi impulsionado pela expansão das linhas de 

transporte, que ligavam os grandes centros às regiões mais afastadas, possibilitando a formação 

de comunidades brancas com uma cultura suburbana própria, que rejeitava os valores, a 

vitalidade e a diversidade das grandes cidades. Para além do ambiente doméstico, a emergência 

do subúrbio conformou um espaço propício para a instalação de novos centros de consumo: 

shoppings, drive-ins, fast foods, outlets, supermercados, estacionamentos, parques temáticos e 

estradas (AVILA, 2018). Empreendimentos como o Mc Donald’s e a Disneylândia, por 

exemplo, são representativos da cultura de consumo da época. 

Em contrapartida, nos rasgos ou fissuras desse novo desenho espacial, formaram-se 

verdadeiras bolhas de pobreza, guetos onde as populações mais pobres e de cor estavam 

segregadas. (Idem). Contudo, os guetos ou Black Metropolis configuraram também espaços de 

efervescência para subculturas criativas (Boyd, 2013), como, por exemplo, a produção de um 

novo estilo de jazz, o bebop16, que desejava se distanciar do swing jazz que nos anos 1940 já 

havia sido incorporado como parte da cultura dominante. (AVILA, 2018, p. 101, tradução 

MMM). 

Em diversas frentes da produção cultural emergiram manifestações de rebelião ou 

inovação como resposta às dimensões política, econômica e sociais correntes17. Mas a 

expressão cultural do inconformismo radical da época foi marcada pelo movimento beat, que 

embora inicialmente literário encontrou interlocução também na fotografia, na música, na 

pintura, no cinema... Acompanhando o espírito rebelde que se formava em reação ao 

conservadorismo da primeira década da Guerra Fria e representando uma crítica à cultura 

dominante dos Estados Unidos, esse movimento vocalizou a tentativa de liberdade do homem, 

em relação ao controle da sociedade, e os desejos de sua geração (AVILA, 2018). 

Por assim dizer, os beats acreditavam que podiam mudar a sociedade americana, mas 

não sabiam exatamente o que ela viria a se tornar. Eles acreditavam que podiam criar uma outra 

forma de ordem social, como a comunidade tribal Millbrook, de que fala o escritor beat 

 
16 Charlie Parker, compositor e saxofonista, mudou o cenário musical do jazz ao lado de figuras como o trompetista 

Dizzy Gillespie, o pianista Thelonious Monk e o baterista Kenny Clark, por exemplo, criando o primeiro estilo 

moderno do jazz, o bebop. (CALADO, 2007). 
17A rebeldia da juventude se intensificara politicamente – de acordo com Bottomore (1970), especialmente em três 

frentes: o movimento negro, o movimento estudantil e o movimento pacifista –, sendo compreendida como 

desobediência civil. Nesse contexto, os embates políticos e ideológicos evoluíram para confrontos armados em 

muitos lugares, especialmente, após a morte de MLK, pacifista do movimento negro (ARENDT, 1973). 
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Timothy Leary. Para tal, era preciso cair fora: transcender, cultivar maneiras de viver à margem 

do padrão de vida da cultura dominante (WATTS et al., 1967). 

Ao falar da sociedade de seu tempo e inspirados nas experiências da vida cotidiana, os 

poetas e escritores beat deixaram a impressão de que a normalidade da cultura dominante, que 

o consumo exacerbado, que a segregação racial, que a perseguição ideológica, que as normas 

de comportamento não eram o caminho para a sonhada liberdade: uma concepção abstrata, de 

acordo com Unger e West (1999), mas que compõe o imaginário nacional. Desse modo, a 

literatura beat ressignificou a relação com o trabalho e com o dinheiro, se apropriou do espaço 

estadunidense, experimentou sensações físicas e psíquicas, celebrou a diversidade e, quando 

não falou de igualdade, exaltou os excluídos. É a este movimento que me dedico a partir daqui. 

 

1.2 GERAÇÃO BEAT: DESVIO E TRANSFORMAÇÃO CULTURAL 

 

O movimento beat que se desenvolveu de meados dos anos 1940 ao final dos anos 

1960, e que alcançou o ápice de sua popularidade entre 1955 e 1959, é um movimento cultural. 

Mas como tento demonstrar ao início deste Capítulo, por seu papel na vida social, para 

manutenção e transformação da sociedade tal como ela é, a cultura e a política estão 

intrinsecamente relacionadas. Assim, a despeito das intenções individuais dos jovens que 

formaram ou que encorparam este movimento18, a Geração Beat assume uma dimensão 

eminentemente política. 

Isso porque os produtos culturais, de acordo com Anderson (2005) – como os jornais 

e os romances – informam sobre o mundo, mas também ajudam a construí-lo. Logo, se 

entendida como um movimento cultural literário, a Geração Beat não apenas representa a 

realidade na qual estão inseridos seus autores e suas obras, mas também a informa, 

conformando uma paisagem sociológica que aos olhos de seus leitores e adeptos é imaginada 

difusamente como uma nova América possível. 

 
18Enquanto Allen Ginsberg foi um manifestante ativo nos movimentos sociais e na contracultura dos anos 1960, 

Jack Kerouac (1959) falava abertamente em entrevistas de seu afastamento ou até mesmo desinteresse em relação 

à política. 
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Ou seja, por outras palavras quero dizer que os jovens da Geração Beat – sejam eles 

os poetas e escritores do movimento literário ou aqueles que compartilhavam de suas ideias e 

comportamentos, e que por isso foram ironicamente chamados de beatniks (WILLER, 2010) – 

reimaginaram a si mesmos e aos Estados Unidos em uma forma de sociedade outra, que teria 

início com o drop out (WATTS et. al, 1967), o cair fora, impulsionado pelo sentimento de sua 

época: o “desejo de rebelião”, tal como o caracteriza Selcik (2014, p. 16, tradução MMM).  

Aos olhos da cultura dominante estadunidense, os jovens da Geração Beat são rebeldes 

e desviantes, pois suas formas de vestir e de se comportar não cabem dentro das práticas 

consideradas aceitas pelos padrões de “normalidade”19. Contudo, como a dinâmica entre a 

cultura dominante e a cultura marginal não está dada, a relação entre ambas é controversa. 

Integrando uma classe média criada dentro da “política de papai” (Roszak, 1972, s/p.), os jovens 

desta geração tensionaram os limites entre a cultura dominante e a cultura marginal20. A 

propósito, é por meio da primeira – da ressignificação de algumas de suas práticas – e dos meios 

de comunicação de massa que as ideias e o comportamento rebelde dos beats alcançaram 

dimensão nacional, chegando, gradualmente, também a outros países. 

Como tento demonstrar no Capítulo 2, o movimento beat ganha vulto à medida que 

condensa ideias e tensões existentes, de maneira fragmentada, em diferentes momentos da 

história cultural americana e em grupos sociais diversos (COHN, 2010) e é impulsionado pelo 

alcance dos meios de comunicação de massa impresso e audiovisual. E o faz de duas maneiras 

– por meio das ideias presentes na palavra escrita e falada e do comportamento. Não me refiro, 

contudo, à uma origem embrionária21 da Geração Beat que é um movimento particular pois 

cunhado nas condições contextuais de sua época: no encontro complexo entre forças históricas 

e raízes culturais em meio às transformações políticas, econômicas e sociais de meados do 

século XX. Mas, sim, à abrangência deste movimento. 

 
19Cabe enfatizar que a formação dos grupos dominantes e dos outsiders encontra respaldo na consolidação de 

ideias e valores que se expressam em práticas sociais consideradas aceitáveis pelos primeiros e relegando os 

segundos ao âmbito de uma marginalidade. Essa dinâmica, no entanto, não é simples. A Geração Beat, para fins 

de definição – como uma categoria analítica que a localiza dentre os movimentos contraculturais – é um 

movimento desviante (outsider), nos termos definidos por Becker (2008b), e que advoga “cair fora” da sociedade, 

tal como era e é, e encontrar formas de ser e estar no mundo que fossem mais livres, puras ou autênticas. 
20Seu caráter revolucionário talvez resida na aventura de uma rebeldia imaginativa que capilariza, dentre os filhos 

da “política de papai” e por meio da cultura dominante, a crença na possibilidade de uma nova forma de ser e estar 

no mundo. 
21Afinal, a literatura beat influenciou o comportamento ou o comportamento beat influenciou a literatura? Me 

inclino a considerar que há uma relação de mão dupla entre ambas as formas culturais, pois como pondera 

Leminski apud Cohn (2010, p. 10), “a literatura beat é indissociável de um traço comportamental”. 



41 

 

Nesse sentido, é interessante notar que, de acordo com o sociólogo brasileiro André 

Botelho22, um movimento cultural é primordialmente um movimento de ideias. Por sua vez, as 

ideias se tornam mais fortes – ou efetivas – na medida em que conseguem articular os diversos 

conjuntos de ideias pré-existentes23. Assim, as ideias difusas do discurso nacional – o sonho 

americano do otimismo, da liberdade, da prosperidade e da igualdade de que fala Joutard (2009) 

– que há muito se encontravam em questão nas manifestações culturais dominantes e desviantes 

dos Estados Unidos, são mobilizadas e reorientadas pela Geração Beat. 

Na cultura dominante, o romance nacional vem revestido por padrões de 

comportamento aceitáveis, contidos e apropriados; ao passo que nas manifestações desviantes 

da cultura, como a Geração Beat, vem ressignificado por uma vontade de sentir e de se 

experimentar. Vale lembrar que aos olhos da juventude desviante dos anos 1950, ainda que de 

forma opaca, o sistema de organização social tecnocrático reprimia a liberdade, os desejos e o 

sonho em uma comunidade imaginariamente marcada tanto pela liberdade religiosa, política e 

comercial quanto pela busca da felicidade (JOUTARD, 2009). 

Aqui, se faz interessante a passagem de Anderson (2005, p. 32) sobre a consciência 

dos indivíduos acerca de suas limitações e possibilidades: “As vidas humanas estão cheias 

destas combinações de acaso e necessidade. Estamos todos conscientes da contingência e da 

inevitabilidade da nossa herança genética particular, do nosso género, da nossa época, das 

nossas capacidades físicas, da nossa língua materna e por aí fora”. Foi a partir da conformação 

de uma consciência jovem autônoma que tinha um desejo de mudança e que resvalava em ideias 

difusamente presentes na sociedade estadunidense, que o movimento beat assume a dimensão 

de uma geração. 

Se a questão de um imaginário ou identidade nacional – como formulada por Ortiz 

(2012) – tem um caráter moral e geográfico 24, os escritores da Geração Beat questionaram os 

 
22 Em aula da disciplina Cultura e Sociedade: Revisão Teórica, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ), ministrada em parceria com o Professor 

Antônio Brasil, da qual participei na qualidade de aluna externa, no segundo semestre de 2018. 
23 Segundo Rueschemeyer (2006), isso ocorre porque as gerações – dentre elas a Geração Beat – não são capazes 

de criar do zero códigos, significados e padrões compreensíveis por meio dos quais se tecem os sentidos e os 

significados. Desse modo, de acordo com o autor, as gerações partem de ideias e padrões que são compartilhados 

historicamente. 
24 Importante notar que Ortiz (2012) busca demonstrar como se dá a formação da identidade nacional (no caso, 

brasileira) a partir da dinâmica entre memória nacional e memória coletiva, sendo a identidade nacional do domínio 

de um discurso virtual mobilizado por mediadores (como artistas e intelectuais) à luz dos interesses do Estado. 

Nessa dinâmica a identidade nacional tende a assumir uma dimensão moral – dos valores e das ideias que 

identificam uma nação – e uma dimensão geográfica associada ao território e unificação nacional, que juntas 

ajudam a imaginar uma mesma comunidade nacional. No caso dos Estados Unidos e da Geração Beat, embora 
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valores e práticas sociais “virtualmente” aceitos nos EUA, e o fizeram em meio a uma geografia 

tipicamente americana e em processo de transformação. Em Howl, por exemplo, Allen 

Ginsberg (2016, p. 25) expõe uma paisagem sociológica e geográfica dos portos, dos hospícios, 

prisões e bairros periféricos dos Estados Unidos: “Eu vi os expoentes da minha geração 

destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro 

negro de madrugada [referente ao Harlem e à Times Square] em busca de uma dose violenta de 

qualquer coisa...”. Ao passo que em suas obras, Jack Kerouac retratou a vida boêmia de Nova 

York e São Francisco, o surgimento das cidades em contraposição à vida no campo, a colheita 

de algodão e o trabalho nas fábricas, a beleza das paisagens naturais e das estradas, a vitalidade 

e o ritmo urbano nas diferentes regiões do país. 

Assim, há a consolidação de uma consciência, objetivamente embaçada, mas 

cotidianamente sentida acerca das virtudes e dos problemas da sociedade estadunidense, bem 

como das transformações pelas quais passava o país. Além disso, o movimento beat criticou, 

mas também se reverberou na cultura dominante, embora essa interação não tenha sido pacífica. 

Cunhado em meio às dinâmicas da cultura de massa e do consumismo americano, o movimento 

beat disseminou-se por meio do livro impresso e de outros meios de comunicação de massa, 

chegando aos jornais, às telas de cinema e ao horário nobre da televisão, fazendo com que as 

ideias, os valores e os comportamentos da juventude rebelde alcançassem uma audiência 

nacional, chegando, até mesmo, e gradualmente, a outros países (ver Capítulo 3).  

Sob essa perspectiva, é profícuo pensar a Geração Beat não apenas como a marca de 

uma época – o espírito inquieto dos anos 1950 – mas como parte de um processo de 

transformações da cultura e sociedade estadunidenses no decorrer do século XX, a exemplo do 

olhar de Elias (1995) sobre Mozart e a sociedade de corte do final do século XVIII. E é, no 

mínimo curioso que, ultrapassando a influência que teve em seu tempo e nas décadas 

imediatamente posteriores e em importantes movimentos culturais desviantes, como o 

 
este seja um movimento desviante que se afasta da cultura dominante e dos interesses do Estado, os escritores 

beats também podem ser entendidos como mediadores culturais – e eram intelectuais, para além de sua 

popularidade e rebeldia – que dão visibilidade à questões de gênero, religiosidade, sexualidade e etnia há muito 

estriladas na sociedade estadunidense e que estão reunidas na vida e na obra dos integrantes desse movimento. A 

Geração Beat, desse modo, reúne temas que se tornaram vulcânicos no contexto das transformações culturais dos 

anos 1950 e 1960, abordando-os pelas estradas, nas pequenas e grandes cidades dos Estados Unidos cortado e 

costurado por linhas imaginárias e acidentes geográficos que compõem o território nacional. Nesse sentido, cabe 

sinalizar, no entanto, o Beat Generation Map of America disponível para venda por $13,99 no site do Beat 

Museum, em São Francisco. Na ilustração o mapa dos Estados Unidos concentra-se apenas nas regiões de Nova 

York, Carolina do Norte e São Francisco, locais onde o movimento beat desenvolveu-se como um movimento 

cultural literário. 
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movimento hippie, os ecos da Geração Beat cheguem, ainda, até os dias atuais em diferentes 

partes do mundo: nas prateleiras de uma livraria de Milão; em lojas virtuais de artigos 

artesanalmente produzidos para mochileiros como a brasileira Beatnik & Sons; ou nas bancas 

de jornais, em matéria do Jornal O Globo de 30 de abril de 2019, “A literatura beat feminina da 

eterna Chelsea Girl”, sobre o livro de Eileen Myles, inspirado em On the Road de Jack Kerouac; 

conforme as Figuras 3, 4 e 5, abaixo. 

 

Figura 3. Livros de Jack Kerouac à venda em livraria na Itália25. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2018. 

 

Figura 4. Mochila de Couro Kerouac, Beatnik & Sons. 

 
Fonte: Beatnik & Sons, 2020.

 
25Na prateleira encontram-se as versões italianas dos livros Viajante Solitário; PIC – Uma Novela; Vagabundos 

do Dharma; A Vida Assombrada; On the Road – Pé na estrada (também na versão original, sem cortes); e Cidade 

Pequena, Cidade Grande; todos de autoria de Jack Kerouac. 
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Figura 5. Eileen Myles e o On the Road para garotas – Jornal O Globo, 30/04/2019. 

 
Fonte: Jornal O Globo, 30/04/2019.
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Entendida como a marca de uma época, a Geração Beat está, muitas vezes, cristalizada 

entre seu surgimento no início dos anos 1940 – com o ingresso de Jack Kerouac na Universidade 

de Columbia, onde conheceu o poeta Allen Ginsberg, Lucien Carr e outros integrantes de sua 

geração – e o final dos anos 1950, com a publicação de On the Road em 1957 (WILLER, 2010). 

Mas quando pensada no interior das transformações socioculturais, políticas e econômicas na 

qual está inserida, a Geração Beat é mais do que a marca de uma década de aquecimento para 

a real “revolução” da América nos anos 196026. 

Segundo Norbert Elias (1995) é preciso entender os processos de transição entre as 

épocas e os conflitos que deles emergem; “O problema é que tais categorias [de análise] não 

nos levam muito longe. São abstrações acadêmicas, que não fazem justiça ao caráter-processo 

dos dados sociais observáveis a que se referem” (ELIAS, 1995, p.15). Daí que Mozart – objeto 

do autor – é mais do que um representante da música rococó ou do século XVIII burguês. 

Analogamente, ao estudar o panorama da história cultural americana, descrita pelo historiador 

Eric Ávila (2018), é possível perceber que no lugar de uma linearidade interrompida, há um 

conjunto de transformações acontecendo difusamente no decorrer do início do século XX – nas 

ideias e tensões pré-existentes na dinâmica entre a cultura dominante e as culturas marginais – 

e que são rearranjadas no contexto dos anos 1950 e na vida dos poetas e escritores beat. 

A Geração Beat como “categoria de análise” – mobilizada para designar o 

comportamento dos “jovens delinquentes”27 – associada a um movimento literário, faz 

esmaecer as nuances das próprias dicotomias e diferenças entre os autores e poetas beat (há que 

se considerar que Allen Ginsberg (1958) e Jack Kerouac (1959), por exemplo, expressam o que 

sentem28 ou falam a verdade29 por caminhos diferentes). Se ao início deste Capítulo comentei 

 
26 Conforme Lind (1995), os anos 1960 foi o período da Revolução dos Direitos Civis, que representou a 

transformação dos Estados Unidos em uma América Multicultural, onde se reconhece a existência de diversas 

subculturas dentro da comunidade nacional estadunidense. A Geração Beat, embora não esteja contemplada nesta 

leitura, como parte do processo de transformações da América, apresenta no seu interior (naquele grupo de amigos 

que a iniciou) a diversidade étnica e cultural de que trata Lind (1995). Dentre seus integrantes estão Allen Ginsberg, 

um judeu homossexual; Jack Kerouac, de descendência franco-canadense e indígena; e Amiri Baraka, o poeta 

negro; para citar alguns. 
27 Jack Kerouac concedeu entrevista a Al Aronowitz, em sua casa – comprada com o dinheiro das vendas de On 

the Road, e onde vivia com sua mãe. Na ocasião, Gabrielle Kerouac, mãe de Jack, falou algumas vezes, com certa 

indignação, sobre a fama de “delinquente juvenil” atribuída pela mídia ao filho e aos colegas beats. 
28 Em entrevista concedida ao Village Voice, publicada em 5 de outubro de 1958, Ginsberg fala, dentre outras 

coisas, sobre o ofício da escrita e diz que “A novela não é uma situação imaginária de verdades imaginárias - é 

uma expressão do que uma pessoa sente”. 
29 Kerouac fala para Al Aronowitz, em entrevista citada anteriormente, que a “Ficção não é nada mais do que 

devaneios fúteis”, para ele, “o jeito certo de escrever é com coisas reais e pessoas reais. [E conclui com a pergunta] 

De que outra forma você terá a verdade?”. 
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brevemente a relação micro e macrossocial das dicotomias entre discursos ou narrativas 

homogêneas e realidades heterogêneas, o mesmo pode ser considerado agora: embora 

compreendida genericamente como um movimento cultural (literário e geracional), no seu 

interior, a Geração Beat é um movimento heterogêneo. 

O termo Geração Beat não é, todavia, apenas uma categoria, na qual são identificados 

um movimento literário e um conjunto de comportamentos desviantes dos jovens 

estadunidenses, é também uma expressão “nativa” utilizada pelo próprio núcleo duro desse 

movimento30, sendo empregada pela primeira vez por Jack Kerouac em conversa com seu 

amigo, escritor e jornalista John Clellon Holmes, em 1950, sobre outros artistas e escritores que 

no período entreguerras ficaram conhecidos como Geração Perdida31. O ponto, para Kerouac, 

quando pensava em si mesmo e em seus amigos, era exatamente não denominar uma Geração. 

Em entrevista com o jornalista Marc Wallace para o New York Post, em 1958, Kerouac explica 

que, longe de ser uma geração, a Geração Beat é um jogo de cintura em relação à vida. 

O que, no entanto, um jogo de cintura pode significar? Uma maneira de compreender 

o mundo, seus acontecimentos e de agir sobre eles. Um jogo de cintura é a relação entre o que 

acontece com a gente e como nós vivenciamos esses acontecimentos ou experiências. E sendo 

a cultura um conjunto de formas culturais – mobilizadas e reelaboradas cotidianamente 

(Giddens, 1989) – que orientam nossa visão de mundo e agência, o jogo de cintura século XX 

da Geração Beat se dissocia do comportamento careta ou da “política de papai” (ROSZAK, 

1972) porque os jovens, nas condições históricas comentadas anteriormente, criativamente 

imaginaram novos arranjos para as formas culturais compartilhadas. 

A cultura, de acordo com o antropólogo Clifford Geertz (1989), é pública: é 

compartilhada publicamente – em sociedade – e é por meio das formas culturais compartilhadas 

que se tecem os sentidos e os significados. Se o discurso nacional ou o “destino comum” 

(RISÉRIO, 2020) americano construiu-se por meio dos jornais, revistas, romances e outras 

formas de mediação cultural (ANDERSON, 2005; ORTIZ, 2012), ele não foi suprimido com a 

 
30 No decorrer dos anos 1950 o termo beat assumiu diversos significados: como uma gíria das ruas significou 

abatido ou exausto, mas, também, aberto para uma visão. Depois, Kerouac veio a utilizar o termo como beatífico, 

beatitude. Além de ser também associado com o movimento literário e o movimento geracional. (GINSBERG, 

2018). 
31 Jovens artistas e escritores americanos expatriados na Europa, que se viram devastados psicológica e fisicamente 

no período entre guerras. Rejeitam a cultura provinciana dos Estados Unidos, o nacionalismo ruinoso, o 

patriotismo grotesco e a ganância dos homens. Segundo Ratner-Rosenhagen (2018), o termo Lost Generation foi 

utilizado por Gertrude Stein que considerava que esses jovens estavam perdidos em termos metafísicos, buscando 

um sentido ou âncora existencial. 
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transformação da estética e do comportamento moral social e individual da Geração Beat. A 

propósito, o próprio Jack Kerouac, na entrevista citada, considera que seu jogo de cintura e de 

seus amigos, tem início, pelo menos, em 1910. Nascido em 12 de março de 1922, Kerouac sabia 

que o que ele e o que seus amigos representavam extrapolava a sua própria época – seu tempo 

biográfico. 

Quero dizer que, embora não constitua uma continuidade linear ou causal, há uma 

conexão entre um lastro cultural ou influências precedentes, a Geração Beat e períodos 

posteriores. Me apoio, nesse sentido, no pressuposto de que existe uma vinculação entre 

diferentes tempos e escalas da vida social – da vida particular cotidiana e a constituição da 

sociedade como corpo coletivo (Giddens, 1989). Essa relação entre tempos históricos e escalas 

pode ser percebida – a partir de diferentes abordagens –, também, em Norbert Elias (1995) e 

em C. Wright Mills (1975). 

Por escala entendo as dimensões micro e macrossociais, bem como postuladas por 

Mills (1975) e que aqui se aplicam às esferas particular dos indivíduos e grupos sociais (tais 

como os escritores e poetas beat e o grupo de amigos que compartilhavam) e geral, do âmbito 

geracional (da juventude desviante) e da sociedade estadunidense como um todo. A estas 

escalas correspondem – e perpassam – diferentes tempos históricos, que em Elias (1995) 

compreendem-se como o tempo biográfico do artista, o tempo de criação e recepção da obra 

(no caso da Geração Beat, literária) e o tempo da longa duração das transformações sociais e 

culturais da sociedade estadunidense. 

Entendo, dessa maneira, que a Geração Beat só pode ser compreendida na correlação 

entre ideia e comportamento, e na interseção entre suas concepções como um movimento 

literário (particular) e como um movimento geracional (abrangente). Por um lado, a literatura 

beat só ganha sentido quando pensada no interior dos diferentes tempos históricos que a 

perpassam: quando considerada a vida dos artistas, poetas e escritores; quando em relação com 

o contexto imediato de sua criação e recepção pelo público; e quando pensado o seu significado 

no interior da história cultural americana (ELIAS, 1995). Por outro lado, ao mesmo tempo em 

que a literatura beat se faz indissociável de um traço comportamental, o movimento geracional 

beat – sua forma de ser e estar no mundo – também pode ser compreendido por meio da 

literatura que o representa e que o informa.  
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Até aqui me dediquei a apresentar duas questões que se inter-relacionam: a primeira é 

a relação entre a construção de um imaginário nacional que alimenta discursivamente a 

realidade social na qual os indivíduos estão “encurralados”, tal como Mills (1975) descreve as 

condições imediatas de existência; e a segunda é como este imaginário pode ser mobilizado 

recursivamente e de modo reelaborado pelos grupos sociais e indivíduos em meio ao arranjo 

contextual existente, informando e influenciando também a este imaginário. Ou seja, a Geração 

Beat ao mesmo tempo que é influenciada pelo romance nacional, o reimagina. 

O que pretendo com isso é demonstrar que embora compreendido como um 

movimento desviante, a relação entre a Geração Beat e a cultura dominante é controversa – 

entendendo esta última como aquela que, pautada em um conjunto de valores e ideias 

“universalmente” compreendidos como corretos e com o auxílio de mediadores culturais, tem 

forte influência na manutenção do romance nacional consolidado. Logo, se o desvio na Geração 

Beat passa pela apropriação de alguns ideais e práticas dominantes e em sua ressignificação, a 

fronteira entre cultura dominante e cultura marginal na Geração Beat é porosa, ou melhor, não 

possui linhas bem definidas e intransponíveis. 

Os indivíduos e grupos sociais são, portanto, construídos como indivíduos e grupos 

em meio a um conjunto de ideias, crenças e valores compreendidos “universalmente” como 

corretos e que compõem uma identidade nacional – um sentimento de comunhão que os define 

enquanto coletividade, como americanos. Mas os movimentos culturais e sociais dos anos 1950 

e 1960 nos mostram que esses mesmos indivíduos possuem a capacidade de interpretar e 

reelaborar essas ideias, crenças e valores à luz dos acontecimentos cotidianos, de suas condições 

de vida imediatas, gerando atritos como o movimento de placas tectônicas (GRAFTON, 2006) 

que esbarram entre seus limites, ou melhor, nas fronteiras dessa cultura dominante. Há um 

duplo movimento da sociedade e de sua cultura construindo os indivíduos e dos indivíduos 

construindo a sua cultura e sociedade. 

Como o processo de formação da cultura é cotidiano e sua transformação é mais 

gradual do que disruptiva, no capítulo que segue procuro expor duas dimensões importantes 

para o alcance geracional que o movimento beat obteve. Não é demais enfatizar que o 

movimento começou como um grupo de amigos que compartilhavam concepções estéticas-

literárias e visões de mundo particulares, e chegaram a ser considerados nacionalmente como 

espírito ou como representantes de sua geração. Que o contexto social, político e econômico 

em que estavam inseridos foi indispensável para as transformações culturais que ocorreram não 
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resta dúvida, mas a este contexto turbulento somam-se um lastro histórico e cultural que a 

Geração Beat mobiliza e a capilaridade da Indústria Cultural estadunidense voltada para o 

consumo de massa. 
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2. DO CARÁTER PROCESSO DAS TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS: O 

MOVIMENTO LITERÁRIO E O GERACIONAL 

 

É de comum entendimento que a Geração Beat pode ser considerada como um 

movimento cultural de contestação, que responde aos apelos de uma juventude inconformada 

com o estado contraditório da arte de um país que lhe prometia prosperidade, felicidade, 

engrandecimento e, sobretudo, a liberdade, mas que como resultado oferecia desigualdade de 

oportunidade, segregação social e étnica e o controle de práticas sociais e políticas. A Geração 

Beat marca uma década de ebulição de transformações culturais cunhadas neste contexto. 

É importante notar, contudo, que um olhar atento sobre a história cultural americana e 

em especial sobre o movimento literário beat demonstra que o inconformismo da juventude nos 

anos 1950 não era coisa inteiramente nova. A obra de historiadores como Ávila (2018) e Ratner-

Rosenhagen (2019), por exemplo, retrata como no decorrer de todo o século XX e já ao final 

do século XIX a produção cultural estadunidense evidenciava conflitos entre uma cultura 

conservadora – associada à classe dominante formada por pessoas brancas de origem anglo-

saxã e protestantes – e culturas desviantes que expressam os desejos e os sonhos dos diferentes 

perfis de grupos sociais existentes. O que era novo, contudo, é o incremento de uma juventude 

como corpo político, sustentada pelos pais e com formação escolar e universitária (e no 

movimento beat: a condensação de temas afins a grupos sociais fragmentados e o alcance 

nacional de sua inquietação). 

Mas o contexto imediato não basta como chave explicativa para o salto dimensional 

entre um movimento literário formado por um grupo de amigos e o alcance geracional que suas 

ideias, valores e comportamento obtiveram ao final dos anos 1950 e no decorrer dos anos 1960. 

Afinal, os jovens poetas e escritores beat foram alçados à condição de representantes de uma 

transformação meteórica da juventude americana que ficou conhecida na mídia como beatnik 

(WILLER, 2010). Espécie de humor dos tempos de Guerra Fria, o termo beatnik mesclava 

ironicamente as palavras “beat” e “Sputnik”, o satélite soviético lançado em 1957, tendo 

aparecido pela primeira vez no San Francisco Chronical. 

O sociólogo Dietrich Rueschemeyer (2006) explica que as gerações não conseguem 

criar ideias ou códigos culturais inteiramente novos; ao invés disso as ideias, os valores, os 

costumes, os códigos por meio dos quais os indivíduos criam sentido e significado e orientam 

sua ação no mundo são compartilhados de geração em geração. É na relação entre formas 
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culturais pré-existentes e novas condições contextuais no espaço-tempo que os indivíduos e as 

gerações reelaboram sua visão de mundo. Ou seja, a Geração Beat é parte de um processo de 

transformações na cultura americana que extrapola o seu próprio tempo e que pode ser 

percebida nos diferentes movimentos ou estranhamentos entre a cultura dominante e as culturas 

marginais do decorrer do século XX. 

No quadro geral, a Geração Beat faz parte de um movimento de abertura das ideias, 

dos valores e comportamentos na América que alcança seu ápice nos anos 1960, mas que é 

seguido por um processo de recrudescimento dessas ideias, valores e comportamentos, expresso 

na guinada dos conservadores e na vitória do Partido Republicano com a eleição de candidatos 

como Nixon, Reagan e Bush. A própria vida de Jack Kerouac (ver Capítulo 3), principal 

representante do movimento beat, é ilustrativa deste processo de abertura e fechamento, 

trazendo à vista a relação entre as diferentes escalas e tempos da vida social (ELIAS, 1995; 

GIDDENS, 1989; MILLS, 1975). Nas palavras de Eduardo Bueno, 

ao longo dos anos, ele se afastaria diametralmente de imagem de outcast, de rebelde 

doidão, deixando de ser um white negro – como Norman Mailer batizara os marginais 

do início dos anos 1950, também conhecidos como hipsters – para votar em Richard 

Nixon, encharcar-se de vinho barato, condenar a marijuana e o LSD e romper com 

todos os ex-companheiros beats, tachando-os de “comunistas”. (BUENO, 2004, p. 

16). 

 

Um terceiro elemento me parece indispensável à compreensão da disseminação do 

movimento beat na cena cultural americana: ele é fruto de um movimento cultural desviante 

(BECKER, 2008b) e chega ao público por meio dos canais de produção e distribuição 

alternativos (BECKER, 2008a), mas foi paulatinamente incorporado pela Indústria Cultural e 

seus meios de comunicação em massa. Seus autores receberam críticas em jornais de destaque 

de sua época, como o San Francisco Chronical e o New York Post, concederam inúmeras 

entrevistas a revistas, foram convidados a programas do horário nobre da televisão norte-

americana e inspiraram produções cinematográficas como Beat Girl (1959) e The Beatniks 

(1960), produzidos na Inglaterra e nos Estados Unidos, respectivamente. O movimento beat se 

fez presente em veículos capazes de comunicar ao grande público e que ajudaram – mesmo 

quando por meio da crítica e da ironia – a disseminar dentro das casas da classe média americana 

suas ideias, valores e comportamentos. 

A seguir, me dedico, primeiro, a expor ideias e controvérsias presentes na história 

cultural americana, que compõem ou dialogam com o imaginário nacional estadunidense e que 

aparecem nas obras literárias desta Geração, em especial, nas obras de Jack Kerouac. Depois, 
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abordo a relação entre produção literária, distribuição e recepção, com ênfase em sua 

disseminação através dos meios de comunicação de massa na Indústria Cultural. 

 

2.1 LASTROS DA HISTÓRIA: “NA VERDADE TUDO ISSO COMEÇOU EM 1910” 

 

Siga até o centro da cidade, até a praça, onde ao meio-dia todo mundo conhece todo 

mundo. [...] Essas são as coisas que cercam de perto as tecelagens e os negócios de 

Galloway, que fazem dela uma cidadezinha com raízes na terra na pulsação antiga da 

vida e do trabalho e da morte, que fazem o seu povo gente do interior e não gente da 

cidade. (KEROUAC, 2008, p. 14) 

 

Assim começam as primeiras páginas de Cidade Pequena, Cidade Grande, a obra que 

estreia Jack Kerouac como um autor promissor da literatura americana, em 1950. Nela, ele fala 

sobre as mudanças na vida de um jovem de uma pequena cidade industrial, no interior do Estado 

de Massachussets, inspirada em Lowell, a cidade onde nasceu e cresceu. Peter Martin é um 

jovem que, assim como Kerouac, saiu de uma cidadezinha onde ainda se faziam presentes os 

laços de vizinhança, onde todo mundo conhece todo mundo e onde os moradores mais velhos 

poderiam contar histórias sobre cada um dos nomes presentes nas lápides do cemitério 

localizado subindo a colina. Peter Martin e Jack Kerouac foram para Nova York, espécie de 

Berlim moderna dos Estados Unidos do início do século XX. 

Os ritmos de vida de cidades pequenas e grandes das diferentes regiões dos Estados 

Unidos – um país à época em vias de modernização – se faz presente em quase todas as obras 

do autor. A entrada do século XX nos EUA, a propósito, é palco de transformações profundas 

na vida social, que resultam de processos de modernização e industrialização. Ávila (2018) 

considera que a inovação técnica e científica influenciou o entendimento dos estadunidenses 

sobre a nação e a compreensão deles sobre seu lugar nela32. 

Há, desse modo, uma questão urbana no processo de desenvolvimento e transformação 

da cultura estadunidense, onde a cidade desempenha um importante papel “com o capital, a 

infraestrutura, a criatividade e o público que ditavam a popularidade histórica e a influência de 

formas culturais particulares” (Idem, p.7, tradução MMM). Cidades como Nova York e Los 

 
32 A sociologia, por sua vez, muito teve a contribuir na compreensão da modernidade e no surgimento e 

proliferação das cidades ao redor do mundo, observando as transformações das relações comunais para as relações 

societais (TONNIES, 2001), o individualismo, o excesso de estímulos e de produtos, o ritmo nervoso da Grande 

Cidade (SIMMEL, 2005). 
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Angeles, por exemplo, configuram-se no período estudado como centros nacionais da indústria 

cultural, ainda que a cultura americana se faça não apenas nas grandes cidades, mas em áreas 

urbanas, suburbanas e rurais; chegando a assumir feições globais na atualidade. 

A cidade moderna estadunidense aprofundou aspectos da mentalidade e personalidade 

de seu povo, que segundo Turner (1893) fundaram-se na expansão da fronteira para o Oeste – 

em especial, o individualismo33. A virada do século XIX para o XX, período conhecido como 

Idade Dourada, foi marcada pela emergência das cidades que dominaram a cultura e a 

sociedade, extrapolando o ambiente urbano e alcançando o campo, “introduzindo novos bens e 

serviços, novas imagens e ideias a uma nação que fechou sua fronteira e realizou o sonho do 

destino manifesto” (AVILA, 2018, p. 47, tradução MMM). 

Os desdobramentos sociais e econômicos da industrialização e da modernização 

desigual se faziam presentes por meio da concentração de riquezas e da pobreza nos diferentes 

extremos do espectro econômico, da desigualdade de acesso e de qualidade no ensino, dos 

conflitos trabalhistas, da poluição descontrolada das cidades industriais, da especulação 

desenfreada (RATNER-ROSENHAGEN, 2019). Maquiando a pobreza, a miséria e a agitação 

social, estava a exibição monumental da riqueza – os investimentos dos grandes industriais em 

monumentos e estátuas, na construção de praças, museus, livrarias, hotéis, estações de trem, etc 

(AVILA, 2018). 

Se o individualismo apresenta aspectos positivos e negativos (TURNER, 1893), o 

quadro de emergência da modernidade e proliferação das cidades exacerbou tanto um quanto 

outro. Na concepção turneriana da construção histórica dos Estados Unidos, aquele era o lugar 

da prosperidade e das oportunidades. Segundo Turner (1893, p. 32), os EUA passaram por 

inúmeras fases de “evolução social”, onde cada estágio de desenvolvimento superou o 

imediatamente anterior, desencadeando transformações políticas e econômicas. Desse modo, 

os conflitos sociais no início do século XX eram justificados como um processo natural do 

desenvolvimento: o preço do progresso. 

A cultura urbana, no entanto, conformava uma aparência de ordem em meio ao caos. 

Herdados dos anos 1870, os parques públicos eram modelos de ordem social e de lazer 

construtivo, sendo construídos como espaços para a mistura e integração das classes sociais, 

 
33 Para Turner (1893, p. 48), “a fronteira é geradora de individualismo. [...] impele a sociedade complexa para um 

tipo de organização primitiva baseada na família. A tendência é anti-social”. Além disso, o autor considera que “o 

individualismo de fronteira fomentou, desde o começo, a democracia” (Idem). 
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cada vez mais díspares. O Central Park34, em Nova York, por exemplo, motivou um movimento 

nacional de parques públicos nos Estados Unidos, mas ele mesmo fragmentou-se gradualmente 

por conflitos culturais – associados à diferença de comportamento entre as classes. Por fim, os 

usos do parque público foram restringidos por pressão da classe dominante, cultivando uma 

cultura dominante e emergente. 

Segundo Avila (2018), essa cultura pautava-se na ideia de uma sociedade respeitável, 

ou seja, em trabalhadores e famílias edificadas por meio de disciplina, instrução, liderança 

cultural e dos valores da produtividade industrial. Trabalho duro, temperança, autocontrole, 

sobriedade e frugalidade eram palavras-chave para a cidadania. Assim, entendia-se como 

liderança cultural, o uso pragmático da arte para fins pedagógicos de disseminação dos valores 

considerados corretos, como meios para a elevação moral e social. 

Semeava-se, dessa maneira, uma relação entre virtudes e recompensas. O 

aperfeiçoamento das virtudes da indústria, da economia e de características como temperança, 

pontualidade, integridade, coragem, moralidade, honestidade, entre outras, era recompensado 

com sucesso, riqueza, reputação, honra, boa vontade e influência. De acordo com Avila (2018), 

tratava-se de uma mistura entre as concepções de self-made man35, de ética protestante e de 

darwinismo social, na qual o insucesso (ou falta de prosperidade) era considerado resultado da 

ineficiência inata das pessoas pobres. 

A dedicação e o trabalho conformavam o caráter moral do estadunidense médio – 

trabalhar para enriquecer e consumir bens e serviços. Meio século depois, no entanto, os jovens 

nos Estados Unidos se rebelam contra esse padrão de sucesso, ainda que a explicação do poeta 

beat Gary Snyder sobre o significado do drop out passe por virtudes como paciência e pela 

necessidade do trabalho. 

cair fora significava estar disposto a fazer qualquer tipo de trabalho que surgisse na 

sua frente, e não ter nenhuma frescura com isso. E significava cultivar a virtude da 

paciência – a paciência de suportar um emprego de merda tempo suficiente para 

ganhar o dinheiro que precisava para ter mais lazer, o que significava mais liberdade 

para fazer as coisas que realmente queria fazer. E tornar-se mestre em todos os tipos 

de técnicas para viver com realmente muito pouco. (WATTS et al., 1967, p. 149). 

 

 
34 Embora o início de sua construção date de 1858, o Central Park configurou-se como símbolo da cultura 

dominante na Era Dourada (1870-1900) dos Estados Unidos. Desse modo, é representativo da cultura dominante 

estadunidense de início do século XX. 
35 O self-made man é o homem empreendedor que parte de uma origem humilde, imigrante, e consegue alcançar 

a fortuna por meio do trabalho. 
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Mas antes da revolução comportamental que ocorrera nas décadas de 1950 e 1960, o 

cenário social nos Estados Unidos de início do século XX é campo fértil para a emergência de 

ideias que resistiram ao discurso dos efeitos naturais do desenvolvimento social. Segundo 

Ratner-Rosenhagen (2019), o progressismo estadunidense recusa a modernização pautada no 

livre mercado e na sobrevivência. Os progressistas, no entanto, eram reformistas, mas não 

radicais. Eles criticavam a supervisão inexistente e ineficaz de um governo mobilizado pela 

ideia de sobrevivência do mais forte, mas não o capitalismo ou a democracia industrial em si. 

De acordo com a autora, vindos de pequenas cidades quase homogêneas em termos 

raciais e religiosos, eles buscavam na cidade moderna o senso de comunidade e de 

pertencimento de suas cidades natais. Assim, formaram uma contra força à fragmentação e 

imoderação da Idade Dourada que aprofundava os abismos sociais. Os progressistas do início 

do século passado “forneceram uma nova narrativa para a modernização que poderia juntar 

grupos de imigrantes e de americanos nativos, os possuidores e os despossuídos, uma indústria 

próspera e uma democracia social robusta” (RATNER-ROSENHAGEN, 2019, p. 109, tradução 

MMM). 

Ou seja, mantinha-se o modelo industrial do trabalho assalariado e da produção em 

massa, da transformação da relação com o tempo ditado pelos ponteiros do relógio, pelo apito 

dos trens e campainhas das fábricas. Mas, principalmente, a exibição da riqueza que cativava 

um amplo público de consumidores, sobretudo urbanos, mas também rurais. O início do século 

XX viu proliferar o comércio de bens, um “crescente apetite por roupas e utensílios domésticos 

[que] alimentou uma nova experiência de consumo de massa” (AVILA, 2018, p.54, tradução 

MMM). 

Nos centros urbanos, criaram-se as grandes lojas de departamento, de escala 

monumental. Lojas como a Marshall Field & Co, aberta em 1907 na cidade de Chicago, 

ocupando o espaço de uma quadra inteira (quatro ruas) como demonstra seu material de 

divulgação na Figura 6. Estes empreendimentos tornaram-se lugar de visitação, não apenas para 

o consumo de bens, mas para passeio, por sua monumentalidade. Em relação ao consumo, o 

alcance dessas lojas extrapola o ambiente urbano e chega às áreas rurais por meio dos catálogos 

que permitiam a venda por correspondência. (AVILA, 2018). 

 

 

 



56 

 

Figura 6. Propaganda da loja Marshall Field’s, em Chicago, 1907. 

 
Fonte:  Digital Research Library of Illinois History Journal, 2019. 

 

Por um lado, as grandes lojas de departamento levaram a quebra dos pequenos 

comerciantes locais, e por outro lado, possibilitaram a expansão da força de trabalho. Assim, 

como mão-de-obra, aos poucos, a mulher ganhava maior autonomia, embora fosse representada 

pela propaganda – em expansão – a partir de dois estereótipos de feminilidade: a mãe que nutre 

e a mulher voluptuosa. 

A nova cultura de massa se consolidava não apenas a partir do aumento da produção 

de bens e da expansão das lojas de departamento, mas também pela emergência da propaganda 

como uma espécie de arte do capitalismo: “[...] uma estética ligada à produção do livre mercado 

e do consumo de bens. Como em outras expressões culturais da época, a propaganda ajudou a 

formar as percepções populares de diferentes grupos sociais” (AVILA, 2018, p. 55, tradução 

MMM), reafirmando estereótipos sobre a mulher, os povos indígenas, os negros e outros grupos 

étnicos. 

A cultura dominante nos EUA da primeira metade do século passado é aquela 

associada aos WASPs, embora a predominância desses sobre a diversidade a partir da qual se 

constrói o país não se deu e não se dê livre de controvérsias. O movimento progressista pautava 

uma agenda não só da diminuição das desigualdades sociais, mas o fortalecimento da 

democracia de iguais: “o desafio de criar uma cultura americana mais inclusiva, uma menos 

temerosa à diferença, seja ela cultural, racial ou física” (RATNER-ROSENHAGEN, 2019, p. 

113, tradução MMM). 
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Aqui, cabe a reflexão de Bottomore (1970) sobre a relação entre a esquerda e a direita 

norte-americanas. Segundo ele, em termos simples, a direita é favorável à manutenção da 

sociedade tal como ela é, ao passo que a esquerda representaria uma crítica dessa sociedade e a 

reivindicação por programas para a sua transformação. Embora esses ideais estejam 

tradicionalmente associados ao conservadorismo e ao progressismo, respectivamente, 

Bottomore (1970) considera que, pela própria construção histórica dos Estados Unidos, é um 

contrassenso falar em conservadorismo no sentido tradicional, pois a tradição resultante é 

liberal e progressista. 

O progressismo estadunidense, desse modo, apresenta contradições. Entre os 

progressistas preocupados com o pluralismo da cultura americana, encontram-se liberais e 

conservadores em termos de valores. Parte dos progressistas das primeiras décadas do século 

XX, por exemplo, apoiaram as ideias preconceituosas e racistas do chauvinismo étnico, que 

diminui e menospreza a diversidade para além dos WASPs. (AVILA, 2018; RATNER-

ROSENHAGEN, 2019). 

No ambiente acadêmico as questões raciais deram lugar às teorias que, para muitos, 

eram um esforço para justificar cientificamente as diferenças entre os americanos brancos e os 

demais. Até meados da década de 1960, por exemplo, a segregação racial era institucionalizada 

por meio das Jim Crow Laws em nível local e estadual (TOLNEY, BECK e SASS, 2018), que 

determinavam a segregação no uso de ambientes e serviços públicos. 

 

Figura 7. Cartaz do show de menestréis The Celebrated Negro 

Melodies, de 1843. 

 
Fonte: Harvard Theater Collection apud LOTT, 1992. 
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Os shows de minstrel que tiveram início por volta de 1830 e que retratavam aos negros 

de forma racista e caricata (conforme Figura 7, acima), se prolongaram em 1860 com Jump Jim 

Crow36 e os blackfaces37 que permaneceram na produção artística dos musicais de Hollywood 

até a década de 1930 e em espetáculos amadores nas escolas e teatros de periferia até os anos 

1960 (LOTT, 1992). 

De acordo com Avila (2018), os conflitos raciais nos Estados Unidos se apresentavam 

de modo ambíguo no campo cultural desde meados do século XIX. De um lado, o legado 

cultural da minstrelsy. De outro lado, a explosão em vendas de obras literárias como as de Mark 

Twain e Harriet Beecher Stowe – autores de Adventures of Huckleberry Finn, de 1884, e Uncle 

Tom’s Cabin, de 1852, respectivamente – que demonstram a humanidade comum entre brancos 

e negros e o estabelecimento de laços emocionais entre eles. É significativo que esses romances 

tenham aparecido inicialmente em revistas de grande circulação para um público de homens e 

mulheres brancos que se beneficiaram da escravidão e da segregação racial. 

Em 1971, a história em movimento de Jack Kerouac sobre um menino negro, 

descendente de escravo – Pic - Uma novela –, foi publicada postumamente nos Estados Unidos. 

Nela, Kerouac prioriza o dialeto das populações negras do interior da Carolina do Norte, que 

ainda na década de 1940 passava por processos iniciais de modernização, conformando um 

ritmo diferente de vida. O uso do dialeto popular inspirou-se em uma das principais obras de 

Mark Twain, supracitada, que, de acordo com Silva (1995, s/p.), ao usar o dialeto das pessoas 

comuns, demonstrou um profundo entrelaçamento com a realidade social de sua época. Além 

disso, se em Twain o negro ganhava espaço como o leal companheiro de uma personagem 

branca, em Kerouac ele se tornou a personagem principal. 

Ainda sobre a questão étnica e racial – que para Unger e West (1999, p. 23) “tem sido 

o nervo mais sensível dos Estados Unidos e a questão mais explosiva” –, cabe apontar também 

o entretenimento de maior sucesso no país entre os anos 1880 e 1916: o Wild West Show, 

estrelado por William Frederick Cody, que ficou conhecido como Buffalo Bill. O show, 

segundo Avila (2018), pautava-se no mito da conquista do Oeste americano, a expansão da 

fronteira, exibido em uma produção teatral que misturava aventura, patriotismo e a ideia da 

supremacia branca sobre o selvagem. “Cody, ele próprio um produto da fronteira, alegava 

 
36 Personagem de um show de menestréis que foi apropriado para dar nome às leis de segregação racial que 

vigoraram nos Estados Unidos de 1877 até os anos 1960.  
37 Artistas brancos e negros que se apresentavam com linguajar e comportamento caricato com o rosto pintado de 

preto e contornos brancos ao redor da boca e dos olhos. 
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precisão histórica e autenticidade para sua produção, declarando que seu objetivo era educar 

tanto quanto entreter” (AVILA, 2018, p. 60, tradução MMM). 

A Figura 8, a seguir, é uma fotografia de um jogo educativo infantil inspirado no mito 

do Oeste Selvagem, elaborado por volta de 1900 pelo fabricante de jogos nova-iorquino JH 

Singer – Alphabet Block: Wild West ABC Blocks. Na capa do jogo é possível identificar a 

figura de Buffalo Bill, o caubói americano, armado e descortinando a imagem que aparece ao 

fundo composta por búfalos selvagens e índios nativos americanos montados em cavalos. 

 

Figura 8. Jogo infantil inspirado no mito do Oeste selvagem, 

produzido por volta de 1900. 

 
Fonte: The Strong National Museum of Play apud Google Art and 

Culture Gallery, 2019. 

 

Os Buffalo Bill’s Wild West Shows, embora tenham se encerrado em 1916, 

influenciaram o surgimento do gênero de filmes do Oeste. A indústria fílmica nos Estados 

Unidos adquiriu grande popularidade entre a classe trabalhadora americana no período entre 

guerras. Na realidade, todo o setor de entretenimento se desenvolve nesse período, como uma 

espécie de expansão da cultura de massa dos parques de diversão inspirados no Midway 

Plaisance da Exposição de Chicago de 1893. 

Segundo Avila (2018), esse tipo de parque era composto por shows cômicos, 

exposições etnográficas, salões de dança e passeios mecânicos – como a roda gigante –, e 

tinham como objetivo proporcionar o entretenimento com base no prazer humano e não na 
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produção material. O Midway foi criado como uma forma de concessão aos apelos das 

multidões urbanas pelas sensações físicas e sexuais; que se sentiam entediadas com o mundo 

utópico da White City. Esta última, por sua vez, do mesmo período (final do século XIX), tinha 

a função didática de elevar e inspirar a população. 

A White City foi elaborada por uma elite ansiosa por recriar a sociedade a sua própria 

imagem: um modelo de coesão social pautado na simetria, na clareza e na harmonia, para um 

povo que era, na realidade, dividido. Representava, desse modo, “uma alternativa ordenada ao 

caos e à miséria que definiam a cena urbana contemporânea” (AVILA, 2018, 63, tradução 

MMM). Como coloca o autor, 

[foi] uma aliança entre homens de negócio, banqueiros, advogados, construtores e 

promotores imobiliários [que] uniram seus recursos para montar uma exibição 

grandiosa, destinada a mostrar o progresso de Chicago e o desenvolvimento nacional 

(AVILA, 2018, p. 61, tradução MMM). 

 

Segundo Amsellen (2008), Coney Island – no Brooklyn, em Nova York –, atraiu cerca 

de 500 mil pessoas aos finais de semana e feriados por volta de 1900; aproximadamente 20 

milhões de visitantes em 1909; tendo o Luna Park atraído sozinho cerca de 31 milhões de 

pessoas entre 1903 e 1908. O fenômeno dos parques de diversão de início do século XX 

representou uma espécie de síntese da cultura de massa da época. 

O período entre guerras – que antecedeu a Grande Depressão – foi o momento da 

distribuição de bens manufaturados, da expansão da indústria da propaganda e do aumento do 

poder de compra e do tempo de lazer. Avila (2018) comenta que esse período viu emergir uma 

espécie de nova cultura de massa, uma extensão do desenvolvimento já em curso, mas que 

agora centrava-se nas tecnologias visuais e sonoras: a propaganda, o rádio e o cinema. 

Divertir-se, parecer bem e acompanhar os ciclos, cada vez mais rápidos, de tendências 

e modas tornou-se a ordem do dia, e as despesas com esses itens se tornaram cada vez 

mais familiares para uma geração jovem de trabalhadores homens e mulheres ansiosos 

para gastar sua renda disponível nos prazeres comerciais da vida urbana. (AVILA, 

2018, p. 64, tradução MMM). 

 

A indústria fílmica, com os nickelodeons, tornou-se o negócio para os empresários 

imigrantes, pois era uma nova forma de divertimento barato, fácil de manter. Como também 

era fácil de consumir (barato e disponível), os filmes dominaram o tempo de lazer da classe 

trabalhadora rapidamente. De acordo com Hobsbawm (1995, p. 106), “os anos entreguerras 

viram uma reviravolta, pelo menos no mundo anglo-saxônico, com o triunfo do rádio de massa 
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e da indústria de cinema de Hollywood [que quase monopolizou o mercado cinematográfico 

internacional], para não falar da moderna imprensa ilustrada de rotogravura”. 

Segundo Avila (2018), Hollywood emergiu ao final dos anos 1920 como principal 

região produtora da indústria cinematográfica, consolidando-se no mercado não apenas por 

meio da produção fílmica, mas também das premiers, da publicidade e do glamour da vida das 

estrelas de cinema que mobilizaram a adoração do público. Com o monopólio da produção nas 

mãos de empresários imigrantes judeus, Hollywood tornou-se a capital da cultura de massa, 

proporcionando a uma massa de americanos brancos diversos pela língua, etnicidade, religião 

e classe, um meio para compartilhar da cultura dominante. Àvila (2018, p. 74, tradução MMM) 

comenta que a indústria cinematográfica “inspirou milhões de consumidores, especialmente 

imigrantes, a apagar o carimbo de vizinhanças individuais e comunidades étnicas para participar 

de um amplo todo social – um novo público “americano” fazendo coisas “americanas”.  

As novas formas de lazer – tais como os filmes com foco na classe trabalhadora, que 

retratavam suas condições de vida “com inteligência, humor, sátira, uma boa dose de linguajar 

sujo, nudez e contato sexual”, e a vida noturna (AVILA, 2018, p. 70, tradução MMM) – 

despertaram a preocupação acerca de seu impacto moral sobre o público e a reação de 

movimentos religiosos. Segundo Ratner-Rosenhagen (2019), os loucos anos 20, mobilizaram 

aqueles que queriam interromper as forças modernizadores. Nas palavras da autora (p. 119, 

tradução MMM): 

Os Estados Unidos haviam ganhado a guerra, mas alguns americanos sentiram que a 

cultura da vitória trouxe decadência com ela, devassidão e muitos estrangeiros 

desconhecidos com costumes que não combinavam com o tipo de comunidade que 

eles [os americanos] desejavam. 

 

Assim, um movimento conservador (BOTTOMORE, 1970) – exemplificado em 

Ratner-Rosenhagen (2019) com a campanha política do candidato Warren G. Harding, do 

Partido Republicano, à presidência – prometia a manutenção ou o retorno da normalidade. O 

termo assumiu diferentes significados no decorrer da década de 1920, sendo compreendido 

como a conduta ou procedimento normal e sem excessos, o isolacionismo político e econômico, 

o anti radicalismo como oposição ao comunismo e ao anarquismo, e o nativismo beligerante 

expresso no acirramento das leis de imigração e no crescimento da quantidade de membros de 

movimentos como o Ku Klux Klan (KKK), por exemplo. 

O nativismo, na concepção de Lind (1995), pode ser compreendido como uma versão 

conservadora do nacionalismo americano que impõe definições raciais e/ou religiosas aos 
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membros da comunidade nacional. Ou seja, de acordo com os nativistas ser americano significa 

ser branco e/ou cristão (católico ou protestante). A outra corrente do nacionalismo nos Estados 

Unidos, segundo esse autor, pode ser identificada como nacionalismo liberal e considera que o 

“nacionalismo americano é mais uma questão de cultura popular do que de raça ou de crença” 

(LIND, 1995, p. 8). 

Cabe demarcar que a intensão de inclusão pelos progressistas pluralistas – que se 

expressa na mistura étnica das diferentes formas de lazer e entretenimento que vão se 

desenvolvendo e expandindo nos Estados Unidos de início do século XX – se refere à 

diversidade étnica dos imigrantes brancos, o que por si só estabelece um contraponto aos 

americanos brancos anglo-saxões e protestantes entendidos como representantes da cultura 

dominante. No entanto, esse pluralismo – baseado, segundo Lind (1995), na identificação da 

América como um conjunto de nações associadas a grupos étnicos específicos: ingleses, 

alemães, irlandeses, italianos e poloneses – não se estende à população negra afro americana. 

 

Figura 9. Propaganda do filme The Jazz Singer com ator Al Jolson 

caracterizado em blackface, em marquise de teatro em Nova York. 

 
Fonte: Encyclopædia Britannica, 2019. 

 

É importante notar que, em paralelo ao crescimento de movimentos racistas como o 

KKK, muitas das expressões culturais da época reforçam a linha de cor na cultura 

estadunidense, como, por exemplo, o filme The Jazz Singer, de 1927, que revive a tradição dos 
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shows de minstrel (Figura 9, acima). Ou como, também, na exclusão dos negros dos salões de 

dança que ironicamente lotavam, com uma classe média branca, ao ritmo do jazz (AVILA, 

2018). 

Hobsbawm (1995) considera que entre 1914 e 1945 havia apenas duas expressões na 

cena cultural internacional que artistas de vanguarda de diferentes países poderiam admirar – 

ambas originadas nos Estados Unidos –, o cinema e o jazz. A primeira assumiu versões 

artisticamente mais refinadas em outros lugares do mundo, como no cinema francês, por 

exemplo. A segunda, por sua vez, considerada “uma espécie de combinação de negros 

americanos, dance music rítmica sincopada e uma instrumentação não convencional pelos 

padrões tradicionais”, despertou a aprovação quase universal “como um símbolo de 

modernidade, da era da máquina, um rompimento com o passado – em suma, [...] manifesto de 

revolução cultural” (Idem, p. 183). 

A música negra, de certo modo, consolidou-se como uma interpretação duradoura dos 

anos 1920 nos Estados Unidos: a Era do Jazz, como fora apelidada pelo romancista Francis 

Scott Fitzgerald. Ela representava uma rebelião contra os valores morais dominantes 

esgarçando os limites com a bebida, as celebridades, o exibicionismo, as relações sexuais entre 

homens e mulheres e, conforme Avila (2018), testando os limites da inocência da juventude. 

Ainda que os negros permanecessem à margem da cultura dominante – legados à 

pobreza e à segregação –, os cantores e músicos de jazz ganharam grande popularidade entre 

os americanos brancos e não brancos. Embora tenha chegado a conquistar a admiração de 

grupos intelectuais da elite, o jazz nasceu como uma expressão cultural praticada e usufruída 

pelas pessoas comuns.38 Assim, nos anos 1950 foi considerada a música da Geração Beat, 

embalando, dando ritmo, batida e movimento aos romances de Jack Kerouac (COHN, 2010). 

Em 1920 – pouco antes da onda de conservadores desejosos pelo retorno da 

normalidade, que elegeu o candidato republicano Warren G. Harding em 1921 – foi publicado 

The Rising Tide of Color, de Lothrop Stoddard, que se consolidou como um dos mais 

importantes trabalhos sobre raça nos Estados Unidos. O estudo de Stoddard alertava para os 

perigos da imigração e da miscigenação para o país. 

 
38 De acordo com Hobsbawm (2017, p. 35), “O jazz, efetivamente, desenvolveu-se não só na linguagem básica da 

música popular [dos anos 1920], mas também como um tipo de música de arte sofisticada, que busca não só se 

fundir mas também competir com a música de arte estabelecida do mundo ocidental [em especial, com seu 

“ressurgimento” nos anos 1970]”. 
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Além da ebulição das questões raciais que geraram uma reação de resistência – 

conhecida como Renascença Afro Americana do Harlem39 –, a euforia dos loucos anos 1920, 

pós Primeira Guerra Mundial (1ª GM), gerou um movimento de artistas e escritores 

estadunidenses desiludidos, conhecido como Lost Generation. Segundo Ratner-Rosenhagen 

(2019), enquanto os jovens brancos da Geração Perdida renegavam a cultura estadunidense e o 

que ela representava, os jovens escritores negros do mesmo período desejavam uma América 

que pudessem chamar de lar. 

Com os horrores da guerra e a Grande Depressão dos anos 1930, os americanos 

buscaram em sua cultura respostas reconfortantes para questões perturbadoras. De acordo com 

Bottomore (1970), a euforia da Era do Jazz se dissipou com a Crise de 1929. O apogeu do 

movimento progressista havia se concentrado entre 1900 e 1914, estancando com a 1ª GM. 

Desse modo, a preocupação política não se fez tão presente durante os anos 1920. Mas, com a 

Grande Depressão, que sucedeu o crash da Bolsa de Nova York, há um renascimento da crítica 

social. 

O discurso do republicano Herbert Hoover, candidato à reeleição presidencial em 

1932, embora representasse a autoimagem dos americanos, não se validava pragmaticamente. 

Na realidade social, o abismo entre as classes nunca havia sido tão profundo quanto na Grande 

Depressão. Segundo Hoover, 

É pela manutenção da igualdade de oportunidades, e portanto de uma sociedade 

absolutamente fluida na liberdade de movimento de suas partículas humanas, que 

nosso individualismo se afasta do individualismo da Europa. Não aceitamos 

diferenças de classe porque um indivíduo não pode crescer através de camadas 

congeladas de classes, assim como não pode haver estratificação de classe dentro de 

uma massa tornada viva pelo movimento livre de suas partículas. (apud UNGER; 

WEST, 1999). 

 

A concepção de self-made man capaz de ascender socialmente por meio do trabalho 

duro e da disciplina, enriquecendo e consumido bens, se tornou mais difícil com o cenário de 

crescimento do desemprego e com a formação das filas para o pão. Além disso, a imigração 

dos intelectuais refugiados nos Estados Unidos, empurrados pela ascendência dos governos 

totalitários na Europa, reforçou paralelamente a urgência das questões sociais (BOTTOMORE, 

1970; RATNER-ROSENHAGEN, 2019). 

 
39 As populações negras nos Estados Unidos foram guetizadas em bairros pobres, denominados Black Metropolis. 

Segundo Boyd (2013), havia um sonho da metrópole negra, onde a economia e cultura local dessas localidades 

funcionaria como alavancas para a melhoria de vida das comunidades negras. De acordo, com este autor, o Harlem, 

em Nova York, consolidou-se nos anos 1940 como uma das maiores metrópoles negras do país. 
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Reformistas, os partidários do progressismo de 1900, apoiaram a candidatura de 

Franklin Delano Roosevelt, pelo Partido Democrata. “O New Deal40 engendrou um nôvo 

otimismo, ressuscitou, por algum tempo, o sentimento populista do começo do século, tendo 

oferecido, pelo menos, a esperança de uma economia mais eficientemente administrada” 

(BOTTOMORE, 1970, p. 46), visto que, no governo Roosevelt, a administração pública foi 

acompanhada de perto por intelectuais e especialistas que prestavam consultorias a fim de 

dirimir os problemas sociais. 

De acordo com Ratner-Rosenhagen (2019), nos anos 1930 se fez necessária a 

compreensão da vida americana, seu passado e sua projeção para o futuro. A própria expressão 

The American Dream se popularizou nesse período, considerado pela autora como o momento 

em que os Estados Unidos se viam “perseguidos por seus piores pesadelos” (Idem, p. 125, 

tradução MMM). O sonho americano representava uma esperança, a promessa pela terra 

prometida, rica e farta, onde homens e mulheres teriam oportunidade para desenvolver-se com 

suas próprias habilidades. 

Nesse período, o New Deal contava com programas para o incentivo da produção 

artística e cultural, empregando críticos de arte, professores, romancistas, dramaturgos, 

bibliotecários, etc. O Work Progress Administration (WPA)41 foi uma iniciativa do governo 

que enviou artistas a campo para retratar e recuperar a cultura, a diversidade cultural americana, 

celebrando as características regionais. O programa tinha como objetivo reavivar na memória 

dos americanos sua coragem e bondade, mesmo em tempos difíceis. Além de criar uma estética 

própria com pôsteres, murais, estátuas, etc. (Ver Capítulo 4). 

Entre 1900 e 1945 – mesmo lidando com a crise econômica mundial que, segundo 

Hobsbawm (1995, p. 102), não pode ser explicada sem levar em conta a sua influência – os 

Estados Unidos cresceram em importância, consolidando-se como uma das principais potências 

mundiais, em termos políticos, econômicos e bélicos. Até esse ponto o país havia se 

industrializado e modernizado, conformando um verdadeiro caldeirão cultural, político e social. 

 
40 Significava um novo acordo para o povo americano pautado no aumento dos empregos públicos, subsídio aos 

agricultores visando a diminuição dos preços, redução do tempo e dos dias de trabalho para a promoção do tempo 

livre, segurança social, etc. De acordo com Rauchway (2008), há duas abordagens predominantes na compreensão 

do que foi o New Deal: uma cronológica, que se refere a agenda do moderno Partido Democrático e à expansão 

do Estado Americano como em nenhuma outra administração depois do Governo Roosevelt; e uma funcional, na 

qual o New Deal pode ser compreendido como o conjunto de medidas para reverter o quadro da Grande Depressão 

(que também envolve as que não colaboravam com esse propósito), e como um conjunto de medidas que visam 

prevenir futuros desastres como o daquele momento. 
41 Em 1939, foi renomeado como Work Project Administration. 
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Assim, no decorrer da primeira metade do século XX, as ideias que compunham a América se 

moveram entre as fronteiras da cultura dominante, tensionando questões sociais e políticas. 

O imaginário coletivo do individualismo e da democracia de iguais se consolidara 

como um traço da construção nacional, marcado pela importância da fronteira, como 

demonstrou Turner (1893) na Grande Exposição de Chicago. A concepção abstrata da liberdade 

configura a fórmula base da autotransformação e do crescimento individual, ainda que “a 

fazenda familiar, uma pequena empresa independente ou um emprego firme e respeitável em 

alguma organização ou profissão sempre foram as bases mais tradicionais dessa independência” 

(UNGER; WEST, 1999, p. 14-15). 

A cultura dominante – que é a cultura dos WASPs – considera que é possível alcançar 

o sucesso a partir do esforço individual e do trabalho disciplinado. A democracia de iguais, no 

entanto, é fragmentada pelas hierarquias de autenticidade ou superioridade entre as raças e 

etnias. Nas linhas de cor, os brancos imigrantes são estigmatizados, mas, ainda assim, ocupam 

posição preferencial em relação aos afro-americanos. 

A imposição da cultura, contudo, não se faz sem controvérsias e resistência. Tem-se, 

de um lado, os estereótipos da cultura dominante, em expressões artísticas preconceituosas 

como os Wild West Shows; as atuações dos blackfaces; as normas de comportamento; os 

movimentos religiosos conservadores; as regras impostas à produção cinematográfica; os 

estereótipos das propagandas, entre outros. De outro lado, como o conflito é inerente à vida 

social, surgem inúmeras formas de manifestação cultural desviantes dos valores predominantes 

de uma minoria branca, anglo-saxã e protestante. 

Os parques de diversão se contrapunham às restrições de uso dos parques públicos e à 

White City. A emergência de uma cultura de massa pautada na satisfação dos prazeres físicos 

e sexuais, fazia frente ao consumo de bens, embora também o complementasse. A expansão de 

um lazer de baixo custo e que incluiu a história de imigrantes e da classe trabalhadora em geral 

nas produções cinematográficas, mobilizou uma nova identidade. A explosão de um ritmo 

novo, único, que deu nome à toda uma década – a Era do Jazz –, trouxe visibilidade à música 

negra, não apenas em nível nacional, mas também internacionalmente.  

De certo modo, esses conflitos baseavam-se em disputa de valores e na busca pela 

inclusão e reconhecimento dos grupos étnicos segregados – imigrantes, indígenas e afro 

americanos: uma tentativa de abertura da mentalidade americana que mostrou avanços nas 

décadas após a 2ª Guerra Mundial. O período que vai de 1950 a 1970 representou uma revolução 
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na cultura e sociedade estadunidenses que, de acordo com Lind (1995), fundou uma nova 

república: a América Multicultural, que se inicia em 1972. 

Em consonância com a atmosfera de inconformismo à flor da pele da juventude 

estadunidense nos Estados Unidos do pós guerra– de que falo no Capítulo 1 –, a Geração Beat 

destacou-se nos anos 1950 como um importante movimento cultural que expressava um desejo 

de mudança difusamente presente na sociedade estadunidense, especialmente entre os jovens. 

Mas o faz em diálogo com as raízes culturais americanas, em ideias e conflitos pré-existentes 

(COHN, 2010; RUESCHEMEYER, 2006) que no decorrer da primeira metade do século XX 

mobilizaram interesses e conformaram identidades. 

As ideias, valores e comportamentos beat expressam um movimento de transformação 

cultural abrangente pois ecoam na rotina de grupos sociais fragmentados, nas organizações, na 

política, nas dinâmicas da formação histórico-cultural dos Estados Unidos, conformando a 

linguagem do entendimento – um ponto de partida a partir do qual os indivíduos fazem sentido 

do mundo social – e estabelecendo associações com o sentimento das pessoas (CRAWFORD, 

2006; RUESCHEMEYER, 2006). 

Desse modo, se faz presente nas obras literárias do movimento beat uma paisagem 

sociológica que se constrói, tanto com a narrativa “geográfica” – do espaço de vida físico e 

social –, mas também por meio de temas que comunicam a muitas pessoas, que dialogam com 

a questão urbana e o processo de modernização dos Estados Unidos, com as linhas de cor e a 

segregação sócio espacial de afro-americanos, indígenas e imigrantes, com o desejo por 

consumir novas experiências e na satisfação dos prazeres, como a liberdade sexual e 

droguística42. 

A seguir, proponho falar, brevemente, sobre a Indústria Cultural: a produção, 

distribuição e recepção da Geração Beat. 

 

2.2 INDÚSTRIA CULTURAL: DA PRODUÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DA LITERATURA 

BEAT 

 

 
42Os principais temas presentes na obra da Geração Beat, em especial nas de Jack Kerouac, são a exaltação da vida 

marginal e dos grupos sociais excluídos, a experimentação sexual e droguística, a licenciosidade mítica, a música 

como forma de libertação (caracterizada pelo jazz) e o cair na estrada; aos quais me dedico nos Capítulos 3 e 4. 
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O sociólogo Howard Becker (2008a, p. xv) em Art Worlds apoia-se no pressuposto de 

que “vida social é ação coletiva”. No caso de Kerouac e da Geração Beat essa premissa se 

sobressai, pois a força do que representaram está na dimensão coletiva de seu movimento – seja 

como um movimento literário de amigos seja como um movimento geracional mais abrangente. 

O movimento beat é único por sua origem e por sua proposta: nascendo como um grupo de 

amigos interessados em prosa e poesia, curiosos pela vida, e que se expressaram artisticamente 

inspirados em suas experiências, mas, especialmente, em sua amizade. 

A esta premissa inicial soma-se a de que “nada acontece de uma vez”, com a qual 

Becker (2008a, p. xii) procura enfatizar o caráter processo da produção cultural (mas também 

dos caminhos que percorreu e escolhas que fez em sua pesquisa). Para ele, na arte, tudo acontece 

porque muitas pessoas agem coletivamente para esse acontecimento, participando como elos 

de uma rede de cooperação. No campo literário, especificamente, as muitas pessoas dessa rede 

são, por exemplo, aquelas que produzem o tipo de papel, a tinta, a máquina utilizada pelo autor, 

as que transportam esses materiais, as que os vendem, as que leem o manuscrito, opinam, 

ajudam, financiam, os editores que interferem na obra, os livreiros, os críticos, os especialistas, 

o público em geral... uma lista grande de pessoas nem sempre consideradas importantes, mas 

que em algum momento do processo de produção e distribuição foram indispensáveis. 

A rede de cooperação na qual está inserida a Geração Beat é formada, também, de 

muitas pessoas, mas sua compreensão se dá em duas etapas uma vez que, segundo Willer (2010) 

o movimento literário durou apenas enquanto era formado por um grupo de amigos. Depois da 

fama, ao final dos anos 1950, o beat passou a ser um movimento geracional, no qual o furor 

literário diminuiu43, os amigos se distanciaram, mas suas ideias e comportamentos ganharam o 

país. No entanto, não cabe neste momento o mapeamento dessa rede e de seus elos, embora 

sem cada uma dessas pessoas a obra literária beat não teria sido a mesma (BECKER, 2008a). 

Me restringirei somente aos elos que são mais proveitosos para a questão que pretendo 

desenvolver: como um grupo de amigos poetas e escritores extrapola os laços de amizade e a 

palavra escrita e falada de sua prosa e poesia, chegando a representantes de toda uma geração 

marcada por profundas transformações das ideias, valores e comportamentos nos EUA? 

 
43 Contradição aparente na proposição de Willer (2010) sobre o arrefecimento da literatura beat após seu sucesso 

é o número de obras criadas e publicadas nos anos 1960. Jack Kerouac, por exemplo, que, segundo o autor, após 

1959 refluiu, nos anos 1960 escreveu ou concluiu sete livros e publicou dez, até sua morte em 1969. Postumamente 

ainda foi publicada PIC em 1971, após ser encontrado o manuscrito entre os papéis em cima de sua mesa. 

(CHARTERS, 1990). 
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A primeira etapa da compreensão dos elos de cooperação beat é aquela referente à 

formação do grupo de amigos nos ambientes universitários e boêmios dos Estados Unidos, 

primeiro em Nova York, depois em Massachussets, São Francisco, Carolina do Norte e nos 

diversos estados ou cidades estadunidenses por onde os integrantes beat viajaram, trabalharam, 

pegaram carona ainda nos anos 1940. Como colocado por Ginsberg (2018), esses jovens se 

uniram por afinidades naturais, intelectuais, estéticas ou planetárias44, conformando, segundo 

Kerouac (1958), um jogo de cintura século XX: uma forma particular de ser e estar no mundo 

atenta à vida (CHARTERS, 1990). 

Sua amizade é algo que os diferencia e dela resultou a sua elaboração criativa 

(WILLER, 2010). A própria forma de escrita de Jack Kerouac, o fluxo contínuo do pensamento, 

responde as críticas literárias inglesas à sua primeira obra Cidade Pequena, Cidade Grande 

(BRINKLEY, 2006), mas nasce das conversas, manuscritos compartilhados e cartas trocadas 

com os amigos Neal Cassady e William Burroughs. (CHARTERS, 1990). A natureza da 

produção literária beat está profundamente relacionada a sua amizade e representa de forma 

consistente o que Becker (2008a) considera sobre o caráter coletivo da produção artística e a 

falsa aparência de autonomia do artista.  

Mas o mais importante desta primeira etapa para o que pretendo argumentar é que o 

próprio termo beat surgiu em uma conversa entre amigos – Jack Kerouac e John Clellon Holmes 

– no apartamento de Allen Ginsberg, algo como um diagnóstico da sociedade de sua época, da 

juventude. Quando disse que essa era um Geração Beat, Kerouac não pretendia denominar o 

movimento literário que ajudava a criar, mas distinguir a juventude dos anos 1950 daquela do 

período entre guerras que se autodenominou Geração Perdida. Desse modo, no contexto em 

que a expressão foi proferida por ele, a sua geração não deveria ser considerada propriamente 

uma “geração encontrada”, em oposição a anterior, mas uma geração beat, jargão das ruas, dos 

marginais, dos rebeldes que veio a significar muitas coisas no período de uma década. 

A primeira vez que o termo saiu das ruas ou do pequeno apartamento de Allen 

Ginsberg no Harlem e chegou ao público em geral foi ainda em 1952, quando Clellon Holmes 

publicou no New York Times o texto This is The Beat Generation, sob a manchete “apesar de 

seus excessos, insiste um contemporâneo, ela é movida por um desejo desesperado por crenças 

 
44 Esse grupo de amigos, heterogêneos entre si, confluíam em uma espécie de afinidade eletiva, no sentido em que 

Max Weber apresenta em A ética protestante e o espírito do capitalismo e que Fridman (2015) mobiliza como a 

capacidade de atração mútua entre configurações sociais distintas ou dentro de um mesmo campo cultural, a partir 

de condições históricas favoráveis. 
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afirmativas. ‘A Geração Beat’” (tradução MMM). E o texto começa com as histórias que se 

proliferavam nos jornais do país sobre jovens rebeldes sendo presos ou pegos transgredindo as 

normas, como a moça de 18 anos de idade apanhada por fumar maconha na Califórnia. 

A capacidade de interpretação de sua época apresentada por Holmes (1952), no texto 

citado, coloca a jovem desviante – com olhos firmes e sem culpa na fotografia do jornal – como 

o rosto de uma geração. Sobre os jovens transgressores nas diferentes manchetes do país, 

Holmes afirma “Eles são os extremos. Entre eles caem as secretárias pensando se dormirão com 

seus namorados agora ou se irão esperar; o mecânico se preparando e partindo com os caras 

para Detroit por um capricho; as modelos estudiosamente dando nomes em uma festa. Mas o 

rosto é o mesmo. Brilhante, nivelado, realista, desafiador” (Idem, tradução MMM). Entre os 

extremos da juventude desviante existia uma geração de jovens com desvios em diferentes 

níveis, mas que tinham em comum uma consciência limpa pela ausência do sentimento de 

culpa. 

As condições nas quais estes jovens se encontravam e cresceram abordo no Capítulo 

1 e no tópico 2.1, acima. Mas, à abordagem que faço no estudo da juventude rebelde da Geração 

Beat e do comportamento desviante, Holmes (1952) acrescenta que o espírito dessa geração se 

faz presente tanto nos jovens hipsters, termo que designava o marginal das ruas, quanto nos 

jovens republicanos. A preocupação sobre o como viver lhes era muito mais crucial do que o 

porquê viver, ponto onde convergem, por exemplo, os motoristas das corridas ilegais e os 

jovens redatores lendo God and Man at Yale: The Superstitions of “Academic Freedom”45. 

... por trás do excesso de um lado e da conformidade do outro, reside o desapego do 

esperar e ver, que resulta de ter que recorrer mais à capacidade de resistência humana 

do que à filosofia de vida. Não que a Geração Beat seja imune a ideias; elas a fascinam. 

Suas guerras, ambas passadas e futuras, foram e serão guerras de ideias. Ela sabe, no 

entanto, que no final, em um momento privado de conflito, um homem está realmente 

lutando com outro homem, e não com uma ideia. E o mesmo ocorre com o amor. [...] 

o abismo sem valor da vida moderna é insuportável. (Idem, tradução MMM). 

 

Então, o termo Geração Beat veio a público não para designar um movimento literário, 

mas como diagnóstico das transformações já correntes na juventude do início dos anos 1950, 

que, para Holmes (1952) – e provavelmente para Kerouac, em conversa que inspirou o texto 

publicado – é uma forma de reação ao contexto sociocultural, político e econômico das Grandes 

Guerra Mundiais em que cresceram esses jovens. A expressão Beat Generation se consolidara 

como nome de um movimento literário apenas dentro de três ou cinco anos após a publicação 

 
45 Clellon Holmes faz referência ao livro de William F. Buckley Jr, publicado em 1951. 
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de Holmes no New York Times, com a leitura de Howl de Allen Ginsberg na Six Gallery de 

São Francisco, em 1955, e a publicação de On the Road de Jack Kerouac, em 1957. 

Após This is The Beat Generation de John Clellon Holmes ser publicado no New York 

Times, em novembro de 1952, outros seis textos foram publicados neste mesmo ano: quatro 

novos em novembro e dois em dezembro, por outros autores. Além do artigo satírico de C. B. 

Palmer, Lament for the Normal Generation46, em sete de dezembro de 1952. O debate sobre a 

existência ou não dessa geração no New York Times cessou, voltando a aparecer apenas em 18 

de maio de 1958, com a publicação de J. Donald Adams sobre os escritos da Geração Beat, 

Speaking of Books47. 

No mínimo é possível considerar que se o movimento literário beat, com sua prosa e 

poesia, não inaugura a Geração Beat, são os seus integrantes que cunham a expressão e a 

colocam no mundo, possibilitando a reflexão e contribuição – satírica ou não – que a fomenta. 

A Geração Beat, desse modo, saiu da completa inexistência como uma geração denominada, 

para algo a ser falado e comentado em um dos maiores meios de comunicação da época48. Se 

os filhos da família americana de classe média eram incompreendidos ou considerados rebeldes 

sem causa, seus pais agora dispunham de um nome que designava seu espírito e 

comportamento, ainda que os reprovassem. 

Quanto a literatura beat especificamente e o movimento literário em si – que começa 

com Burroughs, Ginsberg e Kerouac e vai ganhando adeptos em outros poetas e escritores e em 

outras formas de arte nos Estados Unidos, a medida em que crescia também o grupo de amigos 

– ganhara visibilidade apenas ao final dos anos 1950. Fato que talvez possa ser explicado pela 

noção de convenções elaborada por Becker (2008a, p. xv, tradução MMM): “coisas que as 

pessoas que fazem arte e as pessoas que a leem ou que a ouvem ou que a olham compartilham” 

e que formam a base de sua elaboração coletiva. 

 
46 Acessar: <https://www.nytimes.com/1952/12/07/archives/lament-for-the-normal-generation-man-here-at-the-

bar-brooding-about.html?searchResultPosition=1>. 
47 Acessar: <https://www.nytimes.com/1958/05/18/archives/speaking-of-books.html?searchResultPosition=8 >. 
48 Infelizmente não foi possível verificar e consultar a quantidade e natureza dos textos publicados sobre a Geração 

Beat nos anos 1950 no San Francisco Chronical, pois o arquivo digital do jornal disponibiliza apenas publicações 

dos anos 1980 em diante. Contudo, de 1985 a 2020 foram encontradas 333 publicações no repositório com a busca 

do termo “Geração Beat”. Para mais informações consultar:<http://nl.newsbank.com/nl-

search/we/Archives?p_action=list&p_topdoc=326>. As publicações retornadas na pesquisa no arquivo do New 

York Times, por sua vez, somam 632. Outras informações, 

acessar:<https://www.nytimes.com/search?dropmab=true&query=%22Beat%20Generation%22&sort=oldest>. 

Certamente uma pesquisa com outras palavras-chave como “Kerouac” retornarão mais textos na base, a exemplo 

da famosa crítica de Gilbert Millstein publicada em 1957 nesse mesmo veículo. 
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Quero dizer com isso, que o movimento literário beat é um movimento desviante não 

apenas em termos de valores e padrões comportamentais da sociedade estadunidense de seu 

tempo, mas também em termos estéticos, rompendo com os padrões acadêmicos da qualidade 

literária, o que lhe impôs barreiras para sua produção e distribuição. No caso de Kerouac, por 

exemplo, seu primeiro livro foi publicado pouco tempo depois que havia sido elaborado. Cidade 

Pequena, Cidade Grade foi escrito entre 1947 e 1949 e publicado em 1950. Já On the Road, seu 

livro mais famoso, foi concluído em 1951, passando de editora em editora, até que após 

inúmeras modificações de forma e de conteúdo, foi publicado em 1957 pela Viking Press49.  

Com Cidade Pequena, Cidade Grande, Kerouac foi considerado um jovem promissor, 

mas a crítica inglesa – pois o livro chegou a ser publicado também na Inglaterra – disse, de 

acordo com Brinkley (2006), que o jovem deveria procurar encontrar sua própria voz, pois se 

assemelhava muito com Thomas Wolfe. Assimilando a crítica e reelaborando seu estilo literário 

à luz da influência de seus amigos, Kerouac encontrou essa voz e a imprimiu em On the Road. 

O resultado foi uma obra que, nos moldes das convenções literárias (BECKER, 2008a) de sua 

época, foi considerada impublicável por muitos editores. 

Mas embora os mundos da arte e aqueles que deles participam compartilhem de 

convenções próprias, que influenciam a elaboração criativa, o financiamento, a quem se pode 

considerar artista ou não, o acesso aos meios de distribuição, o interesse da audiência, sem os 

quais uma obra de arte – literária ou de outra natureza – não seria a mesma, existe também à 

margem formas de elaboração alternativas, contando com elos de produção e distribuição 

alternativos (BECKER, 2008a). Nesse sentido, o movimento literário beat é também desviante 

(BECKER, 2008b), pois é produzido e distribuído por fora dos meios convencionais existentes 

na literatura estadunidense. 

O movimento beat paulatinamente criou seus próprios meios de produção e 

distribuição, uma cadeia de elos colaborativos alternativa, com a criação de revistas, jornais e 

editoras próprias, abertas para fazer circular uma produção literária dissonante das normas 

convencionalmente estabelecidas. O movimento beat, desse modo, encontra um público 

também desejoso por transgredir as convenções, sobre o qual falo, especialmente, no Capítulo 

1. 

 
49 Bueno (2004) comenta que, além das inúmeras vírgulas e pontos que foram acrescentados, cerca de 120 páginas 

tiveram de ser cortadas por Kerouac à pedido de seu editor, e que muitos outros cortes foram feitos na editora sem 

o seu consentimento. 
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Howl and other poems de Allen Ginsberg foi publicado pela City Light Books, editora 

alternativa do, também poeta e editor beat, Lawrence Ferlinghetti. Em 1958, o poeta negro 

LeRoi Jones abriu a editora Totem Press e criou a revista literária Yugen. Bob Kufman fundou 

a revista Beatitude, em 1959. Mas Kerouac publicou On the Road após realizar algumas 

concessões, por um mercado editorial que não estava preparado para o livro original como havia 

sido elaborado. Mas ainda assim o livro marcou época e representou uma marcante guinada não 

convencional na literatura estadunidense. (WILLER, 2010). 

Com On the Road o papel do crítico literário se mostrou importante – bem como 

apresentado na pesquisa de Becker (2008a). A narrativa da espera de Kerouac por volta da meia 

noite, na companhia de Joyce Johnson, em uma banca de jornal na esquina da Broadway com 

a 66, em Nova York, para ler a crítica de sua obra que seria publicada no New York Times foi 

amplamente recontada. Inclusive, ela abre a introdução de Ann Charters, biógrafa de Jack, à 

edição comemorativa em inglês publicada pela Pinguim; e também a introdução de Eduardo 

Bueno à edição traduzida – On the Road - Pé na Estrada – da L&PM no Brasil. (BUENO, 2004). 

Com data de 5 de setembro de 1957 a crítica foi redigida pelo freelancer, Gilbert 

Millstein, que substituira o crítico oficial do jornal (naquele período, de férias), e dizia: 

On the Road é o segundo romance de Jack Kerouac, e sua publicação é um evento 

histórico, na medida em que o surgimento de uma genuína obra de arte concorre para 

desvendar o espírito de uma época. (...) É a mais belamente executada, a mais límpida, 

e se contitui na mais importante manifestação feita até agora pela geração que o 

próprio Kerouac, anos atrás, batizou de beat e da qual o principal avatar é ele mesmo. 

(apud BUENO, 2004, p. 7). 

 

Crítica generosa, o aval da publicação no New York Times mudou sua vida como 

escritor rebelde americano. Saindo do anonimato ou do semi-anonimato – pois seu nome já 

havia sido publicado no jornal em razão de outros acontecimentos, como seu envolvimento no 

assassinato de um colega cometido por Lucien Carr ou nas notícias sobre esporte na 

Universidade de Columbia, nos anos 1940 –, chegando, então, aos artigos nos jornais, 

entrevistas e programas de televisão por sua produção literária. De acordo com o relato de 

Bueno (2004) sobre o episódio, Joyce Johnson teria dito que foi a última vez em que Kerouac 

dormiu no anonimato tendo sido acordado na manhã seguinte pelo tocar do telefone. 

Que a crítica positiva que recebeu tenha sido um acontecimento do acaso, pois redigida 

por um freelancer que substituiu o crítico do jornal naquele dia (Idem), talvez seja ponto 

relevante. Mas existia, sem dúvida, uma audiência jovem aberta para receber o tipo de literatura 
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que Kerouac procurava escrever. De acordo com Willer (2010), as vendas do livro chegaram 

aos milhares. Em entrevista – citada no Capítulo 1 – concedida a Al Aronowitz, para o New 

York Post, em 1959, Kerouac diz ter comprado a casa em que morava com a mãe com o dinheiro 

da venda do livro, cerca de 14 mil dólares. 

Com a recepção positiva indicada pelas vendas 50 ou pelo retorno financeiro que On 

the Road deu a Kerouac e à editora, Jack publicou dois novos livros em 1958: Os Subterrâneos 

e Vagabundos do Dharma –; quatro em 1959: Doctor Sax, Maggie Cassidy, Visions of Cody, e 

Mexico City Blues; e mais quatro em 1960: Viajante Solitário, Livro dos Sonhos, The Scripture 

of the Golden Eternity e Tristessa (CHARTHERS, 1995). Muitos, livros os quais Kerouac havia 

escrito no período em que ficou cerca de seis anos sem ser publicado, quando escreveu em carta 

para Clellon Holmes: 

Vou abandonar essa história de romances épicos e tentar concentrar meu talento – se 

é que tenho algum – no que quer que não seja escrever. O que sei é que existem apenas 

dor e desespero aguardando por todos nós, especialmente por mim. Sou o mais 

solitário escritor da América, e vou lhe dizer o por quê: porque escrevi seis longos 

romances desde março de 1951 e nenhum deles foi aceito até agora, agora, AGORA! 

(apud BUENO, 2004, p. 15) 

 

Aceito e publicado, com a crítica de Millstein, Kerouac foi alçado à condição de 

representante da Geração Beat, que ele mesmo nomeou. Em 1959, a revista Life publicou uma 

matéria de capa, redigida por Paul O’Neil, sobre o comportamento, a moralidade e a literatura 

beat. Ao passo que, no mesmo ano, o New York Post publicou uma série de 12 textos de Al 

Aronowitz chamada The Beat Generation (GINSBERG apud WILLER, 2010, p. 11). 

Nessa virada se encontra a segunda etapa de compreensão dos elos cooperativos da 

produção e distribuição da literatura beat: sua incorporação na Indústria Cultural, aquela que 

segundo Becker (2008a, p.123, tradução MMM) refere-se às empresas com fins lucrativos que 

filtram e produzem produtos culturais e os distribuem a nível nacional e internacional para uma 

“grande audiência que é praticamente desconhecida por elas e que, portanto, é imprevisível”. 

O alcance da literatura beat se deu, dessa maneira, mediado pelos meios de 

comunicação de massa e, talvez, pelos de maior prestígio na cena cultural da época. A indústria 

 
50 No decorrer da pesquisa entrei em contato via e-mail com o escritório geral da Viking Press, hoje associada à 

Penguin, para informações sobre o número de vendas e impressões de On the Road ao final dos anos 1950 e no 

decorrer da década de 1960. O contato estabelecido disse não ser possível colaborar com o fornecimento dos dados 

solicitados. O objetivo era avaliar, junto aos dados, o volume de unidades impressas e vendidas e, se possível, por 

região do país, tendo em vista que o movimento literário beat concentrou-se em São Francisco, Nova York e 

Carolina do Norte, mas alcançou uma audiência mais abrangente. 
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de massa “convencional” assimilou a Geração Beat por meio de artigos em jornais e revistas – 

irônicos e críticos –, mas também por meio da publicidade e propaganda. Somavam-se, nesse 

sentido, as duas dimensões da Geração Beat: o movimento literário e o movimento geracional.  

O comentário de Truman Capote a respeito de On the Road sintetiza a crítica 

convencional recebida pela estética beat. “Isso não é literatura: é datilografia!” (apud BUENO, 

2004, p. 17). Ainda hoje, a despeito do caráter polissêmico da recepção da literatura beat nos 

anos 1950 – a de uma audiência jovem e leiga e a dos críticos literários –, Kerouac e sua obra 

encontram barreiras no ambiente acadêmico e intelectual estadunidense. Em viagem que 

realizei aos Estados Unidos, em março de 2019, em ocasião de uma conversa informal em 

Harvard, um jovem atuante no campo literário me disse em tom irônico: “Aqui ninguém lê Jack 

Kerouac!”. 

Mas voltando aos anos 1950, a crítica também se fez sentir na obra literária de outras 

figuras importantes do movimento beat. Howl, emblemático poema de Allen Ginsberg, foi alvo 

de processo por seu linguajar e temática, considerados impróprios e imorais, uma tentativa de 

censura desmontada por um juiz que priorizou a liberdade de expressão. Além da estética 

literária inovadora e da moralidade elástica dos escritos dessa geração, os beats foram criticados 

e ficaram conhecidos pelo estereótipo da “sujeira”, sinônimo de “barbudos, cabeludos, calças 

gastas, andando pelas estradas de carona” (BUENO; GÓES, 1984, p. 7). 

Como apontei inicialmente, a Geração Beat surge antes mesmo que o movimento 

literário beat viesse a público. Contudo, por sua expressão literária fora dos padrões 

convencionais compartilhados, em termos estéticos, ideológicos e morais, nos Estados Unidos 

dos anos 1950, o movimento literário beat e, em especial, Jack Kerouac foi mobilizado pelos 

meios de comunicação de massa da Industria Cultural estadunidense como o espírito de sua 

época.  

A esse respeito, é preciso tecer duas considerações: 1) ao nomear os jovens dos anos 

1950 como Geração Beat, Kerouac e Clellon Holmes estavam nomeando também a si mesmos, 

pois eram parte integrante dessa juventude. Ao crescerem nas condições contextuais expostas 

e compartilharem de um lastro cultural comum, bem como os demais jovens rebeldes dos anos 

1950, construíram-se enquanto indivíduos e artistas como parte dessa geração, por isso, 

também, o movimento literário beat pôde comunicar a muitas pessoas. 2) em contrapartida, ao 

captar o interesse dos meios de comunicação de massa, sua capacidade de comunicação ganhou 

fôlego, influenciando a sociedade que representava. 
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Seus livros foram comprados, lidos, comentados. Ao ponto de em 1959, Kerouac ser 

convidado a um dos principais talkshows da televisão americana – o Steve Allen Show –, sendo 

apresentado nos seguintes termos:  

No início dos anos 1950 a nação reconhece nas ruas o movimento social chamado 

Beat Generation. Um romance intitulado On the Road tornou-se um besteseller e seu 

autor, Jack Kerouac, uma celebridade, talvez, em parte porque escreveu um livro 

poderoso e de sucesso, em parte porque parece corporificar o espírito dessa nova 

geração. (The Steve Allen Show, 1959, tradução MMM)51. 

 

O alcance da Geração Beat – em suas duas acepções – chegou às produções 

cinematográficas da época, não apenas dos Estados Unidos. A influência do imaginário beat 

em filmes como Rebel Without a Cause (1955, EUA), Beat Girl (1959, Inglaterra), The 

Beatniks (1960, EUA) e Easy Rider (1969, EUA) é inegável, embora haja uma representação 

esteriotipada. Outro exemplo é, também, a produção musical. De acordo com Willer (2010), a 

geração beat, além de biografia, tem uma discografia. 

...passando por Bob Dylan (com quem Ginsberg se apresentou e fez parcerias), Ray 

Charles (que homenageou Kerouac com “Hit the Road, Jack”), Janis Joplin 

(“Mercedes Benz”, letra de Michael McClure), Jim Morrison e Ray Manzarek (que 

fez récitas junto com McClure), e The Grateful Dead (que homenageou Neal 

Cassady), até The Clash (que recebeu Ginsberg em shows), Laurie Anderson (com 

quem Burroughs contracenou), Philip Glass (que compôs uma ópera sobre temas de 

Ginsberg) e The Band (que se apresentou com Ferlinghetti em um concerto filmado 

por Scorsese). (Idem, p. 13). 

 

Os anos 1960 trouxeram a inovação rebelde em diversas formas de expressão cultural 

e, também a convulsão política de uma “década de todas as revoltas” (FRIDMAN, 2015). A 

Geração Beat, desse modo, foi considerada a marca dos anos 1950, mas perdurou nos 

comportamentos, no modo de vestir. De acordo com Willer (2010, p, 15), “irão confundir-se, a 

partir de um dado momento, talvez de 1963, a já mundialmente famosa geração beat, os seus 

adeptos beatniks e a emergente contracultura”. 

Agora, no Capítulo que segue falo sobre como as escalas temporais de uma década e 

de meio século se fizeram presentes na vida de Jack Kerouac e em On the Road, representantes 

de uma geração. Considero esta inflexão proveitosa pois a história de vida de Jack Kerouac é 

ilustrativa das transformações na cultura e sociedade estadunidenses de início do século XX ao 

final dos anos 1960, e que são expressas na prática em sua produção literária e em seu 

 
51 O programa pode ser acessado em: <https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk >. 
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comportamento que obtiveram grande popularidade em parcela considerável do público jovem 

nos Estados Unidos. 

Para tal, assumo a literatura como uma forma de aproximação da realidade social, um 

esforço de imaginação sociológica (MILLS, 1975), que em diálogo com análises 

antropológicas, históricas, sociológicas e políticas, é uma importante ferramenta para a 

compreensão da experiência humana52. As análises ou afirmações presentes neste texto de 

Dissertação são, portanto, elaborações (re)interpretativas posto que, tal como em Geertz (2008), 

o que chamo de dados é um mosaico elaborado a partir da construção de outras pessoas, de 

sociólogos, historiadores, antropólogos, cientistas políticos, dos críticos e estudiosos da Geração 

Beat, mas, sobretudo, de seu avatar, Jack Kerouac. 

 
52Bauman e Mazzeo (2016) diferenciam duas faces da experiência humana – que é sinônima da realidade social: 

1) Erfahrung (o que acontece aos indivíduos) e 2) Erlebnis (como os indivíduos vivenciam o que acontece com 

eles). 
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3 “UM JOGO DE CINTURA SÉCULO XX” 

 

Figura 10. Jack Kerouac, 1959. 

 

Fonte: National Portrait Gallery, 2019. 

 

Jean-Louis Lebris de Kerouac, mais conhecido como Jack Kerouac e 

momentaneamente, na ocasião da publicação de Cidade Pequena, Cidade Grande, como John 

Kerouac, nasceu em 12 de março de 1922 e veio a falecer em 21 de outubro de 1969, aos 47 

anos. Sua história de vida mistura-se com a história dos Estados Unidos ao passo que ambas se 

encontram também reelaboradas e reimaginadas em sua produção literária, sendo On the Road 

a mais famosa (ainda que não seja a mais representativa do movimento literário e geracional 

que o autor e suas obras integram, representam e ajudam a conformar53). 

No Subcapítulo 2.1, que antecede, procurei apresentar os lastros da história e as raízes 

culturais que se interseccionam na vida e na criação de Jack Kerouac. Agora, me dedico 

justamente a essa intersecção, buscando demonstrar brevemente como o tempo histórico mais 

abrangente e o tempo biográfico se fazem presentes em On the Road. Ao final deste Capítulo 

 
53 Status que pode ser atribuído a Visões de Cody. Os críticos consideram que a narrativa deste último é mais fiel 

à proposta estética de Kerouac em relação à essência de sua prosa espontânea e fluxo contínuo de pensamento. 

Publicada em período em que o autor já se havia consolidado pelo sucesso de público, a obra sofreu menos revisões 

e modificações, se aproximando à versão original de On the Road, escrita em 1951. (BUENO, 2004). 
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tento, ainda, localizar Kerouac dentro de um processo amplo de transformações políticas, 

sociais e culturais de seu país: partindo de um movimento de abertura das ideias, dos valores e 

das práticas sociais que configuraram o comportamento rebelde dos “jovens americanos atentos 

à vida”, característico do “jogo de cintura século XX” (KEROUAC, 1958) e chegando ao 

recrudescimento dessas ideias, valores e comportamentos expresso na eleição do candidato 

republicano à presidência, em 1969, Richard Nixon. 

Sendo assim, parto da premissa de que a Geração Beat – enquanto movimento literário, 

mas principalmente geracional – é mais do que a marca de uma época, os Estados Unidos dos 

anos 1950; do que uma abrupta ruptura com um modo de vida precedente; ou o prenuncio da 

verdadeira revolução cultural dos anos 1960. Estas abordagens estão corretas dentro das 

diferentes perspectivas adotadas, mas acredito que o movimento cultural Geração Beat é parte 

de um processo gradual de transformações socioculturais que se desenrolam durante todo o 

início do século XX e que se pode notar nas pequenas tensões ou fissuras entre a cultura 

dominante e as culturas marginais e suas práticas desviantes (BECKER, 2008b). Ele expressa, 

portanto, um processo de transição (ELIAS, 1995), que a despeito da ascensão do 

conservadorismo ao final da década de 1960, instaurou uma nova comunidade política 

imaginada (ANDERSON, 2005): a “América Multicultural” (LIND, 1995). 

 

3.1 DO ENTRELAÇAMENTO ENTRE HISTÓRIA E BIOGRAFIA 

 

Romancistas e sociólogos podem explorar este mundo de diferentes perspectivas, 

buscando e produzindo diferentes tipos de dados – e ainda assim sua produção ostentar 

marcas inconfundíveis de uma origem compartilhada. Eles alimentam uns aos outros 

e dependem uns dos outros em sua agenda, em suas descobertas e no conteúdo de suas 

mensagens; eles revelam a verdade, toda a verdade e nada além da verdade da 

condição humana apenas quando permanecem em companhia, mantendo-se atentos a 

suas descobertas e engajados em um diálogo contínuo. Somente juntos eles podem 

enfrentar a desafiadora tarefa de desemaranhar e desnudar o complexo entrelaçamento 

da biografia e da história, bem como do indivíduo e da sociedade: essa totalidade que 

estamos moldando diariamente enquanto somos moldados por ela. (BAUMAN; 

MAZZEO, 2015, p. XIV, tradução MMM)  

 

O excerto acima é proveitoso para pensar a maneira como a sociologia e a literatura se 

aproximam na compreensão da realidade social – do que Bauman e Mazzeo (2015) consideram 

experiência humana: a relação entre os acontecimentos e a vivência desses acontecimentos 

pelos indivíduos em sociedade. Mas, embora a palavra verdade apareça repetidas vezes no texto 

citado, os autores consideram que o papel da sociologia e da literatura, por fim, não é encontrar 
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ou descobrir a verdade, mas compreender a vida real em seus aspectos subjetivos e objetivos. 

Quando, por meio de métodos diferentes, os sociólogos e os romancistas alcançam sua 

finalidade, podem, juntos, aproximarem-se dessa “verdade”. 

Desse modo, como classes justapostas de produtos culturais, a literatura e a sociologia 

podem ajudar-se mutuamente nesta tarefa. A propósito, a obra literária expressa e representa a 

sua época, quando também não extrapola o seu próprio tempo comunicando para gerações 

futuras. Castronovo (2019) é esclarecedor a esse respeito quando considera que a literatura pode 

ser compreendida tanto a partir de seu período histórico – portanto datada – como por sua 

capacidade de comunicar e de se disseminar, associando-se, nesse sentido, à propaganda. O 

autor comenta: 

Eu me sentiria nu sem meus parênteses confiáveis que me permitem escrever "Moby-

Dick" e, assim, afirmar, por implicação, que há algumas coisas históricas de peso 

sobre uma guerra civil iminente em um romance sobre caça às baleias. Da mesma 

forma, esse movimento padrão do "Texto X (ano)" ancora a interpretação com a 

realidade social como ponto de referência, para que nossas leituras da literatura 

americana não se tornem muito especulativas, anacrônicas ou presentistas. Mas vale 

a pena perguntar se essa âncora também pode estar drenando a literatura americana, 

mantendo-a amarrada aos cardumes do passado, ao limitar sua capacidade de falar às 

conjunturas históricas que estão fora de seu momento. A significância interpretativa 

das obras da literatura americana está com frequência implicitamente atada a 

marcadores cronológicos. (CASTRONOVO, 2019, p. 243, tradução MMM). 

 

Assim, Castronovo (2019), Gustafson (2019), Marrs e Hager (2019) ponderam acerca 

do fato de a literatura americana estar atrelada aos marcos históricos que representa, compondo 

linhas do tempo que orientam e influenciam também a nossa compreensão sobre ela. Conforme 

Bauman e Mazzeo (20115), a capacidade de representar e comunicar na literatura é devida à 

habilidade dos atores autores – auctors – de sentir, captar e retratar as transformações em curso 

que, por vezes, passam despercebidas ao olhar do sociólogo. Habilidade essa que, para Mills 

(1975), esteve durante muito tempo limitada a produção literária, como os romances sérios do 

século XIX54. 

No século XX, no entanto, mais precisamente na Geração Beat, cabe sublinhar a 

sensibilidade de Jack Kerouac: sua imaginação sociológica ou antropológica, conceito que 

 
54 Mills (1975) considera, no entanto, que a literatura do século XX não é capaz de satisfazer a necessidade do 

homem em compreender sua realidade histórica e social. Nas palavras do autor, “Os homens desejam [...] valôres 

que os orientem, e formas de sentimento adequadas, estilos de emoção e vocabulários de motivos que sejam 

também adequados. E não os encontram fácilmente na literatura de hoje. Não importa se essas qualidades deveriam 

ser encontradas ali – importa é que, com frequência, não o são.” (MILLS, 1975, p. 24). Mills (1975) considera que 

a literatura de seu tempo não é capaz de captar a realidade política, histórica e social dos acontecimentos da guerra 

e do período pós-guerras. Adequados ou não, o vocabulário, sentimentos e contexto histórico e social presentes 

em On the Road foram considerados reveladores e inspiradores para parte de seus leitores, em especial, os jovens 

beatniks. 
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Mills (1975) atribui à destreza de captar o sentido social e histórico de sua época para a vida 

individual, entrelaçar a biografia a uma sequência histórica mais abrangente. Nesta pesquisa 

me contento em compreender Kerouac e sua obra dentro das amarras dos marcadores 

cronológicos do final do século XIX a meados do século XX (CASTRONOVO, 2019; 

GUSTAFSON, 2019; MARS; HAGER, 2019), embora reconheça que ambos têm também a 

capacidade de comunicar a jovens, escritores, pesquisadores ... até os dias atuais. Penso que as 

Figuras 3, 4 e 5, no Capítulo 1, são elucidativas desta possibilidade, mas este é um debate para 

trabalhos futuros. 

Ao olhar para o passado preocupada com a constituição histórica e cultural 

estadunidense compreendi que Jack Kerouac e sua obra carregam influências deste tempo 

precedente, conectando passado, presente e futuro. Quis primeiro entender o que foi a década 

de 1950 e 1960 nos Estados Unidos e as condições contextuais em que o movimento literário 

beat se forma e ganha popularidade alcançando dimensão nacional como um movimento 

geracional expresso na transformação dos comportamentos. Mas a maneira como os indivíduos 

se expressam no mundo – seu modo de ser e estar – se relaciona com suas ideias e valores, 

(THOMPSON; VERWEIJ; ELLIS, 2006) e, assim, quis também compreender de onde vêm. 

Senti a necessidade, portanto, de voltar ainda mais no tempo, chegando ao início dos anos 1900 

e limitando minha pesquisa na virada de 1969 para 1970. 

Cabe ponderar, contudo, tal como Becker (2008a), que a produção artística e o 

exercício de pesquisa não são neutros. Logo, as interpretações que faço resultam de um processo 

de escolhas e possibilidades: o recorte cronológico, o acesso as fontes de pesquisa, o tempo 

disponível, para onde ir e onde parar; que me levaram a considerar Kerouac como uma 

construção das dicotomias e tensões existentes entre o início do século XX – as fragmentadas 

manifestações do desejo de sentir e de se experimentar – que deram lugar a novas formas de 

ser e estar no mundo, e que foram desgastadas pelo levante conservador que seu afastamento 

da geração beat nos anos 1960 e sua morte em 1969 representam. 

Jack Kerouac cresceu em Massachussets, no Leste dos Estados Unidos, falecendo na 

Califórnia, Oeste. Em seus 47 anos de vida, participou da consolidação da modernidade 

americana, vivendo a vitalidade e a angústia próprias dos Estados Unidos. Dialogou com o 

contexto mais amplo da sociedade de seu tempo, sintetizando o espírito de sua geração. No 

quadro da história cultural estadunidense, integrou um processo de transformação das ideias, 

dos valores, dos comportamentos que reverberaram na vida social e política de seu país. Sua 

vida é parte desse processo de transformações de caráter emancipatório e multicultural. 
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Ao nascer no início dos Loucos Anos 20, na Era do Jazz, Kerouac viveu os primeiros 

anos em meio à euforia econômica da cultura de consumo e da emergência de novas formas de 

lazer – dentre elas o cinema que frequentaria regularmente com sua mãe, Gabrielle Kerouac, 

até o fim de sua vida – e que antecederam a crise de 1929 e a consolidação de uma cultura do 

“sonho americano” nos anos 1930. Segundo sua biografia escrita por Ann Charters (1990), foi 

fã das matinês infantis do cinema, dos seriados radiofônicos e das revistas sensacionalistas. 

No plano individual e familiar, sua infância foi limitada pela retração econômica da 

Grande Depressão associada aos fracassos financeiros de seu pai, Leo Kerouac, e a morte 

precoce de seu irmão Gerard, aos nove anos de idade. Para os EUA, os anos 1930 foram um 

período de intensa produção cultural (preocupada em retratar a bondade e o otimismo 

americanos), das políticas de Roosevelt e do New Deal para o desenvolvimento social, e do 

acirramento político entre conservadores adeptos da segregação étnico racial e pluralistas 

conscientes da diversidade de classe, religião, língua e etnicidade entre os americanos brancos. 

Era ele mesmo descendente franco canadense e indígena – mohawk –, criado dentro 

de uma família religiosa. Recebeu educação católica e frequentou, inclusive, a escola dominical. 

Foi jogador de futebol americano. Mesmo depois de adulto, passava as tardes sentado na 

varanda de casa fazendo companhia para sua mãe que conversava com a vizinhança. Viveu o 

ritmo de uma cidade pequena de economia industrial – Lowell. Kerouac era um americano da 

classe média baixa e branca. Sua mãe trabalhava na fábrica de sapatos e seu pai era tipógrafo, 

atuava na impressão gráfica, e em um salão de bilhar e boliche. 

Localizar sua família como pertencente a classe média parece ter sido algo importante 

para sua mãe, que repetidas vezes demarcou sua classe social – sobretudo econômica e 

cultural55 – na entrevista ao New York Post, de 1959, como forma de distinguir a si mesma e 

ao filho da juventude delinquente criticada nos jornais. Na ocasião, Kerouac aquiesceu: “Sim – 

acrescentou ele – nós somos classe média, sempre fomos classe média. Somos classe média 

assim como você” (p. 60). 

- Nunca tivemos luxo nem muitas coisas chiques – acrescentou ela – mas sempre 

tivemos um bom lar, bastante para comer... 

- Assados de domingo! – interrompeu Jack. 

- Roupas novas para vestir – prosseguiu ela – Ele não as usa, é verdade. Somos como 

quaisquer outras pessoas comuns, pessoas trabalhadoras, vamos a shows de vez em 

quando, viajamos um pouco. Pelo tanto que o conheço, ele nunca foi um delinquente 

 
55Referente a concepção integrada de classe social, ou seja, compreendida a partir de aspectos econômicos, do 

comportamento político e cultural. (WESOLOWSKI; SLOMCZYNSKI, 1996). 
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ou algo assim. Você sabe, o fato dele viajar bastante não significa nada, ele é 

realmente um bom garoto. E amável. Ele é amável com todo mundo... 

(ARONOWITZ, 1959, p. 68, grifo meu). 

- Se ele fosse tão ruim – disse ela, apontando para um crucifixo de prata na cabeceira 

da cama [de Jack] – ele teria isso? E isso? – ela apontou para uma corrente de contas 

de rosário em sua mesa de cabeceira – Ele usava isso no pescoço, mas rebentou. Foram 

abençoados por monges trapistas. (Idem, p. 70). 

 

Em suas viagens, no entanto, conheceu figuras a quem considerou os verdadeiros 

americanos ou heróis secretos da América – seja pela visão que tinha dos Estados Unidos seja 

por sua formação católica, e depois budista –, valorizando os despossuídos de bens materiais: 

aqueles que na Grande Depressão foram obrigados a vagar nos trens pelos trilhos das estradas 

de ferro, indo de uma cidade a outra em busca de emprego (CHARTERS, 1990). E sentiu-se 

com o “espírito nômade dos velhos pioneiros americanos, partindo do ‘Leste de minha 

juventude para o Oeste de meu futuro’” (BUENO, 2019, p. 50, grifo meu). 

Tocado pela realidade das estradas, pelo contraste das pequenas e grandes cidades e 

influenciado pela produção cultural que consumiu no decorrer de sua infância e 

amadurecimento, Kerouac vocalizou as dicotomias entre o Leste e o Oeste dos Estados Unidos 

enraizadas no Destino Manifesto e expansão da fronteira americana (TURNER, 1983; 1986), e 

entre a modernidade e a tradição, que aparecem como pano de fundo em seus livros enquanto 

narra ficcionalmente o que viu. Expôs o preconceito étnico racial com imigrantes, indígenas e 

negros, já em pauta nos debates políticos desde o início do século XX. Falou sobre a liberdade 

sexual – suprimida, como comento no Capítulo 2, já no surgimento da White City, no final do 

século XIX, que tem como seu contraponto o Midway. 

Em uma de suas obras, PIC – Uma Novela, que só veio a público em 1971, colocou 

em evidência a vida de um menino negro de 11 anos, neto de ex-escravizado, que sai do interior 

rural da Carolina do Norte para Nova York e então para a Califórnia; obra que teve influência 

direta de Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, publicada em 1884, e que 

representou naquele momento uma afronta aos valores dominantes dos americanos brancos, 

anglo-saxões e protestantes, ao demonstrar a formação de laços afetivos e de solidariedade entre 

brancos e negros, em meio às leis de segregação racial que vigoraram até 1964-5. 

Se por um lado, Kerouac denuncia a segregação racial nos Estados Unidos expressa 

na Mason Dixon Line56, de que fala em PIC, por outro, sempre em uma relação controversa 

 
56Criada no século XVIII, na região da Pensilvânia, com a finalidade de resolver conflitos familiares relacionados 

ao pagamento de impostos na colônia, a Mason-Dixon Line passou a simbolizar após a Guerra Civil, ao final do 

século XIX, a separação entre o Sul agrícola e escravista dos Estados Unidos e o Norte livre e industrializado. 
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com seus valores, escreveu um romance sobre sua paixão por uma moça negra – Os 

subterrâneos –, mas pediu a sua mãe que não lesse a obra para não “chocá-la”. Na entrevista de 

1959, supracitada, comenta: “Ela [sua mãe Gabrielle Kerouac] pode ler The dharma bums (Os 

vagabundos iluminandos) – disse ele. – Esse é bom. Mas eu lhe disse para não ler Os 

subterrâneos de jeito nenhum...” (p. 73, grifo dele), “Você sabe, Os subterrâneos é sobre um 

caso de amor com uma garota negra.” (Idem, p. 80, grifo dele). 

Ainda assim, admirou a cultura negra norte-americana. Deixou-se embalar pelo ritmo 

do jazz, entendido como música de protesto (HOBSBAWM, 2017), sobretudo pelo estilo 

moderno bebop elaborado nos anos 1940 por Charlie Parker – o Bird –, Thelonius Monk e 

Dizzy Gillespie, incorporando-o estética e tematicamente em sua obra57. Em On the Road 

chegou a afirmar, como Sal Paradise, que desejava ser um negro – “eu era eu, Sal Paradise, 

melancólico, errando nessa escuridão violenta, naquela noite insuportavelmente encantadora, 

desejando poder trocar meu mundo pelo dos alegres, autênticos e extasiantes negros da 

América” (p. 233) –, “sentindo que o melhor que o mundo branco tinha a me oferecer não era 

êxtase suficiente para mim, não era vida o suficiente, nem alegria, excitação, escuridão, música, 

não era noite suficiente” (p. 222). 

Animou-se, também, – não tanto quanto Allen Ginsberg – com os pobres e as massas 

trabalhadoras. De acordo com Tietchen (2018), seu arroubo revolucionário confluía com o 

“‘trabalhismo’ da cultura americana durante os anos 1930, nos quais as classes operárias e o 

‘povo’ se tornaram o assunto dominante das indústrias culturais da nação” (p. 17). Chegou a 

escrever para o amigo de infância, Sebastian Sampas, em uma carta de março de 1943 que 

“DEPOIS DA GUERRA, PRECISAMOS IR PARA A FRANÇA E GARANTIR QUE A 

REVOLUÇÃO SIGA BEM! E ALEMANHA TAMBÉM! E ITÁLIA TAMBÉM! E RÚSSIA!” 

(apud TIETCHEN, 2018, p 16-17). 

Como diagnosticado por Jack Kerouac e John Clellon Holmes em uma conversa que 

resultaria na publicação de This is The Beat Generation, em 1952, no New York Times, os 

 
Com o Ato de Emancipação e o 13º Ato Institucional, em 1863 e 1865, respectivamente, brancos e negros passaram 

a ser considerados como iguais, sendo garantidos os mesmos direitos. No entanto, as Jim Crow Laws dos anos 

1870, determinavam a separação no uso de serviços e espaços públicos para brancos e negros a nível local e 

estadual. Nesse contexto, a Mason-Dixon Line passou a representar a segregação racial estadunidense que 

permaneceu institucionalizada até meados dos anos 1960. (UROFSKY, 2017; TOLNAY et al, 2018). 
57Fortemente influenciado pelo mundo sonoro do jazz, Kerouac assimilou, por um lado, o ritmo do jazz – o sopro 

livre do saxofone, a inspiração e expiração dos músicos do bebop, em especial de Charlie Parker – no estilo literário 

que veio a denominar como prosa espontânea. E, por outro lado, a atmosfera jazzística dos clubes noturnos, a 

sensualidade da música negra e o abuso de substâncias ilícitas como tema em suas obras literárias. (GINSBERG, 

2018). 
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horrores da Grande Depressão e das guerras significaram para a juventude, que cresceu sob 

seus efeitos, a transformação da relação com a vida: a emergência de uma geração de jovens 

americanos ausentes do sentimento de culpa. Como Holmes escreveu: 

Criados nas más circunstâncias coletivas de uma depressão terrível, desmamados 

durante o desenraizamento coletivo de uma guerra global, eles [os jovens] desconfiam 

da coletividade. Mas eles nunca foram capazes de manter o mundo fora de seus 

sonhos. [...] Sua adolescência foi passada em uma guerra mundial às avessas, 

mudanças de turno e movimentos de tropas. Eles desenvolveram uma mente 

independente em cabeças de ponte, em fábricas de gim e USO's58, em chegadas depois 

da meia-noite e partidas antes do amanhecer. Seus irmãos, maridos, pais ou amigos 

um dia apareceram mortos do outro lado de um telegrama. Nos quatro cantos 

trêmulos do mundo, ou na cidade natal invadida por fábricas ou soldados solitários 

[...] A paz que eles herdaram era tão segura quanto a próxima manchete. Foi uma paz 

fria. Seu próprio desejo por liberdade e a capacidade de viver em um ritmo que mata 

(ao qual a guerra os ajustou) levara-os aos mercados negros, bebop, narcóticos, 

promiscuidade sexual, mercantilismo e Jean-Paul Sartre. A beatitude começou mais 

tarde. (HOLMES, 1952, s/p, Tradução MMM, grifo meu). 

 

Esse entrelaçamento entre o tempo histórico e o biográfico se faz presente nas obras 

de Kerouac – sua infância e juventude em meio aos marcadores cronológicos da história 

mundial e dos Estados Unidos. As Grandes Guerras Mundiais e a perda de pessoas queridas o 

levaram a se relacionar com a morte como um de seus grandes interesses. Viveu o drama 

familiar da morte de seu irmão na infância e o falecimento de seu pai, com câncer no baço, em 

1946. Perdeu, também, seus amigos Sebastian Sampas e Billy Chandler em combate na Guerra. 

Foi preso por um breve período como cúmplice de Lucien Carr no assassinato de David 

Kammerer em agosto de 1944.  

Em A Vida Assombrada59 – romance inacabado de Kerouac–, se faz presente a 

influência dos anos 1930 e 1940. Sob o pano de fundo da vida cotidiana, como analisa Tietchen 

(2018, p. 15), a personagem Peter Martin, que veio a aparecer posteriormente, e de modo 

definitivo, em Cidade Pequena, Cidade Grande, “enfrenta os dilemas urgentes de seu tempo – 

os efeitos prolongados da crise econômica da década anterior [a Crise de 1929] e aquilo que 

 
58United Service Organization é uma organização sem fins lucrativos que teve início em 1941 a partir da junção 

de seis outras instituições – Salvation Army, Young Men’s Christian Association, Young Women’s Christian 

Association, National Catholic Community Services, National Travelers Aid Association e a National Jewish 

Welfare Board – com a finalidade de prover auxílio e bem estar aos combatentes em serviço e suas famílias. A 

organização, até hoje, está presente em diversos países e, à época, oferecia também serviços de deslocamento, 

alimentação e entretenimento. Outras informações, acessar: <https://www.uso.org/about>. 
59 De acordo com Tietchen (2018), o nome Vida Assombrada refere-se a relação de Kerouac com a morte, 

especialmente, após a perda dos amigos Sebastian Sampas e Billy Chandler mortos na guerra. No manuscrito 

encontrado, há o registro de algo que foi considerado uma oração de Kerouac para os amigos mortos: “Ah, 

sentinela esplêndido... meu irmão...suprema alma da terra, você está comigo agora? Fosse eu rezar, você escutaria? 

Fosse eu cantar, você escutaria? Fosse eu, sim, chorar, você escutaria? Sua forma, sua sombra eu procuro, e quase 

encontro, e depois perco, e sinto de novo” (apud TIETCHEN, 2018, p. 26). 
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parece ser a iminente entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial”. Além disso, as 

personagens Garabed Tourian e Joe Martin, inspiradas respectivamente em Sampas e em Leo 

Kerouac (pai de Jack), representam as oposições entre a esquerda progressista e a direita 

conservadora nos Estados Unidos. 

Em On the Road, por sua vez, o autor ironiza o aspecto “baixo-astral” (p.27) dos 

debates políticos, o que pode ser interpretado como um diagnóstico sobre a polaridade política 

da sociedade estadunidense e os efeitos desoladores do pós-guerra, marcado por um 

desencantamento da juventude revolucionária que, de acordo com Tietchen (2018), passaria da 

agitação política na produção cultural dos anos 1930 para a rebeldia de inconformistas 

irritadiços expressos em personagens como Sal Paradise de Kerouac ou Holden Caulfield de J. 

D. Salinger, em The Catcher in the Rye. 

Crescendo em um país em vias de modernização, Jack Kerouac saiu da pequena cidade 

industrial de Lowell, Massachussets, para estudar em Nova York custeado por um bolsa 

esportiva da Universidade de Columbia, uma das melhores do país, pertencente a Ivy League. 

Deixou a cidade pequena – onde morava com os pais e a irmã – e foi para a cidade grande. 

Voltando a morar com a família diversas vezes, em diferentes bairros e cidades, no decorrer de 

sua vida. Decidiu ser escritor entrando em choque com a “política de papai” (ROSZAK, 1972). 

Embora tenha recebido o apoio de sua mãe – principalmente financeiro – era desacreditado pela 

figura paterna. 

Em Nova York, estabeleceu uma relação controversa entre os valores conservadores 

da família e o ímpeto rebelde da juventude americana que conheceu lá. Rebelou-se contra a 

universidade e a lista de leituras que considerava quadrada, dedicando-se a estudar de forma 

auto orientada. Frequentou os guetos e o meio undergroud da vida noturna e da subcultura. 

Usou drogas lícitas e ilícitas. Se experimentou sexualmente. Escreveu sobre uma visão de 

mundo da aventura, da liberdade e da diferença, compartilhando de um momento da vida 

cultural americana em que “tínhamos sensibilidade para o que chamávamos de “coração 

aberto”. Acreditávamos em sonhos e possibilidades, numa América que pertencia a todos nós” 

(CHARTERS, 1990, s/p.).  

Do mesmo modo que seu amigo William Burroughs não quis “levar o tipo de vida que 

Harvard planejava para a gente” (apud CHARTERS, 1990, p. 42), Kerouac deixou a 

Universidade de Columbia e ingressou na marinha mercante e na Marinha dos Estados Unidos 

para ser um herói de guerra. Na 2ª GM, entrou em confronto com o inimigo e transportou 
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bombas a bordo do S. S. Dorchester. Em seguida, abandonou a marinha e viajou o país. Amou 

a “América”. Ao final de sua vida, contudo, Kerouac condenou as drogas, afastou-se da 

rebeldia, dos amigos, do movimento. Votou em Richard Nixon60. Participou, desse modo, de 

forma mais abrangente do processo de abertura e fechamento das ideias, dos valores e do 

comportamento nos Estados Unidos, que foi expresso nas diferentes esferas da vida social. 

Charters (1990, p. 11) considera que “Na visão intensa que teve de sua vida confusa, 

ele captou os sonhos de uma geração: a sensação de que, a certa altura, existia alguma coisa 

unânime, de que havia uma visão especial compartilhada por todos, um ideal romântico que os 

impelia a pôr os pés na estrada”. E, assim, inspirando-se em sua própria vida – seus dramas 

pessoais e familiares e em suas experiências pelos Estados Unidos –, Kerouac ajudou a 

conformar uma paisagem sociológica (ANDERSON, 2005) da América que comunicou a 

inúmeros jovens em seu país e em outros lugares do mundo. 

Preocupava-se em escrever “um grande romance explicando tudo a todos” (Kerouac, 

19-- apud CHARTERS, 1990, p. 46), os Estados Unidos e seus americanismos. Dotado de 

imaginação sociológica (MILLS, 1975) construiu uma narrativa sobre o sentido da história na 

vida do indivíduo em sociedade ou apresentou, em diferentes obras – como fez 

intencionalmente em Cidade Pequena, Cidade Grande –, os caminhos ou alternativas possíveis 

para o ajuste da vida americana (TIETCHEN, 2018); preocupando-se cada vez mais com a 

“verdade”, como exponho a seguir. 

 

3.1.1 “Um grande romance explicando tudo a todos” 

 

Em 1959, Jack Kerouac disse ao jornalista Al Aronowitz, do New York Post, que com 

sua escrita queria falar a verdade e fugir do que considerava devaneios fúteis da ficção. Sua 

“verdade”, no entanto, deve ser relativizada à medida que “A natureza própria da literatura é 

ambivalente, metafórica e metonímica” (BAUMAN; MAZZEO, 2015, p. 1, tradução MMM). 

Mas construída em meio às condições subjetivas e objetivas que formam o autor, sua trajetória 

de vida e o período histórico no qual está inserido, a literatura “é capaz de expressar solidez, 

 
60 Essa é uma informação contraditória acerca da vida de Kerouac. Em sua biografia e em textos como Bueno 

(2019), aparecem referências a inclinação política conservadora de Kerouac ao final de sua vida, que teria votado 

para a eleição de Richard Nixon ao final dos anos 1960. Contudo, Tietchen (2018) afirma que Kerouac nunca 

votou em uma eleição nos EUA. 
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bem como homogeneidade e pluralidade, a suavidade e até a natureza acre, áspera e crocante 

de nossa experiência” (Idem). 

Apesar de ter obtido a chancela de Gilbert Millstein, no New York Times (ver Capítulo 

2), que considerou On the Road como um evento histórico e uma obra de arte capaz de 

desvendar o espírito da época, David Dempsey – chefe de Millstein – ponderou que a obra não 

apresenta “nenhuma moldura mais ampla na qual seus personagens pudessem se desenvolver” 

(BUENO, 2019, p. 41). Ainda assim, a despeito da crítica de Dempsey e de outras que lhe foram 

proferidas, Kerouac e seu livro foram reconhecidos popularmente como a alma dos anos 1950: 

representantes de toda uma geração que foi batizada pelo próprio autor como Geração Beat. 

Ao se inspirar em sua vida particular – seus traumas de infância e sua trajetória – e na 

vida de seus amigos, reuniu história e biografia. Falou sobre suas visões e as viagens que 

realizaram juntos, mas, também, sobre o Leste e o Oeste americanos, o processo de crescimento 

das cidades e o contraste entre o interior rural e o ritmo agitado das vidas na cidade, sobre o 

negro, o indígena, os trabalhadores, as drogas, a música – a cultura estadunidense de meados 

do século passado. Foi capaz de fazê-lo pois vivenciou estas transformações e almejava 

Uma vida inteira escrevendo sobre o que vi com meus próprios olhos, contando tudo 

com minhas próprias palavras, de acordo com o estilo que eu decidir, esteja com vinte 

e um anos, trinta, quarenta, ou em alguma idade ainda mais avançada, e juntando tudo 

como um registro de história contemporânea para que, futuramente, seja possível ver 

o que realmente aconteceu e o que as pessoas realmente pensavam. (KEROUAC, 194- 

apud CHARTERS, 1990, p. 29). 

 

Essa era sua concepção de “verdade”. Tornou-se, dessa maneira, um observador atento 

do mundo a sua volta, das condições imediatas de vida que o cercavam, a sua família e a seus 

amigos: “colhendo informações para usar mais tarde” (Idem, p. 44). De modo que, como o 

escritor beat Gary Snyder veio a afirmar, Kerouac tornou-se um repórter preciso dos 

acontecimentos. (Idem). Foi nos anos 1940, após chegar a Nova York para estudar na escola 

preparatória Horace Mann e depois seguir com seus estudos na Universidade de Columbia, que 

Kerouac passou a dedicar-se com afinco como aprendiz de escritor, ainda mais estimulado pelos 

novos amigos que também queriam ser poetas e escritores: conheceu Lucien Carr, William 

Burroughs e Allen Ginsberg em 1944. 

Ginsberg, por sua vez, considera que Kerouac queria trabalhar sua arte com base nas 

relações interpessoais, no “que torna o evento sacramental” (apud CHARTERS, 1990, p. 46). 

Mas o encontro, que é único entre dois indivíduos, se localiza no tempo e no espaço, na 

interseção entre os diferentes tempos históricos que os atravessam – e no caso de Kerouac – 
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nos Estados Unidos, no México ou em qualquer que seja o lugar por onde tenha passado e em 

que os encontros que o inspiravam tenham ocorrido (GIDDENS, 1989). 

Enquanto buscava a sua própria voz e criava um estilo literário – a prosa espontânea 

de fluxo contínuo –, Kerouac construiu obras semiautobiográficas capazes de expressar o 

sentimento de sua geração e a transformação dos EUA. Talvez por ser dotado de sensibilidade 

apurada, talvez por ter integrado o corpo discente da “Universidade de Columbia (1940-1942); 

[ou da] New School for Social Research (1948-1949). [E estudado] Ciências Humanas, nenhum 

diploma (1936-1949)” como avalia em sua auto apresentação no livro Viajante Solitário (2016, 

p.7), originalmente publicado em 1960. 

Com ênfase nas experiências que vivenciou – com sua família, seus amigos e nos 

diferentes lugares por onde passou, sempre em movimento – Kerouac fundou essa nova forma 

de escrever, de dizer a “verdade”, que ficou conhecida como prosa espontânea, baseada no fluxo 

contínuo do pensamento, na sonoridade da palavra falada, no ritmo do jazz, na maneira como 

as pessoas falam e agem cotidianamente (GINSBERG, 2018). Sua produção literária é dotada 

de imaginação sociológica (MILL, 1975): Kerouac criou romances de inspiração autobiográfica 

capazes de estreitar os laços entre a literatura e a sociologia, abordando “os modos humanos de 

estar no mundo completo com suas alegrias e tristezas, com potenciais humanos aplicados bem 

como negligenciados ou desperdiçados, perspectivas e esperanças, expectativas e frustrações”, 

(BAUMAN; MAZZEO, 2015, p. IX, tradução MMM). 

A junção que realiza entre história e biografia é uma reinterpretação da realidade 

social, da experiência humana. Como Bourdieu (1986) argumenta, o texto biográfico e a 

autobiografia são uma construção artificial, que se preocupa em construir um sentido e uma 

linearidade cronológica para a narrativa dos acontecimentos (que não necessariamente 

corresponde aos fatos). Esse caráter construído de seus romances “autobiográficos” pode ser 

exemplificado na multiplicidade de perspectivas apontadas pela memória de seus 

contemporâneos, que vivenciaram junto com Kerouac os acontecimentos narrados 

(CHARTERS, 1990), uma vez que individualmente vivemos, sentimos e registramos os 

acontecimentos de maneira diferente61. 

 
61Esse caráter construído, no entanto, não desqualifica a potencialidade da literatura para representar uma 

sociedade, uma cultura e uma época, tornando-a uma fonte de pesquisa confiável. No caso específico desta 

pesquisa, a obra literária de Jack Kerouac é compreendida não apenas como representante da juventude rebelde 

dos anos 1950, conhecida como Geração Beat, e como marco de sua época, mas também como integrante de um 

processo de transformações na sociedade e cultura estadunidenses que Jack Kerouac e On the Road ajudam a 

compreender. 
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Sua construção narrativa é, também, a construção de sua autoidentidade. Durante toda 

sua infância e juventude, Kerouac elaborou inúmeras identidades para si mesmo, com as quais 

fantasiou, e que, segundo Charters (1990), passou a considerar como devaneios ou futilidades. 

Sua identidade como escritor, no entanto, o guiou pela casa de sua mãe (a quem carinhosamente 

chamava de mémêre), pelos apartamentos de seus amigos, pelas estradas e trabalhos 

temporários, em busca de inspiração e de sustento suficientes que lhe permitissem continuar 

escrevendo. 

No fim, o que Kerouac desejava – e que expressava nas brigas que tinha com seu pai 

– era consolidar-se como um renomado escritor americano. De modo fragmentado, usou partes 

da sua vida em diferentes romances e criou uma lenda sobre si mesmo: ficou conhecido por 

escrever sobre o que estava diante de sua mente ou em sua memória por meio do fluxo contínuo 

de palavras e pensamentos, fugindo dos pontos e vírgulas, como as notas lançadas ao ar pelo 

sopro de um músico de jazz (KEROUAC, 1958 apud GINSBERG, 2018), mas principalmente 

por escrever páginas e mais páginas em poucas horas, dias ou semanas. 

A leitura de seus diários e de sua biografia escrita por Ann Charters, no entanto, 

demonstra que sua criação demandava tempo, era atenciosamente elaborada, estudada e 

arquitetada. Na introdução de A Vida Assombrada & Outros Escritos de Jack Kerouac, 

publicada pela L&PM, em 2018, Todd F. Tietchen fala sobre a meticulosidade que se pode 

perceber nas 70 páginas do manuscrito que Kerouac escreveu a lápis e perdeu em 1944, antes 

mesmo de redigir sua primeira obra publicada Cidade Pequena, Cidade Grande. Ao reaparecer, 

no catálogo de leilões da Sotheby’s, o manuscrito inacabado – Vida Assombrada – foi vendido 

por 95,6 mil dólares e apresenta 

uma imagem do jovem Kerouac como um atento e meticuloso planejador de suas 

próprias ideias, comprometido com um projeto artístico que contribui muito para 

refutar a percepção pública de Kerouac como um espontâneo metralhador de palavras 

cuja postura autoral meramente complementava sua postura dionisíaca na vida. 

(TIETCHEN, 2018, p. 14). 

 

Sua fama questionável foi construída em boa medida por ele próprio. Na tentativa de 

criar uma lenda de si mesmo como gênio criador, Kerouac chegou a afirmar publicamente ter 

escrito o original de On the Road, com suas 125.000 palavras, em apenas três semanas após 

passar sete anos na estrada. Na ocasião, o apresentador Steve Allen brincou que se passasse três 

semanas na estrada levaria, por sua vez, sete anos para colocar a experiência no papel62. No 

entanto, seus diários de 1947 a 1959 editados por Douglas Brinkley e publicados pela L&PM, 

 
62 Outras informações, acessar: < https://www.youtube.com/watch?v=3LLpNKo09Xk >. 
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em 2006, demonstram que a bíblia hippie, On the Road bem como Cidade Pequena, Cidade 

Grande são resultado de inúmeros esboços, desenhos de personagens e ensaios para diálogos. 

Na prática, a imagem que tinha de si mesmo – a de um grande escritor do calibre do 

inglês William Shakespeare (CHARTERS, 1990) – não sobrepunha a “sua reverência ao 

processo (um processo que incluía escrita criativa, esboço, revisão e reescrita do esboço) e [a] 

contextualização de sua arte num conjunto mais rico de influências e aspirações tanto literárias 

quanto históricas” (TIETCHEN, 2018, p. 14-15). Ocasionalmente, chegou a fugir da lenda que 

criou sobre si mesmo, dizendo que nada devia a escritores como Ernest Hemingway em termos 

de dedicação e cuidado com o trabalho63. (BRINKLEY, 2006). 

Embora questionasse a revisão dos editores da Viking Press (com quem trabalhou para 

a publicação de On the Road) como um desejo por despir a estrada de todas as suas curvas e 

sinuosidades, enchendo o texto de vírgulas, pontos e parágrafos, a seu ver, desnecessários, 

Kerouac deixou inúmeros registros de seu demorado processo criativo, presentes nos diários de 

nota que levava diariamente no bolso para não deixar escapar nada, como o caderno de campo 

de um antropólogo. Sua estética espontânea de fluxo contínuo, portanto, resulta de inúmeras 

influências – como as cartas que trocou com Neal Cassady e William Burroughs (CHARTERS, 

1990) – mas também do exercício de reflexão sobre sua obra, sua vida e os EUA. 

Assim, de um lado, a estética inovadora do trabalho do autor, que até os dias atuais 

recebe críticas acerca de sua qualidade literária, é caracterizada pela mistura entre o fluxo 

natural e contínuo do pensamento e o equilíbrio da forma, o ritmo. Por outro lado, a 

“espontaneidade” remete não apenas a uma proposta estética, mas também a uma ideia, na qual 

Kerouac por sua inovação e proeza – afinal, 36 metros de texto original não se escrevem 

facilmente em um furor criativo de vinte e poucos dias à base de benzedrina–, transformando-

o em um gênio criador64. A despeito da lenda que criou e que acabou por se tornar a sua vida 

 
63 Kerouac inspirou-se, também, em autores como Mark Twain – especialmente em As aventuras de Huckleberry 

Finn para o romance PIC - Uma novela, provavelmente datilografado nos anos 1960 –, Thomas Wolfe 

(notadamente presente em Cidade Pequena, Cidade Grande), Walt Whitman, William Carlos Williams, T.S. Eliot, 

William Saroyan, Albert Halper, dentre uma extensa lista de influências literárias americanas, mas também 

estrangeiras como Fiódor Dostoiévski. (BRINKLEY, 2006; BUENO, 2019; CHARTERS, 1990). 
64 Elias (1995, 23) apresenta o gênio como “um ser humano excepcionalmente dotado”, que deve ser compreendido 

dentro de sua existência social enquanto indivíduo, ser humano. Elias (1995) fala também sobre a relação entre o 

gênio e o artista: a capacidade de fazer algo que outras pessoas não conseguiram ou não são capazes de fazer dando 

asas à imaginação. No caso de Kerouac, ele tinha uma imagem elevada de si mesmo como artista e buscava o 

reconhecimento de sua arte. Embora tenha alegado que escrever era uma missão e que não buscava conseguir 

dinheiro com isso, sua biografia mostra que ele queria provar que poderia ser um escritor de sucesso, provendo 

sua família, especialmente sua mãe, por meio da literatura. A criação de uma lenda sobre sua capacidade criativa 

– a elaboração de uma nova forma de escrever e a relação entre o volume de páginas e tempo de escrita – fazem 

parte de sua autoconstrução como gênio criador. 
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(CHARTERS, 1990), a prosa espontânea é resultado do trabalho de um escritor disciplinado 

sem o qual On the Road e seus outros romances não seriam os mesmos (BECKER, 2008a). 

De acordo com Malcolm Cowley, que trabalhou em On the Road pela Viking Press: 

“…Jack fez algo que ele jamais admitiria mais tarde”, sustenta Cowley. “Ele fez muita 

revisão, e foi uma revisão muito boa. Ah, ele nunca, nunca admitiria isso, porque ele 

sentia que aquilo devia sair como pasta de dentes do tubo e não ser alterado, e 

que toda palavra que tinha passado por sua máquina de escrever era sagrada. 

Mas, ao contrário, ele revisava, e revisava bem.” (BRINKLEY, 2006, p. 21, grifo 

meu). 

 

[...] negava o cuidado que tomava principalmente porque ia contra a lenda que estava 

criando em torno de si mesmo como gênio da ‘métrica bop’. Kerouac exagerava seu 

ato de criação literária, que foi mesmo intensa naquelas semanas de alta-octagenagem, 

para provar que era tão espontâneo com as palavras quanto o pianista cego George 

Shearing, o trompetista Chet Baker e o guitarrista Slim Gaillard eram com o jazz. 

(BRINKLEY, 2006, p. 20). 

 

Sua obra literária é uma forma de autorrealização, de autoconstrução: Kerouac queria 

“tornar-se um grande e duradouro romancista americano” (BRINKLEY, 2006, p. 9-10). 

Entendendo os Estados Unidos como um assunto e com o intuito de escrever um grande 

romance, explicando e retratando seus americanismos como um narrador nativo (BRINKLEY, 

2006) investiu conscientemente na construção de mitos: reinterpretações sobre o Oeste, a 

estrada e a tradição em um país em vias de modernização. Ao editar e publicar os diários que 

Kerouac escreveu entre os anos 1947 e 1954, Douglas Brinkley apontou que 

[...] foi o talento peculiar de Kerouac que encontrou um denominador comum entre 

os heróis da cultura popular americana e os santos católicos, mestres zen-budistas e 

homens santos do Levante. Neal Cassady era uma mistura do cowboy da TV 

Hopalong Cassidy com San Francisco; a fusão de John Appleseed com Buda deu em 

Gary Snider (ficcionalizado como John Rider em Os vagabundos iluminados). 

Filtrado pela imaginação fértil e a visão populista de Kerouac da história cultural 

norte-americana, até Burroughs virava um velho “pastor do Kansas com fogo e 

mistérios fenomenais exóticos”. [...] todos eles, sem sombra de dúvida, americanos. 

Foi por meio desses personagens que Kerouac abordou em On the Road uma das 

questões centrais da literatura ocidental no pós-guerra: “Onde vais, América, em teu 

carro reluzente na noite?”. (BRINKLEY, 2016, p. 18) 

 

E as estradas, com suas curvas e sinuosidades, que fazem parte da dinâmica 

constituição histórica e sociocultural dos Estados Unidos – de que falo no Capítulo 4 – 

tornaram-se o palco central de sua literatura, que pode ser compreendida como road novel ou 

romances de estrada. A transposição das estradas para a máquina e o papel faz todo sentido à 

medida que Kerouac inspirava-se em suas próprias experiências como um jovem norte-

americano viajando entre pequenas e grandes cidades de Leste a Oeste do país, sobretudo após 

conhecer o grupo de amigos que, junto com ele, comporiam o movimento literário beat. On the 
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Road é recheado com as histórias de suas viagens e dos personagens iluminados que encontrou 

entre as planícies e montanhas do território nacional norte-americano. 

E embora Kerouac entendesse sua escrita como um retrato naturalista da sociedade de 

sua época – uma simples “descrição natural” (Kerouac, 2016, p. 11) – romantizou muitas de 

suas experiências e das pessoas que encontrou pelo percurso, elaborando heróis míticos e 

vagabundos iluminados, não apenas pelas estradas reluzentes na noite ou nas grandes cidades 

vibrantes, mas também em sua pacata infância no interior da pequena cidade industrial de 

Lowell. Nas palavras de Charters (1990),  

Nada do que lhe aconteceu em Lowell era material para compor uma lenda, mas 

Kerouac sabia, apesar de todas as confusões que viveu e derrotas sofridas, que 

qualquer vida pode ser épica, à sua maneira. De certa forma, até seus amigos eram 

legendários para ele. Em seus romances, mais tarde, transformou em heróis míticos 

os meninos com que brincava, enquanto seguiam juntos para a Escola Secundária de 

Lowell (para onde foi depois do Ginásio Barlett), correndo pela rua abaixo, passando 

pelo Instituto Têxtil, pela ponte e descendo o morro até a cidade. (CHARTERS, 1990. 

p. 17). 

 

Assim, como Allen Ginsberg (2018) sinaliza, os personagens de Kerouac são baseados 

em pessoas reais, mas suas anedotas são exageradas e embelezadas para criar um charme 

dramático. “Ele é um romancista e criador de ficção [...] O que ele fez foi ficcionalizar as 

pessoas, ou a realidade, para que não houvesse uma correlação de um para um.” (Idem, p. 231, 

Tradução MMM). Aos olhos do próprio Kerouac (1959, p. 67), no entanto, “Quando você está 

escrevendo histórias verdadeiras sobre o mundo, você tem que jogar todo mundo fora por causa 

da lei. O resto é ficção, devaneios ociosos”. 

Ginsberg (2018), alerta, também, que embora criado a partir de personagens reais, 

muitos dos diálogos de On the Road e de outros romances de Kerouac foram inventados 

seguindo estereótipos sobre as pessoas que o inspiraram. Logo, as sentenças não 

necessariamente são reais, mas seguem o ritmo e a maneira de falar de Burroughs na 

personagem Old Bull Lee, por exemplo, ou de Allen Ginsberg em Carlo Marx; embora alguns 

dos diálogos possam ser precisos, pois retirados dos cadernos de campo em que Kerouac 

registrava “tudo”. Além disso, no caso de On the Road, “a edição do teletipo de sentença única 

[forma original como o manuscrito foi datilografado por Kerouac] envolveu passar para 

parágrafos, páginas, seções e capítulos do livro publicado a condensação de seis viagens 

cruzando o país em apenas duas para fins dramáticos” (Idem, p. 232, Tradução MMM). 

Em On the Road, Sal Paradise é uma versão do próprio Jack Kerouac, o herói Dean 

Moriarty foi inspirado em Neal Cassady, John Clellon Holmes aparece ficcionalizado como 



94 

 

Tom Saybrook, Herbert Huncke é Elmo Hassel, Allen Ginsberg e William Burroughs 

inspiraram, respectivamente, Carlo Marx e Old Bull Lee como indicado acima. O livro baseia-

se nas viagens que Kerouac realizou após a morte de seu pai, entre o verão de 1947 e o inverno 

de 1952. (CHARTERS, 1990). Para Tietchen (2018), foi a morte de seu amigo Sebastian 

Sampas na guerra que levou Kerouac a mergulhar na amizade beat e na vida boêmia de Nova 

York. Posteriormente, com a morte de seu pai e a dificuldade para escrever seu primeiro 

romance Cidade Pequena, Cidade Grande, Kerouac viajou para surpreender os amigos, Allen 

Ginsberg e Neal Cassady, em São Francisco, e visitar William Burroughs que vivia, naquela 

época, em um sítio no Texas, onde cultivava maconha. 

Planejando viajar de Nova York para São Francisco, passando por Denver e pedindo 

carona do início ao fim – uma forma romântica de atravessar o país de Leste a Oeste, inspirada 

na trilha dos pioneiros americanos e nos mapas dos Estados Unidos, aonde uma linha vermelha, 

chamada Estrada 6, cruzava o território nacional, conforme mostra a Figura 11, abaixo – deixou 

o apartamento de sua mãe em Ozone Park (NY) em julho de 1947, mas o percurso não ocorreu 

como imaginava. Partindo do Norte, a Estrada 6 ficava na contramão dos fluxos de 

deslocamento para o Oeste e Kerouac acabou desistindo e tomando uma carona para Newburgh, 

decidido a seguir viagem de ônibus de volta à cidade para então tomar a rota dos caminhoneiros 

em Pittsburgh. 

 

Figura 11 – Mapa da rota transcontinental Estrada 6 nos Estados Unidos. 

 
Fonte: Rout 6 Tour, 2020. 
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No decorrer de sete anos, para chegar aos seus destinos, seguiu entre ônibus, caronas 

e ferrovias passando repetidas vezes por cidades como Nova York, Chicago, Nebraska, Denver, 

São Francisco, Selma, Los Angeles, Rocky Mount, Nova Órleans, Nevada, Utah, Detroit, Ohio, 

Cidade do México... A Figura 12, a seguir, mostra o trajeto de sua primeira aventura nas estradas 

americanas, realizada de julho a outubro de 1947: um desenho que Kerouac fez em seu diário. 

 

Figura 12. Mapa dos EUA desenhado por Jack Kerouac em seu diário (viagens de 1947).

 
Fonte: Brinkley (2006, p.56). 
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Entrando e saindo da estrada, Kerouac retornava à segurança da casa de sua mãe, onde 

dispunha de comida e de um quartinho para escrever com tranquilidade, e voltando vez ou outra 

às irregularidades de suas deambulações pelas estradas dos Estados Unidos e do México. 

Visitou os amigos beat pelo percurso, viajando por alguns períodos com Neal Cassady, mas 

tornou-se, sobretudo, um viajante solitário. E as viagens que, segundo Jack, teriam inspirado o 

livro, permaneceram mesmo após a escrita de On the Road em abril de 1951. 

Mistura entre relato autobiográfico e ficção, On the Road cumpre a função literária de 

reinterpretar a realidade de sua época e, talvez por isso, tenha sido considerado a bíblia hippie, 

o espírito de sua geração, influenciando milhares de jovens a cair na estrada ao tocar o 

sentimento compartilhado por todos, a visão especial e o ideal romântico dos jovens norte-

americanos, como comenta Charters (1990), e que abordo no Capítulo 4. Para Ginsberg (2018, 

p. 233, Tradução MMM), o ponto alto do livro ou a virada genial de Kerouac reside em sua 

“visão sofisticada de personagens, estereótipos e arquétipos da sociedade” não apenas dos EUA, 

mas do mundo. 

Quando escreveu On the Road, Kerouac já havia sido considerado um jovem 

promissor para a literatura americana pela publicação de Cidade Pequena, Cidade Grande, de 

modo que poderia ter-se sustentado produzindo obras de forma convencional e esperada, 

seguindo o estilo narrativo que o fizera ser publicado pela primeira vez. Contudo, para a 

surpresa – e irritação – de alguns de seus colegas, especialmente Allen Ginsberg que a época 

era seu agente, Kerouac arriscou escrever algo que, segundo Ginsberg, jamais seria publicado. 

Portanto, em seu experimento com a prosa espontânea não encontrou nenhum suporte inicial, 

nem mesmo entre os integrantes beat. 

Após o primeiro impacto ou estranhamento que teve com o formato e proposta de 

Kerouac em On the Road, que foi lendo em suas visitas a Jack nas três semanas em que estava 

escrevendo o manuscrito, Ginsberg disse ter aprendido a lição de que na arte real “Ás vezes as 

coisas são uma bagunça” (Idem, p. 225, Tradução MMM). E Kerouac compreendeu e abordou 

a confusão e vitalidade americanas com jovialidade, captou a América média, suas atitudes, 

comportamentos, modos políticos, sofrimento, mutabilidade e transitoriedade. “...como um 

excêntrico ou um gênio curioso da prosa beat, suas atitudes abrangiam as atitudes da América 

central em seu aspecto mais espirituoso.” (Idem, p. 233, Tradução MMM). 

Em On the Road Kerouac evidencia o distanciamento entre a vida real e a ensinada 

nas escolas, nos livros de história e nos jornais. De acordo com Allen Ginsberg, “Não existia 
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preto e branco, certo e errado, como [...] pensava. As leis morais que eu pensava serem senso 

comum não tem nada a ver com nada, uma vez que você descobre que alguém matou uma 

pessoa65” (Idem, p. 240, Tradução MMM). A preocupação de Jack, desse modo, não estava no 

certo ou no errado, no bom ou no mal, mas na compreensão da experiência e na descoberta de 

que existe um mundo de possibilidades dentro e fora da América, e dentro e fora da cultura da 

classe média branca estadunidense (que ele mesmo descobriu na estrada). 

No contexto superficial da mentalidade cultural estadunidense do período pós guerras, 

a obra de Kerouac representou uma revelação – ainda que expressa em termos boêmios. Saindo 

de uma criação entre a classe média branca, Kerouac experimentou outras culturas, em especial 

a cultura negra e a cultura mexicana. Falando sobre sua própria experiência na estrada, Allen 

se lembra que na primeira vez em que esteve no México, ele se deu conta de que os Estados 

Unidos não eram o mundo, e que a ideia de que o mundo deveria ser como os EUA era uma 

loucura. Os personagens de Jack, bem como ele mesmo, “chegaram ao final da estrada 

americana e descobriram que existe um mundo fora da América” (Idem, p. 256). 

On the Road expressa essa revelação e, desse modo, conforma uma consciência difusa 

de que existem outras formas de ser e estar no mundo que destoam da vida regrada e da política 

de papai da classe média branca americana (ROSZAK, 1972). A consciência de que uma outra 

forma de vida – uma outra América – é possível. É a essa consciência ou sentimento difuso, 

que Charters (1990) chama de coração aberto. Para Cohan e Hark (1997), Sal Paradise e Dean 

Moriarty – Jack e Neal – representam, de um lado, a classe média e a tradição americanas, e, 

de outro lado, a modernidade, a velocidade e a rebeldia, que se reúnem na estrada. É no encontro 

entre Sal e Dean que a cultura americana se forma, ou melhor, se transforma. 

Nesse sentido, On the Road desempenha uma dupla tarefa. De um lado, como um 

produto de seu tempo, ela expressa e representa o processo de transformação das ideias, dos 

valores, do comportamento da cultura estadunidense. Por outro lado, como uma obra literária 

capaz de produzir imagens e imaginários (ANDERSON, 2005), ela conforma uma nova visão 

da América que é difusamente compartilhada e imaginada, informando e influenciando esse 

processo de transformações de dimensões culturais, políticas e sociais. 

Desse modo, à medida que mobilizam influências precedentes e comunicam para além 

de seu tempo presente, Kerouac e sua obra podem ser compreendidos como integrantes de um 

processo de transição (ELIAS, 1995), mais do que como marco de uma época, de um estilo, de 

 
65 Alusão ao assassinato de Dave Kammerer por Lucien Carr, em 13 de agosto de 1944. 
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uma categoria, mas parte da conformação de uma contracultura mobilizada e que participa da 

construção de uma nova república estadunidense ao final dos anos 1960: a América 

Multicultural (LIND, 1995). É sobre seus efeitos – indiretos – ou sobre as vozes dissonantes 

que falam ao mesmo tempo, que trato a seguir. 

 

3.2 “ONDE VAIS, AMÉRICA, EM TEU CARRO RELUZENTE NA NOITE?” 

 

Os anos 1950 marcaram simbolicamente um período de condensação dos desejos por 

sentir e experimentar que se faziam difusamente presentes na sociedade estadunidense de início 

a meados do século XX. Segundo Cohn (2010), os beats conseguiram expressar em um único 

movimento, que veio a se manifestar em diversas formas – na música, na literatura, no cinema, 

na pintura, nos modos de vestir –, desejos até então fragmentados em diferentes grupos sociais. 

Significa dizer que foi nos anos 1950 que o processo gradual de transformações nos Estados 

Unidos se tornou perceptível ao público em geral, em especial, por chegar ao interior das casas 

da família da classe média americana e aos meios de comunicação de massa evidenciando um 

movimento cultural mais abrangente de dimensão nacional: o surgimento de uma nova geração. 

Se o movimento beat, que sacudiu a normalidade de sua época pela disseminação de 

ideias, valores e formas de comportamento alternativas – modos de vestir, de falar, aonde ir, o 

que fazer –, foi considerado uma espécie de revolução cultural, os anos 1960 abalaram ainda 

mais a sociedade norte-americana. Os beats acreditavam que uma nova América era possível, 

com outras formas de ser e estar, mas não sabiam exatamente o que ela iria se tornar ou nem 

mesmo como transformá-la. Eles queriam “cair fora” e colocar o pé na estrada, explorar os 

níveis de consciência, transcender o espírito, ou criar comunidades alternativas em que 

vivessem por suas próprias normas e formas de produção e compartilhamento, como sinaliza 

Timothy Leary66. 

Na introdução da peça Geração Beat, escrita por Jack Kerouac em 1957 e descoberta 

em um galpão apenas em 2005 (quando toda uma linha de roupas inspiradas no autor estava 

sendo lançada nos Estados Unidos por uma grife), a escritora norte-americana A. M. Homes 

afirmou que:  

 
66 Em conversa com Allan Watts, Allen Ginsberg e Gary Snyder, em 1967, originalmente publicada no panfleto 

The Houseboat Summit, disponível em Cohn e Pimenta (2008), sob o título “Drop out!”. 
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Diferentemente dos veteranos da Segunda Guerra Mundial que voltavam para casa, 

casavam-se, mudavam-se para os subúrbios e abraçavam inteiramente o Sonho 

Americano e a florescente cultura de mais, mais, mais, a vida beat era vivida no limite. 

Os beats nada tinham a perder, nem podiam cair de muito alto. Homens sagrados, 

pensadores, antimaterialistas, eram exatamente o oposto dos “homens de caserna”. 

Kerouac e sua fraternidade experimental aspiravam a algo mais – uma espécie de 

liberdade. Eles queriam levitar, voar, se mover sem amarras no tempo e no espaço. 

Queriam encontrar a espiritualidade e a entrega entre os socialmente desajustados. E 

queriam se divertir, ganhar alguns trocados apostando em cavalos, beber um pouco, 

transar. (HOMES, 2005, p. 6). 

 

Os jovens dos anos 1960, por sua vez, quiseram acabar com o autoritarismo, a 

exploração do trabalho, a Guerra do Vietnã, o alistamento compulsório, a discriminação racial, 

a ditadura militar... Nos EUA e no resto do globo disseminou-se entre a juventude a crença na 

possibilidade de um mundo melhor. Zappa e Soto (2008) sinalizam que  

A onda de rebeldia que percorreu o globo em 68 foi inspirada, de um lado por 

reivindicações específicas de cada realidade nacional [...] Mas não era só isso. Jovens 

de todo planeta alimentavam também a generosa e generalizada revolta contra o 

mundo bipolar, os valores sociais ultrapassados, o falso moralismo, a repressão 

sexual, as injustiças sociais e a guerra no Vietnã... (Idem, p. 12). 

 

Embora não tenha conformado um movimento organizado e politicamente orientado 

– como falo no Capítulo 1 –, a Geração Beat influenciou a contracultura que a sucedeu, 

especialmente o movimento hippie, ainda que tal associação incomodasse o escritor beat Jack 

Kerouac ao final de sua vida. Em um artigo que publicou em 2007 no Chicago Tribune, Ron 

Collins arrisca dizer que se deve a Kerouac o prefixo “contra” presente no termo 

“contracultura”. O desvio na Geração Beat – com sua necessidade de uma busca incessante – 

influenciou as tendências revolucionárias dos anos subsequentes, sobrevivendo em uma espécie 

de inconformismo: nos “indícios de uma busca” (HOLMES, 1952, s/p, Tradução MMM). 

Segundo Wilson (2015), 

Princípios políticos e sociais mudaram como resultado da influência da geração beat. 

Uma análise das origens dos beatniks e o propósito de sua literatura mostra a 

influência passada e presente que tiveram sobre os ideais sociais e políticos da 

América. Eles são a voz para aqueles que sentem que não podem falar, os olhos para 

aqueles que não podem ver, e os ouvidos para aqueles que não podem ouvir. Todos 

os tipos de beatniks, sejam eles hippies, emos ou góticos, estão fora das normas da 

sociedade e desafiam o atual modo de pensar; eles são os dissidentes e o mundo 

precisa desesperadamente deles. Embora certos grupos entre os jovens da América 

tenham sido considerados indesejáveis, ou espinhos nas costas, eles são urgentemente 

necessários. Sem o desafio constante que proporcionam, seria fácil para uma 

sociedade tornar-se estagnada em seus ideais, ou pior: tornar-se uma sociedade 

opressiva de tamanho único para todos. Infelizmente, falar por mudança é um desafio 

contínuo em face da oposição, e a oposição não considera os dissidentes em alta 

consideração (WILSON, 2015, s/p, Tradução de MMM). 
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Os anos 1960 que sucederam a Geração Beat – embora ela não tenha se dissipado nesse 

período, mas declinado gradualmente em importância no amplo contexto social (WILLER, 

2010) –, entraram para a história como um momento de agitações políticas e sociais, em que 

“algumas idéias críticas mais importantes da década de 1960 encontraram sua expressão e 

exerceram sua influência real [especialmente em 1968]” (BOTTOMORE, 1970, p. 79). As ruas 

dos EUA foram preenchidas por manifestantes pacifistas, feministas, homossexuais, 

democratas e republicanos, hippies, yippies, Panteras Negras, militaristas, libertários... 

(ZAPPA; SOTO, 2008). Segundo Bottomore (1970), a liberdade de expressão e de pensamento, 

os direitos civis, e o fim da Guerra do Vietnã tornaram-se as principais pautas das manifestações 

políticas e sociais dos anos 1960 naquele país. 

Foi um período em que líderes como Martin Luther King Jr., Malcolm X, John 

Kennedy e, seu irmão, Robert Kennedy, mobilizaram milhões de americanos em prol de 

reformas sociais. Que todos esses exemplos de líderes populares tenham sido assassinados, é 

um testemunho de que 1960 foi uma década violenta da história estadunidense (RATNER-

ROSENHAGEN, 2019), integrando um processo de revolução para a implementação de uma 

nova forma de organização societal. Os debates políticos evoluíram em muitas partes para o 

confronto armado com bombas de gás, cassetetes e tiros da polícia (ZAPPA; SOTO, 2008). 

Nesse contexto, em 30 de outubro de 1969, o vice-presidente Spiro Theodore Agnew se referiu 

acerca da juventude rebelde e dissidente como abutres e parasitas que os americanos deveriam 

separar da sociedade com a mesma pena com que separam as maçãs podres de um caixote 

(ARENDT, 1973; NEW YORK TIMES, 1970). 

A produção cinematográfica Easy Rider, de 1969, é ilustrativa dessa reação violenta e 

da tensão existente nos Estados Unidos de meados do século XX. O filme marca, de certo modo, 

o encerramento de uma época. Ao ser lançado no fim da década de 1960, remete, 

simbolicamente, a uma síntese do pouco mais de meio século da história americana: a 

emergência de formas de vida social alternativas e o recrudescimento da mentalidade 

estadunidense (que a sucedeu) com o assassinato icônico de personagens outsiders (BECKER 

2008b) que destoam estética e ideologicamente dos padrões socialmente aceitos e que 

corporificam esse modo de vida alternativo67; expondo os conflitos entre os valores 

conservadores da cultura dominante e as práticas desviantes dos jovens dos anos 1950 e 1960. 

 
67

Wyatt e Billy, interpretados respectivamente por Peter Fonda e Dennis Hopper, usavam roupas de couro, tinham 

cabelos longos e cruzavam o país de moto com o dinheiro de uma venda de cocaína escondido no tanque de 

combustível. Fonda ficou conhecido como “Capitão América” por seu capacete, moto e jaqueta estampados com 
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A atmosfera conflituosa expressa em Easy Rider (1969) e no diálogo entre as 

personagens George Hanson e Billy, adiante, pode ser entendida em termos de identidades, 

valores e interesses que se interseccionam e que são mobilizados diferentemente por grupos 

sociais e indivíduos diversos. Ao falar sobre os Agentes da Transformação, o sociólogo Erik 

Olin Wright (2019) considera que valores como igualdade/justiça, democracia/liberdade e 

comunidade/solidariedade podem ser mobilizados diferentemente pelos indivíduos e 

coletividades, tendo em vista seus interesses e identidades. 

 

Figura 13. Denis Hooper, Peter Fonda e Jack Nicholson, da esquerda para a direita, em Easy Rider (1969). 

 
Fonte: Columbia Pictures Corporation apud Pfeiffer, 2019. 

 

A constituição dessas identidades, contudo, envolve processos de identificação e 

diferenciação entre grupos dominantes e desviantes (BECKER, 2008b). A dupla de 

motoqueiros viajantes, que ensinou os Estados Unidos a cheirar cocaína e a fumar maconha nas 

 
a bandeira dos Estados Unidos; enquanto o traje de Hooper remetia a algum tipo de herói do Oeste ou Buffalo Bill 

(conforme Figura 13). Exibindo o abuso de substâncias ilegais, como a maconha e a cocaína, o consumo excessivo 

de álcool – por outra personagem, o advogado George Hanson, interpretado por Jack Nicholson – e a vida em uma 

comunidade hippie¸ o road movie Easy Rider exalta a cultura marginal nos Estados Unidos de sua época, contrasta 

tradição e modernidade e transforma o gênero dos road movies americanos. (COHAN; HARK, 1997; KLINGER, 

1997). 
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telas do cinema, representa um tipo de liberdade que destoa dos interesses e da concepção de 

liberdade daqueles que se identificam como parte do grupo dominante, e mesmo que haja certa 

heterogeneidade dentro dos grupos, a formação das identidades passa por um processo de 

diferenciação em relação ao outro. No diálogo indicado, o advogado George Hanson, 

interpretado por Jack Nicholson, e o motoqueiro Billy, interpretado por Dennis Hopper, falam 

sobre a oposição entre a cultura “dominante” e a cultura marginal – e seus efeitos e ameaças – 

a partir da questão da liberdade. 

GH: Sabe, este costumava ser um país muito bom. Não consigo entender o que está 

acontecendo de errado. 

B: Cara, todos viraram covardes, é isso o que aconteceu. Nós nem podemos ficar num 

hotel de segunda, aliás, um motel de segunda! Eles acham que a gente vai cortar suas 

gargantas ou algo do tipo. Eles têm medo, cara. 

GH: Eles não têm medo de vocês. Eles têm medo do que vocês representam para eles. 

B: Cara, para eles, tudo o que nós representamos é alguém que precisa de um corte de 

cabelo! 

GH: Não. O que vocês representam para eles é liberdade. 

B: E o que há de errado com a liberdade? É disso que se trata tudo! 

GH: Ah, sim! É verdade. É disso que se trata, tudo bem. Mas falar dela e vivê-la são 

duas coisas diferentes. Quer dizer... é difícil ser livre quando se é comprado e vendido 

no mercado. Mas, claro, nunca diga a ninguém que eles não são livres, porque eles 

vão se ocupar de matar e aleijar para lhe provar que são. Ah, sim, eles vão falar e falar 

e falar para você sobre liberdade individual, mas, quando veem um indivíduo livre, 

ficam com medo. 

B: Bem, Eu não boto ninguém para correr de medo.  

GH: Não. Isso é o que torna eles perigosos. (EASY RIDER, 1969, Tradução MMM) 

 

“Um homem saiu em busca da América e não a encontrou em lugar nenhum” 

(COHAN; HARK, 1997, p.1, Tradução MMM), esse era o slogan da campanha publicitária de 

Easy Rider; a América da liberdade, das possibilidades, da oportunidade não estava lá. A 

América real era muito diferente da que Wyatt e Billy buscavam. Assim, como o polêmico 

poema de Allen Ginsberg, de 1955, Howl, que foi momentaneamente censurado, o filme em 

questão também foi proibido no Estado da Califórnia pouco mais de uma década depois, em 

1969, quando Ronald Reagan era Governador. (COHAN; HARK, 1997).  

No âmbito cultural, Easy Rider mudou o rumo dos road movies68 americanos e foi 

fortemente influenciado pela estrada de Sal Paradise e Dean Moriarty em On the Road. O filme 

 
68 Cohan e Hark (1997) consideram três ciclos principais da produção cinematográfica dos road movies “fora da 

lei”: 1) final dos anos 1930-50; 2) anos 1960-70; 3) anos 1990. As diferentes fases dos filmes de estrada, demarcam 

em um primeiro momento as relações entre personagens, pares de homens e mulheres, que resistiam a consumação 
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é um bom exemplo do alcance da Geração Beat de Jack Kerouac sobre a Geração de 68. Se o 

que Kerouac queria era “refazer o teatro e o cinema nos Estados Unidos, dar a eles um choque 

de espontaneidade, remover preconceitos de situação e deixar as pessoas delirarem como fazem 

na vida real” (apud HOMES, 2005, p. 7, Tradução MMM), esse é um indício de que ele foi 

bem sucedido em seu propósito, ainda que a resposta ao “choque de espontaneidade”, no 

contexto das agitações políticas dos anos 1960, tenha sido o descarte das maçãs podres, como 

sugerido por Spiro T. Agnew e representado no filme. 

No espectro político, de acordo com Hobsbawm (1995), os anos 1960 encerraram a 

era dos presidentes democratas nos EUA, que só retornariam ao poder com Jimmy Carter e Bill 

Clinton na presidência, entre 1977-1981 e 1993-2001, respectivamente. O conservadorismo 

político de presidentes eleitos pelo Partido Republicano, como Richard Nixon (1969-1974), 

Ronald Reagan (1981-1989) e Georg H. W. Bush (1989-1993), parece ter abafado o espírito 

libertário dos anos 1960. Desse modo, a virada da década 1960-70 teve início com a eleição de 

Nixon, que tal como Reagan e Bush, fez renascer os padrões puritanos do macarthismo 

(BUENO, 2019). 

Foi nesse contexto que figuras como Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg e Jane 

Fonda foram acusadas por J. Edgar Hoover – um ultraconservador que participou da criação do 

FBI – “de ‘desequilíbrio mental’, assegurando que suas atividades levavam ‘ao 

enfraquecimento moral da nação’” (Idem, p. 22). Quando Eduardo Bueno conversou com 

Lawrence Farlinghetti no semi sótão da livraria e editora City Lights, em São Francisco, no 

início dos anos 1980, sobre “o espírito de rebelião que impulsiona boa parte da criação artística 

nos Estados Unidos”, o poeta e editor beat “respondeu um tanto amargurado: ‘Ronald Reagan 

será eleito presidente deste país, dentro de alguns meses. Onde está a rebelião?’” (Idem, p. 19). 

No entanto, dez anos depois o cenário parecia mais promissor, como demonstra outro 

texto do mesmo autor, destacando “Um encontro com o poeta Allen Ginsberg em seu 

 
dos desejos sexuais. Depois, os road movies passaram a apresentar histórias centradas na amizade entre homens 

heterossexuais em que se faz presente uma relação afetiva de amizade e fraternidade, ausente de tensão sexual (os 

road buddies’ movies). Tanto no primeiro caso, quanto no segundo, o sucesso da viagem tende a depender da 

bondade e caridade de terceiros, como no caso das viagens possibilitadas pelas caronas. Ao final dos anos 1970 e 

decorrer dos anos 1980 há uma resistência do público em relação aos filmes de amigos homens heterossexuais, 

pois a ascensão dos movimentos sociais e a disseminação do universo queer na mídia levou o público a rejeitar os 

“parceiros de estradas”, pois as relações homossexuais passaram a estar subentendidas no imaginário da classe 

média. Assim, nos anos 1990, as mulheres que haviam saído de cena, a partir de filmes como Easy Rider (1969), 

passaram a figurar nas telas como, por exemplo, no filme Thelma e Louise de 1991. Nesse terceiro momento da 

indústria cinematográfica dos filmes de estrada, há também um desligamento em relação aos ideais de bondade e 

caridade, que Cohan e Hark (1997) exemplificam com o gosto de Thelma pelo crime, uma forma de rompimento 

com a opressão da “normalidade” americana. 
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apartamento, em Nova York, ao final duma longa era de conservadorismo nos Estados 

Unidos, no início dos anos 90” (Idem, p. 23, grifo dele). Segundo Bueno,  

Apesar de sua relativa repulsa aos políticos em geral, extensiva ao próprio Partido 

Democrata, Ginsberg festejou com algum entusiasmo a vitória do candidato que, 

segundo ele “mais se aproxima dos ideais libertários dos anos 60”. Mais do que 

os predicados de Clinton, porém, o que o maior poeta americano [então] vivo estava 

de fato celebrando era o “fim do período neomacarthista” instaurado com o início 

da Era Reagan, em 1980, e acrescido de uma sobrevida de quatro anos com a vitória 

de George Bush em 1988. (BUENO, 2019, p. 23, grifo meu). 

 

É curioso, no entanto, que parte da juventude libertária dos anos 1960, tenha aderido 

ou se tenha deixado levar pela guinada conservadora que sucedeu “a década de todas as 

revoltas” (FRIDMAN, 2015), o que lembra o ditado a que se refere Caio Graco Prado quando, 

na abertura de Nós que amávamos tanto a revolução, se referiu a esses jovens como “Incendiário 

aos vinte e bombeiro aos quarenta anos” (COHN-BENDIT, 1987, s/p.) Para Prado, esse ditado 

ilustra a transição da juventude “coletiva ao considerar o mundo ideal como parte do seu projeto 

pessoal” para a maturidade, na qual, “premidos pela necessidade de sobrevivência e realização, 

tendemos a individualizar a luta” (Idem). 

De forma menos violenta ou dramática do que a apresentada em Easy Rider (1969), 

Kerouac e sua obra foram alçados pela mídia à condição de representantes de uma geração 

rebelde, mas ao final de sua vida, esse autor sintetiza, também, o processo mais amplo de 

transformações na sociedade estadunidense, marcado pela abertura e pelo fechamento das 

ideias, dos valores e do comportamento. 

Jack Kerouac morreu em outubro de 1969, depois de anos sentado no sofá vendo 

programas de auditório na TV da casa de sua mãe (com quem morou a vida inteira), 

barrigudo, alcóolatra e reacionário, afastado de seus companheiros da geração 

beat, odiando cada cabeludo americano e se perguntando o que, afinal, havia de 

errado com On the Road. Sabendo-se quem de fato era Kerouac, não é difícil entender 

por quê. (BUENO, 2019, p. 46, grifo meu). 

 

Diferentemente de Bueno (2019), ainda não consigo saber de fato quem era Kerouac, 

o que me parece um exercício até mesmo infrutífero. O que posso dizer sobre ele é que como 

ator e autor ele viveu inúmeras controvérsias que se chocavam entre seu estilo de vida e seus 

valores: passeando entre os valores dominantes e conservadores da classe média em que foi 

criado e as práticas desviantes da juventude que veio a ser chamada nos jornais de sua época 

como delinquente. Em sua biografia, repetidas vezes, Charters (1990) comenta que Kerouac 

achava o comportamento rebelde de seus amigos uma perda de tempo, enquanto ia e vinha entre 

a casa de sua mãe e as estradas dos EUA, onde, por um lado, recarregava suas baterias e se 
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aproximava dos valores familiares de sua criação e, por outro lado, descarregava sua energia 

em drogas, sexo, jazz com certa frequência em Nova York e São Francisco: uma espécie de 

fuga necessária para continuar escrevendo e sendo o homem que achava que deveria ser para a 

sua mémêre. 

Não é possível dizer se a rebeldia lhe serviu apenas de laboratório – como um estudo 

de campo que lhe fornecia personagens, diálogos e histórias que lhe permitiram escrever um 

grande romance americano (ou vários) – como Holmes que, após o lançamento de Go, livro 

inspirado na vida boêmia dos beats de Nova York, e que obteve boa recepção na época, disse 

nunca ter se identificado plenamente com eles. Ou se foi uma versão de si mesmo, a qual 

Kerouac ressignificou no decorrer de sua vida. Tanto Becker (2008b) como Wright (2019) 

falam que no processo de construção de nossas identidades, somos capazes de pertencer a 

muitos grupos ao mesmo tempo, nos identificando com cada um de diferentes maneiras. Wright 

(2019), especialmente, fala sobre como no decorrer da luta, transformamos nossas identidades 

à luz de nossos valores e interesses, e como nos comportamos diferentemente enquanto 

indivíduos e enquanto coletividades. 

Como parte de um grupo de amigos que se aproximou por afinidades eletivas 

(FRIDMAN, 2015) – no  encontro entre configurações históricas, sociais, políticas e culturais 

específicas – Kerouac e seus amigos, que eram também poetas e escritores, queriam 

transformar, senão a América, a literatura americana. Em seu percurso como jovens – aos 20 e 

poucos anos de idade – foram se descobrindo e descobrindo o seu país. Quando o grupo se 

desfez, os amigos se afastaram, o movimento foi esmaecendo (mesmo que individualmente 

continuassem escrevendo e publicando), o furor coletivo foi se transformando nas pautas 

individuais. 

À medida que a vida de Kerouac se misturou com a lenda que ele criou sobre si mesmo 

e que muito do que foi escrito sobre ele compreende seus livros como extratos da realidade, 

retratos do que aconteceu (GINSBERG, 2018), talvez o título de Collins (2007) para sua 

publicação no Chicago Tribune, seja mais apropriado do que a percepção de que é possível 

saber quem Kerouac realmente foi, “Really, you might not know Jack”. As razões de seu 

afastamento, de sua crítica ao movimento hippie e às diferentes manifestações dos anos 1960, 

podem residir em inúmeros lugares: em sua criação católica e dentro dos padrões conservadores 

e politicamente desmobilizados da classe média de meados dos anos 1920-1940, em sua 

descendência que lhe designa um lugar dentre os americanos brancos imigrantes no desenho de 

uma américa multicultural, ou na tendência de individualizar a luta como coloca Prado. 
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Em 28 de setembro de 1969, Jack Kerouac publicou um artigo na Chicago Tribune 

Magazine falando sobre o que ele achava da juventude rebelde, da Geração de 68. Intitulou o 

texto algo como “Depois de mim, o dilúvio”. Logo de início Jack se distancia dos hippies e 

yippies classificando-se como um “bippie” intermediário – provável junção dos termos beat e 

hippie, que estiveram desde o final da década de 1950 associados ao seu nome –, colocando-se 

no meio, nem lá e nem cá, e vendo todos como órfãos inconsoláveis gritando por todos lados 

enquanto tentam a vida. No perfil de Kerouac no jornal, o editor John Fink, adverte que, ao ver 

a onda dos hippies e radicais se formar, tudo o que Kerouac pôde fazer 

foi sentar na beira da cama em desespero, como Lazarus, ouvindo seus "likes" 

horríveis, e "like you know" e "wow, crazy" e "a wig, man", “a real gas"- [ observando 

que] Tudo isso estava prestes a se espalhar por toda a América, até mesmo no nível 

escolar, e ser atribuído a coisa minha. (KEROUAC 19-- apud FINK, 1969, Tradução 

MMM). 

 

As quatro páginas da arte dessa edição para o artigo de Kerouac (ver Figura 14, baixo) 

ilustram o que Wright (2019) veio a considerar como a proliferação de movimentos “anti”, que 

levantam uma bandeira contra alguma coisa – antirracismo, antiguerra, antiglobalização, contra 

o machismo, contra a homofobia... Para este autor, o problema dos movimentos anti – os quais 

no contexto dos anos 1960, Kerouac teria dado o pontapé inicial ou a inspiração para o levante 

“rebelde”, como é possível interpretar na ilustração citada – é que eles fragmentam a luta e 

tendem a dispersar ao invés de angariar pessoas, pois não se sustentam com propostas para uma 

transformação efetiva. Segundo Eric Olin Wright, 

É mais fácil criticar o atual estado de coisas do que propor uma alternativa viável. [...] 

No movimento de direitos civis, a demanda para por fim às leis de segregação era 

bastante explícita; mas o que não ficava tão evidente era justamente o que significava 

exigir novas políticas e instituições que pudessem garantir bons empregos para todos, 

acabar com a pobreza e empoderar as pessoas comuns. E assim que o movimento, nos 

anos 1960, alterou seu foco para uma agenda mais positiva e voltada para a igualdade 

em questões de poder político e oportunidade econômica (inclusive articulando diante 

da necessidade de instituições alternativas para dar conta dessas metas), a unidade do 

movimento começou a esfalecer. (WRIGHT, 2019, p. 94 - 95). 
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Figura 14. Ilustração para artigo de Jack Kerouac na Chicago Tribune Magazine, 28 de setembro de 1969. 

 
Fonte: Chicago Tribune Archives, 1969. 
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De acordo com Lind (1995), na crescente onda de manifestações e crenças em um 

mundo melhor que emergiu entre os anos 1950 e 1960, os debates sobre a “América” e o que 

faz dela uma nação trouxeram à tona um questionamento do século XIX e da Guerra Civil nos 

Estados Unidos: “Nós somos uma nação?”. Na tentativa de responder a essa questão, pluralistas 

culturais69 , multiculturalistas70, universalistas e nacionalistas, em diferentes margens do 

espectro político, refletiram acerca da constituição cultural estadunidense. 

De um lado, entre pluralistas e multiculturalistas, localizam-se os debates acerca da 

diversidade étnica e cultural, considerando-se os EUA uma “nação de nações”. De outro lado, 

entre universalistas, concebe-se o país como uma Ideia-Nação: uma ideia fundada na igualdade 

humana, nos direitos naturais, na liberdade civil, na democracia e no governo constitucional. 

Ao passo que dentre os nacionalistas os Estados Unidos são um Estado-Nação formado por 

uma “comunidade histórica concreta, definida primeiramente por uma língua comum, cultura 

popular e folclore comum” (LIND, 1995, p. 5). 

A despeito dos limites de cada uma dessas concepções de nação, Lind (1995) considera 

que os movimentos sociais nos anos 1960 – em especial a Revolução dos Direitos Civis (1950-

1970) – nos Estados Unidos representaram um movimento de ruptura que fundou uma nova 

república americana71, a América Multicultural, marcada pela formação de uma “América” una, 

mas heterogênea, formada por subculturas nacionais. Contudo, Lind (1995) sinaliza que a 

América Multicultural antes de ser resultado de líderes como Martin Luther King e Lyndon 

Johnson, é fruto de Richard Nixon, desvirtuando os desejos e sonhos da juventude 

transformadora. 

Em suma, as agitações culturais dos anos 1950 e suas reverberações sociais e políticas 

trazem à vista a ligação entre cultura e política e seu papel na conformação da comunidade 

nacional, sua manutenção ou transformação. Movidos pelo desejo de mudança – ou de rebelião, 

 
69 De acordo com Lind (1995), os pluralistas culturais tendem a identificar as “nações da América” com grupos 

étnicos específicos (e brancos): ingleses, alemães, irlandeses, italianos e poloneses. Os pluralistas culturais tendem 

a localizar-se à esquerda no espectro político, embora não exclusivamente. 
70 Encontrados normalmente à esquerda (mas também não exclusivamente), concentram o debate acerca da 

identidade nacional estadunidense no caráter multinacional da cidadania americana. Nessa perspectiva, os Estados 

Unidos seriam uma “nação de nações” e não um Estado-Nação. Dentre as descendências que compõem a cultura 

nacional, encontram-se brancos, negros ou afro-americanos, hispânicos, asiáticos do pacífico e índio-americanos. 

(LIND, 1995). 
71 Segundo Lind (1995), os EUA viveram três diferentes Repúblicas que montaram os tijolos da construção do 

Estado-Nação. A 1ª República, denominada Anglo-América, englobava uma população de origem anglo-saxã ou 

anglo-germânica, de credo cristão protestante, e politicamente orientada pelo federalismo republicano. A 2ª 

República, intitulada Euro-América, considerava que ser americano significava ser descendente de europeu e 

cristão, nesse caso católico ou protestante, e adepto da democracia federal. A 3ª República, de acordo com o autor, 

é a República América Multicultural. 
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como sublinha Selcik (2014) – os jovens se mobilizaram por uma nova América possível, uma 

América difusamente imaginada. O desejo de mudança e sua imaginação coletiva foram, de 

certa forma assimilados, pela cultura nacional, como expressa a mensagem que recebe cada 

visitante do Museu Nacional da História Americana, em Washington (DC): 

 

Figura 15. Exposição American Democracy: a Great Leap of Faith no National Museum of American History. 

 
Fonte: acervo pessoal, 2019. 

 

Nós temos sonhos da América – A NAÇÃO da oportunidade, a terra da promessa. 

Nós trabalhamos e nos movemos e lutamos para realizar nossos sonhos. NÓS 

CONSTRUÍMOS, nós reconstruímos. Nós obtemos êxito, nós falhamos. Nós 

concordamos, nós discordamos. Nós mudamos, nós aprendemos, nós criamos os 

Estados Unidos JUNTOS. (NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY, 

2019). 

 

Uma América da qual os dissidentes fazem parte. 

As formas de fazer a América “juntos” são múltiplas. Ao me debruçar sobre a Geração 

Beat e seu principal expoente – Jack Kerouac –, no próximo capítulo me dedico ao modo por 

excelência de fazer a América neste movimento: a viagem. 
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4 “WE MAKE THE UNITED STATES TOGETHER” 

 

Na introdução à edição de On the Road, publicada pela Penguin, Ann Charters relata: 

Entrevistadores não estavam interessados em “Sal Paradise” ou na vida de Kerouac 

como um escritor entre suas viagens na estrada. Eles guardavam suas canetas quando 

ele [kerouac] os dizia que veio de uma família franco-canadense; eles se tornavam 

surdos quando dizia que amava a América porque ela tinha aberto suas portas para 

seus pais imigrantes; eles achavam que ele estava brincando quando tentou explicar 

que não era “beat” mas um “católico místico louco, estranho e solitário” e que não 

seria capaz de escrever tanto quanto escreveu se não vivesse “um tipo de vida 

monástica” em casa com sua mãe na maior parte do tempo. Nada disso soava tão 

excitante quanto a personalidade exuberante de Moriarty ou a emergência de uma 

Geração Beat. No entanto, o que a publicação de On the Road significou foi muito 

mais duradouro do que as manchetes dos jornais. (CHARTERS, 2000, p. ix, tradução 

MMM). 

 

Críticos, jornalistas, entrevistadores ainda não tinham dimensão do alcance que a obra 

e seu autor obteriam e do terremoto de agitações políticas e sociais que eclodiram nas décadas 

seguintes. Kerouac anunciou a emergência de uma nova consciência nos Estados Unidos, que 

se desdobrou, ganhou força e mobilização política nos movimentos contraculturais dos anos 

1960. Mas a virada de Jack Kerouac e da Geração Beat – embora ambos integrem um processo 

de transformação nacional, a formação de uma nova comunidade política imaginada 

(ANDERSON, 2005; ELIAS, 1995) – se expressou na transformação das práticas sociais não 

diretamente associadas ao levante de jovens politicamente engajados e orientados. A produção 

literária beat de Jack Kerouac, neste sentido, é política porque anuncia e ajuda a conformar na 

paisagem sociológica literariamente construída o desejo de rebelião da juventude de meados do 

século XX. 

A rebeldia de Kerouac, por sua vez, não se expressa por meio da militância política de 

jovens em movimentos sociais e partidos, reivindicando direitos sociais e participação.  E ainda 

assim, On the Road – como apontou o Village Voice apud Charters (2000, p. viii, tradução 

MMM) – representou “um grito de guerra para o espírito evasivo de rebelião desses tempos”. 

O livro, que narra a jornada de dois amigos ao cruzar as estradas do EUA de Leste a Oeste, em 

meio ao “louco redemoinho de tudo o que ainda está por vir [...] numa gigantesca nuvem de 

poeira pairando sobre a Noite Americana” (KEROUAC, 2012, p. 24), tem na viagem a busca 

pela liberdade. Em On the Road, de Jack Kerouac, a viagem é o modo beat por excelência de 

“fazer” a América. 

Após a publicação do livro, em 1957, pela editora Viking Press, milhares de jovens 

deixaram suas casas e colocaram o “pé na estrada” (subtítulo que o livro recebeu em sua versão 
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brasileira pela L&PM). A obra, portanto, não apenas expressou o sentimento de sua época e as 

transformações socioculturais em curso, mas também influenciou tais transformações, com a 

evasão de jovens americanos de classe média, que saíram da órbita de seus pais e foram 

conhecer os Estados Unidos em “primeira mão”, frequentar os guetos, os clubes de jazz ou viver 

nas ruas. O levantamento do FBI, anteriormente citado, indica que cerca de 90 mil jovens foram 

considerados fugitivos em 1967 (FRIDMAN, 2013; FRIDMAN, 2015; ROSZAK, 1972). 

Contudo, a viagem beat – o cair na estrada sem amarras – que escandalizou e 

preocupou os pais da classe média branca americana, evidencia, mais uma vez, a aproximação 

e o distanciamento entre as culturas marginais e a cultura dominante, ressignificando uma 

prática sociocultural há muito incorporada nas ideias e valores estabelecidos nos EUA. Já nos 

anos 1940, conhecer os Estados Unidos “em primeira mão” – firsthand – era uma prática 

cultural consolidada entre a classe média, espécie de “tradição inventada” (HOBSBAWM; 

RANGER, 2008), construída pelo esforço conjunto de empresários do setor de transportes – 

associados às ferrovias e rodovias –, hoteleiros, comerciantes e pessoas interessadas na história 

e paisagem natural americanas, e revestida pelo discurso nacionalista de amor à nação 

(SHAFFER, 2001). 

Desse modo, é relevante notar que colocar o pé na estrada não representava uma 

inovação em si: o rompimento com a cultura dominante, que desde meados do século XIX, com 

a expansão das ferrovias e a construção de resorts de luxo, incentivava a prática de conhecer os 

parques naturais e o local de acontecimentos históricos que conformavam um passado único 

norte-americano, juntando interesses econômicos e políticos. O novo em On the Road de Jack 

Kerouac é a reorientação da viagem por meio da qual a juventude – que se identificou com as 

personagens Dean Moriarty e Sal Paradise – conheceria o país e a si mesma. Bob Dylan disse 

que o livro mudou a sua vida, “como mudou também a de todo mundo”72. 

O sociólogo Renato Ortiz (2012, p. 132), argumenta que “mesmo as transformações 

se fazem sob a égide de uma tradição dominante”, o que abordo no Capítulo 2 sob a ótica dos 

lastros históricos e culturais. Agora, no presente Capítulo, procuro demonstrar que colocar o pé 

na estrada, viajar os Estados Unidos, cruzar o país de Leste a Oeste e de Norte a Sul, consolidou-

se como uma prática sociocultural essencial à construção dos Estados Unidos como uma nação 

unificada. De acordo com Shaffer (2001), a viagem na América foi construída narrativamente 

 
72 Ver citação na quarta capa da edição do livro em inglês, publicada pela editora Penguin (KEROUAC, 2000, 

tradução MMM). 
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como uma forma de americanização, capaz de criar americanos melhores, conformando um tipo 

de cidadania móvel. Ao cair na estrada, Jack Kerouac também se americaniza: mistura suas 

raízes franco-canadenses e a origem imigrante de seus personagens na dinâmica social da 

“fronteira”, que segundo o historiador Frederick Jackson Turner (1983;1986) é própria da 

constituição do país. 

Jack Kerouac ressignifica a viagem ao reorientar o olhar do interlocutor. Se, ao cair na 

estrada, ele foi capaz de enxergar que outras Américas eram possíveis (GINSBERG, 2018), em 

On the Road, ele convida a juventude americana a olhar junto com ele para a diversidade de 

possibilidades, lugares, pessoas, sentimentos presentes nas estradas, nas pequenas e grandes 

cidades. Se a cultura dominante – a dos WASPs – presava pela disciplina, o autocontrole, a 

temperança, integridade, honra e reputação (ÁVILA, 2018), Kerouac exaltava os sentimentos, 

a alegria, o desejo de sentir e experimentar, como na fala de Sal Paradise, no livro, que segundo 

o próprio autor era uma versão de si mesmo: 

Para mim pessoas mesmo são os loucos, os que são loucos para viver, loucos para 

falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo agora, aqueles que 

nunca bocejam e jamais falam chavões, mas queimam, queimam, queimam como 

fabulosos fogos de artifícios explodindo como constelações em cujo centro fervilhante 

– pop! – pode-se ver um brilho azul e intenso até que todos aaaaaaah! (KEROUAC, 

2012, p. 25). 

 

Buscando viver tudo, ao mesmo tempo, e em seu exato instante, os personagens de 

Kerouac moviam-se de modo desviante (BECKER, 2008b) em relação às viagens da classe 

média americana, a dos guias turísticos e enciclopédicos sobre os Estados Unidos, 

possibilitando observar que embora imaginários e identidades nacionais possam ser construídos 

como discursos universais e homogêneos, eles são também negociados, reinterpretados e 

reelaborados na prática, na vida cotidiana de grupos e indivíduos (CASTRO, 1999). Contudo, 

como a transformação se faz sob uma égide de uma tradição dominante – ou sob a influência 

de formas culturais compartilhadas e rearranjadas à luz das condições contextuais de uma época 

–, em Kerouac também se faz presente o amor pela “América”, a promessa de uma “América 

Grande”, a exaltação das planícies e montanhas nacionais, a vitalidade das cidades, o 

individualismo, o otimismo, a liberdade, o excepcionalismo americano. 

É a partir dessa dinâmica controversa entre a cultura dominante e as culturas marginais 

que procuro compreender a viagem na Geração Beat. Para tal, nos tópicos que seguem, 

apresento dois momentos da construção do turismo nacional nos Estados Unidos da América, 

marcados pela identificação da viagem a um comportamento cidadão que é parte do processo 

de americanização, que compreende, em primeiro lugar, os EUA como um país abençoado, 
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resultado da justaposição entre a riqueza natural inigualável e um povo único, cunhado no 

encontro entre o Leste e o Oeste (representado no Destino Manifesto) e, em segundo lugar, 

como um país dotado de uma cultura popular rica e diversa (relevante para a construção da 

República “América Multicultural” nos 1970). Esses dois momentos do desenvolvimento do 

turismo nacional, de meados do século XIX a 1946, são identificados, respectivamente, 1) a 

partir do movimento See America First e 2) da elaboração dos American Guides no contexto 

do Work Progress Administration, que tem início com o New Deal e o Governo Roosevelt 

(SHAFFER, 2001).  

Enfatizo, neste Capítulo 4, a formação do turismo nacional por dois motivos. O 

primeiro, é que cheguei à Geração Beat, adotando-a inicialmente como referencial empírico e 

logo em seguida, também, como objeto de pesquisa a partir de um questionamento pessoal e 

teórico sobre o significado da viagem para Jack Kerouac e, sobretudo, para a Geração Beat. O 

segundo, é que a viagem se desenvolveu, nos Estados Unidos, paralelamente a consolidação do 

Estado-Nação moderno urbano-industrial, sendo mobilizada nacionalmente na construção de 

um imaginário e identidade nacionais – o compartilhamento de um sentimento de comunhão, 

de um “destino comum” (RISÉRIO, 2020) – que, conforme abordo no Capítulo 1, participa da 

controversa relação cultura dominante-culturas marginais. Uma relação de influências mútuas, 

porém assimétricas. Por fim, compreender a Geração Beat sem considerar a importância da 

viagem para Jack Kerouac é desconsiderar um elemento central da vida e obra do autor que 

melhor representa o espírito desse movimento literário e geracional. 

 

4.1 BONS AMERICANOS PARTEM PARA VER A AMÉRICA 

 

No livro See America First: Tourism and National Identity, 1880-1940, Marguerite 

Shaffer (2001) delimita o recorte cronológico de sua pesquisa partindo do nascimento do 

turismo nacional nos Estados Unidos e chegando aos anos 1940, pois, segundo a autora, a partir 

de então Jack Kerouac rompe em parte com a tradição da viagem americana construída no 

decorrer de quase um século. Mas, conforme sinalizam Hobsbawm e Ranger (2008) – e outros 

autores como Ortiz (2012) e Rueschemeyer (2006) –, mesmo no rompimento há uma relação 

de continuidade (as vezes artificial) com o passado. 
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De acordo com Lind (1995), foi ao final do século XIX, após a Guerra Civil, que surgiu 

a importante questão proferida pelo Senador Charles Sumner de Massachusetts: “Are we a 

nation?”. A relação entre passado, presente e futuro, se mostrou relevante à construção de uma 

comunidade nacional “americana”, enfatizando o paradoxo existente entre a “modernidade 

objetiva das nações aos olhos do historiador versus a antiguidade subjetiva aos olhos dos 

nacionalistas” (ANDERSON, 2005, p. 24). A nação, como formulada por Anderson (2005), 

pode ser entendida como uma “comunidade política” imaginariamente formulada na 

consciência dos indivíduos que dela fazem parte, de modo que “na mente de cada um existe a 

imagem de sua comunhão” (p. 25). O que importa considerar a respeito dessa imagem, contudo, 

não é sua originalidade ou autenticidade, mas a maneira como ela é imaginada. 

Nesse sentido, a compreensão acerca do desenvolvimento de um turismo nacional nos 

EUA é relevante, pois foi, também, por meio de seu incremento, estimulado pelo advento das 

tecnologias aplicadas ao transporte e, sobretudo, a comunicação, que se disseminou um 

imaginário nacional compartilhado a respeito da América. Se as “Ideias são imateriais, mas 

precisam de estruturas materiais para tornar as pessoas cientes delas” (RATNER-

ROSENHAGEN, 2019, p. 31, tradução MMM), o desenvolvimento do turismo nacional no país 

– fomentado pela iniciativa pública e privada – integrou as bases para a mediação simbólica 

(ORTIZ, 2012) de uma ideia dominante sobre a nação: os Estados Unidos e seu povo. 

Recuperar um passado antigo, como é possível perceber na pesquisa de Shaffer (2001), 

configurou-se como uma necessidade no decorrer do século XIX, momento de fundação de uma 

república nacional que abandonava o passado Europeu, mas que precisava estabelecer seus 

alicerces em uma história própria. Faltava ao Novo Mundo o passado antigo da civilização e 

tradição do Velho Mundo, mesmo que, conforme Anderson (2005, p. 18), “as novas nações 

emergentes se [imaginem] como antigas”. No caso dos Estados Unidos, a viagem configurou-

se como uma forma de conhecer com os próprios olhos a geografia e a história nacionais, 

afirmando sua antiguidade (SHAFFER, 2001). 

Surgindo entre a classe média alta em meados do século XIX, a viagem foi assimilada 

como uma prática ritual73, assumindo uma função simbólica: assegurar a americanização de seu 

 
73 A produção cultural associada às viagens – como a literatura de viagens – tende a elencar determinados lugares 

como aqueles que devem e merecem ser visitados, influenciar o olhar dos viajantes sobre os destinos, os 

comportamentos esperados e considerados aceitáveis e que são, muitas vezes, reproduzidos cotidianamente pelos 

turistas como um ritual. No contexto da formação do turismo nacional nos Estados Unidos, como uma “tradição 

inventada”, a viagem se configura em “um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
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povo, função originalmente desempenhada pela dinâmica social da fronteira, sob a perspectiva 

do historiador progressista Turner (1893)74. Cabe sinalizar, no entanto, que em “povo” 

incluíam-se os brancos, anglo-saxões e protestantes. A história da americanização pela fronteira 

e pela viagem rumo ao Oeste é a história do encontro do homem civilizado com a selvageria – 

wilderness75 –, da necessidade de sobrevivência, da superação das adversidades geográficas, do 

domínio de povos pré-existentes. (SHAFFER, 2001). 

A antiguidade da história americana, na narrativa que foi assimilada pelo público 

viajante, reside em um povo e uma geografia predestinados a construir a “América” expressa 

no Destino Manifesto e na ideia da excepcionalidade americana. De acordo com Oliveira (2000, 

p. 131): 

A tese da excepcionalidade pode ser assim resumida: a América, ao criar um novo 

tipo de república democrática, estaria livre das doenças do Velho Continente. A 

quantidade e a qualidade de terras “livres” preservariam o caráter democrático da 

estrutura agrária e as instituições republicanas. A história do país seria, assim, a 

progressiva realização da vontade de Deus e das virtudes originais: o individualismo, 

a democracia, o autogoverno. A história como uma semente que se desenvolve e se 

desdobra, explicando como a virtude pode se perpetuar. A tese da fronteira vem em 

auxílio desta explicação. Em se movendo para o Oeste, os americanos poderiam 

escapar da decadência e renovar sua virtude. Eles poderiam se desenvolver no espaço 

mais do que no tempo. 

 

Sob essa perspectiva, seria por meio da Marcha para o Oeste – ao afastar-se do Leste 

civilizado, moderno e em industrialização –, que os americanos se tornariam americanos 

melhores, aprendendo a amar a América em sua grandiosidade. Ao sair de férias com sua 

esposa, em abril de 1892, o pastor metodista Stephen Merritt, escreveu em seu diário: 

Por muitos anos [...] tem sido meu desejo e projeto ver a terra que carinhosamente 

chamo de minha. [...] Nosso querido lar! [...] Nós estamos aprendendo a amá-lo mais 

e mais, e a nos alegrarmos de vivermos nesta terra favorecida. País abençoado. Como 

nossos corações se juntam com alegria sob as queridas estrelas e faixas [da bandeira 

americana]. (MERRIT, 1892 apud SHAFFER, 2001, s/p, tradução MMM). 

 

No relato de viagem de Merritt, selecionado por Shaffer (2001) para abrir sua obra, se 

faz presente a profunda legitimidade emocional de que fala Anderson (2005) e Gal (2006) 

acerca da comunidade imaginada. Relatos como este se reproduziram aos montes dentre os 

 
comportamento” e estabelecem uma relação com o passado, que pode ser, às vezes, artificial (HOBSBAWM; 

RANGER, 2008, p.9). 
74 Quando Turner apresentou sua teoria sobre o significado da fronteira na história americana, na reunião da 

American Historical Association, que ocorreu concomitantemente à Exposição de Chicago, em 1893, em 

celebração ao centenário da descoberta da América por Cristóvão Colombo, o processo de expansão continental 

estadunidense já havia se consolidado. A fronteira, neste sentido, estava fechada, assumindo uma função 

simbólica, enquanto processo, dinâmica social da americanização: o tornar-se americano. 
75 De acordo com Oliveira (2000, p. 205), o termo wilderness significa tanto deserto quanto selva nos EUA. É o 

ambiente inóspito que os americanos, vencendo as dificuldades, domaram e expandiram a fronteira. 
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viajantes da classe média branca americana, que escreviam suas impressões de viagem a bordo 

de trens de luxo – em vagões do tipo Pullman Palace (ver Figuras 17 e 18, mais adiante) – à 

medida que as ferrovias se expandiam, os resorts eram inaugurados, parques naturais criados e 

as viagens se proliferavam. Shaffer (2001) procura demonstrar que com o crescimento do 

turismo – e dos interesses políticos e econômicos correlatos –, produziam-se um conjunto de 

produtos culturais capazes de mobilizar o imaginário nacional e despertar o desejo e o dever de 

viajar. 

Entre 1880 e 1940, a emergente indústria do turismo nos Estados Unidos promoveu 

ativamente o turismo como um ritual de cidadania americana. Clubes comerciais, 

empresas ferroviárias, o National Park Service, defensores das “boas estradas”, 

editores de guias de viagem e uma ampla gama de defensores e entusiastas do turismo 

definiram a experiência do turista em termos nacionais [...] promoveram o turismo 

como um dever patriótico. (SHAFFER, 2001, s/-., tradução MMM, grifo meu). 

 

Livros, romances, poemas, jornais, revistas, guias... constroem narrativas e paisagens 

que passam a ser compartilhadas por seus leitores. Eles expressam a sociedade de uma época, 

interesses, intencionalidades. Conformam paisagens geográficas e sociológicas narradas em 

suas páginas. Convergem para a formação de imaginários sobre lugares, itinerários e países 

(CASTRO, 1999; MENEZES, 2004). Os mitos ou mensagens da América Branca foram se 

traduzindo, de acordo com Oliveira (2000, p. 127), “nos sermões, nos panfletos políticos, nas 

memórias e biografias, nas canções e poemas, nos discursos oficiais, na correspondência 

pública e privada, nos estudos históricos, nos manuais escolares, assim como nas obras 

literárias” e nos guias turísticos. 

Inseridas no âmbito da promoção turística, essas publicações contribuíram para que o 

turismo influenciasse a maneira como as pessoas se definiam e se compreendiam como 

americanas. A literatura de viagem, todavia, disseminava ideias sobre os Estados Unidos, mas 

também valores e comportamentos, disponibilizando um conjunto de orientações para seguir 

nas viagens. À medida que as viagens cresciam, o turismo foi ganhando um caráter 

institucionalizado em associações privadas e departamentos do Governo, consolidando-se 

como um projeto nacional. Esse projeto apresentou diferentes abordagens, tendo início com o 

movimento See America First, em 1915, e o Work Progress Administration entre 1930 e 1946, 

que promoveram, respectivamente, dois imaginários nacionais distintos e de certa forma 

complementares. 

Cabe sublinhar, no entanto, que o desenvolvimento do turismo nacional só foi possível 

pelo arranjo de condições contextuais existentes. Na virada do século XIX para o XX, os 

Estados Unidos passavam por um amplo processo de industrialização em que pequenas cidades 
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cresciam em consonância com o desenvolvimento da indústria e o campo se modernizava com 

a proliferação de pequenas cidades em regiões antes rurais e com a domesticação do ambiente 

selvagem, ou melhor, a superação dos impedimentos e dificuldades de locomoção e alcance 

impostos pela configuração geográfica nacional. Paulatinamente, as estradas de ferro foram se 

espraiando pelo território, em rotas de transporte e comércio para escoar a produção de produtos 

agrícolas e industriais. Nas palavras de Shaffer (2001, s/p. tradução MMM): 

Como um sistema de transporte nacional e uma rede de comunicação espalharam um 

corredor metropolitano pela América, como métodos de produção e distribuição em 

massa criaram um mercado nacional, como o capitalismo corporativo gerou uma 

classe média em expansão com tempo e dinheiro para gastar em lazer, o turismo surgiu 

como uma forma de consumo geográfico que se centrava nas vistas e cenas da nação 

americana. Em outras palavras, o turismo foi conectado integralmente ao surgimento 

dos Estados Unidos como um estado-nação urbano-industrial corporativo. [...e] 

ajudou a imbuir a nação com forma e substância. 

 

Mas, além das condições que convergiam para o desenvolvimento do turismo nacional 

e o incremento das viagens, a valorização do trabalho duro, da disciplina e da indústria como 

elementos decisivos para o sucesso e bem-estar do indivíduo e da nação também compunham 

o imaginário nacional, conflagrando uma contradição para a classe média branca 

estadunidense76. De acordo com Aron (1999, p; 5, tradução MMM) “lazer e ócio podiam ser 

fontes de um perigo moral, espiritual, financeiro e político”. O trabalho, ao final do século XIX 

era associado ao comportamento justo, à saúde moral, à benção e à redenção divina (Idem), 

ponto de vista que pode ser compreendido à luz das reflexões de Weber (2004) em A ética 

protestante e o espírito do capitalismo. 

No final do século XIX, as viagens se concentraram entre a classe média alta, 

concedidas como status – diferentemente para homens e mulheres – que afirmava o sucesso do 

trabalho disciplinado. As mulheres, nesse contexto, como colocado por Aron (1999), eram 

brancas majoritariamente casadas com homens da classe média, o que as desobrigava tanto do 

trabalho doméstico como do trabalho remunerado fora de casa ou, então, mulheres solteiras que 

trabalhavam como professoras. A autora explica que as atividades de lazer eram como 

“emblemas de uma dama”. Paulatinamente, consolidou-se um consenso social de que os 

homens de classe média e suas mulheres “mereciam tirar férias”, mantendo-se atentos aos 

 
76 Cabe retornar aqui à citação que faço no Capítulo 3 sobre Gabrielle Kerouac, mãe de Jack, e sua identificação 

com a classe média, justificando-se por meio do lazer e das viagens que oportunamente a família realizava. Logo 

em seguida, defende o filho que, aos seus olhos, é injustamente retratado como um marginal pela mídia: “Você 

sabe, o fato dele viajar bastante não significa nada, ele é realmente um bom garoto”. 
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perigos do ócio e do lazer para a laboriosidade e a disciplina que os habilitava a viajar, em 

primeiro lugar (ARON, 1999, p. 9, tradução MMM). 

As Figuras 17 e 18, a seguir, que compõem o acervo do Museu Nacional da História 

Americana, em Washington (DC), exibem o padrão de luxo das viagens realizadas pela classe 

média alta estadunidense ao final do século XIX77. Em 1886, a Pullman Palace Car Company 

anuncia vagões privados para turistas, desportistas e artistas teatrais (Figura 17). Dentre as 

opções disponíveis era possível escolher entre vagões leito, vagões de caça e vagões de 

excursão que ofereciam serviços luxuosos e especializados de acordo com o perfil do viajante 

(Figura 18). A Figura 16, abaixo, exibe um encarte de 1888. 

 

Figura 16. Encarte de divulgação turística, Pullman Palace Car Company, 1888. 

 
Fonte: Illinois Digital Archives, 2019.

 
77 As viagens transcontinentais tinham um alto custo para o viajante. Um bilhete de viagem de ida e volta custava 

cerca de trezentos dólares, entre os anos 1870 e 1880. Em sua viagem de Nova York à Califórnia e ao Alasca com 

sua esposa, Stephen Merritt gastou cerca de 10.000 dólares (SHAFFER, 2001). 
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Figura 17 – Anúncio, Pullman Palace Car Company. 

 
Fonte: Archives Center, National Museum of American History, 2020b.  
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Figura 18 – Fotografia, Pullman Palace Car Company Collection.  

 
Fonte: Archives Center, National Museum of American History, 2020a. 
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Stephen Merritt, o pastor metodista que mencionei anteriormente, realizou uma 

viagem de dois meses com sua esposa, partindo de Nova York, para a Califórnia e, então, para 

o Alasca, pela Raymond and Whitcomb Company. Como os demais homens e mulheres da 

classe média, de que fala Aron (1999), ele e sua esposa também “mereciam viajar”. Merritt 

confessou sua necessidade de tirar férias, devido a sua tripla jornada de trabalho – 

administrando uma loja, ministrando na congregação e lecionando no colégio missionário – e 

o baque emocional de perder três familiares próximos (SHAFFER, 2001). 

Cinquenta e nove anos mais tarde, Jack Kerouac também narrou sua viagem pelos 

Estados Unidos, saindo de Nova York e seguindo rumo à Califórnia – de forma ficcionalizada 

para se proteger, como dizia – expressando, tal como Merrit, o desejo (e até mesmo a 

necessidade) de sair para ver a América. Na primeira página do road novel, como Sal Paradise, 

escreveu: 

Encontrei Dean pela primeira vez não muito depois que minha mulher e eu nos 

separamos. Eu tinha acabado de me livrar de uma doença séria da qual nem vale a 

pena falar, a não ser que teve algo a ver com a separação terrivelmente desgastante e 

com a minha sensação de que tudo estava morto. Com a vinda de Dean Moriarty 

começa a parte da minha vida que se pode chamar de vida na estrada. Antes disso eu 

tinha sonhado muitas vezes em ir para o Oeste conhecer o país...
78

 (KEROUAC, 

2012, p. 19, grifo meu). 

 

Mas as viagens de Paradise e de Kerouac muito se afastam da de Merrit e sua esposa, 

embora apresentem também alguns pontos de contato, aproximações. Do mesmo modo, ao 

escrever sobre a cultura das férias – entendidas nesse contexto como viagens de lazer – nos 

Estados Unidos, Aron (1999) compartilha sobre as inúmeras viagens à praia que realizou desde 

a infância com sua família, e afirma: 

A última metade do século XX está muito distante da última metade do século XIX, 

mas eu posso localizar a origem das idas anuais de minha família para a praia nas 

experiências de férias da classe média há mais de um século atrás. Muito de minha 

experiência da infância se diferencia, é claro, da dos pioneiros viajantes do século 

XIX, mas algumas similaridades nos conectam. (ARON, 1999, p. 2, tradução MMM). 

 

Para identificar tais aproximações e distanciamentos entre a história das viagens nos 

EUA e a viagem beat de Jack Kerouac em On the Road, me desloco, nos subcapítulos que 

seguem, do final do século XIX para o ano de 1915, com a eclosão da 1ª Guerra Mundial e a 

virada das viagens nos Estados Unidos que assumem de forma mais urgente a função de edificar 

 
78 Na versão original escrita em 1951, Kerouac inicia o livro falando da morte de seu pai e não do rompimento 

com a parceira, Eddie Park: “Encontrei Dean pela primeira vez não muito depois da morte de meu pai... Eu tinha 

acabado de me livrar de uma doença séria da qual nem vale a pena falar, a não ser que teve algo a ver com a morte 

de meu pai e com a minha terrível sensação de que tudo estava morto” (apud CHARTERS, 2000, p. xxii-xxiii, 

tradução MMM). 
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o imaginário nacional. De acordo com Shaffer (2001), a atividade turística desenvolveu-se 

como aliada do nacionalismo que envolvia a experiência da viagem na mensagem da descoberta 

da “América”, significando, assim, a busca pela identidade nacional e cultural. 

Os Estados Unidos da América entraram no século XX com um sistema turístico 

semiestruturado. A relação entre o setor público, as corporações privadas e o apoio de civis em 

defesa da natureza e da história americanas confluíram para um esforço conjunto na tarefa de 

construir uma visão do país, mais especificamente durante a 1ª Guerra Mundial, momento em 

que se construíram estradas remetendo a história dos EUA79 – seus acontecimentos e 

personagens – e criaram-se monumentos pelo percurso. 

No século XIX os investimentos se concentraram majoritariamente na iniciativa 

privada, com a concessão pública do direito de exploração às empresas ferroviárias. Além da 

construção de linhas férreas transcontinentais, para atrair viajantes americanos a lugares 

americanos, foram construídos resorts de luxo, pela iniciativa dos donos das empresas de 

transporte, por onde as linhas de trem passavam. As empresas ferroviárias, desse modo, além 

de transportar os passageiros, forneciam guias, hospedagem, alimentação – um pacote turístico 

completo80. No processo de divulgação desses itinerários para a atração da classe média 

americana, a iniciativa privada financiou artistas, pintores, fotógrafos e romancistas, para 

elaborar uma gama de produtos culturais que fizessem uma mediação simbólica81. 

Shaffer (2001) demonstra como a ausência de um lastro histórico antigo como o do 

Velho Mundo foi preenchida pela paisagem natural e pelos acontecimentos históricos do país, 

 
79 A construção e melhoria das estradas representavam a conexão entre o passado e o futuro estadunidense, das 

estradas abertas pelos peregrinos à consolidação do moderno Estado Nação urbano-industrial (SHAFFER, 2001). 

Aliando o sentimento patriótico ao crescimento do comércio foram construídas estradas transcontinentais ligando 

o Atlântico ao Pacífico, objetivando desenvolver as cidades por onde as estradas passassem e promover o fluxo de 

viajantes criando rotas históricas e remetendo a personagens importantes da história nacional. A Lincoln Highway 

foi criada nesse contexto. Três elementos foram levados em consideração na escolha do percurso: 1) o acesso 

direto a locais de interesse histórico e cênico (paisagens naturais), 2) o acesso a centros de concentração 

demográfica; e 3) o apoio das comunidades locais. Não havia, no entanto, a preocupação de ligar a estrada a lugares 

significativos à vida de Abraham Lincoln, estabelecendo uma relação artificial entre a estrada e o passado que ela 

representa. Shaffer (2001) relata, no entanto, que em 1927 houve uma perda narrativa das estradas com a adoção 

de um sistema padronizado de sinalização que substituiu os nomes “históricos” por números, considerados pelo 

Joint Board on Interstate Highways mais adequado para a legibilidade dos mapas turísticos, facilitando o fluxo do 

turista.  
80 Ao final do século XIX, as linhas transcontinentais – como a Raymond and Whitcomb’ Company, a Northern 

Pacific Railroad, a Atchison, Topeka, and Santa Fe, e a Southern Pacific Railroad, por exemplo – levavam a hotéis 

elegantes como o Raymond, em Pasadena, o Hotel Del Monte, em Monterey, e o Palace Hotel, em San Francisco. 

(SHAFFER, 2001). 
81 Para disseminar a consciência da “América para americanos” (SHAFFER, 2001, s/p, tradução), se fazia 

necessário, também, para além de uma estrutura de serviços adequados ao público, inculcar o desejo e a motivação 

pela viagem, principalmente para os circuitos específicos das linhas de transporte. A criação de fotografias, 

quadros, romances e guias tinham o objetivo de realizar essa tarefa. 
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elencados como testemunhos de um passado ancestral americano afiançado pelo Destino 

Manifesto e pela ideia do excepcionalismo. É interessante notar, conforme Oliveira (2000), que 

os Estados Unidos foram pioneiros em uma criação de parques naturais marcada pela 

transformação do parque como um jardim (a natureza domada) para o parque como instrumento 

de preservação da natureza intocada. Reservas como o Yosemite National Park e o Yellowstone 

National Park consolidaram-se dentre os principais atrativos turísticos nacionais da virada do 

século. 

Contudo, como a construção da identidade nacional – ou de um sentimento de 

comunhão da comunidade imaginada – se dá pela eleição de paisagens naturais e fatos 

históricos como representantes dos Estados Unidos sua escolha expressa uma relação entre 

lembrança e esquecimento, configurando uma narrativa homogênea que, por vezes, apaga ou 

suprime a diversidade cultural dos grupos de coletividades existentes. Tais narrativas 

influenciam a atividade turística ao mesmo tempo em que são mobilizadas e disseminadas por 

ela. Na lógica da viagem como um dever patriótico e uma forma de reafirmar a americanidade 

passam ser consideradas locais de visitação quase que “obrigatória”. (CASTRO, 1999; ORTIZ, 

2012). 

Siqueira (2007), ao analisar o discurso sobre diferentes localidades no mundo em 

revistas especializadas na promoção turística, avalia que há um processo de hiper valorização 

dos destinos. Os elementos elencados como seus representantes são revestidos de um discurso 

que os coloca sempre em uma posição de superioridade a outros lugares e itinerários. No caso 

dos EUA, partindo da exposição de Shaffer (2001), é possível considerar que tanto os locais 

elencados como representantes da comunidade americana como as narrativas elaboradas em 

cima deles simbolicamente mediadas pelos produtos culturais de artistas e intelectuais 

contratados, enfatizam ideias, valores e comportamentos historicamente associados a classe e 

cultura dominantes, embaçando as contradições do processo de constituição nacional82. Os 

destinos turísticos estadunidenses – suas vistas e cenas – são retratados como superiores, 

representando a superioridade imaginada do país e seu povo. 

De acordo com Shaffer (2001), narrativas dissonantes a da América Branca da virada 

do século XIX para o XX – reforçada pelo movimento See America First, como tento 

 
82O violento processo de conquista e anexação de territórios nos Estados Unidos, acompanhado pela dominação e 

quase extermínio da população nativa, é adocicado na narrativa nacional. O mesmo pode ser dito a respeito da 

sujeição dos negros. Para mais informações sobre as formas de expansão territorial estadunidense, ler Oliveira 

(2000). 
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demonstrar a seguir – surgiram a nível nacional apenas a partir dos anos 1930, com o Governo 

Roosevelt, por meio do Work Progress Admnistration, um dos projetos atrelados a política do 

New Deal. Assumindo a elaboração de guias estaduais e regionais sobre os Estados Unidos 

como uma das principais frentes do projeto, o WPA deslocou o olhar para a diversidade da 

cultura popular estadunidense, designando-a como “cores locais”. A guinada para uma 

construção pluralista do imaginário nacional, no entanto, encontrou resistência no âmbito 

regional. 

Cabe ressaltar, que no decorrer do início do século XX o perfil dos viajantes no país 

se redesenhou. O universo operário e trabalhista que havia ocupado a produção cultural 

cinematográfica e literária, como aponta Tietchen (2018) – ver Capítulo 3 –, foi tocado também 

pelo mundo das viagens, que se expandiram para além da classe média alta branca. Aron (1999) 

sublinha que na Grande Depressão a maioria da classe trabalhadora adquiriu o direito anual às 

férias remuneradas. As viagens passaram, pouco a pouco, a fazer parte da vida da classe 

trabalhadora branca e imigrante e da classe média negra. De acordo com a autora, “embora a 

viagem dificilmente tenha unido pessoas dentre as linhas de classe, raça e etnia, ela criou uma 

experiência cultural que uma ampla seção transversal da população veio a compartilhar” 

(ARON, 1999, p.10, tradução MMM). Por volta dos anos 1940, as viagens se tornaram parte 

do consumo de massa do American Way of Life. 

 

4.1.1 See America First 

 

A emergência de um turismo nacional e do movimento See America First nos Estados 

Unidos conecta-se a história do turismo na Europa e ao volume de dólares americanos gastos 

por turistas americanos anualmente em solo europeu. Ao mesmo tempo em que os EUA se 

fundavam como uma nação moderna em sua constituição e antiga em sua predestinação para o 

futuro – distanciando-se da decadência e degeneração do Velho Mundo – as viagens 

internacionais para a Europa contabilizaram cerca de 150 milhões de dólares na temporada 

1904-1905. Aos olhos do trade turístico – ferroviários, rodoviários, comerciantes, hoteleiros, 

entre outros – e dos nacionalistas, os estadunidenses deveriam gastar seu dinheiro em seu 

próprio país contribuindo para seu crescimento. Esse foi o principal argumento para a formação 

do movimento em defesa das viagens nos Estados Unidos (SHAFFER, 2001). 
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A infraestrutura turística, desse modo, deveria se equiparar ou superar a existente na 

Europa, visando manter os turistas americanos em “casa”. Assim, “A criação e promoção de 

atrações únicas, o desenvolvimento de modos de transporte adequados e a emergência de uma 

ética do lazer tornaram possível o turismo nos Estados Unidos” (Idem, s/p., tradução MMM). 

As viagens foram promovidas como uma espécie de “Grand Tour across America”: uma 

oportunidade de conhecer o país, “celebrar a unidade da nação, de ser um Americano” (Ibdem). 

De acordo Shaffer (2000), isso configurou uma viagem de descoberta que pode ser entendida 

como atualização do Destino Manifesto. 

O historiador Marc Boyer (2003), ao escrever sobre o surgimento do turismo de massa, 

explica que a expressão grand tour remete às viagens realizadas no século XVII pelos filhos da 

elite inglesa, que eram movidas pela curiosidade cultural e cumpriam a função de propiciar uma 

formação culta (gentlemen). Os jovens ingleses, desse modo, viajavam para outros países como 

parte de sua educação, eles eram acompanhados por um tutor e as viagens duravam cerca de 

dois anos. Na França, por sua vez, os filhos da aristocracia viajavam por período de um ano 

pelo território francês, o que ficou conhecido como Petit Tour. 

Nos Estados Unidos da virada do século, mais precisamente em 25 de janeiro de 1906, 

o Governador John Cutler de Utah, ao abrir uma conferência realizada com 125 representantes 

de empresários e políticos, afirmou: 

O movimento pelo qual vocês se empenham nesta conferência [...] fará melhores 

cidadãos das dezenas de milhares de americanos que agora vivem na ignorância de 

sua própria terra, e por meio das agências da escola, do púlpito e da imprensa, levará 

aos jovens homens e donzelas da terra uma visão das regiões das quais nada sabem e 

que ainda estão sob o domínio da bandeira que todos reverenciamos. (apud 

SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM) 

 

O evento sediado em Salt Lake City, que durou três dias, intitulava-se See America 

Fisrt Conference e pregava a doutrina de que os estadunidenses deveriam ser incentivados a 

conhecer seu próprio país, como no slogan proferido por Fisher Sanford Harris – secretário da 

Salt Lake City Commercial Club que organizou a conferência em questão –: “Veja a Europa se 

quiser, mas veja a América primeiro”. Nomeado como secretário executivo da See America 

First League, criada no mesmo ano, Harris viajou os EUA por seis semanas com a missão de 

salvar os ignorantes, ou seja, fazer os americanos do Leste conhecerem o Oeste. Em seu tour 

visitou as cidades dos representantes que assistiram a conferência em busca de arrecadar fundos 

e captar investidores. (SHAFFER, 2001). 



126 

 

As tentativas da liga, contudo, se viram frustradas83, mas o slogan proferido por Harris 

foi utilizado por outros entusiastas que vieram depois dele. Em 1911 foi fundada a See America 

First Association com o objetivo de estabelecer uma campanha nacional para o turismo 

doméstico e promover, como dizia um de seus panfletos, “a exploração do cenário natural, o 

crescimento do conhecimento geográfico e a apreciação do hemisfério Ocidental” (SHAFFER, 

2001, s/p., tradução MMM). Para possibilitar aos americanos desvendar o continente e aprender 

sobre sua geografia, a associação propôs a criação de uma agência composta por pessoas 

especializadas em questões de Estado, negócios, transporte, comércio e educação. 

Paralelamente a uma formação geográfica sobre os EUA e a apreciação de seu cenário 

natural, a See America First Association se mobilizou para extrapolar a promoção do turismo a 

um nível patriótico: promover paz entre nações vizinhas, inspirar a formação de uma raça mais 

homogênea e a apreciação da produção artística na América. Entre 1911 e 1915, o lema See 

America First tornou-se um movimento que contava com incentivadores e investidores 

publicando artigos, peças sobre diferentes lugares do Oeste, alguns do Leste e principalmente 

do Noroeste Pacífico e propagandas em revistas. Em março de 1912, por exemplo, foi publicado 

o primeiro exemplar da revista See America First por um editor e interessado de Washington, 

A. L. Sommers. 

Neste ano, de acordo com Shaffer (2001, s/p., tradução MMM), um dos participantes 

do Trans-Mississippi Commercial Congress pronunciou-se a favor de uma campanha 

publicitária agressiva e sistemática afim de promover o turismo doméstico, justificando que  

a América foi descrita, apropriada e verdadeiramente, como “O país do próprio Deus”. 

Nenhum outro país em todo o mundo exibe tamanha maravilhosa combinação de tudo 

o que é possível na Criação. O cenário americano não é apenas o mais único, mas é 

incomparável e não pode ser superado por nenhuma outra nação na superfície do 

globo. [O turismo nacional promoveria mais dinheiro no bolso dos americanos e] 

maior lealdade às estrelas e faixas – e o melhor de tudo, um patriotismo mais fervoroso 

e intenso sem o estímulo artificial da guerra. 

 

Contudo, foi justamente a eclosão da 1ª Guerra Mundial na Europa, fechando as 

fronteiras do continente para os turistas, um dos maiores incentivadores para o desenvolvimento 

do turismo nos Estados Unidos. As grandes exposições, como a Panama-Pacific International 

Exhibition, realizada em São Francisco, representaram uma grande oportunidade para 

promover a viagem através do continente para turistas agora impedidos de viajar ao Velho 

Mundo. O slogan, desse modo, foi adotado por exibidores e promotores da feira acrescido da 

 
83 De acordo com a FHWA (2020), o objetivo era arrecadar 50 mil dólares em seis meses para promover uma 

campanha patriótica com alcance ao grande público. 
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sugestão de que ao se deslocar rumo ao Oeste os americanos conheceriam a verdadeira América 

e suas belezas naturais como um duplo testemunho: 1) um império americano abençoado por 

Deus; e 2) um império rico em recursos naturais que possibilitam o seu progresso.  

A seção See America First da história das rodovias publicada no site do Departamento 

de Transportes do Governo dos Estados Unidos, relata a importância do desenvolvimento de 

estradas, nesse contexto, que deveriam apresentar o mesmo nível de qualidade daquelas 

encontradas na Europa, e enfatiza os benefícios morais, sociais, comerciais, industriais e 

educacionais advindos do desenvolvimento das estradas nacionais. Durante o século XX, 

especialmente a partir de 1915, a aliança entre o setor público e a iniciativa privada se estreitou 

para o desenvolvimento do turismo nacional. Citando um artigo do Presidente da National 

Highways Association, a publicação enfatiza que: 

Durante 1915 nosso povo irá, mais do que nunca, decidir-se por ver a América. Isso 

porque nossas duas exposições, em San Diego e San Francisco, chegam durante o 

auge da luta europeia. Ver a America primeiro? Sim, decididamente sim. Mas qual 

parte da América deve ser vista, o Leste ou o Oeste, o Norte ou o Sul? O Leste propõe 

ver o Oeste! E é como deve ser, pois “See America First” usualmente significa ir para 

o Oeste ao invés de ir para a Europa. (DAVIS, 1915 apud FHWA, 2020, s/p., tradução 

MMM). 

 

Se durante o século XIX, a atividade turística foi promovida, em termos de publicidade 

e infraestrutura, majoritariamente pela iniciativa de investidores voltados para as estradas de 

ferro, durante a 1ª Guerra Mundial, associações de transporte como a National Old Trails 

Association, a Lincoln Highway Association e outras, voltaram-se para a promoção do “auto 

tourism”, promovendo a indústria automobilística e a construção e o melhoramento de estradas 

municipais, estaduais e nacionais, e adotando o slogan See America First. Se o custo das viagens 

precisava ser reduzido, como alertou o editorial de dezembro de 1905 da Harpers Weekly, o 

lançamento do Modelo T da Ford, a um preço mais baixo, desempenhou um importante papel 

para a popularidade dos automóveis e das boas estradas nos Estados Unidos. (FWHA, 2020; 

SHAFFER, 2001, tradução MMM). 

A revista da American Automobile Association editada mensalmente nos EUA, 

publicou um artigo em maio de 1912 afirmando que: 

o ano de 1912 viu o movimento [See America First] começar, 1913 verá a grande 

guarda avançar, e em 1915, quando a Exposição do Panamá abrir, a viagem 

transcontinental será uma mania. [...] Aquelas 5 mil pessoas [viajando de carro] estão 

seguindo o conselho de Fisher Harris de Salt Lake, que cunhou a frase que significa 

mais para a prosperidade deste país do que qualquer arranjo de leis que possa ser 

colocado em um estatuto pelo Congresso. (FHWA, 2020, s/p., tradução MMM). 
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E o autor do artigo, W. D. Rishel, acrescenta ao slogan de Harris “Veja a Europa se 

desejar, mas veja a América primeiro”, que “o automóvel é a maneira correta de fazer isso” 

(Ibdem). Neste sentido, diferentemente das viagens luxuosas de trem nos séculos XIX, as 

viagens de carro, no século XX, rumo ao Oeste, em estradas como a Lincoln Highway, 

possibilitavam ao viajante experimentar diretamente “o povo, os lugares e a história que fizeram 

da América única” para além das vistas da janela do trem em movimento, pois dava ao turista 

o controle total sobre a viagem (SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM). 

Como na divulgação dos resorts e percursos ferroviários do século XIX, a mediação 

simbólica do See America First Movement, no século XX, se deu por meio da elaboração da 

produção artística e intelectual. O movimento resultou na publicação de uma série de guias, que 

promoviam as cenas e vistas da América, o conhecimento geográfico e histórico, e o dever 

patriótico de conhecer a nação. O movimento incorporou as ideias de F. S. Harris, seu criador, 

de que a atmosfera pura do Oeste era capaz de revigorar o espírito dos americanos, dar vida, 

esperança e felicidade aos sem vida, desiludidos e miseráveis; a viagem para o Oeste permitiria 

ao homem se reavivar e revigorar o seu patriotismo. (SHAFFER, 2001). 

O movimento See America First disseminou a ideia de que, por meio do turismo, os 

americanos poderiam ver e consumir a terra da promessa, da liberdade e da oportunidade. A 

viagem, portanto, configura-se como um ato de consumo virtuoso. A publicação dos guias, 

revistas, romances e diários de viagem no âmbito do See America First associaram a viagem 

nos Estados Unidos com a identidade nacional, advogando em favor de valores e 

comportamentos considerados aceitáveis na cultura dominante. Assim, ao sair para ver a 

América, o viajante contemporâneo refazia o percurso dos pais fundadores, peregrinos, colonos 

da história estadunidense, passando pelos mesmos lugares pelos quais os heróis nacionais 

passaram, vendo as mesmas paisagens, experimentando o mesmo clima. 

A See America First Series é um conjunto de guias de viagem publicados pela editora 

Page Company, de Boston, entre 1912 e 1931, que pretendia retratar o continente norte 

americano como um todo. Margueritte Shaffer (2001, s/p., tradução MMM, grifou meu) 

comenta que na introdução a um dos 21 guia da série – Ohio: The Beautiful and Historic – 

Charles E. Hopkins sublinhou que “O nosso é um país grande e bonito, com uma história 

interessante! Nós devemos saber mais sobre ele!”, além disso, Hopkins promete, por meio 

daquela publicação, levar o leitor ao coração dos EUA. 
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Elaborada com a contribuição de diferentes autores, a série apresenta uma abordagem 

variada sobre as cenas e vistas nacionais. O guia California, Romantic and Beautiful, escrito 

por George Wharton James, por exemplo, enfatiza o caráter californiano. Como citado por 

Shaffer (2001), James romanticamente incentiva o leitor a: 

Ir além! Procure mais! Exija mais. Vá para o coração do país. Compreenda sua 

genialidade, compreenda seu espírito, compreenda sua universalidade e 

cosmopolitismo, examine sua vida abrangente, sinta sua liberdade, deleite-se em sua 

indiferença ao precedente, absorva sua individualidade, deleite-se em sua robustez, 

volte seus olhos para suas múltiplas facetas, beba de sua infinita variedade de riachos 

vivificantes, entregue-se ao abandono de seu naturalismo saudável, - em outras 

palavras, deixe a exuberante inundação de vida espontânea fluir através de você, e 

assim você conhecerá rapidamente a verdadeira Califórnia, o lar natural da beleza, 

do romance e da vida abundante. (SHAFFER, 2001, s.p/, tradução MMM, grifo meu). 

 

De acordo com Shaffer (2001), este e outros guias de James para a série da Page 

Company84, procuravam revelar uma identidade especialmente americana, um caráter nacional 

único. Seus guias conformavam um panorama favorável ao assentamento anglo-americano – 

dos desbravadores, caçadores de ouro e pioneiros –, sendo categorizados em cenário, história, 

geologia, ecologia, etnografia e cultura, partes que quando combinadas revelariam a história 

nacional. No caso do guia californiano, tratava-se do desenvolvimento da Califórnia desde a 

ocupação de povos indígenas aos conquistadores espanhóis, padres franciscanos e ao domínio 

Mexicano.  

Muitos guias da série, segundo Shaffer (2001), adotaram este formato, não em termos 

de estrutura ou categorias, mas em relação à semelhança de abordagem. Outros optaram pela 

narrativa de viagem, como Thomas Dowler Murphy, em Three Wonderlands of the American 

West, que seguia a tradição das viagens pitorescas do século XIX, da experiência estética de 

observação da natureza. “Atendendo principalmente ao turismo automobilístico, o livro de 

Murphy apresenta a viagem tanto como um escape para a natureza e uma busca por paisagens 

panorâmicas, como uma peregrinação aos santuários históricos” (Idem, s/p., tradução MMM).  

James e Murphy foram responsáveis por cerca de metade dos guias publicados pela 

Page, que mesclando os estilos de ambos os autores apresentou uma série de guias americanos 

baseados ora em pesquisa científica social ora em narrativa de viagem. Contudo, a despeito das 

diferentes abordagens, todos os guias publicados se enquadravam em uma narrativa mais ampla, 

que orientava a See America First Series, e apresentavam a “América” como um conceito 

unificado e disponível ao turista. Conforme a autora analisa, “Os guias de viagem trabalharam 

 
84 Tais como os guias sobre o Arizona, Novo México, Utah e o Lake Tahoe, publicados em 1917, 1920, 1922 e 

1928, respectivamente. 
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para definir um conjunto de tradições compartilhadas, uma história abrangente, um 

desenvolvimento comum que poderia ser chamado ou rotulado de “americano” e, no processo, 

eles localizavam essas características na paisagem” (SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM). 

Desse modo, ao eleger fatos e eventos históricos por diferentes locais da América do 

Norte, pesquisando-os, codificando-os e conectando-os, os guias de viagem conformavam uma 

totalidade americana imaginada, por meio de uma narrativa que conectava a história e a 

geografia nacionais. “Comemorando paisagens cênicas e maravilhas naturais, ruínas indígenas 

e espanholas, sítios históricos e santuários literários, os guias trabalhavam para reconciliar os 

conflitos herdados entre natureza, história e tecnologia, legitimando, assim, a ideologia do 

progresso que era a base da Era Progressista”. (Idem). 

A narrativa dominante promovida pelos guias sob o lema See America First é a do 

ideal da natureza como essência da identidade nacional, uma natureza que é criação de Deus e 

evidencia a benção divina sob a nação e sua presença nela, que compensa a falta de um passado 

antigo e justifica o excepcionalismo americano. Ao mesmo tempo, a paisagem representa o 

primitivo, a vida de povos indígenas precedentes, selvagens, domesticados, mas que 

corporificam a simplicidade e a autossuficiência de uma vida pré-industrial. 

Paradoxalmente, a natureza representa o escape da vida industrial, a fuga da 

modernidade, da cidade grande, como uma experiência primitiva, ao mesmo tempo que 

representa a potência nacional por suas riquezas naturais – bacias hidrográficas, terras livres 

para pastagem, minérios rentáveis, poder elétrico –, celebrando essas riquezas como recursos. 

De modo que “a natureza não apenas providencia um escape estético da rotina de trabalho da 

vida urbano-industrial, mas também corporifica o poder que a alimenta” (SHAFFER, 2001, 

s/p., tradução MMM). 

Os guias de James exemplificam como o olhar para a natureza – as paisagens cênicas 

estadunidenses – era mediado por acontecimentos históricos que reafirmavam a superioridade 

do povo americano, daquele povo que se americanizou na dinâmica da fronteira e que, 

diferentemente daqueles que o precederam, venceram os desafios, ultrapassaram as barreiras e 

criaram a nação. Locais históricos, ruínas espanholas e indígenas, o caminho dos exploradores 

e colonizadores associavam a paisagem com a história nacional, celebrando alguns 
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acontecimentos em detrimento de outros – o que remete à relação entre lembrança e 

esquecimento de que fala Menezes (2004)85. 

Os leitores dos guias de viagem, portanto, eram incentivados a seguir os passos dos 

exploradores, colonizadores, pioneiros, heróis destemidos da América. De acordo com Shaffer 

(2001, s/p., tradução MMM, grifo meu): 

Os guias não apenas celebravam um ideal de história genérico, eles definiram uma 

narrativa muito particular da história americana ao selecionar e apresentar 

deliberadamente certos fatos históricos. Ao mapear e decifrar os marcos da história, a 

série registrou o processo por meio do qual as fronteiras da nação foram formadas. Os 

guias descrevem a marcha da história com uma série de conquistas. Primeiro vieram 

os conquistadores espanhóis confrontando os habitantes nativos por todo Sudoeste e 

na Califórnia e na Flórida em busca de riquezas. Depois os padres franciscanos 

subjugaram os índios por meio da conversão. Eles foram seguidos pelos colonizadores 

franceses e padres jesuítas, e então os ingleses e suas colônias puritanas. Finalmente, 

os americanos, unidos em seu desejo por liberdade e democracia, romperam com 

os laços do império e se expandiram através do continente, conquistando 

indígenas e forjando uma nação livre e democrática. 

 

No imaginário de uma América livre e democrática promovido pelos guias da See 

America First Series todos os conflitos étnicos e raciais do país são obscurecidos, embotados 

pelo romance nacional da terra prometida, farta, livre e conquistada pelo único povo destinado 

a prosperar nela. Os povos indígenas não são incorporados como parte da nação americana e 

sua destruição é glorificada como o fim de uma ameaça à sociedade. Shaffer (2001) avalia que 

as batalhas são celebradas, uma vez que os povos indígenas, os espanhóis, os franceses – todos 

os povos que antecederam o americano (o europeu que se americanizou na dinâmica da 

fronteira) – foram incapazes de estabelecer uma civilização duradoura. 

Os peregrinos ingleses, os colonizadores anglo-americanos são considerados os 

verdadeiros revolucionários, o verdadeiro início da história americana. A cultura estadunidense, 

nesse sentido, é um exemplo exitoso da Marcha para o Progresso. Nessa narrativa, os negros 

americanos, como os povos indígenas e os imigrantes, também não tem vez. A América da See 

America First Series é a dos brancos, anglo-saxões e protestantes. Como aponta Shaffer (2001), 

 
85 Referente a construção de monumentos e seu duplo sentido – o de lembrar e trazer à memória um passado que 

se quer guardar e o de comemorar (memorizar coletivamente). A eleição de patrimônios e a construção de 

memórias – narrativas – passam por um processo de escolha, que nunca é neutro, entre aquilo que se quer guardar, 

lembrar, exaltar, e aquilo que se quer esquecer, esconder ou apagar. Os guias turísticos tendem a reforçar essa 

relação entre lembrança e esquecimento, enfatizando lugares, monumentos e aspectos da história e da cultura de 

um povo, jogando luz sobre estes e deixando os não selecionados na sombra. Cabe indicar que, embora Menezes 

(2004) centre seu argumento na construção de monumentos, que são mediadores simbólicos da memória, o autor 

considera que cada vez mais a memória ganha mediadores não monumentais, como a imprensa e a internet. Assim, 

para além da eleição de paisagens e monumentos históricos, a literatura de viagem é também mediadora da 

memória construída e, portanto, de um imaginário compartilhado. 



132 

 

em meio à evasão de negros rumo ao Norte e ao Oeste do país e à vigência das Jim Crow Laws 

(TOLNEY, 2018), a viagem permitia ao turista submergir na América idealizada e escapar das 

tensões da realidade social, sentir-se um verdadeiro americano, tornar-se um americano melhor. 

 

4.1.2 O Work Progress Administration e as cores locais 

 

A Queda da Bolsa de Nova York, em 1929, e a Grande Depressão dos anos 1930 

representaram um desafio à ideia de prosperidade e ao otimismo que permeiam o imaginário 

estadunidense. As filas para o pão, retratadas na Figura 19, abaixo, eram um indício de que o 

mercado livre e o homem autossuficiente – o self-made man – não seriam o bastante para mudar 

o panorama socioeconômico do período, que Ratner-Rosenhagen (2018) considera ter sido o 

pior pesadelo nacional. A fala de um dos oficiais do governo da cidade de Nova York, a seguir, 

aponta nessa direção: 

Quando aquele que sai para “ganhar o pão” está desempregado, ele geralmente esgota 

suas economias, se tiver alguma ... Ele pede emprestado de seus amigos e parentes até 

que eles não possam mais suportar o fardo. Ele obtém crédito do armazém da esquina 

e do açougue, e o proprietário desiste de cobrar o aluguel até que os juros e os impostos 

tenham de ser pagos e algo tenha de ser feito. Todos esses recursos finalmente se 

esgotam com o tempo, e torna-se necessário que essas pessoas, que nunca passaram 

fome, peçam ajuda. (apud RAUCHWAY, 2008). 

 

Figura 19. “Fila para o pão” em Nova York, 1932. 

 
Fonte: Iowa Department of Cultural Affairs, 2020. 
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Saídos dos Anos Dourados, ou dos Loucos anos 20, em que viviam a euforia da cultura 

de consumo, e nos quais as viagens representavam uma forma de consumo virtuoso, os 

estadunidenses se viram imersos na década de 1930, quando o desemprego rondava os 25% 

(RAUCHWAY, 2008). Além dos cerca de 13 milhões de desempregados (ARON, 1999), 

aqueles que mantiveram seus empregos foram submetidos a redução da carga horária de 50 

horas semanais para 35 horas semanais, acarretando a redução salarial (ARON, 1999). 

Entre 1929 e 1933 o país foi presidido por Herbert Hoover – o presidente que, durante 

a campanha de reeleição, em 1932, disse não ser possível haver diferenças sociais em uma 

massa tornada viva por suas partículas que se movem livremente, como comento no Capítulo 

2. Eleito em 1933 e governando até 1945, Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, 

tornou-se uma figura importante na proposição de um “novo acordo para o povo americano” 

(ROOSEVELT, 1932 apud RAUCHWAY, 2008, tradução MMM) – intitulado New Deal.  

Agindo em várias frentes – emprego, aposentadoria, saúde, educação, lazer, 

saneamento, indústria, agricultura – o New Deal buscou, também, fortalecer a autoestima 

nacional e dar esperança ao país, com o objetivo de “reparar uma economia devastada e uma 

sociedade desesperada”, de acordo com Ratner-Rosenhagen (2018, p. 127, tradução MMM). O 

Work Progress Administration86 configurou-se como um dos principais programas do governo 

e iniciou inúmeros projetos, dentre eles o Federal Writer’s Project (FWP), Federal Art Project 

(FAP) e o Federal Theatre Project (FTP). (RAUCHWAY, 2008; SHAFFER, 2001). 

Desse modo,  

“Os programas do New Deal também demonstraram apreço pelo o que escritores e 

artistas podem fazer para curar as feridas do país. O Work Progress Administration 

iniciou uma série de programas para críticos de arte, técnicos, bibliotecários, 

folcloristas, romancistas e dramaturgos desempregados irem ao "campo" americano 

resgatar o modo de vida das pessoas. Tudo em um esforço para extrair coragem e 

bondade do "folk" americano, mesmo em tempos de grande angústia.” (RATNER-

ROSENHAGEN, 2018, p. 128, tradução MMM) 

 

O FWP contou com cerca de 6,3 milhões de dólares para a contratação de escritores, 

verba aprovada no ano de 1935 para a criação do projeto que, de acordo com Shaffer (2001), 

empregou cerca de 56 mil pessoas87. O escopo do projeto – que veio a ser considerado um dos 

 
86 Segundo Rauchway (2008), o WPA empregou mais de um milhão de estadunidenses, mas dentre os critérios de 

empregabilidade estavam: a preferência para veteranos, seguidos de americanos e depois por imigrantes (eram 

contemplados pelo Programa apenas os imigrantes que declarassem o desejo de se tornar cidadãos americanos). 

Além disso, o WPA recebeu críticas pela possibilidade de barganha política e corrupção.  
87 De dimensão nacional, o FWP possuía uma direção geral, localizada em Washington (DC), e escritórios 

estaduais. Os diretores estaduais foram designados por Henry G. Alsberg, diretor geral do FWP em Washington 

(DC), alguns por barganha política e outros por sua qualificação como professores universitários, escritores 
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mais importantes desenvolvidos no âmbito do WPA (SHAFFER, 2001) – previa a elaboração 

de um conjunto de guias sobre as diferentes regiões dos EUA, denominado American Guide 

Series. As publicações realizadas pelo Governo dos EUA foram consideradas, pelo historiador 

Lewis Mumford (1937 apud SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM), “A melhor contribuição 

feita para o patriotismo americano em nossa geração”. 

De acordo com Shaffer (2001), o Federal Writer’s Project foi coordenado desde a 

Capital, que supervisionava e estabelecia diretrizes para os escritórios estaduais. O trabalho 

realizado no decorrer de quase uma década, no entanto, gerou conflitos entre alguns estados 

estadunidenses e a coordenação geral. Segundo a autora, os problemas existentes no projeto 

associavam-se 1) as lutas políticas e a desigualdade na qualificação das equipes a nível estadual; 

2) a dificuldade de estabelecer um modelo claro a ser adaptado pelos estados e que promovesse 

uma padronização na coleta de dados, no tratamento do material compilado e no resultado 

entregue; e 3) ao caráter pluralista e popular adotado pelo Governo de Washington (DC) que 

buscou, diferentemente do que vinha sendo produzido no país, apresentar a contribuição de 

diferentes grupos sociais para a construção da nação, considerados dentre eles os negros. 

Com um projeto inicial de criar guias regionais sobre os Estados Unidos: 

O staff de planejamento em Washington queria capturar a riqueza e a diversidade – as 

quais chamaram de “cores locais” – que definem a América [...] O staff de Washington 

acreditava que coletando material em nível local, organizando o material por Estado, e, 

depois, selecionando e editando em volumes regionais, eles poderiam transmitir melhor 

a essência da América como uma nação (SHAFFER, 2001, s/p, tradução MMM). 

 

Contudo, problemas na definição arbitrária de regiões e para a manutenção do 

financiamento estadual, remodelaram o projeto, que se concentrou na elaboração de guias sobre 

os 48 estados americanos, que serviriam, também, como base para uma futura elaboração de 

materiais regionais. De sua criação a seu encerramento, entre 1935 e 1942, o FWP publicou 

além dos 48 guias dos estados, três sobre rotas regionais no país, panfletos, cartazes e livros 

sobre cidades, chegando a cerca de 1000 publicações88 em diferentes formatos, realizadas com 

financiamento público.  

Coordenada por Henry Garfield Alsberg, Georg Cronyn, Reed Harris e Katherine 

Kellock – nos cargos de diretor geral, diretor associado, diretor assistente e editora de viagens 

 
renomados, jornalistas e historiadores. Shaffer (2001) salienta que o projeto, no entanto, só poderia empregar 

pessoas cadastradas para a assistência governamental, configurando trabalhadores de campo e nos escritórios 

estaduais com níveis de formação diversos e de áreas variadas para a função de coletar dados, realizar entrevistas, 

redigir os materiais preliminares, etc. 
88 Ver: < https://www.britannica.com/topic/WPA-Federal-Writers-Project>.  
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nacionais, respectivamente –, a elaboração dos American Guides parece ter expressado a 

diferença de opinião e as diferentes concepções a respeito do projeto dentro do próprio 

escritório central. Shaffer (2001) considera que os guias se configuraram em uma espécie de 

mistura entre enciclopédia e guia turístico. 

Henry Alsberg imaginou os guias como um compêndio literário da cultura americana, 

enquanto George Cronyn pensava que os guias pretendiam apresentar uma 

enciclopédia da nação. Os dois imaginaram que o produto seria uma série de livros 

servindo a “viajantes de poltrona” e leitores curiosos interessados em uma pesquisa 

sobre a cultura americana. Katherine Kollock, por outro lado, via os guias 

especificamente como guias turísticos, acreditando que deveriam servir os turistas em 

primeiro lugar. (Idem, s/p. tradução MMM). 

 

De um lado, como um compêndio enciclopédico da cultura americana, os American 

Guides destinavam-se às pessoas interessadas em conhecer a cultura nacional e sua diversidade 

a partir da literatura, viajando por meio dos livros que poderiam ler no conforto de suas casas. 

De outro lado, como guia turístico, deveriam fornecer informações práticas – para além de 

curiosidades sobre a cultura local, que diferenciam esses estados dentro de uma totalidade, 

munindo os turistas (a demanda real e potencial) de dicas e sugestões como listas de atrativos, 

opções de passeio etc. 

Os manuais que foram elaborados pela direção geral do programa em Washington 

(DC) para orientar os escritórios estaduais propuseram, inicialmente, a combinação de uma 

abordagem compreensiva da cultura nativa e popular com uma “série conveniente e compacta” 

de referências a passeios, atrativos, livros associados ao turismo (SHAFFER, 2001, s/p., 

tradução MMM). Em seguida, definiram-se tanto categorias quanto uma estrutura para a 

organização dos guias que deveriam abordar 1) a geografia e a história local, o crescimento e o 

desenvolvimento, elementos raciais, governo, indústria e comércio, educação, e cultura 

contemporânea, e 2) informações relacionadas ao trade turístico – hospedagem, transporte, 

entretenimento, atrativos, mapas, etc. 

Shaffer (2001) demonstra como durante o desenvolvimento das atividades do FWP os 

manuais foram sendo reelaborados em busca de uma maior padronização dos resultados para 

que o leitor pudesse migrar do guia de um estado para o de outro facilmente. Um terceiro 

manual, por exemplo, definiu que os guias deveriam dividir-se em seções, apresentando 

primeiro aspectos geográficos e históricos, depois um panorama social, cultural e econômico, 

em seguida, apresentar cidades, vilas e lugarejos, e, por fim, tours que cruzassem os estados 

sempre partindo do Norte para o Sul ou do Leste para o Oeste. Nesse processo de tentativa e 

erro a atividade turística foi ganhando maior ênfase e visibilidade dentro do projeto, tornando-
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se paulatinamente a seção mais importante dos guias. De modo que, conforme afirma Shaffer 

(2001), as seções de abertura – sobre a história, a geografia, a cultura, a economia e a sociedade 

– deveriam ser interessantes e importantes para a seção dedicada ao turismo, que encerraria 

cada exemplar. 

Cabe sinalizar, aqui, conforme o exposto em Aron (1999), que o período da Grande 

Depressão não acarretou a paralisação da atividade turística nacional. De acordo com a autora, 

nos anos acometidos pela crise os americanos continuaram viajando pelo país, ainda que o setor 

de viagens tenha experimentado a redução do número de turistas nos primeiros anos da 

década89. 

[...] embora muitas pessoas tenham adiado as férias, um número considerável 

continuou a tirar férias - mesmo durante os períodos econômicos mais difíceis. Além 

disso, muitos locais de férias, onde a visitação caiu nos primeiros anos da depressão, 

melhoraram em meados da década. O Grand Canyon experimentou um declínio 

acelerado de turistas de 1929 a 1933, mas em 1934 o parque recebeu 140.220 

visitantes, um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Cerca de 4 milhões de 

pessoas visitaram os parques nacionais em 1934. (ARON, 1999, p. 239, tradução 

MMM). 

 

A viagem, desse modo, “permaneceu como uma instituição americana predominante 

e popular” (Idem, p. 238, tradução MMM). Aron (1999) sinaliza, ainda, que ela foi 

impulsionada com a concessão das férias remuneradas aos trabalhadores industriais, o que 

contribuiu para a disseminação da prática e a ressignificou em um corte transversal do público 

de viajantes americanos. Os WPA’s American Guides, por sua vez, com a ênfase atribuída aos 

percursos turísticos e às facilidades para os turistas, incentivaram o público estadunidense a 

“atualizar seu conhecimento de seu país” conforme dizia uma das brochuras de divulgação de 

1941 (SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM). 

Mais uma vez a viagem era compreendida como uma atividade cidadã, 

aprofundamento do patriotismo e forma de conhecer os Estados Unidos. Com as publicações 

do projeto, os estadunidenses e os turistas (nacionais e estrangeiros) conheceriam não apenas 

as paisagens naturais e acontecimentos históricos, mas as particularidades locais, estaduais, 

regionais, que compunham a cultura nacional. Nas palavras do então presidente Franklin D. 

Roosevelt, conforme a Figura 20 abaixo, os guias disponibilizavam um panorama ilustrado do 

 
89 Alguns atrativos turísticos consagrados, desde o final do século XIX, viram o número de visitantes cair em cerca 

de 50%. Cataratas do Niágara, por exemplo, recebeu ao redor de 1,5 milhões de turistas em 1932, ao passo que em 

1929 o número de visitação foi de 3 milhões de pessoas. (ARON, 1999). 
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American Way of Life. Como livros em uma prateleira, a cultura estadunidense e suas “cores 

locais” estariam disponíveis na ponta dos dedos. 

Através destes guias para os 48 Estados, Alasca, Porto Rico e Distrito de Columbia, e 

às principais cidades e grandes regiões dos Estados Unidos, cidadãos e visitantes de 

nosso país agora têm, na ponta dos dedos, pela primeira vez na história, uma série de 

volumes que ilustra habilmente nosso modo de vida nacional, e ainda, ao mesmo 

tempo, retrata variantes em padrões locais de vida e de desenvolvimento regional. 

(ROOSEVELT, 1942 apud CAMPBELL LIBRARY, 2020, s/p, tradução MMM). 

 

Figura 20. Cartaz American Guide Week, Work Progress Administration. 

 
Fonte: Campbell Library, 2020. 
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A propósito da publicação do último exemplar da série, dedicado à cidade de 

Oklahoma, em 1941, Roosevelt, por meio do Work Progress Administration, demarcou a 

semana do dia 10 a 16 de novembro daquele ano como a American Guide Week (Figura 20), 

proferindo o discurso supracitado. A American Guide Week foi um ato comemorativo, no 

sentido atribuído por Menezes (2004) de (co)memorar – memorizar no coletivo90 – dando 

legitimidade nacional à “América para americanos”. 

Ao alcance das mãos e a preços acessíveis (conforme ilustra a Figura 21, a seguir), os 

guias retratam “uma nação federalizada definida por sua diversidade e cores locais”, 

disseminando apelidos e construindo slogans (SHAFFER, 2001, s/p., tradução MMM). 

Convergindo com a análise de Shaffer (2001), Ratner-Rosenhagen (2018, p 128, tradução 

MMM) considera que os American Guides com seus ensaios sobre a cultura, a história, o estilo 

de vida, a geografia dos diferentes estados estadunidenses, contribuíram para equilibrar “um 

nacionalismo romântico com a celebração da particularidade e diversidade regional”. 

 

Figura 21. Cartaz, American Guide Series, Work Progress Administration (1936-1941). 

 
Fonte: Library of Congress, 2020 

 
90 De acordo com Joutard (2009), sem a articulação do poder público não há identidade nacional. O autor enfatiza, 

ao falar sobre os Estados Unidos e a França, que “Nos dois países, o Estado administra o tempo memorial 

estabelecendo um calendário de festas que marcam o ano e evocam os eventos ou personagens” (Idem, p. 61). 
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Diferentemente das publicações da See America First Series, editadas pela Pagen 

Books, entre 1912 e 1932, o Governo Roosevelt buscava capturar a riqueza e a diversidade, as 

cores locais “que definem a América” (SHAFFER, 2001, s/p, tradução MMM). Todavia, ambas 

as séries encontravam na interseção entre história e geografia um modo de autenticar a 

comunidade imaginada. Mas nesta última, os atrativos turísticos – paisagens, locais históricos, 

exemplares da arquitetura – eram como evidências físicas da diversidade e riqueza cultural 

estadunidense. Tanto uma como a outra “destinava-se a encorajar os americanos a ver e 

conhecer a nação em primeira mão para se tornarem americanos melhores no processo” 

(Ibdem). 

Contudo, a ideia de uma comunidade nacional diversa, mas harmoniosa, gerou 

conflitos políticos e resistências estaduais aos direcionamentos da Capital. A narrativa que 

permeava os American Guides era a de uma nação de vizinhos, unificada, mas composta por 

comunidades diversas. A orientação reformista e pluralista que considerava a participação de 

povos nativos – indígenas – e negros no âmbito estadual, foi criticada e boicotada por alguns 

estados do sul que se recusavam a pesquisar e inserir nas publicações a contribuição dos negros 

à cultural local91. Além disso, os estados deveriam ouvir grupos minoritários, classes menos 

afluentes, retratar os trabalhadores, a experiência das pessoas comuns. 

De acordo com Rauchway (2008, p. 119, tradução MMM), 

O Federal Writers' Project, juntamente com uma série de outros projetos semelhantes, 

enviou escritores de todo o país para registrar os americanos – não apenas suas 

opiniões sobre o New Deal, ou a Depressão, ou o presidente – mas tudo e qualquer 

coisa, suas vidas e esperanças, ambições e irritações inúteis, não para enobrecer o New 

Deal ou a nação, mas simplesmente para dar à cultura um registro de si mesma e de 

seu povo. Os escritores trabalharam com o máximo de cuidado possível, seguindo as 

instruções para "anotar as palavras exatas do informante". Eles gravaram como os 

americanos falavam, cantavam, trabalhavam e se divertiam. Seus colegas com 

câmeras gravaram a aparência das pessoas e do país. 

 

A existência de projetos como o FWP, o FAP e o FTP – associados à produção cultural 

nos Estados Unidos – confluíram para a formação de um novo imaginário acerca da comunidade 

nacional, simbolicamente mediado na propaganda, nos guias de viagem, em murais e obras de 

arte pelas cidades, em peças de teatro: a ideia de uma nação plural e harmoniosa, como na 

diversidade e no entrosamento entre grupos que compõem uma mesma vizinhança. Essa 

 
91

 Os conflitos existentes deram munição a opositores políticos, que colocaram o FWP sob os holofotes do 

Committee to Invastigate Un-American Activities e questionaram o financiamento público ao projeto, que em 

1939 teve suas verbas reduzidas. Nesse período mais da metade dos guias já haviam sido publicados e os demais 

foram publicados até 1941, ano em que se celebrou a American Guide Week. (RAUCHWAY, 2008; SHAFFER, 

2001). 
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distensão Roosevelt, de acordo com Mark Lilla (2018), se prolongou dos anos 1930 até os anos 

1980.  

Imersos em meio às contradições entre discurso e realidade, os American Guides 

promoviam um país unificado em sua diversidade, mas que na prática era segregado 

geograficamente entre guetos e subúrbios; e legalmente por meio das leis que consideravam 

que brancos e negros eram iguais, mas que deveriam permanecer separados; e com um 

programa assistencial que hierarquizava a precedência para as vagas de emprego entre 

veteranos, americanos brancos e imigrantes (primeiro os com cidadania americana e depois 

para os que desejassem tornar-se americanos). 

Com o See America First Movement e o Work Progress Administration a viagem foi 

assimilada como parte da cultura de consumo nos Estados Unidos, configurando-se em uma 

forma de consumo virtuoso. Como prática ritual – mover-se do Leste para o Oeste ou do Norte 

para o Sul conhecendo o país por meio das estradas e dos lugares considerados de interesse 

turístico por representarem a abastança natural e legitimarem a história nacional, ou por 

expressarem a pluralidade nacional e a riqueza de uma cultura diversa – a viagem 

transcontinental consolidou-se como uma tradição (inventada) capaz de criar americanos 

melhores, disseminar ideias, valores e comportamentos. 

Contudo, como argumento a seguir, o processo de mediação entre cultura dominante 

e culturas marginais e entre narrativas universais/homogêneas e grupos 

particulares/heterogêneos é conflituoso e negociado. Tomando a viagem como exemplo, 

mesmo na posse de guias, manuais e itinerários turísticos – narrativamente construídos – que 

visam dirigir o olhar do turista/viajante, antecipar a experiência da viagem e orientar o 

comportamento; aquele que viaja reelabora o repertório cultural à luz de sua vivência92 

(CASTRO, 1999). No tópico que segue, procuro discutir como a viagem em On the Road se 

aproxima e se distância da viagem construída como parte da cultura dominante do final do 

século XIX aos anos 1940. 

 
92 De acordo com Castro (1999, p. 84), “Os guias e folhetos turísticos procuram orientar o olhar do turista, 

oferecendo seleções de locais e eventos dignos de atenção, roteiros de visita e adjetivos para descrevê-los. Eles 

antecipam a experiência daquele que viaja, que muitas vezes sente prazer no simples reconhecimento in loco 

daquilo que já viu ou leu. A repetição de narrativas e imagens associadas a um lugar vai cristalizando e 

disseminando sua qualidade turística. O olhar do turista é, portanto, mediado por tudo aquilo que viu, leu ou ouviu 

sobre determinada “atração”. No entanto, esse processo não deve ser visto como mecânico. A partir de diferentes 

narrativas, cada viajante faz a sua própria, selecionando, manipulando e brincando com as imagens que lhe são 

oferecidas”. 
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4.1.3 Beat the Way: a viagem e os EUA em On the Road de Jack Kerouac 

 

No Capítulo 3, procurei compreender Jack Kerouac tanto como artista quanto como 

indivíduo, assumindo que sua obra ganha sentido quando compreendida na interseção entre os 

diferentes tempos históricos que a perpassa – o momento de sua produção e recepção, o tempo 

biográfico do artista e o tempo mais abrangente da história dos Estados Unidos (ELIAS, 1995). 

Este exercício me levou, também, a considerar como estes diferentes tempos históricos 

influenciam a obra de Kerouac e aparecem reelaborados e reimaginados ficcionalmente no 

romance. Neste Capítulo 4, contudo, me preocupo menos com a verdade ou com a autenticidade 

de On the Road, que é uma elaboração criativa, e mais com a mediação simbólica de ideias, 

valores e comportamentos por meio da produção cultural. 

Romance autobiográfico e ficcional, On the Road narra a viagem de dois amigos, Sal 

Paradise – que é o narrador personagem – e Dean Moriarty, o herói protótipo beat, inspirados, 

respectivamente, em Jack Kerouac e Neal Cassady. De acordo com Bueno (2004, p. 11), ao 

dialogar com uma tradição literária precedente, como Jack London em The Road e Walt 

Whitman em The Song of the Open Road, Kerouac retoma “uma verdadeira trilha americana, 

já percorrida por autores que ele admirava”.  Ann Charters (2000, p. x, tradução MMM), do 

mesmo modo, comenta que Kerouac “queria se tornar ‘um aventureiro, um viajante solitário’, 

para que, então, pudesse ser um grande romancista americano na tradição de Jack London e 

Thomas Wolfe”. 

Ao cair na estrada e ficcionalizar suas experiências, no entanto, inserindo-se no âmbito 

dos road novels e da literatura de viagem, Kerouac se aproxima e se distância da cultura da 

viagem nos Estados Unidos, construída de meados do século XIX a meados dos anos 1940, 

como exponho acima. Em On the Road, Dean e Sal desempenham o que parece ser “a única 

função nobre de nossa época: mover-se. E nos movíamos!” (KEROUAC, 2012, p. 169). A 

viagem, para Sal, começa como a típica viagem da classe média americana, como uma prática 

de lazer e conhecimento da nação no período de férias escolares na universidade. E sua tia – 

inspirada em Gabrielle Kerouac, mãe de Jack – com quem vivia em Nova York, 

[...] estava inteiramente de acordo com a minha viagem para o Oeste; ela disse que 

aquilo me faria bem, eu havia trabalhado duro durante o inverno e ficado demais 

dentro de casa; ela não reclamou nem mesmo quando eu lhe disse que teria que pegar 

umas caronas. Tudo o que ela esperava era que eu voltasse inteiro. (Idem, p. 29, grifo 

meu). 
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E para cair na estrada, rumo à Costa Oeste, Sal estudou por dois meses os guias 

turísticos e os mapas dos Estados Unidos, leu sobre os pioneiros, aprendeu nomes curiosos 

como “Platte e Cimarron” (Ibdem), escolhendo partir pelo Norte, no sentido Leste-Oeste, 

pedindo carona na Estrada 6. Sal Paradise queria “seguir para o Oeste dos meus sonhos” 

(KEROUAC, 2012, p. 30), imaginário amplamente difundido, principalmente, a partir de 1915 

com o movimento See America First, em que ver a América significava, sobretudo, ir para o 

Oeste. 

Contudo, diferentemente da narrativa sanitizada dos guias turísticos, a experiência de 

Sal Paradise na estrada é repleta de sinuosidades, de altos e baixos. “Era meu sonho se ferrando, 

a ideia idiota de que seria simplesmente maravilhoso seguir uma única e grande linha vermelha 

através da América, em vez de tentar várias estradas e rotas” (KEROUAC, 2012, p. 31). O 

imaginário romântico de conhecer o Oeste se confronta com a realidade da viagem: as noites 

vorazes na estrada, as intempéries cruéis da América, os hotéis de segunda, a polícia em busca 

de cumprir metas e prender pelo menos uma pessoa por dia; “Mas estava tudo bem, a estrada 

é a vida” (Idem, 262, grifo meu). 

Durante o percurso de idas e vindas entre o Norte e o Sul, o Leste e o Oeste, Sal e Dean 

transgridem o sentido unidirecional das viagens – do Norte industrial e do Leste civilizado que 

partem em busca do que seria a América real, o Sul rural e o Oeste selvagem americanos. A 

ideia de Oeste no livro é também a do romance nacional (Joutard, 2009; Oliveira 2000): a terra 

das descobertas, das oportunidades, da busca pela liberdade. Ao deixar a casa de sua tia em 

Nova York nas férias de 1947 e chegar a metade do país, Sal Paradise imagina estar partindo 

do “Leste de minha juventude para o Oeste de meu futuro” (KEROUAC, 2012, p. 35-36). 

Além disso, o encantamento de Sal Paradise em relação a seu companheiro de viagens, 

Dean Moriarty – e de Kerouac em relação a Cassady –, aparece no livro também associado a 

um imaginário romântico a respeito das figuras do Oeste, que se opunham a seus amigos 

novaiorquinos: 

[...] 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 ou políticas, enquanto Dean simplesmente mergulhava nessa mesma 

sociedade, faminto de pão e amor (KEROUAC, 2012, p. 27, grifo meu). 
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As viagens de Dean e Sal pela América – passando pelas cidades e estradas dos Estados 

Unidos e avançando sobre “a fronteira mágica” do México (KEROUAC, 2012, p. 331) – é a 

viagem da descoberta, da maravilha das paisagens, da diversidade e pluralidade cultural que o 

continente revela. Nesse sentido, as viagens se aproximam ao imaginário nacional construído 

em publicações como a See America First Series e a American Guide Series. Mas a jornada 

deles é também a jornada da aventura, da transgressão e do desvio (BECKER, 2008b). E é nesse 

aspecto que On the Road rompe com a cultura dominante de sua época: a liberdade beat é “a 

alegria esfarrapada e extasiante de simplesmente ser” (KEROUAC, 2012, p. 240). 

Ao pegar carona e “deixando meu dedo apontar o caminho” (Idem, 2012, p. 32), eles 

não estavam interessados no ritual da experiência antecipada, nos locais de interesse histórico 

ou cultural, nos atrativos turísticos consolidados. Contudo, Dean e Sal faziam uso de agências 

de turismo para conseguir se deslocarem de uma cidade para a outra, compartilhando a gasolina 

e viajando de carona com turistas. Em uma dessas ocasiões, ao lado de Sal no banco de trás de 

um carro, Dean segredou: 

“Agora, saca só esse pessoal aí na frente. Estão preocupados contando os 

quilômetros, pensando em onde irão dormir essa noite, quanto dinheiro vão 

gastar em gasolina, se o tempo estará bom, de que maneira chegarão onde 

pretendem – e quando terminarem de pensar, já terão chegado onde queriam, 

percebe? Mas parece que eles têm que se preocupar e trair suas horas, cada 

minuto e segundo, entregando-se a tarefas aparentemente urgentes, todas falsas; 

ou então a desejos caprichosos puramente angustiados e angustiantes, suas almas 

realmente não terão paz a não ser que se agarrem a uma preocupação explícita e 

comprovada, e tendo encontrado uma, assumem expressões faciais adequadas, graves 

e circunspectas, e seguem em frente, e tudo isso não passa, você sabe, de pura 

infelicidade, e durante todo esse tempo a vida passa voando por eles e eles sabem 

disso, e isso também os preocupa num círculo vicioso que não tem fim” (KEROUAC, 

2012, p. 256, grifo meu). 

 

O que os interessa em On the Road é o próprio percurso, as descobertas da estrada, a 

expectativa do que os espera pelo caminho, diferentemente do que ocorre, de acordo com Sal, 

no “carro de turistas [...] com velhos dirigindo e suas esposas consultando mapas e apontando 

pontos turísticos ou então recostadas em bancos reclináveis olhando para tudo com aquela cara 

de desconfiança” (KEROUAC, 2012, p. 41). Quando saiu de Nova York com destino a Denver, 

pela primeira vez, Sal Paradise estudou o percurso e as possibilidades, passou um dia de 

expectativas frustradas se deslocando entre o Norte e o Sul, enquanto queria seguir rumo ao 

Oeste. Mas a viagem começou para ele quando abandonou o mapa, o trajeto escolhido e seguiu 

o conhecimento dos andarilhos e caminhoneiros na estrada. 

Personagens como Sal e Dean se conectam com a juventude estadunidense dos anos 

1950. Encontram afinidades eletivas em uma espécie de inconformismo compartilhado que se 
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expressa, em On the Road, na necessidade de seguir em frente, de ir adiante, com “dias 

recheados por incontáveis aventuras” (Idem, p. 151). 

“Ufa, Sal, temos que ir e não parar de ir até chegarmos lá.” 

“Chegarmos onde, homem?” 

“Não sei, mas temos que ir.” 

(KEROUAC, 2012, p. 292). 

 

[Como] um épico Hassel andarilho, cruzando e tornando a cruzar a nação anualmente, 

o Sul no inverno, o Norte no verão, apenas porque não havia nenhum lugar onde 

pudesse permanecer sem cair no tédio e também porque não havia lugar algum para 

ir senão todos os lugares, rondando sempre sob as estrelas, especialmente as do Oeste” 

(KEROUAC, 2012, p. 49). 

 

Ao viajar pelos Estados Unidos, Dean e Sal conheceram a América – no sentido de ver 

em primeira mão, com seus próprios olhos, os modos de vida, as pessoas, a diferença entre as 

paisagens do Leste e do Oeste americano. Não fosse o comportamento rebelde, roupas 

maltrapilhas, cabelos por cortar, barbas por fazer, seriam “americanos melhores” sob a 

perspectiva do imaginário coletivo e nacional, como os turistas realizando um tipo de consumo 

virtuoso. 

Ao narrar a história de suas experiências na estrada, Sal mistura as imagens românticas 

do país a adjetivos dissonantes. Ele passa a observar que o seu era um “sofrido” e “pavoroso 

continente”, que seu amigo tinha uma “vida febril e desamparada pela América”. “Mas para 

que pensar nisso quando se tem pela frente toda a vastidão dourada da Terra e acontecimentos 

imprevisíveis de todos os tipos estão à espera, de tocaia, para te surpreender e te fazer ficar 

satisfeito simplesmente por estar vivo para presenciá-los?” (KEROUAC, 2012, p. 171). 

Em On the Road, Sal narra sobre como “foi então que vi pela primeira vez na vida meu 

amado rio Mississippi, 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” (Idem, p. 32-

33). Fala sobre existir um Leste selvagem com “a mesma imensidão na qual Ben Franklin se 

arrastara nos tempos do carro de boi quando era agente do correio, a mesma imensidão do tempo 

em que George Washington era um recruta destemido que combatia os índios” (Idem, p. 138). 

Ao cruzar o continente, portanto, ele conheceu a “América” – história e geografia – como fazia 

a massa de estadunidenses viajando em seus carros. Nas palavras de Dean Moriarty: 

[...] a gente conhece a América, estamos em casa; eu posso ir a qualquer lugar da 

América e conseguir o que preciso, porque em qualquer canto é a mesma coisa, 

conheço as pessoas. Sei como elas agem. Nós damos, pegamos e partimos 

ziguezagueando por todos os lados nessa complicação incrivelmente pura. 

(Kerouac, 2012, p. 155, grifo meu). 
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Contudo, ao narrar o país, o livro apresenta também uma paisagem sociológica de seu 

tempo, sem os filtros dos escritórios estaduais do WPA e expondo as contradições da América 

plural, da nação de vizinhos, que se tenta construir entre os anos 1930 e 1940. 

[...] enquanto eu estava sentado ali ouvindo aquele som noturno que o bop viera 

representar para todos nós, pensei nos meus amigos espalhados de um canto a outro 

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

e imenso quintal, fazendo alguma coisa frenética, correndo de um lado pro outro. 

(KEROUAC, 2012, p. 32, grifo meu). 

 

Nesse mesmo “quintal”, vivendo como vizinhos estavam americanos brancos e negros, 

nativos e imigrantes. Mas, contraditoriamente, em Nova Orleans “é contra lei ir ao bairro negro” 

(Idem, p. 185) e Mill City, na Califórnia, era “a única comunidade na América onde brancos e 

negros viviam juntos voluntariamente; e era assim mesmo, lugar tão louco e festivo como 

aquele jamais voltei a ver” (Idem, p. 85). Há longas passagens sobre o jazz e os músicos negros 

norte-americanos: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Billie Holliday, Miles, 

Davis, George Shearing, todos aparecem efusivamente no livro.  

A obra retrata que, ao cruzar o continente e chegar ao fim dos Estados Unidos, como 

comenta Ginsberg (2018), os beats viram que existia um mundo inteiro e que outras formas de 

vida eram possíveis. Nas palavras de Dean: “Agora pensa em todas as histórias estúpidas que 

já lemos sobre o México, gringos sonolentos e todo esse lixo, toda aquela porcaria sobre xicanos 

e tudo mais – e tudo o que encontramos aqui são essas pessoas sinceras e gentis que não te 

enchem o saco. Estou encantado com tudo isso” (KEROUAC, 2012, p. 336). 

Em On the Road, aparecem ainda os índios americanos com seus “olhares impassíveis” 

(Idem,p. 57) e o desdém de um caubói do Meio Oeste que cruzou o Nebraska de trem na Grande 

Depressão – período em que os vagões abertos e o topo dos vagões de carga seguiam cheios de 

andarilhos e desempregados acometidos pela crise: 

Nebraska, este lugarzinho inútil! Na metade dos anos 30, isso aqui não passava de 

uma enorme nuvem de poeira até onde os olhos pudessem ver. Não dava para respirar. 

O solo era preto. Eu estava aqui naqueles tempos. Por mim, poderiam devolver 

Nebraska pros índios. Odeio esse maldito lugar mais do que qualquer outro do 

mundo. (KEROUAC, 2012, p. 39). 

 

Além da diversidade étnica entre americanos brancos, negros, imigrantes e índios 

americanos, Sal Paradise retrata os tipos sociais que encontrou pela estrada: um “fazendeiro 

tosco e casca-grossa” com a maior risada do mundo (Idem, p. 40); “turistas pedantes” em 

Central City (p. 75); vigilantes especiais na Califórnia: “um bando de homens horríveis, homens 

de alma policial [...que] queriam prender as pessoas e receber elogios do chefe de polícia da 
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cidade” (p. 90); colhedores de algodão ganhando três dólares a cada saco de 45kg; os 

“arruaceiros das cercanias da Times Square”, os michês na Oitava Avenida (p. 166) ... 

Abordar a diversidade da cultura nacional, como demonstra Shaffer (2001), estava na 

pauta do Governo entre os anos 1930 e 1940. Contudo, em On the Road, as “cores locais” 

aparecem ausentes de julgamentos morais e sob o olhar de jovens de origens muito diferentes. 

De um lado, Sal Paradise, um estudante universitário da classe média estadunidense. E, de outro 

lado, Dean Moriarty, que “era apenas um garotão tremendamente apaixonado pela vida e, 

mesmo sendo um vigarista, só trapaceava porque tinha uma vontade enorme de viver e se 

envolver com pessoas que, de outra forma, não lhe dariam a mínima atenção” (KEROUAC, 

2012, p. 23). 

A estrada é o lugar do encontro entre essas duas personagens, jovens de meados dos 

anos 1940-50, que tem em comum o desejo de viver todas as coisas, de sentir todos os 

sentimentos e conhecer todos os lugares: colocar o pé na estrada – deslocando-se fisicamente 

pelos Estados Unidos e pelo México –, “viajar o cosmos” (Idem, p. 120), embarcar em uma 

“viagem de benzedrina” (Idem, 24). Nesse sentido, a viagem beat se descola da viagem como 

dever cidadão que abordo anteriormente. A viagem como consumo virtuoso não era a dos 

“americanos loucos e bêbados numa terra majestosa” (Idem, p. 79).  

A confluência entre Dean Moriarty, Sal Paradise, Carlo Marx, Old Bull Lee – Cassady, 

Kerouac, Ginsberg e Burroughs, respectivamente –, indicam, em On the Road, “a emergência 

de uma inovadora geração beat, com a qual eu estava me ligando lentamente” (KEROUAC, 

2012, p. 78). 

Carlo falava a Dean sobre Old Bull Lee, Elmer Hassel e Jane: Lee no Texas plantando 

maconha, Hassel na ilha de Riker, Jane vagando pela Times Square em plena viagem 

de benzedrina, com sua bebezinha nos braços e acabando em Bellevue. E Dean falou 

para Carlo sobre desconhecidos do Oeste como Tommy Snark, o craque manco das 

mesas de bilhar, viciado no baralho e veado abençoado. Falou também sobre Roy 

Johnson, Big Ed Dunkel, seus amigos de infância, seus companheiros na rua, suas 

inumeráveis garotas e orgias e fotos pornográficas, seus heróis, heroínas, aventuras. 

(KEROUAC, 2012, p. 24). 

 

Jovens espalhados pelo continente, vivendo como achavam que deveriam viver, 

rompendo com as regras de seus pais: bebendo, usando drogas, se experimentando sexualmente. 

A viagem beat é um amalgama entre o imaginário nacional e a maneira como a América é 

reimaginada e vivida pela juventude rebelde de meados do século XX. Desse modo, ao   

expressar uma nova forma de se relacionar com o mundo – que se queria livre – por entre as 

planícies e montanhas, nos ambientes urbanos e rurais, usando a linguagem das ruas, On the 
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Road comunicou aos jovens estadunidenses que se identificaram com a necessidade de seguir 

em frente, ir adiante, cair na estrada. Assim como Sal Paradise, “escutar um novo chamado e 

vislumbrar um novo horizonte, e acreditei neles com todo fervor da minha juventude” (Kerouac, 

p. 28). 

Neste Capítulo tento demonstrar – por meio da viagem – como a produção cultural 

mobiliza ideias e valores, e influência comportamentos. No âmbito das viagens, a produção 

cultural – e aqui abordo, especificamente, a literatura de viagem – participou como um 

importante mediador na formação do turismo nacional apresentando-o como uma prática ritual, 

capaz de formar americanos melhores. Nesse processo, priorizaram-se, em diferentes 

momentos, dois imaginários nacionais. Primeiro, no âmbito do movimento See America First, 

a concepção de uma América livre, próspera e excepcional, expressa na riqueza e potência de 

seu ambiente natural e na legitimidade de seu passado histórico. Depois, na crença de uma 

América una, mas rica por sua diversidade cultural, expressa nas “cores locais” – nas 

particularidades de cada região, estado, cidade, vila e lugarejo do território nacional –, 

imaginário construído, não sem controvérsias, entre os anos 1930 e 1946, no âmbito do WPA 

e dos American Guides. 

Ambas as narrativas construídas se fazem presentes no road novel que veio a se afirmar 

como a bíblia hippie. On the Road captou o espírito de sua época e se consagrou como um 

representante da juventude rebelde dos anos 195093. A obra e seu autor representaram de forma 

mais direta transformações no comportamento dos jovens da classe média estadunidense de seu 

tempo e que, em On the Road, aparecem condensadas nas experiências da viagem. Nesse 

sentido, conforme Shaffer (2001), eles rompem com o tipo de viagem que, em meados dos anos 

1940, se havia consolidado na cultura estadunidense como uma forma de consumo virtuoso. 

Este rompimento, contudo, estabelece relações profundas com a tradição dominante que o 

precede: a viagem rumo ao Oeste. 

De acordo com Charters (2000, p. xvi, tradução MMM), o próprio Jack Kerouac teria 

dito a seu editor inglês que “ele concebeu o livro como um épico, ‘um romance cujo pano de 

fundo é a recorrência do instinto pioneiro na vida americana e sua expressão na migração da 

geração atual’”.  Se fazem presentes em On the Road 1) a terra da promessa, da liberdade; 2) a 

exaltação das paisagens naturais do percurso (mas não os atrativos turísticos consolidados); 3) 

 
93 Quando pensada no tempo mais amplo da História Americana, On the Road, Jack Kerouac e a Geração Beat 

participam de um processo de transformações mais abrangente no decorrer da primeira metade do século XX: a 

formação de uma nova comunidade política imaginada, intitulada, segundo Lind (1995), “América Multicultural”. 
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uma história compartilhada pelos peregrinos, pais fundadores, garimpeiros de tempos passados; 

4) a diversidade da cultura popular estadunidense. Ainda assim, a viagem beat rompe com a 

virtuosidade da viagem no sentido convencionalmente compreendido – um consumo cidadão e 

de acordo com valores consolidados, como disciplina, autocontrole, honra etc. A viagem beat 

mergulha nos excessos da experiência, a exacerbação do sentimento, a multiplicidade de 

lugares, a velocidade do movimento. 

Se a viagem do turista convencional americano era uma espécie de americanização, 

fuga do ritmo de vida urbano-industrial e dos conflitos sociais, no refúgio da estrada 

(SHAFFER, 2001). A viagem beat é uma forma de vida em liberdade, um conjunto de 

experiências intensas e transformadoras: a busca por uma nova forma de vida. A viagem beat, 

no entanto, ao final de On the Road, se configurou como uma espécie de aventura, à medida 

que Sal Paradise e Dean Moriarty se separam, quando Dean confessa, “Tenho que voltar para 

a minha vida”: duas esposas, dois filhos, mais dois a caminho. E, Sal, tempos antes já havia 

compartilhado também o desejo de se assentar, construir uma família. 

Cabe sinalizar que, assim como influências precedentes no âmbito das viagens e da 

produção cultural de modo mais abrangente (de que trato no Capítulo 2) se fazem presentes em 

On the Road e na literatura beat de Jack Kerouac, ambos, autor e obra, também influenciaram 

movimentos culturais posteriores, como o movimento hippie nos anos 1970, e produções 

culturais como o gênero dos road movies. Mas no âmbito das viagens, pode-se dizer que Jack 

Kerouac veio a ser incorporado, também, no circuito turístico que a priori sua obra ironiza. 

Publicado originalmente em 1997 e elaborado por Bill Morgan, The Beat Generation 

in New York – a walking tour of Jack Kerouac’s city, fornece oito roteiros e informações 

detalhadas para se conhecer a Nova York dos beats. Contraditoriamente intitulado como um 

guia da “Cidade de Jack Kerouac”, lê-se:  

“Percorri as ruas, as pontes, a Times Square, as lanchonetes, a orla, procurei todos os 

meus amigos poetas beatniks e vaguei com eles, tive casos de amor com as meninas 

do Village, fiz tudo com aquela grande alegria louca que você tem quando você volta 

para a cidade de Nova York”. Assim falou Jack Kerouac. Ele tentou fazer da cidade 

a sua cidade do mesmo jeito que fizera de Lowell (MA). Mas ele sentia que estava 

sempre do lado de fora, olhando para dentro, nunca uma parte da cidade. Ele 

caminhou pelo lado sombreado da rua, nas sombras onde achava que devia estar um 

escritor. Lá fora, observando a ação, observando, um olho que não pisca. (MORGAN, 

1997, p. xi, grifo meu). 

 

Como Morgan (1997) exemplifica e Shaffer (2001) analisa – de modos diferentes – 

Jack Kerouac e seu livro influenciaram significativamente o mundo das viagens nos Estados 

Unidos. Seja rompendo em parte com o modelo de consumo virtuoso, seja por sua incorporação 
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no mercado turístico e nos guias atuais. Aqui, caberia um estudo à luz das reflexões de 

Castronovo (2019) acerca da capacidade da literatura comunicar para tempos fora de seu 

momento, como Jack Kerouac e On the Road parecem fazer. Em sua própria época, como 

representantes da Geração Beat, eles ajudaram a conformar em uma mesma narrativa a 

consciência difusa do inconformismo compartilhado – o desejo de alguma coisa – a sensação 

de tudo que a vida tinha a oferecer.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisar e apresentar resultados, escrevê-los, são exercícios distintos, porém 

complementares. Desse modo, os caminhos percorridos – aqueles pré-selecionados pelo 

pesquisador e aqueles que lhes são indicados no decorrer da pesquisa –, muitas vezes, não 

seguem cronologicamente a ordem de sua apresentação. Esta dissertação decorre de exercício 

de pesquisa qualitativa e interpretativa no intuito de responder a seguinte questão: Qual o 

significado da viagem na Geração Beat? 

Ao iniciar esta Pesquisa de Mestrado com o intuito de compreender o significado da 

prática social da viagem nesse movimento cultural, entendido como desviante, inicialmente 

assumi a viagem como objeto e a Geração Beat como referencial empírico. Contudo, no 

processo de investigação – no ir e vir entre o “campo” e a teoria –, objeto e referencial tornaram-

se indissociáveis, à medida que a literatura beat e o movimento geracional não se separam de 

um traço comportamental que se expressa na viagem (ou na estrada), numa espécie de 

caricatura, onde suas ideias, valores e comportamentos se realizam “completamente”. 

Ao me debruçar sobre o objeto-referencial, algumas respostas me pareceram essenciais 

de serem encontradas – muitas delas advindas de meu olhar leigo no exercício de imaginação 

sociológica. O que é uma geração? Como estudar a sociedade por meio de uma obra literária? 

Se uma obra literária representa a sociedade de seu tempo, como a obra e o contexto se 

relacionam? Como um livro publicado em 1957 e um autor que está em programas da televisão 

estadunidense no horário nobre em 1959, escrevendo e publicando obras entre 1944-1969, se 

restringem a representantes da década de 1950? Como grupos sociais distintos e fragmentados 

convergem em um mesmo movimento? Como um grupo de amigos alcança dimensão nacional? 

As perguntas que surgiram nessa ordem, aparecem reagrupadas nesta Dissertação. 

Comecei meus estudos, portanto, pela leitura de On the Road, a obra que demarcou 

época e foi eleita a bíblia da Geração Beat e do movimento hippie, em paralelo com textos de 

autores sobre esse movimento e os movimentos contraculturais dos anos 1960, tentando 

compreender primeiro o que define uma geração. Toda geração compartilha ideias, valores, 

comportamentos sociais e políticos, modos de compreender o mundo e de se colocar nele. O 

movimento beat, nesse sentido, representa a emergência de uma geração que se projeta no seu 

tempo presente e para o futuro por meio da busca pela felicidade e da busca pela liberdade, na 

crença de uma nova América possível. 
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Se On the Road foi alçada à condição de representante da Geração Beat, compreender 

este movimento passa, então, pela mobilização da literatura, da elaboração criativa, da produção 

cultural como fonte de dados e interlocutora de pesquisa. Entender a obra é pensá-la a partir de 

três perspectivas: a) sua elaboração e recepção; b) o tempo biográfico de seu autor, Jack 

Kerouac; e c) seu significado no tempo histórico, o da História Cultural Americana. E assim, 

me dediquei a leituras sobre a vida e os diários de Kerouac, bem como sobre a história, cultura 

e política dos Estados Unidos, o que me possibilitou perceber como o movimento beat se 

aproxima e se afasta da cultura dominante daquele país. 

Na verdade, ao estudar a história dos EUA, pude compreender o que é a cultura 

dominante e, assim, entender melhor o desvio. Como o desvio é relacional, identificar um grupo 

ou movimento como desviante é sempre colocá-lo em relação a outro grupo ou movimento a 

partir do qual os valores – a definição do que é certo e do que é errado, do que é socialmente 

aceito ou condenado – são estabelecidos. Essa dinâmica se dá tanto na dimensão microssocial, 

quanto na dimensão macrossocial – entre indivíduos, grupos e sociedade – e é sempre 

negociada. Desse modo, a relação entre grupos estabelecidos e outsiders, culturas dominantes 

e marginais, não é pacífica ou isenta de controvérsias. 

Olhar para a cultura dominante (a dos WASPs) e o percurso histórico estadunidense – 

começando pelos anos 1950, partindo para os anos 1960 e retornando ao início do século XX – 

deslocou minha atenção para a maneira como a Geração Beat estabelece também relações com 

o passado, com um lastro de ideias, de valores, de comportamentos consolidados e 

compartilhados na cultura americana que a precede. Desse modo, a Geração Beat, se expressa 

na fronteira porosa entre a cultura dominante, o imaginário nacional e a prática de grupos sociais 

fragmentados e heterogêneos. 

A convergência de jovens estadunidenses de diferentes cantos do país, com trajetórias 

e origens diversas – extrapolando o movimento literário para o movimento geracional – tornou-

se possível no encontro entre três conjuntos de elementos: 1. as condições imediatas de 

existência que conformaram o combustível do desejo de mudança (pós 2ª GM); 2. o lastro 

histórico e cultural compartilhado (primeira metade do século XX); e 3. a reverberação de seu 

“jogo de cintura” nos jornais, nas revistas, no cinema, na televisão, na música, na pintura... 

disseminando ideias, valores e práticas desviantes por dentro dos meios de comunicação de 

massa nos Estados Unidos. 



152 

 

No decorrer do processo de pesquisa, percebi que, embora “cristalizada” como um 

movimento cultural rebelde dos anos 1950, a Geração Beat integra um processo mais 

abrangente de transformações socioculturais, que se desenrola do início do século XX ao final 

dos anos 1960, expresso na abertura e recrudescimento das ideias, valores e comportamentos 

na América. O ápice desse processo de transformação entre duas comunidades políticas 

imaginadas – a transição da “Euro-América” para a “América Multicultural” – se expressou nas 

manifestações políticas e sociais dos anos 1960 (a Geração de 68). 

A Geração Beat, por sua vez, por meio da literatura, narrou uma paisagem sociológica 

dos Estados Unidos – da geografia, dos tipos sociais, da diversidade cultural, dos problemas e 

contradições existentes na sociedade americana de meados do século XX –, com a qual a 

juventude se identificou. A literatura beat, desse modo, ao mesmo tempo em que expressa as 

transformações de sua época, informa a juventude de seu tempo, influenciando também a 

transformação do comportamento: a evasão dos jovens da casa de seus pais, os modos de vestir, 

as experiências sexuais, a experimentação droguística, a vida boêmia – ou delinquente, como 

ficaram conhecidos os jovens beats e beatniks que os seguiram. 

A nível nacional, é possível considerar a capacidade da literatura beat para mobilizar 

imaginários e o alcance geracional do movimento que influenciou parcela considerável do 

público jovem estadunidense, “escandalizando” a classe média americana. Sob este ponto de 

vista, a viagem é um interessante “objeto” para compreender a Geração Beat: o movimento 

literário e geracional, suas ideias, valores e comportamentos, e o diálogo com tensões e 

tradições precedentes. Explico: a viagem, que nos anos 1940 já se havia consolidado como uma 

prática ritual da classe média branca americana e se estava disseminando entre a classe 

trabalhadora branca e imigrante e a classe média negra, reafirmava a cultura dominante e o 

imaginário nacional, como uma forma de consumo virtuoso, de dever cidadão: viajar a América 

significava tornar-se um americano melhor. Na Geração Beat, por sua vez, a viagem é a 

experiência de uma vida em liberdade, da busca pela felicidade, onde os mitos ou mensagens 

da América se encontram com as práticas desviantes do movimento beat. 

Compreendido inicialmente como um movimento literário, formado a partir de 1944, 

e geracional, ao final dos 1950, a Geração Beat embora não apresente uma plataforma coesa – 

não se colocando como um movimento organizado – anunciou a formação de uma nova 

consciência difusa entre a juventude estadunidense, narrada em romances e poesias como On 

the Road e Howl de Jack Kerouac e Allen Ginsberg, respectivamente, incentivando a juventude 

americana a “reimaginar a nação”. Contudo, como as transformações se fazem partindo de 
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lastros históricos, tradições e formas culturais compartilhadas, cabe sublinhar que ideias como 

felicidade, liberdade, prosperidade, otimismo, há muito presentes no imaginário nacional 

estadunidense, conformam um sentido de comunidade, de pertencimento que se processa 

sensivelmente entre americanos – aqueles identificados como grupos dominantes e aqueles 

considerados outsiders. 

 Digo isso, pois mesmo em movimentos desviantes essas ideias se fazem presentes, 

como no discurso I have a dream... proferido por Martin Luther King Jr, em 1963, no Lincoln 

Memorial ou na narrativa romântica de Jack Kerouac a respeito dos EUA. Certamente, MLK e 

Kerouac representam movimentos e propostas diferentes, mas eles ajudam a compreender como 

ideias e valores historicamente compartilhados em sociedade influenciam grupos e indivíduos. 

Ao me descolar de minha formação como turismóloga e me esforçar na prática de imaginação 

sociológica sobre a viagem, a relação entre sociedade e indivíduo – entre as diferentes escalas 

da vida social – me saltam aos olhos. 

Kerouac e MLK tem em comum também a mobilização para a mudança. A Geração 

Beat é um movimento cultural dotado de potência política, se se compreende a política em 

sentido amplo como a manutenção e/ou a transformação social, e não somente como o uso do 

poder governamental. Desse modo, ao mobilizar ideias e valores precedentes, o movimento 

beat estabelece pontos de contato e comunicação com os quais a juventude de seu tempo se 

identifica, criando sentidos e significados, formando uma linguagem do entendimento entre 

grupos sociais fragmentados. 

A viagem beat, ficcionalmente narrada em On the Road, é a jornada da busca da 

liberdade e da felicidade, é o lugar da experiência, é o encontro entre o imaginário nacional (o 

discurso virtual e homogêneo) e o imaginário coletivo, aquele que ganha sentido no interior de 

grupos sociais, e na vida cotidiana dos indivíduos e que, portanto, é particular, plural e diverso. 

Imersa em um contexto histórico, social, político, econômico, geográfico e cultural marcado 

pelos excessos do consumo, pelo controle político e ideológico, pela segregação étnica e 

socioespacial... a juventude estadunidense que se estava formando, enquanto corpo político 

dotado de uma cultura autônoma, compartilhava de um inconformismo, a necessidade de busca, 

o sentimento de procura por alguma coisa: o desejo de sentir, experimentar e rebelar-se. E, 

assim, tenta (re)fazer a “América”. 
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